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Hermann Hesse

POUŤ DO ZEMĚ
VÝCHODNÍ

Autobiograficky laděná povídka Pouť do
Země východní bývá mnoha literárními historiky považována za prolog Hry se skleněnými perlami.
Hesse ji začal psát v roce 1930, v době, kdy
velké naděje na lepší duchovní uspořádání
společnosti po první světové válce pomalu
braly za své. Povídka reflektovala autorův
pocit osamění a zmaru i rozchod s přítelem
a duchovním učitelem Gustavem Gräserem
považovaným za „Gándhího Západu“.
Ústředním motivem je hledání ideálu, potřeba mravní zralosti a podřízení života
jednotlivce nadosobnímu celku.
Vypravěč, bývalý hudebník H. H., prožívá
osobní krizi. V prázdnotě života beze smyslu
vzpomíná na dobu, kdy se jako člen tajného
Bratrstva vydal na Východ, vstříc světlu
a zázraku. Jejich společná pouť
HERMANN HESSE
byla cestou prostorem i časem, na
Německo-švýcarský básník, esejista a básník.
hraně snu a skutečnosti. Působivý,
Nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1946.
poetický styl, umné proplétání moJeho díla jsou humanistická, ovlivněná psychoanalýzou a buddhistickou i hinduistickou fitivů a postav reálných i literárních
lozofií. Rodina předpokládala, že se Hesse stane
činí z povídky mimořádný klenot.
křesťanským misionářem po příbuzných z matčiny strany, kteří působili jako misionáři v Indii.
Z jeho studií ale nic nebylo, proto vstoupil do
učení na knihkupce. Napsal svůj první román
Peter Camenzind, který měl značný úspěch,
proto mohl knihkupectví opustit a profesionálně
se věnovat psaní. Po začátku první světové války se stal jejím odpůrcem a začal se zaměřovat
na humanistickou tvorbu, která mu ale nepřinesla oblibu. Jeho nejznámější dílo je utopický
román Hra se skleněnými perlami.

Brožovaná, 80 stran, 179 Kč,
EAN: 9788025720745
Zakoupit můžete zde
http://www.kosmas.cz/knihy/226573/pout-do-zeme-vychodni/
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Skutečný příběh ředitele varšavské
zoologické zahrady Jana Żabińského
a jeho ženy Antoniny, kteří po vybombardování zoo během invaze Němců do Polska v roce 1939 využili zájem nacistů
o zvířata a zachránili tak přes tři stovky
Židů.
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Zakoupit můžete zde
http://tridistri.cz/ukrytvzoo?ItemIdx=9

Autorka zdůrazňuje hrdinství manželského páru, protože v té době byl obyvatel Varšavy odsouzen k smrti i za to, že
podal žíznivému Židovi sklenici vody.
Příběh je důsledně propracovaný, systematicky zdokumentovaný. Autorka
vyzpovídala i dosud žijícího syna manželů Żabińských Ryszarda, lidi z varšavské zoo a ženy, jež byly současnicemi Żabińských a účastnily se akcí
polského podzemního hnutí odporu.
Zkušenost
nadané
romanopiskyně
a básnířky mění historický popis událostí v umělecké dílo. Kniha získala
v roce 2008 cenu Orion Award, a příběh
byl dokonce zfilmován, u nás se v kinech
objeví od 30. března 2017 pod názvem
Úkryt v zoo. Antoninu Żabińskou v něm
hraje populární americká herečka
Jessica Chastainová.
Vázaná, 288 stran, 349 Kč,
ISBN: 978-80-7553-305-0, EAN: 9788075533050

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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V létě roku 1940 mohli být manželé Żabińští
upozorněni telefonickým hovorem, vzkazem
či pošeptáním, že by měli očekávat tajné
„hosty“, jež jim pošle podzemní hnutí.
Skrývající se a přesouvající se Židé, nomádi,
nikoli usedlíci, se zde krátce zastavili, aby si
cestou do nejmenovaných destinací oddechli a nabrali sil. Německy hovořící Židé,
kteří vypadali árijsky, obdrželi falešné doklady a hladce proklouzli. Ti, kteří proklouznout
nemohli, strávili v zoo několik let, někteří ve
vile a jiní, někdy až padesát najednou,
v prázdných klecích. Mnozí z „hostů“, například Wanda Englertová, patřili mezi dlouhodobé přátele nebo známé. Tonička je
počítala do jediné obojživelné rodiny.
S jejich ukrýváním byly potíže, ale kdo jiný
pro ně mohl vymyslet patřičnou kamufláž,
než ošetřovatelé zvířat? Ve volné přírodě
zvířata dědí důvtipné úskoky, jež jim pomáhají splynout s okolním prostředím;
tučňáci jsou například na hřbetě černí a na
břiše bílí, aby si hlídkující chaluhy myslely,
že jde jen o oceánskou vlnku, či aby je tuleni leopardí považovali
za mráček. Nejvhodnější kamufláží pro člověka je více lidí. Żabińští
proto zvali celé zástupy legálních návštěvníků – strýčků, tetiček,
příbuzných a přátel na různě dlouhou dobu pobytu. Zavedli režim
trvalé nepředvídatelnosti, rutinní změny tváří, zjevů a přízvuků.
Běžným hostem se stala Janova matka. „Všichni Janovu matku
milovali,“ zaznamenala Tonička ve svých pamětech. „Byla nesmírně laskavá a šarmantní, velmi zdvořilá a citlivá, ale zároveň
velmi chytrá. Rychle jí to myslelo a měla fenomenální paměť.
Srdečně se smála celým tělem a měla mimořádný smysl pro
humor.“ Tonička si s ní však dělala starosti, protože byla jako
„křehká skleníková květinka, a naší povinností bylo chránit ji před
vším, co by ji mohlo postrašit či jí způsobit bolest, protože by
poklesla na duchu a upadla do deprese“. Tyto nepostižitelné
záležitosti Jan přenechával Toničce. Vždycky uměla jednat s „problematickými zvířaty“. Už ze své podstaty nevynechala jedinou
příležitost lidi pobavit, udělat dojem a v posledku převzít
rodičovskou roli.
Jan upřednostňoval generálskou, výzvědnou a taktickou roli,
zvlášť když mohl obalamutit a pokořit nepřítele. Na rozdíl od ostatních okupovaných zemí, kde ukrývat Žida znamenalo riskovat
vězení, v Polsku byl hostitel Žida – a zároveň jeho rodina a jeho
sousedé – potrestán okamžitou smrtí. Uplatňoval se zde šílený
a smrtící princip „kolektivní zodpovědnosti“. Přesto mnoho zaměstnanců nemocnic dovolovalo židovským matkám převléknout
se za zdravotní sestry, dávalo dětem prášky na uklidnění, aby se
pak daly propašovat dál v batohu, nebo ukrývalo lidi v pohřebních
vozících pod hromadami mrtvol. Mnozí polští křesťané ukrývali
židovské přátele po celou dobu války, i když to od nich vyžadovalo vynalézavost, omezit se v potravinových přídělech a zachovávat
neustálou ostražitost. Každý zvláštní příděl potravin do domu,
neznámé siluety či šepot ozývající se ze sklepa či z šatníku, to
všechno mohlo sousedům vnuknout myšlenku upozornit policii
nebo využít zranitelného místa a situace využít k vydírání.
Uprchlíci často trávili celé roky v temnotě, kde se stěží mohli hýbat. Když konečně mohli ven a mohli si protáhnout končetiny,
ochablé svalstvo je zradilo. Museli být vyneseni jako maňásci
břichomluvce. Zoo nebylo pro některé hosty, zvláště pro ty, kteří
utíkali z ghetta, první zastávkou. Někdy trávili uprchlíci pár nocí
v městském centru u Ewy Brzuské, malé korpulentní brunátné
ženy. Bylo jí něco přes šedesát a lidé jí říkali babcia, „babča“.
Vlastnila malý krámek s potravinami a smíšeným zbožím (sotva
pět metrů krát necelý metr) v Sędziowské ulici. Vchod ústil na
chodník. Ewa na něm aranžovala sudy s kyselým zelím a naklá-

danou zeleninou vedle košíků s rajčaty
a listovou zeleninou. Sousedé vždy zaplnili
krám a družili se navzdory tomu, že přímo
naproti přes ulici si Němci zřídili opravnu
vojenské techniky. Každý den byla z ghetta
eskortována skupina Židů určených k práci
na porouchaných automobilech a babča od
nich tajně brala dopisy nebo hlídala, když
mluvili s rodinnými příslušníky. Velké pytle
brambor měla určené pro mladé pašeráky
z ghetta. V roce 1942 se ze zadních místností krámku stalo detašované pracoviště
buňky podzemního hnutí, kde babča schovávala průkazy totožnosti, křestní listy,
peníze a potravinové lístky na chleba pod
sudy nakládaných okurek a kyselého zelí. Ve
skladišti pak měla podvratné tiskoviny
a často nechávala u sebe přespávat uprchlé
Židy, z nichž někteří měli namířeno do zoo.
Jen vzácně Tonička věděla dopředu, kdy
nebo odkud očekávat hosty. O pletichaření
a udržování styků s podzemním hnutím se
staral pouze Jan. V důsledku toho nikdo,
kdo se ve vile skrýval, neznal plný rozsah jeho podvratné činnosti.
Nikdo například netušil, co se skrývá v bednách, na nichž se
skvěly nápisy Nestlé nebo Ovaltine a jež se čas od času objevovaly
v kuchyni na parapetu nad radiátorem. Tonička vzpomíná, jak Jan
jednoho dne bezstarostně poznamenal: „Do téhle bedny jsem
uložil nějaké malé pružinky ze svých výzkumných aparátů. Nedotýkej se jich, prosím, a nepřenášej je. Můžu je kdykoli upotřebit.“
Nikdo z nich nehnul brvou. Jan vždycky sbíral drobné kovové
předměty – šroubky, podložky a různá udělátka – i když je obvykle skladoval ve své dílně. Ti, kteří jej znali, považovali jeho koníček
hrabat se ve šrotu za zvláštní formu kratochvíle. Ani Tonička
nevěděla, že Jan ve skutečnosti shromažďuje roznětky pro výrobu
výbušnin. Když jednou dorazil mladý výzkumník ze Zoologického
ústavu s velkým sudem průmyslového hnojiva, Jan sud uložil ve
veterinární nemocnici vedle vily a tu a tam se příležitostně zmínil
o tom, jak se může trocha hnojiva pro zahradu hodit. Tonička se
teprve po válce dozvěděla, že sud obsahoval C13F, výbušninu
rozpustnou ve vodě, a že Jan vlastně vedl podzemní buňku specializující se na sabotáže německých vlaků. Do ložisek sabotéři
sypali prášek, který se po rozjetí vlaku vzňal. (Za jediný měsíc roku
1943 se jim podařilo vykolejit sedmnáct vlaků a poškodit sto
lokomotiv.) Během války se Tonička ani nedozvěděla, že Jan infikoval některá prasata červy, porazil je, vytvaroval jedovaté maso
do kuliček a ty pak s pomocí osmnáctiletého pomocníka vkládal
vojákům v německé armádní kantýně do sendvičů. Jan také
pomáhal budovat bunkry, funkční podzemní doupata. V okupovaném Polsku nebylo slovo bunkr chápáno prostě jako zákop, ale
jako vlhký podzemní úkryt s maskovanou šachtou a vzduchovou
ventilací. Bunkry byly obvykle situované na okraji zahrady nebo
veřejného parku. Bunkr Emanuela Ringelbluma v Grójecké ulici
č. 81 ležel pod skleníkem obchodníka se zeleninou. Měl plochu
téměř třicet metrů čtverečních a vešlo se do něj čtrnáct lůžek, na
nichž se tísnilo osmatřicet lidí. Jedna z obyvatelek bunkru, Orna
Jagurová, která na rozdíl od Ringelbluma opustila bunkr ještě před
jeho odhalením v roce 1944, vzpomíná na první okamžiky života
v podzemí:
Udeřila mě vlna horkého zatuchlého vzduchu. Z hloubky se vyvalil
pach vodní páry smíšené s potem, plesnivého oblečení
a nezkonzumované potravy… Někteří nájemníci bunkru leželi na
kavalcích, utopeni ve tmě, zbytek seděl u stolů. Muži byli kvůli
horku polonazí, jen v pyžamových kalhotách, tváře bledé
a unavené, v očích strach a nejistotu, v hlase nervozitu a napětí.

Zakoupit můžete zde
http://tridistri.cz/ukrytvzoo?ItemIdx=9
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Při psaní této knihy jsem
si také vytvořila představu
o tom, kdo je hrdina.
Máme tendenci si myslet,
že hrdinové vzejdou jen
z násilných bojů, ať už je
to proti nepřátelům nebo
přírodním katastrofám.
Ale lidské bytosti mohou
své hrdinství také
prokázat projevením
soucitu a porozumění.
Co vás inspirovalo ke psaní?
Začala jsem psát už jako malá, v deseti jsem vydala
první číslo svých novin, ale protože jsem každou kopii
přepisovala tužkou, přišlo mi povolání reportéra nebo
nakladatele příliš namáhavé, tak jsem v tom nepokračovala. Ve dvanácti jsem se pustila do románu o koni
a dívce, která ho miluje, a ve třinácti mě zlákal špionážní
román. Když mně bylo jasné, že musí obsahovat i sex
a násilí, o čemž jsem toho tehdy moc nevěděla, tak jsem
toho nechala. Ale psát jsem nepřestala. Psaní se mi
postupně stalo něčím slavnostním, ale je to také způsob,
jak informovat o světě.
Knihy pomohou poznat srdce a duši národa. Knihy
prozkoumávají a oslavují vše, co znamená být člověkem.
Strávit čas s knihou a jejím autorem, je jako prožít ho s přítelem.
Která postava, s níž jste se při své práci setkala nebo se o ní
dověděla v pramenech, vás nejvíce fascinovala?
Antonina Żabińska. Je to manželka ředitele zoologické zahrady ve
Varšavě, která během druhé světové války zorganizuje úkryt pro 300 lidí
z varšavského ghetta ve zničené zoologické zahradě. Je to fascinující
a inspirující žena. Ve filmu ji hraje Jessica Chastain, z níž také úžasně
vyzařuje obrovská síla lidství, kterým oplývala Antonina. Obdivuji také
režisérku Niki Caro, která dokázala převést předlohu do ještě vyšší
mravní roviny.
Úkryt v zoo lze žánrově zařadit do literatury faktu. Bylo pro vás
těžké vyrovnat se se skutečností a držet se důsledně pravdy?
Každá paměť je pravdou jen do okamžiku jejího potvrzení nebo vyvrácení. Historie je takovou dohodnutou pravdou. Snažím se, aby i dialogy
vycházely z toho, co jsem si přečetla v denících nebo načerpala ze
svědectví jiných lidí, kteří byli určité události přítomni. Nevymýšlím si,
i chování zvířat jsem pečlivě odpozorovala. Vím detailně, jak vypadala
varšavská zoologická zahrada v roce 1939 i v dalších letech, hovořila
jsem s pamětníky a od nich se dozvěděla důležité detaily každodenního
života. Psát literaturu faktu vyžaduje obrovské množství výzkumu, ale
naštěstí – ráda se učím a poznávám nové.

Když píšu literaturu faktu, scény nespojuji, ani neměním
časové posloupnosti. Upravuji jen některé detaily, abych
chránila identitu postav, ale to je běžná praxe.
Publishers Weekly napsal, že „...jde o napínavý, krásně vytvořený příběh, který si zaslouží širokou
čtenářskou obec.“ Vy jste se někde zmínila, že vás
fascinují především příroda a lidská přirozenost.
V Úkrytu v zoo jste to dokonale potvrdila.
Ano, setkávala jsem se s neuvěřitelnými věcmi.
Například jako milovník přírody jsem byla zděšena nacistickým plánem určovat genetický osud planety. Chtěli
změnit světové ekosystémy a tím vlastně zničit původní
druhy rostlin a živočichů, včetně lidských bytostí a nahradit je vlastními verzemi. A přitom jsem se dověděla, že
nacisti milovali zvířata a ctili přírodu. Tento paradox, že na jedné straně
může být tolik dobrého a na druhé tolik zla v jedné osobnosti, pro mě
byl šokující a názornou lekcí, že nic není jen černobílé.
Při psaní této knihy jsem si také vytvořila představu o tom, kdo je hrdina. Máme tendenci si myslet, že hrdinové vzejdou jen z násilných bojů,
ať už je to proti nepřátelům nebo přírodním katastrofám. Ale lidské bytosti mohou své hrdinství také prokázat projevením soucitu a porozumění. Z nějakého důvodu dáváme přednost vyzdvihování jen toho
nejhoršího v lidské přirozenosti. V této době, kdy se opět na mnoha
místech světa odehrávají válečné konflikty a při útocích teroristů umírají nevinní lidé, je velmi důležité připomínat humanitární úsilí a věnovat
mu minimálně stejnou pozornost, jaké se dostává všem krutostem.
Především to je důvod, proč si myslím, že příběh Antoniny je příběhem
hrdinného soucitu, a že by měl být příkladem.
Kniha je napsána téměř jako román. Proč jste se tak pevně držela
žánru literatury faktu?
Bylo by pro mě určitě lehčí napsat to jako historický román, ale kdybych
to udělala, lidé by neměli možnost zjistit, co je pravda a co fikce. Proto
jsem se držela co nejpečlivěji faktů.
Kdo měl na vás největší literární vliv?

Začínala jsem jako básnířka, a já se za ni stále považuji. I když píšu
Vaše líčení je vyčerpávající, inspirující a až překvapivě detailní. Jak prózu, tak je to s citem básníka. Silně mě ovlivnili Wallace Stevens,
jste shromažďovala materiál, psala jste si poznámky? Jak se vám Dylan Thomas, Virginie Woolfová. Pablo Neruda – ty jeho milostné
básně – jsou doutnající, plné metafor, prostě úžasné na sto způsobů.
podařilo vcítit se do atmosféry, v níž se děj odehrává?
Emoce přicházely samy. Jsem velmi senzibilní. Poznámky jsem si Kde žijete?
zapisovala do notebooků nebo na útržky papíru a podívala se na ně Bydlím v Ithace, v městě se 17 000 obyvateli. Je to novodobé centrum
později.
hippie komunity, které se skládá téměř výhradně z terapeutů a umělců.
Jak jste pak materiál zpracovávala? Slučovala jste scény do
větších celků nebo měnila časovou posloupnost, abyste zvýšila
dramatický efekt?
(Ze zahraničních pramenů)

Zakoupit můžete zde http://tridistri.cz/ukrytvzoo?ItemIdx=9

Nakladatelství TRITON, s.r.o., Vykáňská 5, Praha 10, tel.: 226 220 025,
email: distribuce2@triton-books.cz, www.tridistri.cz

Stephen Hawking
ČERNÉ DÍRY
Stephen Hawking proslul setrvalou snahou přiblížit
nesmírně složitou problematiku současné fyziky
nejširšímu laickému publiku. Součástí tohoto úsilí
i letošní rozhlasové přednášky o černých dírách,
nejpodivuhodnějších objektech známého vesmíru.
Jde o téma, ke kterému se ve své odborné a popularizační práci opakovaně vrací, a pro tuto příležitost svůj výklad co možná zjednodušil, aby ho
mohl pojednat v určeném čase, srozumitelně a přehledně.
Britský teoretický fyzik a jeden z nejznámějších vědců vůbec.
Na přání svého otce měl studovat lékařství jako on sám, on se však živě zajímal
o matematiku, fyziku a chemii. Ještě před svou maturitou podal žádost na přijetí
na Oxfordskou univerzitu, ke svému překvapení byl přijat a dostal studijní stipendium. Na škole nebylo možné studovat matematiku, takže se místo toho od roku
1958 věnoval fyzice a byl jedním z nejnadanějších studentů. V jednadvaceti letech
mu byla po pádu ze schodů diagnostikována amyotrofická laterální skleróza, s tím,
že mu zbývají pouhé dva roky života. Tato předpověď se však nevyplnila a Stephen
prožil plnohodnotný život se svými dětmi a manželkou Jane, ovšem připoutaný na
invalidní vozíček, později i s neschopností mluvit. Významně přispěl zejména
k různým oborům kosmologie a kvantové gravitace a v letech 1979 až 2009 zastával post lukasiánského profesora matematiky na Univerzitě v Cambridgi.
Překlad: Vít Penkala
Vázaná 80 stran, 159 Kč, EAN: 9788025720578
Knihu připravujeme ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán.
Zakoupit můžete zde
http://www.kosmas.cz/knihy/220944/cerne-diry/

Distribuuje: Kosmas, Za Halami 877, 252 62 Horoměřice, tel.: 226 519 383, e-mail: odbyt@kosmas.cz
internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Více na další straně
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Marie Ryantová
POLYXENA Z LOBKOVIC
Obdivovaná i nenáviděná první dáma království
Příběh emancipované šlechtičny
Svazek č. 20

Jedna z „žen české renesance“,
dcera nejvyššího kancléře Českého království Vratislava z Pernštejna a španělské dámy Marie
Manrique de Lara, manželka nejprve jihočeského magnáta Viléma
z Rožmberka, poté vůdčí postavy
české katolické šlechty Zdeňka
Vojtěcha Popela z Lobkovic, je
jakýmsi prototypem šlechtičny
sklonku renesance a nástupu nové, barokní doby.
Polyxena z Lobkovic (1566–1642)
v monografii historičky Marie Ryantové vystupuje jak ve své roli
představitelky nejvyšší šlechty
českých zemí, správkyně svých
statků, která uměla v případě
potřeby sama úspěšně hospodařit,
ale i ženy politicky aktivní. Asi
nejvíce se takto zapsala do obecného povědomí tím, že po pražské
defenestraci v roce 1618 ukryla ve
svém domě svržené královské
místodržící Slavatu a Martinice.
Kniha M. Ryantové ukazuje i další
z důležitých tváří Polyxeny, její
katolickou zbožnost, kterou sdílela
se svým druhým manželem a jejíž
odvrácenou stranou bylo nesmlouvavě přísné zasahování proti
nekatolíkům na vlastních panstvích po porážce stavovského
povstání.
Vázaná, 528 stran, 448 Kč,
EAN: 9788074295270

Zakoupit můžete zde

http://www.ivysehrad.cz/kniha/polyxena-z-lobkovic/
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Poprvé vdovou
Úmrtí rožmberského vladaře a nejvyššího purkrabí Českého
království, prvního muže po panovníkovi, nezasáhlo pouze jeho
manželku Polyxenu a příbuzné, ale i poddané a všechny, kdo v zemi
něco znamenali. Ani rozloučení s ním neprobíhalo jako u jiných
osob, ale způsobem, jemuž podobný od pohřbu Maxmiliána II.
Praha nezažila a který později s odstupem důkladně popsal rožmberský archivář, knihovník a historiograf Václav Březan; díky němu
lze průběh pohřbu sledovat velmi detailně a zaznamenat
i Polyxeninu účast. Hned po smrti bylo tělo Viléma z Rožmberka
odneseno z Rožmberského paláce do nedaleké, naproti ležící basiliky sv. Jiří, kde setrvalo, hlídáno dvořany, po dobu skoro dvou
měsíců až do 26. října. Celý kostel byl přitom „všecek po stranách
i po zemi suknem černým obestřín“ a kolem těla „svíčky
paruňkovýho vosku bílýho ve dne i v noci hořely“ – tedy velké svíce
silné jako ruka, za zemřelého byly pochopitelně slouženy mše.
Někdy v té době také vznikl zmíněný posmrtný portrét. Vlastní
obřad pohřbu – pompa funebris – začal v pondělí 26. října, kdy se
tělo zemřelého vydalo na symbolickou poslední cestu, přičemž mu
byly poskytnuty pocty hodné jeho postavení. Z Hradu vyšel dlouhý
smuteční průvod, kondukt, v jehož čele kráčela „jezuitská pacholata“ – studenti jezuitských škol – „v drahným počtu“. Za nimi následovali choralisté katedrály sv. Víta, tedy členové pěveckého sboru,
poté příslušníci katolického bratrstva Matky Boží se zelenými
voskovými svícemi a bratrstva Těla Kristova
s červenými svícemi. Další složkou průvodu
bylo katolické kněžstvo „u velikým počtu“ se
žlutými svícemi a mniši od sv. Tomáše, sv.
Jakuba a ze Strahovského kláštera, tedy
obutí augustiniáni z kostela sv. Tomáše na
Malé Straně, minorité od sv. Jakuba na
Starém Městě a premonstráti. Po obou
stranách kolem nich šli zástupci chudiny
a rožmberských poddaných, celkem více než
dvě stě osob v kápích ozdobených
zavěšenými rožmberskými erby. Za nimi byli
zařazeni rožmberští služebníci, zemané
a úředníci, následovaní císařskými hudebníky,
poté kráčeli kanovníci Pražského hradu
s rovněž žlutými svícemi a strahovský opat
Jan Lohelius, za nímž byla nesena biskupská
berla. Ta symbolizovala pražského arcibiskupa, jehož Lohelius současně zastupoval,
protože pražský arcibiskupský stolec nebyl od
smrti Martina Medka z Mohelnice v únoru

1590 dosud obsazen, Medkova nástupce Zbyňka Berku z Dubé
jmenoval Rudolf II. teprve v polovině prosince téhož roku a papež
jej potvrdil až o dalších pět měsíců později.
Symbolické vyvrcholení průvodu představovaly čtyři korouhve
a čtyři zdobení koně, přičemž korouhve nesli a koně vedli „všecko
vzácní páni“. Nejprve byla nesena černá damašková ursiniovská
korouhev s rožmberským erbem, jako druhý následoval damaškový
praporec s celým rožmberským erbem, třetí v pořadí byla černá
damašková korouhev „hlavního domu rožmberskýho“, tedy
s vyobrazením jezdce ozdobeného Řádem Zlatého rouna. Čtvrtá
a poslední korouhev byla smuteční, vyrobená z černého „tuplovaného“ taftu, a kůň, který za ní byl veden, byl pokrytý pouze
černým suknem bez erbu. Čtyři korouhve zároveň odkazovaly na
čtyři generace urozenosti, které měly důležitý symbolický význam
a úlohu při jejím posuzování. Za každou korouhví kráčel kůň
pokrytý černým aksamitem s pěti příslušně vyzdobenými krumplovanými erby. Za koňmi kráčeli šlechtici, nesoucí funerální klenoty
v podobě rytířských symbolů – hrabě Šlik, pravděpodobně
Ferdinand Šlik z Pasounu a Holejče, měl svěřeny pozlacené
ostruhy, některý z pánů z Valdštejna meč, obrácený hrotem dolů,
zřejmě Jaroslav Smiřický ze Smiřic pozlacený helm ozdobený
červenými a bílými péry v rodových barvách a Adam Havel Popel z
Lobkovic štít. Jako poslední nesl pán ze Šternberka, nejspíše Adam
ze Šternberka na Bechyni nebo jeho mladší bratr Štěpán Jiří na
Voticích a Postoloprtech, Zlaté rouno na černém aksamitovém
polštáři, respektive jeho kopii, určenou pro běžné nošení, protože
originál se po smrti nositele vracel řádu. Teprve pak následovalo
Rožmberkovo tělo, nesené asi třiceti rytíři a pokryté aksamitovým
přehozem, „na němž z stříbrohlavu kříž a šest rožmberských erbů
krumplovaných přivěšeno bylo“, po stranách kráčeli císařští
drabanti a harcíři. Místo za rakví patřilo blízkým mužským rodinným
příslušníkům: nebožtíkovu bratrovi Petru Vokovi s doprovodem dvou
rytířů po straně, za ním byl nesen v křesle nemocný a nechodící
nejvyšší kancléř a současně synovec zemřelého Adam z Hradce,
poté kráčel další synovec Jan Zrinský ze Serynu, dále prezident
dvorské komory a blízký přítel obou Rožmberků Ferdinand
z Grünpüchlu a Střechova, syn nejvyššího kancléře Jáchym Oldřich
z Hradce, nejvyšší štolba a vladařův švagr Albrecht z Fürstenberka
a konečně manžel Vilémovy neteře Oldřich Felix Popel z Lobkovic
a na Kosti. Následovali významní hodnostáři –
„florentinské poselství“ s nejvyšším hofmistrem Jiřím z Lobkovic po pravici
a dvorským maršálkem Paulem Sixtem
Trautsonem po levici, za nimi nejvyšší
komorník Jan z Valdštejna, nejvyšší sudí Jiří
z Martinic a další zemští úředníci a soudci,
dále císařští radové a „po nich dvorská
čeládka a jiní“. Až za dalšími pány náleželo
místo fraucimoru, a diváci tak mohli spatřit,
jak v smutečním průvodu kráčela „paní vdova,
vedena byvši ode dvou pánů (jak bylo
zvykem), v smutku zahražena, s velikým
kvílením a umdléváním“ – bylo zřejmé, že
v tuto chvíli není od mladé vdovy očekáván
důstojný klid, ale patřičný projev smutku
a žalosti, i když ty mohly být prožívány
opravdově i bez vnějšího projevu velkých
emocí. Pohřeb jednoho z nejvýše postavených mužů království byl do jisté míry
divadlem a pozůstalá manželka byla jeho
součástí.
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James Aitcheson

ROZERVANÉ
KRÁLOVSTVÍ
Další příběh normanského rytíře Tancreda
Příběh začíná na nepokojné hranici Anglie a Walesu, kde
Tancred, známý hrdinskými válečnými činy, dostane
James Aitcheson se narodil ve
půdu od svého nového pána Roberta Maleta na oplátku
Wiltshiru v roce 1985. Během studií
za své služby v bitvě o Eoferwic. Teď je tedy i on vlasthistorie na Emmanuel College v Camním pánem, má malou družinu rytířů a sídlo, které může
bridgi se začal intenzivně zajímat o annazývat domovem. Jenže situace v celém království,
glický středověk, zvlášť o anglosaské
a obzvlášť na hranici, je víc než neklidná a Tancred by
období a následné ovládnutí Anglie
mohl o své těžce vydobyté výsady brzy přijít.
Normany. Právě tato událost totiž
Normanské království se ocitá na všech stranách
znamenala zásadní obrat ve vývoji zev obklíčení – staří i noví nepřátelé se spojí a chystají se
mě. Jeho romány vycházejí ve Spozaútočit. Křehká vláda krále Guillauma v Anglii se tím
jeném království, Spojených státech,
dostává až na pokraj pádu.
Německu a České republice.
Tancred je vybrán, aby vedl výpravu do vnitrozemí
Je mimo jiné členem Královské hiWalesu. Ujímá se tak nejtěžšího úkolu, který ho buď
storické společnosti.
proslaví, nebo přivede do záhuby. V celém svém životě
ještě nikdy nečelil beznadějnější situaci… Napínavý
román se čte jedním dechem. Autor využívá svých historických zkušeností a nechá hlavní
postavy jednat tak, jak by se skutečně mohly chovat v 11. století.
Přeložila Petra Pachlová
Vázaná, formát: 130x200 mm, 432 stran, 368 Kč, EAN: 9788074297335
Zakoupit můžete zde
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Nepřítel Caerswys opustil pobezpečí, to jsem nikdy nedozději, než jsem čekal. Už někázal říct, ale přinejmenším
jakou dobu bylo světlo, když
vědí, kdy po nich budeme něco
jsme se prvně doslechli, že byl
chtít, a ta chvíle právě nastala.
spatřen, jak v zástupu pochoduNebyl jediný neklidný. Já byl
je z brány pevnosti. Nebe bylo
taky, částečně proto, že to bylo
šedivé a od svítání vytrvale
poprvé, kdy jsem vedl tolik
mrholilo, což s každou ubíhající
mužů do útoku, a částečně
hodinou utlumovalo elán mužů,
proto, že někde ztracený v tea taky, jak jsem se domníval, deptalo Mareduddovy lučištníky, mnotě lesa za mnou byl Berengar. Byl bych radši, kdybych ho
kteří museli udržovat tětivy suché, jinak by se šlachy natáhly měl někde na očích, ale nevěřil jsem mu natolik, abych zařadil
a byly by k ničemu. Jen jsem doufal, že skrčení nízko mezi jeho nebo jeho druhy do svého conroi, či dokonce do první
křovisky hlodáše a vřesu našli alespoň nějaký úkryt před linie, a tak číhal mezi mužstvem, bezpochyby proti mně popivlhkem. V každém případě teď už bylo pozdě něco s tím choval, protože mi připadal přesně jako člověk, který tohle
udělat, protože jsem mezi stromy a kapradím zahlédl prvních dělá i ve chvílích před útokem. Vzkypěla mi krev, když jsem si
pár Velšanů, třebaže byli ještě několik set kroků daleko. Hroty představil jeho chladný, zamračený výraz: v podstatě jediný,
jejich kopí poskakovaly nahoru dolů, jak stoupali po stezce který mi za tu krátkou dobu, co jsme se znali, ukázal. Přesto
vzhůru do kopce směrem k nám, a ač to nemohli nijak tušit, jsem nemohl dopustit, aby se mě zmocnil hněv. Musel jsem
i vzhůru ke své smrti. Měl jsem pravdu, protože skutečně mířili zkrátka věřit, že on i jeho druzi odvedou svůj díl práce, jak
na sever, i když už teď se mi zdálo, že je jich víc než stovka, slíbil. Dokud nebude vítězství jisté, nemohl jsem si dovolit
o které mi včera pověděli naši zvědové. Vsadil bych na to, že plýtvat časem na malicherné rozmíšky, jaké jsem s ním měl,
měli ještě o polovinu mužů víc, byť je nešlo přesně spočítat; ať pokoušel mou trpělivost sebevíc. Zavřel jsem oči, zhluboka
nejeli ani nepochodovali v uspořádaných řadách, ale spíš ve se nadechl a vnímal vlhký pach země a listí. Představoval
skupinkách, od malých, třeba jen o pěti mužích, až po velké jsem si, co udělám, až se střetnu s velšskými řadami, v duchu
čítající tak mužů dvacet. A ne všichni to byli válečníci, protože jsem si zkoušel každý švih svého meče. Za mnou Pons zaklel,
jsem mezi nimi zahlédl víc než pár žen: manželky vojáků na můj vkus moc hlasitě, tak jsem po něm přes rameno šlehl
a další, co provázely vojsko; sběračky dřeva, kuchařky s kot- pohledem – z kroužkového rukávu zbroje si utíral lesklý bílý
líky, ošetřovatelky, co zašívaly rány, a švadleny na správky trus. Nad našimi hlavami krákalo hejno rozhašteřených kavek.
oblečení.
Rozhodně jsem je nechtěl vyplašit, aby vzlétly; těžko by totiž
„Pamatujte, kdo je vedle vás v útoku,“ připomněl jsem svému nepřítel mohl dostat jasnější signál, že se něco děje, a naše
conroi a zbytku rytířů kolem sebe. „Držte se blízko a hlídejte si pečlivě připravené plány by rozfoukal vítr. „Ticho,“ přikázal
boky; hlavně neporušte linii.“ Pochopitelně oni to všechno už jsem mu. Plivl na zem a pak vzhlédl, obličej stažený znechuznali, ale bitva provádí s myslí podivné věci. Mnohokrát jsem cením, jak pátral v šumějících větvích po opeřenci, co ho
viděl muže, podle mého rozvážné, jak je zaslepila zuřivost, zneuctil. „Zatracení ptáci,“ ulevil si. „Pro mě za mě na tebe
krvelačnost a sen o slávě. Úplně ztratili soudnost, zapomněli můžou srát od rána do večera. Hlavně zavři hubu.“ Už to
i to, kde jsou, a s radostí jeli vstříc smrti. Svou pošetilost si nebude trvat dlouho. Opozdilci v nepřátelském konvoji už
uvědomili, až když bylo příliš pozdě. Nepřál jsem si vidět pomalu stoupali po cestě, mnohem víc pěšáků než jezdců,
kohokoli ze svých mužů podlemuži nesli vaky, zatímco ženy
hnout podobnému osudu –
jejich
štíty; měly je zavěšené
VYŠLO
přátele a přísežné bratry, které
na dlouhém popruhu přes
Ve znamení meče je první díl histojsem tak dobře poznal –
záda. „Kdokoli z vás by se jen
rické trilogie z doby těsně po nora proto jsem jim to připomínal
prstem dotkl některé z těch
manském vítězství na britských ostrovech. Hlavní hrdina Tancred bojuje na
bez ohledu na to, zda si myžen, pocítí chuť mého meče,“
straně
Normanů, kteří nemají ani tři
sleli, že to potřebují, či ne.
prohlásil jsem a ujistil se, že
roky po rozhodující bitvě u Hastings
Předvoj nepřátel se už blížil
ten vzkaz byl předán dál.
(1066)
své panství v Anglii jisté a musí
k místu, kde vyčkával skrytý
„Myslíš, abys je mohl mít
čelit povstáním neustále doutnajícím
Maredudd. Pevněji jsem sevřel
první?“ zazubil se vedle mě
mezi původními anglosaskými obyvaotěže a čekal, až dá signál
Eudo. „Aby mohly odejít a vyteli. Tancred je středověký rytíř, který
svým lučištníkům, aby vypupovědět svým krajanům o mase nejlépe cítí ve válečné vřavě, ve
stili šípy. Určitě to už nebude
sakru, který jsme tu provedli,“
světě fyzické síly a jednoznačných
trvat dlouho. Nepomohlo, že
usadil jsem ho. Částečně to
povelů. Ve službách normanského
šlechtice pomáhá udržovat mír na samé hranici normanského
nepřítel nebyl v jednom zápravda byla, ale já jsem si
vlivu v severní Anglii. V situaci, kdy Normané ztrácí město
stupu, jak jsem doufal, ale rozhlavně chtěl zajistit disciplínu.
Durham
a schyluje se k rozhodující bitvě o York, je Tancred
tažený po cestě, protože tak
Měli jsme tu jasný úkol a já byl
pověřen poněkud záhadným úkolem doručit zprávu do kláštera
se stal těžším cílem. Nihtfeax
přesvědčený, že dovolit muna jihu Anglie. Ze zdánlivě náhodné odbočky mezi bitvami se
neklidně přešlapoval a já ho
žům, aby uspokojili svůj chtíč
stává hlavní zápletka, když Tancred zjistí, že zpráva je určena
poplácáváním po krku uklid- vdově po posledním anglosaském králi Haroldovi...
při každé příležitosti, nebyla
ňoval. Podobně jako muži jsou Vázaná, 432 stran, 368 Kč, EAN: 9788074296161
součást toho, co Fitz-Osbern
i koně před bojem neklidní.
zamýšlel...
Zakoupit můžete zde
Zda ve vzduchu vycítí obavy
http://www.ivysehrad.cz/kniha/ve-znameni-mece/
nebo snad blížící se ne-

Sergej
Lukjaněnko
ŠESTÁ HLÍDKA
Moskevské ulice zase
přestaly být bezpečné.
Upíři opět útočí na nevinné lidi. Ve jménech
obětí se ukrývá zašifrovaný vzkaz určený pouze
pro Světlého Antona.
Kdo ale vzkaz poslal?
Vyšetřování přivádí Antona Goroděckého k prorokovi, jehož děsivá
předpověď hlásá konec
veškerého života na Zemi. Dávná dohoda s Dvojjediným, nejstarším a nejpůvodnějším
bohem Jiných, byla porušena a on se dožaduje rovnováhy. Jediný, kdo může konec
odvrátit, je Anton. Pro zkušeného mága je nejvyšší výzvou rozluštit proroctví, pochopit, co
se skrývá pod pojmem Šestá hlídka, a pak takovou hlídku znovu ustavit. Dřív než bude
pozdě!
Překlad: Iva Dvořáková
Flexi vazba, 352 stran, 298 Kč, EAN: 9788025720882
Knihu připravujeme ve spolupráci s nakladatelstvím Triton.
Zakoupit můžete zde
http://www.kosmas.cz/knihy/224578/sesta-hlidka/

Henrik
Svensen

UHRANUTI
VÝŠINAMI
Geolog a milovník hor s poetickou duší, múzicky
založený, jehož fascinují hory. Rád by sobě i nám
svou knihou odpověděl na otázky, proč si lidé hory
postupně oblíbili, přestože je děsily a nechápali, proč se k nim
přibližovat. Jak jsme je pomalu poznávali – až bez nich někteří z nás
nemůžou být. Jak básník Petrarca podnikl namáhavý výstup na Mont
Ventoux – jako první jen proto, aby se rozhlédl po kraji. Jaký je charakter hor v Alpách, v Andách, jaká překvapivá horská pásma nás geologicky spojují s Himálajemi.
Vázaná, 304 stran, 298 Kč, EAN: 9788025720677
Plánovaný termín vydání: 28. 3. 2017
Zakoupit můžete zde

http://www.kosmas.cz/knihy/214119/uhranuti-vysinami/

Distribuuje: Kosmas, Za Halami 877, 252 62 Horoměřice, tel.: 226 519 383, e-mail: odbyt@kosmas.cz
internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Markéta Harasimová
POHÁRY TOUHY
Erotický román s mysteriózním nádechem
Violina minulost je opředena tajemstvím – její matka odmítá
mluvit o rodině zemřelého otce. První střípky pravdy tak
Viola nečekaně odhalí až ve chvíli, kdy se jako dospělá ocitá
na dramatické životní křižovatce. Východisko z těžké situace
vidí v nečekané závěti svého dědečka, o jehož existenci
neměla ponětí. Do klína jí spadly vzácné vinohrady, ale také
polorozbořený vinný sklep. Třebaže o vinařském řemesle nic
neví, rozhodne se Viola z ruin vybudovat nové vinařství
a navázat na rodinnou tradici.
Střetne se s řadou překážek a předsudků, nepřízní osudu
i lidskou zákeřností. Zažívá žhavá erotická vzplanutí a poznává odvrácenou tvář lásky, ale také skutečné přátelství. Na
scéně se však objevuje chladnokrevný násilník zaměřený na
mladé ženy a Viola se ocitá v jeho hledáčku. Jako mrazivé
poselství ze záhrobí se jí navíc začíná zjevovat duch zesnulého dědy s tajemnými vzkazy, které je potřeba rozluštit.
Nad Violou se postupně stahují temné mraky a začíná jí
hrozit smrtelné nebezpečí…
Ponořte se do napínavého příběhu plného emocí, dráždivé
erotiky, tajemna i nečekaných zvratů…
Vázaná, lamino lesklé, formát 145x210 mm, 320 stran, 299 Kč,
ISBN 978–80–906776–0–9, EAN 9788090677609
Markéta Harasimová je členkou české sekce AIEP a aktuálně se začleňuje i do Obce spisovatelů. Knihy
začala vydávat už během studií. Dnes se literární tvorbě věnuje na plný úvazek – kromě románů píše články
a povídky, stala se scenáristkou a pravidelně vystupuje se svým kulturním programem. Spolupracuje s řadou
známých osobností. Je také autorkou projektu S vínem nad knihou, který kombinuje scénické čtení, hudbu
a degustace moravských vín. Aktuálně založila vlastní nakladatelství MaHa.
Autorčina současná tvorba je laděna eroticky a detektivně; často jde až na hranici thrilleru. Tíhne k akci,
pádným dialogům a emotivním situacím.
Z tvorby Markéty Harasimové můžeme jmenovat například knihy Rozcestí, Miriam, Nejkrásnější dar,
Osmnáct, Růže a slzy, anebo erotické krimithrillery Sametová kůže (podle něhož aktuálně vzniká scénář
k celovečernímu filmu), Vražedná vášeň, Pouta z pavučin či Mrazivé hry. Poháry touhy jsou její třináctou
knihou.
Zakoupit můžete zde

http://www.nakladatelstvi-maha.cz/knihy/

KŘEST KNIHY POHÁRY TOUHY
Dne 4. dubna 2017 v 17:00 hodin proběhne
v pražském knihkupectví Luxor (Václavské
náměstí 41) slavnostní křest knižní novinky
Poháry touhy. Kmotry knihy budou Jan
Čenský, Radim Fiala, Dalibor Janda a Petr
Poláček. Zazní hudební vstup.
VIDEO
Moderuje Petra Zajíčková.
https://youtu.be/vyuXdQhPKRI
Vydává Nakladatelství MaHa, Kuberova 1345/1, 693 01 Hustopeče
redakce@nakladatelstvimaha.cz; marketa@marketaharasimova.cz
www.nakladatelstvimaha.cz; www.marketaharasimova.cz

