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Sogjal Rinpočhe

TIBETSKÁ
KNIHA
O ŽIVOTĚ
A SMRTI
Jubilejní vydání k 20. výročí
Toto fenomenální dílo lze chápat jako úvod do
budhistického nazírání duchovní skutečnosti.
Seznamuje čtenáře s meditačními technikami,
osvětluje fenomény karmy a znovuzrození, radí, jakým způsobem se připravit na cestu ke smrti. Především se ale text detailně
zabývá přechodným stavem vědomí a nevědomí po smrti, tzv. „bardem“, a rozkrývá
tak řadu otázek, jež si lidstvo klade od nepaměti. Tibetská kniha o životě a smrti
představuje unikátní syntézu budhistické tradice a západního myšlení.
Sogjal Rinpočhe se sice narodil v Tibetu a byl žákem duchovního mistra Džamjang
Khjence Čhökji Lodöa, po čínské invazi Tibetu však podobně jako Dalajláma odešel
do exilu a od 70. let začal na Západě předávat tibetské učení.
Překlad: Dušan Zbavitel
Vázaná, 488 stran, 398 Kč, EAN: 9788025715451
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/205114/tibetska-kniha-o-zivote-a-smrti/
Ukázka z knihy na následující straně
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1. V ZRCADLE SMRTI
Svou první zkušenost se smrtí jsem zažil,
když mi bylo asi sedm. Chystali jsme se
opustit východní vysočinu a cestovat do
středního Tibetu. Samten, jeden z osobních asistentů mého mistra, byl obdivuhodný mnich, který byl ke mně v dětství moc
hodný.
Měl jasný, kulatý, boubelatý obličej, vždycky ochotný rozzářit se v úsměvu. V klášteře ho měli všichni rádi, protože byl tak
dobrosrdečný. Můj mistr každý den předával učení a iniciace a vedl praxe a obřady. Kvečeru jsem shromáždil své kamarády a pořádali jsme malé divadelní představení, při němž jsme si přehrávali dopolední události. Samten mi vždycky půjčil šatstvo, které měl
mistr ráno na sobě. Nikdy mě neodmítl.
Potom Samten najednou onemocněl a bylo zřejmé, že nepřežije. Odjezd jsme museli odložit. Na následující dva týdny
nikdy nezapomenu. Nad vším visel jako mrak pach smrti;
cítím ho znovu, kdykoli pomyslím na onu dobu. Klášter byl
prosycen intenzivním vědomím smrti. Nebylo to však vůbec
morbidní nebo děsivé; v přítomnosti mistra nabývala Samtenova smrt zvláštního významu. Stala se lekcí pro nás
všechny.
Samten ležel na lůžku u okna v chrámku mistrovy rezidence.
Věděl jsem, že umírá. Občas jsem vešel a sedl si k jeho loži.
Nemohl mluvit a já jsem byl otřesen změnou jeho obličeje,
který byl vychrtlý a stažený. Uvědomoval jsem si, že se nás
chystá opustit a že ho už nikdy neuvidíme. Bylo mi z toho
moc smutno a cítil jsem se opuštěný.
Samten neměl lehkou smrt. Zvuk jeho těžkého dechu nás
pronásledoval všude a cítili jsme, jak se jeho tělo rozkládá.
S výjimkou jeho oddechování bylo v klášteře naprosté ticho.
Všechno se soustřeďovalo na Samtena. Ale ačkoli bylo
v Samtenově dlouhém umírání tolik utrpení, všichni jsme
viděli, že hluboko v jeho nitru vládne mír a důvěra. Napřed
jsem si to nedovedl vysvětlit, ale pak jsem si uvědomil,
z čeho pocházejí – z jeho víry a výcviku a z přítomnosti našeho mistra. A ačkoli mi bylo smutno, věděl jsem, že když je tu
náš mistr, všechno bude v pořádku, protože bude s to pomoci Samtenovi k vysvobození. Později jsem se dozvěděl, že je
snem každého praktikujícího umírat v přítomnosti svého
mistra a mít to štěstí, že ho smrtí povede mistr.
Když Džamjang Khjence klidně vedl Samtena jeho umíráním,
seznamoval ho postupně se všemi etapami procesu, kterými
prochází. Přesnost mistrových vědomostí i jeho jistota a klid
mě ohromovaly. Pokojná důvěra mého mistra, byl-li přítomen,

povzbudila i nejvystrašenějšího člověka.
Tenám Džamjang Khjen-ce odhaloval
svou nebojácnost vůči smrti. Ne že by
kdy bral smrt na lehkou váhu; často nám
říkával, že se jí bojí, a varoval nás,
abychom se k ní nestavěli naivně nebo
samolibě. Co to však umožňovalo mému
mistrovi čelit smrti způsobem, který byl
současně střízlivý i veselý, tak praktický
a přece tak tajemně bezstarostný? Ta
myšlenka mě fascinovala a stále jsem se
jí musel zabývat. Samtenova smrt byla
pro mne otřesem. Už v sedmi letech jsem
poprvé zahlédl mohutnou sílu tradice,
jejíž součástí jsem se stával i já, a začínal
jsem chápat účel duchovní praxe. Praxe
umožnila Samtenovi smířit se se smrtí
a pomohla mu jasně pochopit, že útrapy
a bolest mohou být součástí hlubokého, přirozeného procesu
očisty. Praxe přinesla mému mistrovi úplné poznání toho, co
je to smrt, a přesnou techniku, jak člověka smrtí provést.
Když Samten zemřel, vydali jsme se na koních na tříměsíční
strastiplnou cestu do Lhasy, hlavního města Tibetu. Odtamtud jsme pokračovali ve své pouti k posvátným místům ve
středním a jižním Tibetu. Jsou to svatá místa světců, králů
a učenců, kteří od 7. století přinášeli do Tibetu buddhismus.
Můj mistr byl emanací mnoha mistrů všech tradic a pro svou
pověst byl všude, kam jsme přišli, okázale vítán.
Pro mne byla cesta nesmírně vzrušující a zůstaly mi na ni
krásné vzpomínky. Tibeťani vstávají časně, aby plně využili
přirozeného světla. Spát jsme chodili za soumraku a vstávali
jsme před svítáním; při prvním úsvitu už vyráželi na cestu jaci
se zavazadly. Bouraly se stany, jako poslední kuchyně a stan
mého mistra. Napřed šel průzkumník, aby našel dobré tábořiště, a kolem poledne jsme se zastavili a na zbytek dne se
utábořili. Rád jsem tábořil u řeky a poslouchal zvuky vody,
nebo seděl ve stanu a naslouchal bubnování deště na střeše.
Byli jsme nevelká skupina s asi třiceti stany. Přes den jsem
jezdil na zlatavě zbarveném koni po mistrově boku. Při jízdě
mě učil, vyprávěl mi příběhy, praktikoval a sestavoval mnohé
praxe zvlášť pro mne. Když jsme se jednoho dne přiblížili
k posvátnému jezeru Jamdrogccho a zahlédli tyrkysovou záři
jeho hladiny, začal umírat další lama v naší skupině, Lama
Ceten.
Smrt Lamy Cetena byla pro mne další silnou lekcí. Byl to
učitel Khandro Cering Čhödrön, duchovní manželky mého
mistra. Mnozí ji pokládali za nejpřednější tibetskou praktikující ženu, za skrytého mistra; pro mne byla ztělesněním
oddanosti, vyučující ostatní prostotou své milující přítomnosti.
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Ursula K. Le Guinová
KRONIKY
ZÁPADNÍHO POBŘEžÍ
Kroniky Západního pobřeží, tvořené trojicí
volně propojených románů, představují
stěžejní dílo Ursuly K. Le Guinové.
V Darech přivádí autorka čtenáře do Vysočiny, odlehlého
horského kraje, jehož obyvatelé jsou obdařeni dědičnými dary –
mimořádnými schopnostmi, ale často děsivými. Co se stane, když
Orrec a jeho kamarádka odmítnou tyto dary, klíčové pro přežití
svých rodů, používat?
Děj románu Hlasy se odehrává v Ansulu, městě kdysi vyhlášeném
svou vzdělaností, nyní okupovaném pouštním národem, který považuje knihy za démony. Dokáže Memer, vyrůstající ve zbytcích
staré univerzity, uchránit tajemství svého domu i během bouřlivých událostí, jež rozpoutá příchod věhlasného básníka?
Román Síly, za nějž autorka získala cenu Nebula, sleduje osudy mladého otroka s dokonalou pamětí
a schopností nahlížet do budoucnosti. Může pohodlí jeho domu vynahradit mladíkovi svobodu, po níž
touží? A co si se svobodou počne, když ji nakonec získá?
Romány spojuje řada společných témat – věk hlavních hrdinů a jejich dospívání v často nepřátelském
prostředí, boj proti společenským konvencím, a především láska ke svobodě, literatuře a vzdělání.
Vázaná, 560 stran, 499 Kč, ISBN: 978-80-7387-832-0, EAN: 9788073878320
Zakoupit můžete zde

http://www.tridistri.cz/kronikyzapadnihopobrezi-omnibus?ItemIdx=9
Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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Byl ztracený, když k nám
přišel, a já se obávám, že
stříbrné lžičky, které nám
ukradl, ho nezachránily,
když utekl a odešel do
vysoko položených panství v horách. Přesto nám
ten ztracený muž, ten
uprchlík, nakonec ukázal
cestu. Gry mu říkala
uprchlík. Když přišel, byla
přesvědčená o tom, že
spáchal něco strašného,
někoho zavraždil nebo
zradil, a teď utíkal před pomstou. Co jiného mohlo přivést
Dolňáka sem, mezi nás? „Nevědomost,“ řekl jsem. „Nic o nás
neví. Nebojí se nás.“ „Říkal, že ho lidé dole varovali, aby mezi
čarodějníky nechodil.“ „Jenže neví nic o darech,“ nedal jsem
se. „Jsou to pro něho jenom řeči. Pověsti, lži...“ Oba jsme nepochybně měli pravdu. Emmon určitě utíkal, i když možná jen
před zaslouženou pověstí zloděje, nebo před nudou, byl neposedný, nebojácný, zvědavý a bezvýznamný jako štěně, které
běhá všude, kam je nos zavede. Když si dnes vybavím jeho
přízvuk a obraty, vím, že pocházel z míst daleko na jihu, ještě
za Algalandou, kde to, co se vyprávělo o Vysočině, nebylo víc
než pověsti – staré báchorky o vzdálené zemi na severu, kde
žijí v mrazivých horách zlí čarodějníci a dělají neuvěřitelné věci.
Kdyby uvěřil tomu, co mu v Danneru napovídali, nikdy by nahoru do Caspromantu nepřišel. Kdyby uvěřil nám, nikdy by se
nevydal výš do hor. Měl velice rád příběhy, a tak poslouchal ty,
které jsme mu vyprávěli, ale nevěřil jim. Byl to člověk z města,
měl nějaké vzdělání a procestoval Nížiny. Znal svět. Kdo jsme
pro něho byli, já a Gry? Co jsme mohli vědět, slepý chlapec
a mrzutá dívka, šestnáctiletí, zabředlí do pověr a zanedbanosti
bezútěšných usedlostí v kopcích, které jsme tak hrdě označovali za svá panství? Jak byl lenivý a vlídný, vybízel nás,
abychom o svých mocných schopnostech mluvili, ale když nás
pak poslouchal a viděl prostý, tvrdý život, který tu vedeme,
těžkou chudobu, mrzáky a zaostalé farmáře, když viděl naši
neznalost všeho, co se nachází mimo tyto tmavé kopce, určitě
si říkal: To jistě, ti určitě mají mocné schopnosti, odrbaní fracci!
Gry a já jsme se báli, že když nás opustil, odešel do Geremantu. Je kruté si představit, že tam možná pořád je, sice živý,
ale otrok, s nohama zkroucenýma jako vývrtky, obličejem zrůdně deformovaným pro Erroyovo pobavení, nebo očima doopravdy oslepenýma, narozdíl od mých. Erroy by totiž jeho
lehkomyslnost a drzost nestrpěl ani hodinu.
Když si pustil jazyk na špacír, snažil jsem se, aby nepřišel otci
na oči, ale jen proto, že Canoc byl popudlivý a měl špatnou
náladu, ne proto, že bych se bál, že by svůj dar někdy použil
bez dobrého důvodu. V každém případě si Emmona nebo
kohokoli jiného skoro nevšímal. Od matčiny smrti se celá jeho
mysl utápěla v zármutku, hněvu a zahořklosti. Choulil se nad
svou bolestí, nad svou touhou po pomstě. Gry, která znala
všechna hnízda na míle daleko, jednou viděla orla, jak vysedává na svých dvou stříbrných, groteskních mláďatech
v hnízdě nahoře na Stěně, když pastýř zabil samici, která pro

ně lovila. Stejným způsobem vysedával a hladověl můj otec.
Pro Gry a mne byl Emmon poklad, zářící tvor, který přišel do
našeho šera. Nasytil náš hlad. My jsme totiž také hladověli.
Nikdy nám o Nížinách moc nevyprávěl. Nějakým způsobem
odpověděl na každou otázku, kterou jsem mu položil, ale často
odpověděl žertovně, vyhýbavě nebo jenom mlhavě. V jeho
minulém životě pravděpodobně bylo mnoho věcí, které jsme
neměli vědět, a navíc stejně nebyl tak bystrý pozorovatel
a dobrý zpravodaj, jako byla Gry, když mi zastupovala oči.
Uměla tak přesně popsat, jak vypadá nový býček, jakou má
namodralou srst, sukovité nohy a maličké, ochmýřené zárodky
rohů, že to vyšlo skoro nastejno, jako bych ho viděl. Ale když
jsem požádal Emmona, aby mi vyprávěl o městě Derrisova
Voda, řekl jen, že to ani pořádné město není a trh tam nestojí
za nic. Ale já jsem věděl, protože mi to řekla matka, že
Derrisova Voda má vysoké červené domy a hluboké ulice, že
od doků a kotvišť, kam připlouvají a odkud odplouvají lodě,
vedou nahoru břidlicové schody a že je tam ptačí trh, rybí trh,
trh s kořením, kadidlem a medem, trh se starým oblečením
a trh s novým a velké hrnčířské trhy, na které se sjíždějí lidé
z celého povodí řeky Trond, dokonce až od dalekých břehů
oceánu. Možná měl Emmon v Derrisově Vodě smůlu, když tam
chtěl krást. Nevím, co za tím bylo, ale raději se ptal on nás
a pohodlně seděl, aby nás mohl klidně poslouchat – především
mne. Já jsem byl odjakživa upovídaný, když jsem měl posluchače. Gry měla zažitý zvyk mlčet a všímat si, ale Emmon ji
dokázal rozpovídat. Pochybuji, že věděl, jaké měl štěstí, když
našel nás dva, ale vážil si toho, že jsme ho přijali a přes nevlídnou, deštivou zimu mu dopřávali pohodlí. Litoval nás.
Nepochybně se nudil. Byl zvědavý. „Co tak hrozného dělá
vlastně ten chlapík nahoře v Geremantu?“ zeptal se třeba a dal
do hlasu právě tolik skepse, abych se ho pokusil přesvědčit,
seč budu moci, že to, co říkám, je pravda. Jenže o těchto
věcech se příliš nemluvilo, dokonce ani mezi lidmi nadanými
darem. Jako by bylo nepřirozené mluvit o nich nahlas. „Daru
toho rodu se říká kroucení,“ promluvil jsem nakonec.
„Kroucení? To má být nějaký tanec?“ „Ne.“ Slova se těžko
hledala a těžko vyslovovala. „Kroucení lidí.“ „Jako že se musejí
otáčet?“ „Ne. Jejich rukou, nohou. Krků. Těl.“ Když jsem o tom
mluvil, byl jsem tak neklidný, že jsem se sám trochu zkroutil.
„Viděl jsi starého Gonnena, toho dřevorubce nahoře nad
Pahrbkem. Včera jsme jeli po vozové cestě kolem něho. Gry ti
řekla, kdo to je.“ „Byl celý ohnutý jako louskáček na ořechy.“
„To mu udělal brantor Erroy.“ „Tak ho pokřivil? Za co?“ „Jako
trest. Brantor řekl, že mu chodil sbírat dříví do Gereského lesa.“
Po chvíli ticha Emmon řekl: „To s člověkem udělá revma.“
„Gonnen byl tenkrát mladý. „ „Takže ty sám si nepamatuješ, jak
se to stalo.“ „Ne,“ přiznal jsem. Jeho povýšená nedůvěřivost
mě rozčilovala. „Ale on si to pamatuje. A můj otec taky. Gonnen
mu to řekl. Řekl, že v Geremantu vůbec nebyl, jenom kousek
od hranice, v našich lesích. Brantor Erroy ho uviděl a zakřičel
na něho. Gonnen dostal strach a dal se na útěk s nákladem
dřeva na zádech. Upadl. Když se pokusil vstát, záda měl
ohnutá a hrbatá, jak je má teď. Jeho žena řekla, že když se
zkusí narovnat, řve bolestí.“ „A jak mu to ten brantor udělal?“
Emmon se to slovo naučil od nás, v Nížinách prý je nikdy
neslyšel. Brantor je pán nebo paní panství, to znamená nejdůležitější a nejobdařenější člen rodu. Můj otec byl brantor
Caspromantu. Gryina matka byla brantor Barreových
z Roddamantu a její otec byl brantor Roddů z toho panství. My
dva jsme byli jejich dědici, jejich neopeření orlíčci. ...
Rozhovor s autorkou na následující straně
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S více než 3 miliony výtisků svých knih je
Ursula Le Guin je nejen jednou z nejvíce
čtených spisovatelek v Severní Americe, ale
také jednou z nejvíce plodných. Jen v letech
1966 až 1974 vydala sedm sci-fi románů,
devět básnických sbírek, tři fantasy romány,
šestnáct povídek, pět knižních recenzí
a šestnáct esejů. Získala řadu ocenění,
včetně Boston Globe-Horn Book Award
v roce 1969 za svůj první fantasy román
Čaroděj Zeměmoří...
Když spisovatel vytváří imaginární svět, vtahuje čtenáře
do své fantazie, nebo mu jde hlavně o to, aby aktivoval
jejich vlastní představivost?
Stává se obojí, a to zejména u dětí, proto je tak důležité, aby
četly krásnou literaturu. Jako spisovatelka zvu čtenáře do
svého světa a sděluji jim, co jsem viděla a objevila. Zároveň ale
zjišťuji, že čtenáři mají svůj vlastní svět a že je někdy docela
odlišný od toho, co si představuji já. Konkrétně se mi to
potvrzuje velmi jasně, když pracuji s ilustrátory, a řeknu: „Ne,
ne, takhle drak nevypadá!“ A slyším překvapený hlas: „To má
být drak?“ Pak hledáme kompromis.
Myslím, že jste kdysi řekla, že fantasy zobrazuje vnitřní
život a sci-fi vnější život...
Ano, fantasy má tendenci vznikat z poněkud neprozkoumaných zdrojů uvnitř. Sci-fi závisí na tom, co je známo ve vědě,
technologiích a jiných odvětvích. Science fiction je dítě realismu, ne fantazie. Mnoho sci-fi příběhů je o světech, které neexistují, ale mohou existovat v budoucnosti.
Realismus a science fiction se zabývají příběhy, které by mohly
být pravda. Fantasy vypráví příběh, který pravda být nemůže.
S fantazií je potřeba se prostě dohodnout, aby sledovala
příběh, bez ohledu na to, jak nepravděpodobný může být.
A je vám jasné, do které kategorie se vaše knihy zařadí?
To ne. Mé první tři romány jsou více sci-fi s mytologickými
prvky. Třeba Rocannonův svět (1966). Ale hned od počátku
jsem se bránila zaškatulkování jen mezi sci-fi spisovatele.
I proto jsem možná hledala skutečný rozdíl mezi těmito dvěma
žánry. Až jsem napsala román Čaroděj Zeměmoří (1968) a od
té doby se pohybuji minimálně po dvou cestách.
Za výrazného představitele sci-fi žánru lze považovat
Arthura C. Clarka a další, jejichž tvorba je často přímo
spojena s konkrétním vědeckým oborem. Ve vašich
knihách jsou přírodní vědy možná méně důležité než
filozofie či náboženství nebo společenské vědy...
Nejčtenější autoři fantastické literatury se perfektně pohybují
ve fyzice, astronomii a možná chemii. Biologie, sociologie,
antropologie, to už tak není věda pro ně. Ale já čerpám
i z oblasti společenských věd. Nacházím zde hodně inspirace,
a to zejména v antropologii. Když tvořím jinou planetu, jiný
svět, snažím se popsat složitost společnosti, kterou jím zabydluji.
Možná, i to bude důvod, proč vaši fantasy obdivují i v takzvaných literárních kruzích. Že je více v interakci s lidskou
složitostí a psychikou?
Přiblížilo to mé práce i lidem, kteří sci-fi třeba běžně nevy-

Ursula Kroeber Le Guinová (* 21. října 1929,
Berkeley, Kalifornie), je americká spisovatelka. I když píše
romány, poezii, knížky pro děti a eseje, nejznámější jsou její
romány a povídky z oblasti science fiction a fantasy.
V češtině je nejoblíbenější její cyklus příběhů ze Zeměmoří,
nejuznávanějším dílem však je román Levá ruka tmy.
Je považována za jednoho z nejlepších spisovatelů fantastických žánrů. Obdržela několik cen, kromě cen Hugo
a Nebula také Gandalf Grand Master v 1979 a Damon Knight
Memorial Grand Master Award v roce 2003.
Známá je propracovaností svých děl a svými sondami do
oblastí taoismu, anarchismu, feminismu, psychologie a sociologie.
hledávají. Ale předsudky vůči žánru byly silné až do nedávné
doby. Teď se to všechno mění, což je úžasné.
Vyrůstala jste jako dítě významného antropologa. Jak to
ovlivnilo vaši pozdější dráhu spisovatelky?
Ptají se mě na to často, ale je opravdu těžké odpovědět. Je
zřejmé, že profesní zájem mého otce a jeho temperament mi
nastavil vysoká kritéria a probudil zájem o vzdělání. Jeho vědní
obor, v jehož centru stojí člověk, představuje pro romanopisce
mimořádné štěstí. Strávili jsme každé léto na ranči, který koupil
v Napa Valley. Za rodiči sem jezdila spousta hostů a otec vedl
dlouhé debaty se svými kolegy akademiky. Bylo to ve druhé
polovině třicátých let, takže se mezi nimi vyskytovalo hodně
uprchlíků z celého světa. I několik Indů. Jen být nablízku těmto
lidem z opravdu jiné kultury, byl obrovský dar.
V jakém slova smyslu?
Třeba ve mně probudili zájem o taoismus a buddhismus.
Mohla byste říci něco víc o tom, co vám taoismus
a buddhismus daly?
Taoismus byl pro mě v době dospívání jakýmsi návodem, jak
se dívat na život a jak ho vést, jak porozumět světu, aniž by do
toho musel zasáhnout Bůh.
Moje znalosti buddhismu jsou novější, ale jsou nepostradatelné v tom, jak užitečně využívat meditaci. Navíc je pro mě
buddhismus jakýmsi morálním kompasem.
Jak se měnila vaše tvorba v průběhu let?
No, mám velmi dlouhou kariéru. Jsem si vědoma toho, že jsem
polevila pokud jde o formu prózy. V poslední době se mi líbí
používat více hovorový jazyk.
(Ze zahraničních pramenů)

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

James May
CHLAPORATOŘ
James May si jednoho dne
řekl, že opravdoví muži ze
světa v posledních pětadvaceti letech skoro vymizeli a nahradili je feministé. Rozhodl se s tím něco
udělat, a sice připomenout
staré dobré mužské dovednosti v domácnosti i přírodě
a zkusit vymyslet i pár nových, ať už jako praktické
zlepšováky všedního života,
staré řemeslné dovednosti
nebo ulítlé nápady, z nichž kdovíjaký užitek neplyne, ale každý
nezženštělý chlap z nich má radost jako malý kluk. Návody a vychytávky jsou popsány vtipně
a jasně, a přestože není nutné zkoušet úplně všechno, co je tu předvedeno, pořád je to zábavné
čtení, k němž James May doporučuje popíjet silné pivo a sníst aspoň jeden čtvrtkilový biftek. Kdo
knihu přečte celou a aspoň někdy se jí inspiruje, ten pravděpodobně zjistí, že je najednou pro své
okolí nepostradatelný a jak manželka, tak děti, ale i staří rodiče nebo sousedé k němu vzhlížejí
jako k renesančnímu kutilovi, který umí všecko opravit, vykoumat a zařídit. Nebo skoro všecko.
Překlad: Marko Hauliš
Vázaná, 252 stran, 298 Kč, EAN: 9788025719534
Zakoupit můžete zde
https://www.kosmas.cz/knihy/214116/chlaporator/

Nick Cave
PÍSEŇ
Z PYTLÍKU
NA ZVRATKY
Píseň
z
pytlíku
na
zvratky je uměleckou
kronikou Nickova turné
s kapelou Bad Seeds po
dvaadvaceti
severo
amerických
městech
během léta 2014.
Sestává z deníkových
záznamů, dávných vzpomínek, intimních úvah,
fantaskních
představ,
písňových textů a básní. Hlavními tématy této působivé epické skladby jsou inspirace, tvořivost, ztráta, láska a smrt. Nick Cave ve své
vášnivé zpovědi rozvíjí svébytnou mytologii, prosycenou motivy
z čínských, řeckých a aztéckých mýtů, starozákonních příběhů,
lidových balad i kultovních hollywoodských filmů. Kniha se zrodila povětšinou ve vysokých
nadmořských výškách, když si během turné v letadle zapisoval poznámky, texty a básně na pytlíky
na zvracení. Přes žánrovou rozmanitost je Píseň z pytlíku na zvratky překvapivě sourodá a čtivá –
a Caveova osobnost se v ní zračí v mnoha rozdílných a veskrze nečekaných polohách.
Překlad: Bob Hýsek
Vázaná, 148 stran, 228 Kč, EAN: 9788025720608
Zakoupit můžete zde
https://www.kosmas.cz/knihy/224660/pisen-z-pytliku-na-zvratky/
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David Graeber

UTOPIE
PRAVIDEL
O technologii,
stupiditě
a skryté
přitažlivosti
byrokracie
Máme už těch komisí nějak moc, měli bychom založit
komisi, která to vyřeší…
Ani tenhle vtip nechybí v knize Davida Graebera Utopie pravidel – i když
jde vlastně jen o popis reality. Americký autor ve svých esejích totiž
velmi čtivým způsobem přibližuje všeobjímající monstrum zvané byrokracie, tedy onen věčně se zvyšující počet státních zaměstnanců
a formulářů, které tito úředníci vymýšlejí.
Při čtení Utopie pravidel člověku naskakují všechny ty případy z vlastního života. Ano, i já zažil arogantní úředníky placené státem, kteří kontrolovali, zda jsem hoden státní podpory… Ano, i já jsem po krádeži kola
zažil to, že policisté dlouze sepisovali hlášení, ale samotné vyšetřování
či dopadení pachatele bylo naprosto podružné… Ano, i já trávím při
vyplňování nejrůznějších formulářů čím dál více času… Ano, i já neustále slýchávám o vyšetřovacích komisích, které nikdy nic nevyšetřily…
David Graeber vůbec
David Graeber (1961), americký antropolog,
nepředstírá, že by se
politický aktivista a spisovatel, vystudoval Chinad byrokracií dalo něcagskou univerzitu, kde také získal doktorát.
jak zvítězit. Nicméně je
V současnosti je profesorem na Londýnské škole
dobré svého celoživotekonomie a politických věd a dříve působil jako
ního nepřítele aspoň
docent antropologie na americké Yaleově unidobře poznat. A k tomu
verzitě. Byl zapojený do aktivistických hnutí
skvěle poslouží právě
Global Justice Movement a Occupy Wall Street,
Utopie pravidel.
které protestují mj. proti korporátní globalizaci.
Ve svých dílech se zabývá anarchismem, filozofií
peněz či globalizací. Česky vyšly jeho knihy
Překladatel: Pavel Pokorný
Dluh. Prvních 5000 let (2012), Fragmenty anarchistické antropologie (2013) a Revoluce naopak
Brožovaná, 284 stran, 297 Kč, ISBN: 978-80-7260-352-7
(2014).
Zakoupit můžete zde
http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/utopie-pravidel.aspx?referrerID=42

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

MRTVÉ ZÓNY PŘEDSTAVIVOSTI
Esej o strukturální stupiditě
Dovolte mi začít příběhem
o byrokracii. Má matka prodělala v roce 2006 několik
záchvatů mrtvice a bylo
jasné, že zanedlouho nebude schopná se o sebe
doma postarat. Její zdravotní pojištění nepokrývalo
domácí asistenci, a tak nás
spousta sociálních pracovníků odkázala na Medicaid.
Aby měl člověk nárok na
Medicaid, nesmí jeho majetek přesahovat hodnotu
šesti tisíc dolarů. Zvládli
jsme přesunout matčiny
úspory – řekl bych, že to
byl technicky vzato podvod,
i když je to zvláštní podvod,
když vláda zaměstnává
tisíce sociálních pracovníků, kteří vypadají, že mají na práci především to, aby lidem
vysvětlovali, jak přesně tenhle podvod provádět. Ale krátce
nato matka prodělala další, velmi vážnou mrtvici, a ocitla se
na dlouhodobé rehabilitaci v pečovatelském domě. Bylo jasné,
že teď už se bez domácí asistence neobejde, ale nastal zádrhel: důchod jí chodil přímo na účet a nebyla dost dobře
schopná se podepsat. Sice už jsem vyplnil neskutečnou hromadu papírů pro Medicaid, takže jsem pro ni mohl zažádat
o asistenci, ale než bych stačil získat soudně přístup k jejímu
účtu a mohl začít z důchodu platit její nájem, shromáždila by
se jí na kontě částka, která by ji diskvalifikovala. Takže jsem
se vypravil do banky, vyzvedl potřebné formuláře a odnesl je
do pečovatelského domu. Bylo nutné nechat ty papíry notářsky ověřit. Sestra mě informovala, že v pečovatelském
domě je notář, ale musím se k němu objednat. Zvedla telefon
a spojila mě s někým, kdo mě přepojil na notářku. Ta mi jen
oznámila, že napřed musím mít zmocnění od vedoucího sociální péče, a zavěsila. Zjistil jsem si jméno dotyčného a kde
ho najdu, sjel jsem výtahem dolů a došel do jeho kanceláře,
abych zjistil, že to byl vlastně ten člověk, který mě přepojoval
na notářku. Zvedl telefon a oznámil do něj: „Marjorie, toho
pána jsem ti přepojoval já, je z tebe celý vedle a já taky,“ mlčky
udělal rukou omluvné gesto a dohodl mi jednání s notářkou
na příští týden. Příští týden se notářka dostavila ve sjednaný
čas, doprovodila mě do poschodí, prohlédla si, jestli jsem
správně vyplnil svou stranu formuláře (což mi opakovaně
kladli na srdce), a pak v přítomnosti mé matky začala vyplňovat část určenou jí. Trochu mě zmátlo, že nechtěla od mé
matky nic podepsat, jen ode mě, ale říkal jsem si, že přece ví,
co dělá. Následující den jsem dokument odnesl do banky.
Žena u přepážky ho přejela pohledem, zeptala se, proč to
moje matka nepodepsala, a ukázala ho svému vedoucímu.
Ten mi řekl, ať si to zase vezmu a vyplním to pořádně. Takže
ta notářka ve skutečnosti asi nevěděla, co dělá. Vyfasoval
jsem novou sadu formulářů, pečlivě u všech vyplnil svou část
a domluvil si novou schůzku u notářky. Ve sjednaný den se
notářka dostavila, udělala pár nepřípadných poznámek na to,
jak to banky dělají složité a každá má vlastní, zcela odlišné
formuláře, a odešli jsme do poschodí. Podepsal jsem papíry,

matka podepsala papíry – dělalo jí to potíže, už se stěží
napřímila na posteli. Den nato jsem byl opět v bance. Jiná
žena u jiné přepážky prohlédla formuláře a zeptala se mě,
proč jsem se podepsal na řádce, kde jsem měl uvést své
jméno hůlkovým písmem, a naopak. „To že jsem udělal? No,
vyplnil jsem to přesně tak, jak mi to řekla notářka.“ „Ale tady
máte přece jasně napsáno ‚podpis‘.“ „No, to máte pravdu. Tak
to mi to řekla špatně. Už zase. No… ale všechny údaje tam
přece máte, ne? Jen jsou tyhle dvě věci přehozené. Je to
vážně takový problém? Víte, jsem v poněkud naléhavé situaci
a rád bych se už obešel bez dalšího jednání s notářkou.“ „My
bychom ale správně vůbec neměli tenhle formulář přijmout,
pokud tu nejsou podepisující přítomni osobně.“ „Má matka je
ale po mrtvici. Je upoutaná na lůžko. Proto přece tuhle plnou
moc zástupce potřebuju.“ Řekla, že se poradí s vedoucím.
Vrátila se za deset minut a vedoucí se postavil opodál, aby
všechno slyšel. Oznámila mi, že banka nemůže přijmout
nesprávně vyplněné formuláře, a navíc, i kdyby byly vyplněné
správně, potřeboval bych dopis ošetřujícího lékaře dokládající,
že je matka v psychickém stavu umožňujícím podepsání
takového dokumentu. Poukázal jsem na to, že mi o nějakém
dopise lékaře předtím nikdo neřekl ani slovo. „Cože?“ vmísil
se mezi nás náhle vedoucí. „Kdo vám dal tyhle formuláře
a neřekl vám o tom dopise?“ Viníkem byla jedna osoba, která
měla na rozdíl od jiných zaměstnanců banky pro mou situaci
trochu pochopení, a tak jsem se vyhnul odpovědi. Místo toho
jsem poukázal na skutečnost, že ve vkladní knížce stojí jasně
„ve prospěch Davida Graebera“. Samozřejmě mi na to řekl,
že by to hrálo roli jen v případě, kdy by matka byla mrtvá.
Nakonec se celý ten problém přesunul do čistě akademické
roviny, protože má matka o několik týdnů později skutečně
zemřela. Tehdy to pro mě byl krajně nepříjemný zážitek.
Předtím jsem vedl bohémský studentský život, a byl jsem tedy
od podobných situací do značné míry izolován. Začal jsem po
svých známých vyzvídat, jestli takhle vypadá obyčejný život
většiny lidí. Skutečně tráví celé dny tím, že pobíhají po úřadech
jako idioti? Bojují se situacemi, které je staví do pozice, kdy
se člověk skutečně chová jako idiot? A většina lidí mi na to
říkala, že takhle to bohužel asi opravdu v životě chodí. Ta
notářka byla očividně neobvykle nekompetentní, ale zanedlouho mě čekala další zkušenost. Musel jsem měsíc dávat
do pořádku nedozírné následky toho, že nějaký anonymní
úředník na newyorském dopravním inspektorátu zapsal mé
křestní jméno jako „Daid“ a ve firmě Verizon mi zase zkomolili
příjmení na „Grueber“. Veřejná i soukromá byrokracie se
z nějakých historických důvodů organizuje způsobem, který
zaručuje, že značná část úředníků není schopná provádět
úkoly, které mají na starosti. Když jsem řekl, že byrokracii lze
označit za utopickou formu organizace, měl jsem na mysli
právě tento aspekt. Koneckonců, o utopistech se vždycky říká,
že trpí naivní vírou v dokonalost lidské podstaty a odmítají brát
lidi takové, jací doopravdy jsou. A také se o nich říká, že je tato
předpojatost zavádí ke stanovování neuskutečnitelných ideálních cílů a pak kladou lidem za vinu, že jim nejsou schopni
dostát. No a všechny byrokracie dělají totéž: kladou požadavky, o kterých tvrdí, že jsou přiměřené a rozumné, a když
pak zjistí, že rozumné nejsou, protože se vždycky najde
spousta lidí, kteří nedokážou dělat to, co se po nich chce, dojdou k závěru, že problém nespočívá v požadavcích, ale v lidské nedokonalosti jedinců, kteří se s nimi nedokážou
vypořádat...
Rozhovor s autorem na další straně

Byrokraté
z nás dělají
idioty...
Je příhoda s vyřizováním formalit pro vaši
nemocnou matku (viz ukázka) autentická
nebo jste užil nadsázku?
Vůbec ne. Stalo se to přesně tak, jak píšu.
Trávíme neskutečně mnoho času vyplňováním
formulářů. Spíš bych upřednosťoval bohémský
způsob života, ale pro většinu lidí je kontakt s
byrokracií na denním pořádku a staví je to do
role idiotů, aniž by na tom měli sami sebemenší
podíl.
V jednom článku jste napsal, že v roce 1930
ekonom John Maynard Keynes předpověděl,
že do konce dvacátého století technologie
postoupí natolik, že země, jako například
Velká Británie a Spojené státy, budou moci
zavést patnáctihodinový pracovní týden.
Proč se to nestalo?
Z technologického hlediska by to zřejmě šlo. Ale dosud jsme
jsme podstatnou část svého pracovního života strávili plněním
úkolů, které považujeme za zbytečné. Vznikají nám tím
obrovské morální a duchovní škody. Přesto se o tom zatím
vůbec nemluví. V době přistání Apolla na Měsíci mně bylo osm
let. Vzpomínám si, jak jsem si představoval, že za 39 let,
v magickém roce 2000, budou na silnicích jezdit létající auta,
dostupné budou léky na dosud smrtelné nemoce, které
podstatně prodlouží lidský život, zakládat se budou kolonie na
Marsu a další vymoženosti. Upřímně jsem očekával, že budu
žít ve světě takových zázraků. Ještě teď se cítím podveden.
Co vás vedlo k tomu, že věnujete tolik času psaní o byrokracii?
Uvědomil jsem si, že byrokracie je téma, které se stále objevuje v nejrůznějších formách. Existuje o ní také velmi zajímavá

literatura. S postupem času také nabývá na politickém významu.
Představa, že volný trh omezí byrokracii se
ukazuje jako zavádějící. Proč to tak je?
Jedním z důvodů je to, že co nazýváme trh ve
skutečnosti trhem není. Volný trh se považuje za
přirozený projev lidské svobody, a protože se reguluje sám, postupně vytlačí všechno ostatní
a vyústí ve svobodnou společnost. Pokud se
podíváte na to, co se dělo v minulosti a děje se
stále, zjistíte, že to prostě není pravda.
Samoregulační trhy byly v podstatě vytvořeny
vládními intervencemi. Šlo o politické projekty.
Určité předpoklady, jak tyto věci fungují, prostě
nejsou pravdivé.
V zásadě se domníváme, že tržní vztahy jsou
přirozené, ale budete potřebovat obrovskou institucionální
strukturu, abyste přiměli lidi chovat tak, jak by se podle
ekonomů „údajně“ chovat měli. Tak například přemýšlet o způsobu fungování spotřebitelského trhu, aby to bylo na základě
hospodářské soutěže podle určitých pravidel. Ale na druhou
stranu by to lidem nemělo bránit ve snaze získat co nejvíce,
samozřejmě aniž by kradli nebo zabíjeli druhé.
To je jen jeden příklad. Ale vyplývá z něho, že byrokratický stát
neúprosně roste v reakci na politiku volného trhu. Opravdu si
myslím, že byrokracie je způsob, jak potlačovat lidskou představivost. Oporu nachází v hloupých lidech. První věc, která
mě okamžitě napadla při svém prvním velkém setkání
s byrokracií – že se ze mě stává idiot! Neustále jsem chybně
vyplňoval formuláře, někdo mi s nějakým stupněm inteligence
pořád říkal: „Ale vy jste to udělal špatně!“ A ten pocit nekompetentnosti je jedním z hlavních rysů byrokratického režimu...
(Ze zahraničních pramenů)

Více na další straně

Více na další straně
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Libuše Koubská
DĚDEČKŮV DENÍK
Obyčejný život v neobyčejných dějinách.
Nebo naopak?
Historie 20. století na osudu jednoho z nás
S doslovem Petra Pitharta
Jedním z výchozích bodů knihy, mapující období let
1880–1953, je deník válečného zajatce Josefa Bačovského,
který jako rakouský domobranec prošel několika těžkými
bitvami 1. světové války a poté padl do ruského zajetí. V něm
prožil mimořádnou anabázi, během níž proputoval křížem
krážem tehdejší Rusko od Sibiře přes Petrohrad k Bílému moři
za severní polární kruh a odtamtud na jih ke Kaspickému moři,
na Kavkaz, do Baku... Zajetím však zasahování takzvaných
velkých dějin do jeho života teprve začalo. Jeho českoněmecká rodina se musela vyrovnávat s novými poměry po
vzniku Československa, s hospodářskou krizí 30. let. Vesnice,
v níž žil, se stala dějištěm nacistického puče na podzim roku
1938, za 2. světové války si v ní zřídil koncentrační tábor
Oskar Schindler, v roce 1945 se tam utábořila Rudá armáda.
Část rodiny se po válce dostala do divokého odsunu. Po únoru
1948 turbulence pokračovaly.
Kniha, kterou připravila k vydání zkušená publicistka Libuše
Koubská, nabízí čtenářům obraz dramatických a rozhodně nikoliv černobílých dějin běžných lidí,
jejich názorů, snažení, nadějí, zklamání, tragédií i pozitivních odkazů.
Vázaná, 176 stran, 258 Kč, EAN: 9788074296369
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/208978/dedeckuv-denik/
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Udeřila zima, krutá, sibiřská, třicet
stupňů pod nulou. Z Kurganu,
města vzdáleného skoro dva
tisíce kilometrů na východ od
Moskvy, odvezli Josefa a dalších
sto padesát zajatých mužů na
nádraží obce Makušino, kde na ně
čekali tamější sedláci. Rozdělili si
je po třech, posadili do saní
a vpjerjod.
Po dvou hodinách byli v cíli, ve vsi
Moršicho. Josef si zapsal, že
v selu Moršicho. Zavedli je na
radnici. „Odtamtud pak po dvou do
privátních domů, kde já i s přítelem Aloisem Kapšem též k jednomu hospodáři jménem Jakob
Bogdanov jsem se dostal.
Moršichánská volost je velká ves,
500 čísel, s dvěma pravoslavnými
kostely, vše postaveno ze dřeva.
Zdejší kalendář podobný našemu,
jen že o třináct dní jde nazpět.
Zajímavá jest tu také koupě
nevěsty ženichem.“
Životní podmínky robotujících zajatců zajisté nebyly
hedvábné, ale Josef si v zápiscích nijak nestěžuje,
pouze ve zveršované pasáži se zmiňuje o vších,
štěnicích, velké špíně, děravých botách a trvalém hladu:
„Kartoški v oleji, jalová kaše, kapusta, mrkev je strava
naše“. Ani ložírování není ideální: „Včera mně tele pod
palať dali, na palať zase lezou mi malí, chozjajin tu bručí
a tele smrdí, chozjajka zas celý den prdí.“ Na jiném místě
líčí, jak spolu s ostatními Austrijci přilákali sobáku, praštili
ji polenem, stáhli a upekli. Psík byl velmi šťavnatý, měli
hody. Nebo, jak „přišla Lizka, spala by se mnou, však
palať je nízká. Ona by chtěla, však stojí to za to? Idi jen
k čertu, pískám ti na to. Nechám si vorkat pro svoji paní,
ta aspoň nemá bambulky na ní.“
Ale to jen okrajově. Mnohem víc ho zajímají Kyrgyzové
přijíždějící na velbloudech a přivážející spousty ryb,
1 fund za 15 kopejek. Také to, že místní sedláci, chozjajinové, jak si Josef zapisuje, nemají dobytek ve stájích,
ale jen v chatrných dřevěných kůlnách, kde je v krutých
mrazech plno sněhu a jinovatky a tyto mrazy – někdy až
čtyřicetistupňové trvají sedm měsíců. Zato v létě nastane
ráj – vyroste krásné obilí – žito, pšenice, oves, ječmen,

cibule, česnek, znamenité brambory a okurky. Hlavní potravou
obyvatelstva je pšeničný chléb, do
kterého i ryby zavinují, maso,
brambory a cibule, k pití čaj.
Válečný zajatec, víceméně otrok,
s matnými vyhlídkami do budoucna, si po večerech pečlivě zaznamenává jako by byl na nějaké
etnografické výpravě: „Jako u nás
masopust, tak zde máslenka se
drží, kdy za těch posledních dnů
hojně másla i ryb se požívá, jeden
druhého navštěvuje, což jest takzvaná kulanka. Ve velkém množství jezdí v saních okrášlených
vyšívanou dekou nebo kobercem
skrze ves.“
Na Sibiři zažije i pravoslavné
velikonoce, „Pásku, kdy pop chodí
od domu k domu s malým průvodem. Nesou kříž, obraz Panny
Marie a knihu. S tou knihou pop
žehná obyvatelům domu, drže ji
na hlavě nejstaršímu z nich, modlí
se a kropí pšenici a oves na sítu před oltářem ve světnici
i ostatní svaté obrazy. Za to dostane deset kopějek za
každého jednotlivce.“
Lakonicky připomíná, že zrovna na svoje třicáté páté
narozeniny jel sibiřskou nocí padesát verst, čili asi
osmdesát kilometrů pro dříví. Na svatého Josefa pak
„měl jsem krásný sen, jak moje manželka Maria přinesla
mi s úsměvem kožešinový šál co dar k mému svátku“.
Informace o tom, co se děje ve světě, má Josef takřka
nulové, o vznikající České družině, z níž se pak
formovaly Československé legie, se během své čtyřleté
anabáze v ruském zajetí zřejmě vůbec nedozvěděl. Jen
tu a tam prosákne nějaká zpráva. „25. března 1915
přinesena do Moršicha zvěst o dobytí kreposti Przemysl
v Haliči. Pevnost první třídy vzdala se po vyhladovění.
V Przemyslu zajato 117 tisíc našeho vojska s 250 důstojníky a devíti generály. Na to pak 7. dubna právě na
Pásku druhá zvěst o dobytí pevnosti Krakova vojskem
ruským. Též z nedostatku potravin vzdal se. Po Moršichu
téhož dne nošen obraz carův za průvodu obecenstva
s obnaženými hlavami a s praporky barvy bílé, modré
a červené.“

Libuše Koubská (* 1948) vystudovala novinářství na Fakultě sociálních věd a publicistiky UK,
čtrnáct let byla redaktorkou v Československém rozhlase se zaměřením na popularizaci vědy.
V letech 1990 až 1998 pracovala v Lidových novinách, poté v časopise Přítomnost, osm let jako
šéfredaktorka. Učí novinářské žánry na FSV UK. Šest let vedla specializaci Ekonomická žurnalistika na VŠE v Praze. Je autorkou a spoluautorkou knih převážně o vědě a medicíně, knižních
portrétů a rozhovorů, například Hvězdář diplomat (2010), Všechno dopadne jinak (2011), Můžeš-li
udělat radost, musíš (2012), Volnomyšlenkář (2015)) a časopisecky i knižně vydaných povídek
a fejetonů.
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Pokračujeme
ve vydávání
historických
románů
od oblíbeného
autora
trilogie z Říma,
Bena Kanea

Napínavý příběh inspirovaný slavnou bitvou v Teutoburském
lese z roku 9, kde Římané utrpěli od germánských kmenů
drtivou porážku
Současný britský autor Ben Kane se specializuje na historickou literaturu a jeho vášní je především historie
starověku. V prvním dílu trilogie nazvaném Orlové ve válce
vypráví o největší a nejdrtivější římské porážce v historii,
o bitvě v Teutoburském lese. Došlo k ní v roce 9 n. l. a střetla
se v ní římská vojska vedená guvernérem Publiem
Quinctiliem Varem s germánskými kmeny v čele s Arminiem
z kmene Cherusků. Románem čtenáře provázejí dvě hlavní
postavy – Arminius, který strávil dětství jako rukojmí v Římě,
kde přijal římské způsoby a dostalo se mu vzdělání, ale na
svůj původ nezapomněl. A pak Tullus, centurion římské legie,
která v bitvě zahynula. Tullus sice podezírá Arminia ze zrady,
ale nemá možnost přesvědčit o tom guvernéra Vara. Ten si je
jist neochvějnou Arminovou loajalitou a přátelstvím. Autor
předkládá strhující pohled na starověkou bitvu, jejíž stopy lze
najít ještě dnes.
Tři římské legie, které se pod velením guvernéra v provincii
Germánie Publia Vara a centuriona Lucia Tulla vracely do
zimního tábora na východ od Rýna, přepadli germánští
bojovníci v čele s Arminiem. Ten byl sice spojencem Říma,
ale už od dětství snil o tom, že kruté nájezdníky ze své země
vyžene. Legionáře uzavřeli mezi kopci a močály a tím jim
znemožnili účinnou obranu. Potom se rozpoutal děsivý
masakr a teprve za tři dny se ukázalo, jak bylo Arminiovo
vítězství obrovské. Římané ztratili tři legie v počtu přes
čtrnáct tisíc mužů a tři drahocenné standarty s orly. Uprchnout se podařilo jen několika stovkám
legionářů včetně Tulla. Jejich utrpení tím však neskončilo. Do pevnosti na východ od Rýna je
pronásledovaly tisíce krvežíznivých příslušníků germánských kmenů. Teď už je mohli zachránit
jenom bohové.
Přeložila Jaroslava Hromadová
Vázaná, 368 stran, 348 Kč, EAN: 9788074297359
Zakoupit můžete zde
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Kapitola dvacátá sedmá
Varus seděl ve stanu a přemýšlel. Slabé světlo
z několika malých olejových lamp na zemi
nedokázalo zakrýt skutečnost, že stan byl původně určený pro contubernium legionářů. Za
normálních okolností by mohl pojmout osm lidí, ale
ve srovnání s velikým stanem, který používal na
tažení, tenhle působil stísněně. Měl bych být
vděčný, pomyslel si, když poslouchal, jak déšť
bubnuje do namaštěné kůže. Většina jeho vojáků
– ti, co přežili, ozvalo se jeho svědomí – nemá
žádnou ochranu před počasím. A zavinil jsem to
já. Ale nebyl ani trochu vděčný za své štěstí. Zvedl
ruce a prohlížel si špinavé nehty a bláto, které mu pokrývalo
každý kousek nezakryté kůže. Cítil špínu. Vlhko. Hlad.
To však nebylo nic proti ponížení. V životě nebyl takhle pokořený. Teď musel dát za pravdu Tullovi, čímž byla Arminiova
zrada ještě příšernější. Kromě Tulla a možná Tubera Arminius
obelstil všechny – a hlavně jeho – jako proradný dospělý
obalamutí dítě sladkostmi. Jsem hlupák, pomyslel si a spustil
ruce do klína.
Naprostý hlupák. Když sešli z hlavní silnice, aby zatočili
s kmenem Angrivariů, netušil, že se na jeho armádu chystá
léčka. Pro svou hloupost neměl žádnou omluvu. Varovali ho.
A ne jednou, ale víckrát. Místo aby poslouchal Segesta a
později Tulla, vysmál se jim nebo je pokáral nebo obojí. Jenže
oni měli pravdu a on byl zaslepený idiot. Děsil se pomyslet, jak
by si to vysvětlil císař. Jestli to Augustovi někdy bude muset
vysvětlovat, byla samozřejmě jiná věc a tím se nechtěl zabývat. Dal by veškeré své obrovské bohatství za to, kdyby teď
měl před sebou Arminia v řetězech. Navzdory zdvořilému
chování a družné povaze byl Cherusk prolhaný zrádný had.
Vždycky měl v úmyslu zbavit se nadvlády Říma nad Germánií.
Příprava musela trvat měsíce, napadlo Vara. Sjednotit kmeny
– které se většinou nesnášely – a potom je přivést na jedno
místo byl veliký výkon a zasloužilo si to uznání. Záviděl mu.
I to, že udržel své plány v tajnosti a našel tak dokonalé místo
pro přepadení.
Varus si vybavil bezpočet stromů, co rostly těsně vedle stezky
a uvěznily jeho vojáky a nedovolily jim, aby se sešikovali. To
byla součást Arminiova plánu. Úzká cesta, která musela nutně
armádu zdržet, a blátivé peklo, v nějž se proměnila. I to
Arminius vymyslel. Jak museli legionáři zahodit zavazadla
a zbraně, což bylo ještě horší. V to Arminius doufal. Ten
prokletý kopec a hliněné opevnění museli budovat aspoň
měsíc. Také naplánováno dopředu. Bažina na jedné straně,
aby zabránila úniku tím
směrem. Další součást
VYŠLO
Arminiova ďábelského
plánu. Trpce se usmál.
Jedině počasí si nemohl
naplánovat. Smích ho
ihned přešel. Možná že
ve prospěch Germánů
zakročili bohové Cherusků a bůh hromu Donar je
jedním z nich. Po tom bičujícím dešti a hromech
a blescích v předchozích
dvou dnech to bylo možné.

„Pane?“ Před stanem se ozval Aristidův hlas.
„Pojď dál.“ Varovi se ulevilo, že sluha celodenní
vraždění přežil, ale zároveň ho to překvapilo.
Aristides rozvázal chlopeň a vlezl dovnitř. V ruce
nesl tác.
„Přinesl jsem vám něco k jídlu, pane.“
Ať už nesl cokoli – něco dušeného? – vonělo to
dobře. Navzdory zoufalství a hanbě mu kručelo
v břiše. „Jsi kouzelník.
Kdes to vzal?“
„Jste guvernér, pane. Jestli má někdo jíst, i na
takovém místě jako tohle, jste to vy.“
Varus se natáhl pro mísu a lžíci. Takhle zblízka
viděl, jak se Aristidův buclatý obličej za poslední dva dny
změnil. Byl vyděšený a pod očima měl tmavé kruhy, které tam
dřív nebyly.
Na tohle není stavěný, pomyslel si Varus. Měl jsem ho nechat
ve Veteře. „Vypadáš příšerně. Jedl jsi? A máš kde spát?“ Když
si uvědomil, jakou hloupost pronesl, zarazil Aristida, než mohl
na obě otázky zalhat, že ano. „Vezmi si chleba.“ Ukázal na půl
bochníku na tácu.
„Ne, pane…“
„Říkám, vezmi si,“ poručil mu Varus. „Spát budeš tady se
mnou.“
„Děkuji, pane,“ řekl vděčně a vrhl se na chleba jako hladový
vlk.
Když dojedli, Varus podal Aristidovi malý pergamen. Řek se
na něj podíval a potom na Vara. „Co je to, pane?“
„Omluv špatnou kvalitu materiálu. A taky chybí moje pečeť, ale
text je jasný. I můj podpis je čitelný.“ Aristides se pořád tvářil
nechápavě, a tak Varus potichu dodal: „Je to tvoje svoboda.
O něco dřív, než jsem slíbil, ale chtěl jsem, abys to měl dřív
než…“
Hrdlo se mu sevřelo. Nebylo jisté, co se stane zítra, ale Germáni nezmizeli natrvalo. Jejich neustávající útoky začnou za
svítání. Varus jako už tolikrát v posledních dnech pocítil hořkost. Pokud se dá věřit zprávám, co dostával, polovina jeho
vojáků během minulých dvou dnů padla nebo utrpěla zranění.
Bezpečí, které skýtaly pevnosti podél řeky Lupia, pořád leželo mnoho mil daleko. Jakou šanci by zítra měli jeho demoralizovaní a promočení legionáři proti takové přesile nepřátel,
kteří už už sahali po vítězství?
S největší pravděpodobností byl osud Aristida – starého,
tlustého, neschopného bojovat – ještě nejistější. Varus za to
cítil velkou vinu. Když Řek vykoktal své díky, Varus odpověděl:
„Škoda, že nemůžu udělat víc. Radím ti, abys ráno vyhledal
centuriona Tulla. Řekni
mu, že tě posílám. Drž se
ho jako klíště. Jestli se
někdo dostane tady z toho
pekla, bude to on.“
„To je to tak špatné?“ zeptal se Aristides s očima
rozšířenýma hrůzou.
„Je,“ potvrdil Varus. „Víš,
jak to vypadalo dneska.
Víc než polovina vojáků je
mrtvých nebo zraněných
a jsme ještě daleko od
řeky...

Clemens Kuby
ŽijíCí Buddha

Kniha Žijící Buddha (Living Buddha)je
věnována
současnému
převtělenci
v nejdelší reinkarnační linii Tibetu —
karmapovi. V žádné jiné kultuře nic
obdobného neexistuje. i když je víra ve
znovuzrození rozšířena v mnoha náboženstvích, chybí v nich ekvivalent historické tradice i buddhistického pojetí principu reinkarnace a dharmy — zákona
skutečnosti.
Napínavý
příběh
vypovídá
nejen
o vzniku slavného filmu, ale přibližuje
především to, co obrazový dokument
zprostředkovat nemůže. autor vypráví
úžasný, téměř neuvěřitelný souběh všech
okolností a epizod, které ho na mnoha
jeho cestách provázely.
ukazuje také historické, politické, náboženské a spirituální pozadí, které
ozřejmuje a vysvětluje mnohovrstvý význam sedmnácté inkarnace
karmapy — „toho, který vykonává buddhovské činy“.
Vázaná, rozměr: 145x205, počet stran: 240, cena: 289 Kč,
iSBN 978-80-7281-515-9
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ŽIJÍCÍ BUDDHA

Pátek
21. 4. 2017 10–12 h
SETKÁNÍ
S PŘÁTELI
17. KARMAPY

Pátek
21. 4. 2017 16–20 h
SEMINÁŘ
ZDRAVÍ Z VLASTNÍ
SÍLY

Sobota
22. 4. 2017 10–18 h
ZÁKLADNÍ
SEMINÁŘ
MENTAL HEALING

www.eminent.cz

Více o programu zde: http://www.clemenskuby.cz/praha-2017
Zakoupit můžete zde

http://www.eminent.cz/kniha.php?id_knihy=604

Neděle
23. 4. 2017 10–18 h
SEMINÁŘ
MENTAL HEALING
PLUS

Oslavte svátek knihy v knihkupectví
nebo knihovně. Kniha bude slušet i vám

Světový den knihy
a autorských práv,
který se slaví 23. dubna,
připomíná Svaz českých
knihkupců a nakladatelů
od 18. dubna celotýdenní
kampaní Kniha ti sluší.
Do kampaně se zapojí
nakladatelé, autoři,
knihkupectví a také
knihovny po celé České
republice. Všichni si pro
čtenáře a milovníky knih
připravili nejrůznější
překvapení,
autogramiády, soutěže
či slevy.
Čtenáři v Praze se
například mohou setkat
s oblíbenými spisovateli
Radkou Třeštíkovou,
Josefem Formánkem,
Petrem Stančíkem,
Michaelou Klevisovou,
Michalem Petrovem
a jedním z ambasadorů
kampaně Janem
Potměšilem ve středu
19. dubna od 17.00 hodin
v OC Arkády.
V ostravském Domě
knihy společnosti
Knihcentrum je na každý den od 18. do 21. dubna připravena beseda
a autogramiáda, například s dětskou psycholožkou Zuzanou Pospíšilovou,
předním českým sexuologem Radimem Uzlem, bývalým vicekancléřem prezidenta Václava Klause Petrem Hájkem či autorem, který píše pod pseudonymem
Petr Angel a dosud se veřejnosti nepředstavil. Knihkupectví Kosmas ve všech
svých pobočkách vyhlásilo soutěž pro malé i velké čtenáře o nejkrásnější
záložku.
„Mám radost, že kampaň má čím dál větší podporu napříč českou společností,
a doufám, že toto poselství nakonec zaslechnou nebo uvidí i ti, kteří mají
možnost knižní kultuře pomoci prostřednictvím dobře napsaných zákonů,“
říká předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.
Čtenáři mohou také podpořit Nadaci Leontinka, která od roku 2005 pomáhá
zrakově postiženým, zejména dětem a studentům. Již loni se v rámci kampaně
Kniha ti sluší pro Leontinku vybralo 100 000 Kč a vznikly díky tomu tři knihy
od Petra Nikla, Jiří Dvořáka a Renáty Fučíkové v audio verzi i v Braillově písmu.

Více informací najdete na www.knihatislusi.cz

