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Laurent Binet
SEDMÁ FUNKCE JAZYKA
Druhý román autora pozoruhodné knihy HHhH se
opět pohybuje v historických kulisách, ale tentokrát jde o minulost o něco méně vzdálenou –
o osmdesátá léta dvacátého století – a o radikální
změnu žánru: Laurent Binet se místo historického
románu pouští do vod postmoderny, krimirománu
a konspiračního thrilleru. Historické události už
nerekonstruuje do co nejpřesnějších detailů, nýbrž
je coby výchozí materiál mistrně a hravě mísí
s fikcí.
Je 25. února 1980 a v jedné pařížské ulici srazila
dodávka chodce. Šlo by zřejmě o tragickou, leč ničím výjimečnou událost, nebýt toho, že oním
chodcem byl světoznámý francouzský sémiolog
Roland Barthes a že se právě vracel z oběda s prezidentským kandidátem Françoisem Mitterrandem.
Překlad: Michala Marková
Vázaná, 376 stran, 398 Kč, EAN: 9788025721445
Zakoupit můžete zde
https://www.kosmas.cz/knihy/214173/sedma-funkce-jazyka/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách
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PRVNÍ ČÁST
Paříž
kalo. Chateaubriand, La Rochefoucauld, Brecht, Racine,
Robbe-Grillet, Michelet, maminka. Lásky jednoho hocha.Zajímalo by mě, jestli už tenkrát byla tahle čtvrť plná
obchodů s turistickým vybavením.
Za čtvrt hodiny bude mrtvý.
Vím určitě, že v ulici Blancs-Manteaux ho dobře nakrmili. Umím si představit, že v těchhle končinách se jí
skvěle. Současné mýty, které si k vlastní slávě buduje
buržoazie, dekóduje Roland Barthes v Mytologiích,
a právě tahle kniha ho doopravdy proslavila; buržoazie
mu zkrátka svým způsobem pomohla k majetku.
Nicméně to byla maloburžoazie. Velkoburžoazie ve
službách lidu to je velmi zvláštní případ, který by zasloužil hlubší rozbor; chtělo by to článek. Že by dnes
večer? Proč ne hned? Ale ne, nejdřív si musí roztřídit
diapozitivy.
Roland Barthes přidá do kroku. On, rozený pozorovatel,
on, jehož povolání spočívá v pozorování a analýzách,
on, který zasvětil život honbě za znaky, přidá do kroku
a vůbec nevnímá, co se děje kolem. Nevidí vlastně ani
stromy, ani chodníky, ani výklady, ani auta na bulváru
Saint-Germain, který zná jako své boty. Už není v Japonsku. Necítí štiplavý mráz. Zvuky ulice k němu sotva
doléhají. Je to tak trochu jako podobenství o jeskyni
naopak: svět idejí, v němž se uzavřel, mu zatemňuje
pohled na smyslový svět. Kolem sebe vidí samé stíny.
Všechny ty důvody, kterými jsem právě ozřejmil, proč
měl Roland Barthes plnou hlavu starostí, jsou historicky
doložené, já bych vám však rád vyprávěl, jak se to stalo
doopravdy. Je-li toho dne myšlenkami jinde, není to jen
kvůli matčině smrti nebo kvůli vlastní neschopnosti
napsat román, dokonce ani kvůli sílícímu a – jak má sám
za to – nezvratnému nezájmu chlapců. Neříkám, že na
tyhle věci nemyslí, o povaze jeho nutkavých neuróz
nepochybuji. Dnes je však za tím něco jiného. V pohledu
toho muže zabraného do myšlenek by pozorný kolemjdoucí rozpoznal stav, o kterém se Barthes domníval, že
ho už nikdy nezakusí: vzrušení. Existuje ještě něco
jiného než matka, chlapci nebo neexistující román. Je tu
libido sciendi, žízeň po vědění, a s ní znovu oživená pyšná představa, že revolučně promění lidské poznání
a možná i celý svět. Připadá si Barthes, který při
přecházení ulice des Écoles myslí na svou teorii, jako
Einstein? Do kanceláře to má už jen pár desítek metrů,
když do něj narazí dodávka. Typicky, hrůzyplně, mdle to
pleskne, jak maso narazí o plech, a vzápětí se tělo
zhroutí na ulici jako hadrová panenka. Kolemjdoucí
sebou trhnou. Je 25. února 1980 odpoledne a oni nemohou tušit, co se před jejich očima právě odehrálo a proč,
neboť svět o tom zatím ještě neví.

Život není román. Nebo by tomu člověk rád věřil.
Roland Barthes kráčí ulicí Bièvre. Největší literární kritik
20. století je vrcholně znepokojen a má k tomu dobrý
důvod. Jeho matka, s níž udržoval velice proustovský
vztah, zemřela, a jeho seminář na Collège de France,
nazvaný „Příprava románu“, je hotové fiasko, což si
může jen těžko zastírat: celý rok svým studentům vykládá o japonských haiku, o fotografování, o označujícím
a označovaném, o Pascalově pojetí rozptýlení, o kavárenských číšnících, o županech a o místech v posluchárně – prostě o všem kromě románu. A tak to trvá
už tři roky. Samozřejmě ví, že ten seminář je jen úhybným manévrem oddalujícím okamžik, kdy se sám pustí
do skutečného literárního díla, to znamená chvíli, v níž
dá náležitý prostor onomu mimořádně citlivému spisovateli, který v něm dříme a který se dle obecného mínění
začal projevovat už v jeho Fragmentech milostného
diskurzu, té bibli všech mladých pod pětadvacet. Je čas
se proměnit ze Sainte-Beuva v Prousta a po právu zaujmout místo ve spisovatelském panteonu. Maminka je
mrtvá: kruhem se vrátil zpět k Nulovému stupni rukopisu.
Čas nadešel.
No ano, ano, ta politika, však ono se uvidí. Nedá se říct,
že by se z něj po cestě do Číny stal nějaký zarytý .....
maoista. Na druhou stranu se od něj nic takového neče-

Rozhovor s autorem na následující straně
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Roland Barthes
(12.
listopadu
1915 Cherbourg
– 25. března
1980, Paříž) byl
francouzský literární kritik a teoretik, filosof a sémitik. Ovlivnil rozvoj strukturalismu
a sémiologie.
Rozpracoval pojem mýtus, kde popisuje referování o znaku jako o druhém řádu označování
(označující ozančovaného s označujícím).
U Barthova mýtu tedy splývá původní význam
(označované a označující) a stává se z nich
jedno, ke kterému referuje jiný znak, u něhož ale
chybí původní podstata (nový znak má též nové
označující a označované).

Jak vás napadlo napsat tuto knihu?
O práci Rolanda Barthese jsem se dlouhodobě zajímal.
Když mi bylo zhruba kolem pětadvaceti let, pochopil
jsem, že naše životy jsou dost propojené. Jeho kritické
eseje mě fascinovaly intelektuálním nábojem. Barthes
vynikal schopností přesně formulovat své myšlenky,
myslím, že v tom byl nedostižný. Když jsem se dozvěděl,
že ho na cestě z oběda s F. Mitterrandem srazila dodávka, cítil jsem, že se přede mnou otevírá dramatický i romantický materiál, který volá po zpracování.

Váš román HHhH byl oceněný Goncourtovou cenou
za nejlepší románovou prvotinu. Mnohých ocenění
se dočkal i román Sedmá funkce jazyka. Stačilo vám
to k tomu, aby jste si uvědomil své kvality a získal
potřebné sebevědomí?

Psaní je složitý proces. Prolíná se v něm směs pochybností a sebevědomí. Pokud ale nemáte důvěru v sebe
sama, nemusíte psát. Pokud nedisponujete přesvědčením, že to, co píšete, bude zajímat i ostatní lidi, je lepší
věnovat se něčemu jinému. Ale i pochybovat je zdravé –
nutí vás to maximálně se věnovat textu, opravovat, vyJak jste rozvíjel děj?
mýšlet lepší spojení, zápletky. Optimální namíchání
Kvůli Mitterrandovi, který tehdy kandidoval na preziden- chemie mezi sebevědomím a pochybnostmi je bezpodta, jsem chtěl popsat i politické pozadí doby. A přemýšlel mínečná podmínka úspěchu.
jsem, kdo se kolem Barthese pohyboval. Byl to filozof
Michel Foucault, spisovatel Philippe Sollers, pak ještě Je těžké mluvit o své práci?
významný kulturní teoretik Gilles Deleuze a mnozí další Jsem vzděláním učitel. Deset let jsem reprodukoval
intelektuálové. Potom jsem si představoval, proč a kdo práci druhých. Tak proč bych teď nemohl mluvit o té své
by měl zájem zabít Barthese. Bylo to kvůli nějakému (směje se). Když už k tomu dojde, snažím se hovořit
rukopisu? Prostudoval jsem práce Romana Jakobsona s nadhledem, jako bych nebyl já autor dané knihy.
o jazykových funkcích. Až jsem narazil na teorii řečových V této knize je také skvěle vyvážený vztah reality
aktů. Je to pojem, který používali lingvistyé a filosofové s fikcí.
jazyka. Patří do lingvistické disciplíny, která se nazývá
pragmatika. Pragmatiku nezajímá jazykový výraz jako Příběh jsem ukotvil v reálném prostředí. Více než poloabstraktní demonstrace jazykového systému (slovo, vina z toho, co říkají protagonisté jsou skutečné citáty.
fráze, věta), nýbrž jako něčí výpověď vyslovená v dané Jak byste charakterizoval svoji knihu?
situaci s určitým konkrétním záměrem. Tuto teorii vyviNová je míšením žánrů. Je jak thriller, pikareskní román
nul John Langshaw Austin se svým žákem Johnem
i filozofický román. Mohu-li být domýšlivý a pompézní,
Searlem. A v takovémto myšlenkovém prostgředí se pořekl bych, že je to barokní román.
hyboval a rozvíjel ho i Barthes. Mohlo to být pro něho
osudné? Úkolem mé knihy bylo tedy popsat lingvistické Vaše kniha je „intelektuální“, ale pro každého.
teorie a využít k tomu romantickou i detektivní zápletku. Učitel ve mně bere toto hodnocení jako kompliment.
(Ze zahraničních pramenů)
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Derek Thompson
HITMAKEŘI
Tajemství popularity v éře rozptylování
Nic se nestává „virálním“. Pokud si myslíte, že populární filmy,
písně či aplikace přicházejí jen tak odnikud a v dnešním
přeplněném mediálním prostoru dosáhnou úspěchu jen díky
ústním doporučením, nevidíte skutečný příběh. Každý trhák
má vlastní tajnou historii – moci, vlivu, temných provozovatelů
vysílání a kultů nadšenců, které přeměňují některé produkty
na kulturní fenomény. Dokonce i ty nejoslnivější nápady
zchřadnou v ústraní, nepodaří-li se jim spojit se správnou sítí.
Nejdůležitějšími spotřebiteli nejsou ti, kteří věc přijmou hned
zkraje, ale spíše jejich přátelé, následovníci a imitátoři –
publikum vašeho publika.
Kmenový autor Atlanticu Derek Thompson ve své knize
odkrývá psychologii na pozadí našich preferencí a odhaluje
ekonomii kulturních trhů, které skrytě utvářejí naše životy.
Thompson boří sentimentální mýty o tvorbě hitů, které panují
ve světě kultury a byznysu, a ukazuje, že kvalita samotná
k úspěchu nestačí, že nikdo nemá „dobrý vkus“ a že několik
nejpopulárnějších produktů v dějinách od úplného selhání dělil
jenom krůček. Žijeme možná v novém světě, ale některé
pravdy o preferencích a touhách cílových skupin a spotřebitelů přetrvávají již velice dlouho. Například ta, že lidé
zbožňují podvědomá překvapení – smělé, ale záludně rozeznatelné produkty.
Co některá díla činí úspěšnými? A proč jiná mizí v propadlišti dějin? Hitmakeři představují
kouzelnou výpravu za trháky v minulém století popkultury a za nejcennějším platidlem
21. století – pozorností lidí.
Překladatel: Filip Drlík
Brožovaná, 344 stran, 15 ilustrací, 143 × 215 mm, 369 Kč, ISBN: 978-80-7555-026-2
Zakoupit můžete zde
https://www.melvil.cz/kniha-hitmakeri/

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách
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VIRALITA MÝTŮ ZBAVENÁ
Padesát odstínů šedi a pravda o tom,
proč se některé hity tolik proslaví
Nejpopulárnější erotická stránka pro ženy na světě ve
skutečnosti vůbec nevypadá tak, jak si většina lidí představuje erotickou stránku. Jmenuje se FanFiction.net
a jde o obrovskou online verzi táborového ohně,
u kterého si amatérští spisovatelé vyměňují adaptace
populárních příběhů občas okořeněných špetkou
sexuálních fantazií. Nejoblíbenějšími předlohami pro
fanouškovskou fikci (fan fiction) na zmíněné stránce
jsou knihy o Harrym Potterovi, japonské anime
o mladém ninjovi Naruto a televizní pořady Glee
a Pán času.
Nejslavnější přínos popkultuře na FanFiction.net však
pravděpodobně začal filmovou sérií Stmívání. Autoři
publikující na FanFiction si mnoho let pohrávali s romantickým vztahem mezi mrzutou teenagerkou Bellou
Swanovou a krásným zamilovaným upírem Edwardem
Cullenem. Míchali původní příběh s několika žánry, až
se nakonec nejzásadnějším prvkem vyprávění staly
barvité popisy sexu. Internetový vesmír fanouškovské
fikce předznamenal novou éru hitů. Byl obrovský, protože zahrnoval statisíce autorů a čtenářů, a zároveň
převážně neviditelný pro většinu okolního světa. Tak to
však nezůstalo.
Jednou z nejpopulárnějších autorek fanouškovské fikce
na motivy Stmívání byla Erika Leonardová, pracující
matka dvou dětí z okolí Ealingu, předměstí na
severozápadě Londýna. V listopadu roku 2008 Leonardová zhlédla filmovou adaptaci Stmívání, která jí
naprosto učarovala. Koupila si všechny čtyři knihy
a přečetla je jedním dechem během pěti dní o vánočních prázdninách. „Byla to jedna z nejlepších
dovolených, které jsem kdy zažila,“ řekla mi.
Krátce po třicítce byla Leonardová vášnivou a oddanou
čtenářkou milostných románů, přestože se za svůj
koníček mírně styděla. Ve vlaku směřujícím do centra
Londýna jich přečetla „stovky“ a stydlivě ohýbala
obálku, aby skryla titulní ilustraci – často vyobrazovala
mladou spoře oděnou ženu omdlévající v náruči
absurdně svalnatého muže. Později ji začaly zajímat
erotické romány – například Macho Sluts (Macho
děvky), sbírka povídek od Pata Califii z roku 1988, ve
kterých se často vyskytuje sadomasochistický lesbický

sex. V roce 2009 se Leonardová zaregistrovala na
FanFiction.net, kde si musela zvolit nějaký pseudonym.
Když zjistila, že její první kandidáti na přezdívku už jsou
zabraní, vzpomněla si na oblíbenou britskou kreslenou
pohádku Noggin the Nog a přátelského ledového draka
Grolliffa. Zadala pseudonym Snowqueens Icedragon
(Ledový drak sněhové královny), pod kterým už mohla
začít publikovat.
Svět fanouškovské fikce ke Stmívání byl směsí stylů
a žánrů a hlavní protagonista Edward v příbězích vystupoval jako tichý moula, nezkušený otec, dominantní
bůh sexu, submisivní umělec, potetovaný rváč nebo
uhlazený prestižní manažer. Leonardovou přitahovaly
BDSM interpretace, především příběhy zasazené do
kancelářského prostředí. Během pár měsíců bylo jasné,
že autorka přezdívaná „Icy“ má vytříbený cit pro
nejsvůdnější a nejrajcovnější motivy.
Její dílko se původně jmenovalo Master of the Universe
(Pán vesmíru) a Edward v něm vystupoval jako ředitel
firmy se zálibou v bondáži. Jak dokázal George Lucas
v 70. letech 20. století, nejúspěšnější vypravěči jsou
často mistři koláží spojující prvky, které nikdy předtím
nebyly použity pospolu, a vytvářejí překvapivé a zároveň povědomé příběhy. Povídky Leonardové byly
prokazatelné trháky.
Na stránce FanFiction.net přitáhly více než padesát
tisíc komentářů a přes 5 milionů čtenářů.
Jednou z jejích největších fanynek byla australská
spisovatelka Amanda Haywardová. Seznámily se na
začátku roku 2010 na Twitteru a začaly si psát.
Rozhovor s autorem na další straně
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Jak
vzniká
hit?

Co vás vedlo k tomu pustit se do své první knihy?
Netušil jsem, že psaní bude pro mě někdy zábavou. Ale
vždycky mě bavilo vyprávět úsměvné historky a když
jsem k nim najednou mohl přidat výsledky fascinujícího
výzkumu, nešlo to jinak, než je zapsat. Připravil jsem si
opravdu nádherný zážitek.
Jak dlouho jste knihu psal?
Myslel jsem, že je to práce tak na čtyři nebo pět let,
a trvalo mi to asi osm měsíců.
Co bylo původním záměrem?
Jsem ekonom. A pokud jsem něco publikoval, týkalo se
to makroekonomie a trhu práce. Miluji schopnost
ekonomického výzkumu odpovědět na opravdu velké
otázky. Třeba jak zajistit hospodárřský růst, proč recese
trvala tak dlouho, jak lidi ekonomicky motivovat a podobné problémy.
Uvědomil jsem si, že by šlo použít ekonomii s psychologií a podívat se na média a kulturu vůbec. Třeba,
jak ovlivňuje ekonomika mediální trhy, které někdy
určují, co se stane hitem. Zajímalo mě, co všechno stojí
za úspěchem i z materiálného hledfiska.
Popsal jste určité napětí mezi zvědavostí objevovat
nové věci a zároveň strachem z nového. Čím to je,
že takové pnutí se podílí na vzniku hitů, a určuje
i to, co se stane populární?
Myslím, že určité specifické napětí velmi důležité pro
vznik hitů. Jsme totiž přirozeně zvědaví, jsme objevitelé,
a zároveň jsme konzervativní. Zajímavostí hitů, ať už při
pohledu na hudbu nebo televizi, filmy nebo literaturu, je
to, jak často se napětí, vyplývající z těchto lidských
vlastností, vrátí do hry. Sám sebe jsem se ptal, co lidé

Zajímalo
mě, co
všechno
předchází
úspěchu

Žádné
umělecké
produkty nejsou
předurčeny
k úspěchu
nebo
neúspěchu

očekávají od písní a filmů? A odpověděl jsem si, že to,
co sami často chtějí. Znovu objevovat třeba už
poznané. ale novým způsobem. Například Star Wars,
potenciálně největší hit v historii kinematografie, je
zcela jistě naprosto originální. Ale všimněme si, jak to
George Lucas natočil? V podstatě nalil všechny
oblíbené komiksové prostředky do jednoho filmu.
Jedním z nejzajímavějších příběhů v knize je osud
písně Rock Around the Clock, která skončila po
svém prvním odvysílání naprostým krachem, ale
o rok později se vrátila a stala se jednou z klíčových
rock and roll písní všech dob.
Ano, tento příběh mám opravdu rád. Píseň Rock Around
the Clock vznikla v roce 1954 a byl to v podstatě
propadák. V příštím roce si nahrávku od Bill Haley & His
Comets náhodou koupil desetiletý chlapec jménem
Peter Ford z Los Angeles. Jeho otcem byl Glenn Ford,
filmová hvězda, který zrovna točil film Blackboard
Jungle. Jednou se u něho stavil režisér filmu a mezi
řečí se zeptal, zda náhodou nemá nějakou nahrávku,
kterou by šlo použít v tomto filmu o kriminalitě
mladistvých? Pomohl jim syn Petr, který jim mezi jinými
skladbami přehrál i Rock Around the Clock.
A tady začala její cesta ke slávě. Přestala být pouhou
součástí úspěšného filmu, ale začala žít svůj vlastní
život, až se stala první rokenrol písní a druhou nejprodávanější všech dob ,
Zmiňuji to proto, že žádné umělecké produkty nejsou
předurčeny k úspěchu nebo k neúspěchu. Rock Around
the Clock zněla stejně v roce 1954 jako 1955. A to
jednou byla propadák a jen o rok později největší hit
století. Je to opravdu pozoruhodný příběh.
(Ze zahraničních pramenů)

Jan Melvil Publishing, s.r.o., Roubalova 383/13, 602 00 Brno, www.melvil.cz

Žo Langerová
ŽILA JSEM S ODDANÝM KOMUNISTOU
Československo – můj osud 1934–1968
Kniha představuje vysoce hodnotnou memoárovou literaturu, která
odkrývá mnohé z našich nedávných dějin, především společenské
a politické poměry v Československu padesátých a šedesátých let.
Autorka má schopnost přesvědčivě a působivě vykreslit atmosféru
doby, prostředí, vnitřní pohnutky a charaktery lidí. Líčení osobních
osudů, rodinných a mezilidských vztahů se pojí s pronikavými obecnými vhledy na společenskou situaci, a zejména na zvrácenost komunistické ideologie. Kniha má svou kompozicí charakter románu.
Žofie Langerová byla původem budapešťská Židovka, která se před
válkou provdala za slovenského levicového intelektuála a přesvědčeného komunistu Oskara Langera. Koncem třicátých let odjeli
i s malou dcerkou do USA, odkud se po válce vrátili na popud
Langerových komunistických přátel na Slovensko. Langer působil
jako střední komunistický kádr na ÚV KSS a jako náměstek jednoho
výrobního podniku. Po zatčení v roce 1951 byl donucen svědčit proti Slánskému
a sám byl odsouzen v jednom z pobočných procesů na 22 let. Zatímco on zůstal do konce života
přesvědčeným komunistou, bojujícím za očištění svého jména a soudní rehabilitaci, Langerová, i když
pochybnosti měla od počátku, přišla o veškeré iluze hned v roce 1951, kdy na ni a její dvě děti plně
dopadla šikana režimu, vyhazov z práce a bytu, vystěhování z Bratislavy atd., a naopak jasně prohlédla
podstatu ideologie a zločinnost režimu. S manželem se však – nebo spíš právě proto – nerozvedla navzdory nátlaku během jeho věznění ani potom. Langer s podlomeným zdravím zemřel v roce 1966.
Hlavní část pamětí napsala Langerová v průběhu pražského jara ještě před ruskou okupací. Hned po
srpnu 1968 emigrovala a usadila se i s rodinou své dcery ve Švédsku. Její paměti poprvé vyšly anglicky
v Londýně v roce 1979, přeloženy byly do francouzštiny, švédštiny, slovenštiny a dalších jazyků.
Překladatel: Josef Moník
Brožovaná, 244 + 40 fotografická příloha, 297 Kč, ISBN: 978-80-7260-356-5
Zakoupit můžete zde
http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/zila-jsem-s-oddanym-komunistou.aspx?referrerID=42

Více na dalších stránkách

Žo Langerová (1912–1990),
rozená Zsófia Bein, se narodila v Budapešti, kde její otec
pracoval jako ředitel cukrovaru. V roce 1934 si vzala Oskara Langera, slovenského
levicového intelektuála, a přestěhovala se do Bratislavy. Na
konci roku 1938 emigrovala
spolu s manželem a dvouletou
dcerou Zuzkou před nacismem do Spojených států, kde
zůstali až do roku 1946.
V Americe vystřídala několik
zaměstnání, pracovala například jako servírka, fotografka
nebo asistentka šéfa známého knihkupectví. Dokázala se
uplatnit i díky svému mimořádnému jazykovému nadání.
Po válce se rodina na žádost Langerových komunistických přátel
vrátila na Slovensko a usadila se opět v Bratislavě. Zde se jim
v roce 1948 narodila druhá dcera Táňa. Žo zpočátku pracovala
v podniku zahranič-ního obchodu Ligna, po manželově zatčení
v roce 1951 ji přeřadili do výroby. Pracovala jako dělnice v Matadorce, později v Drevoně. Roku 1952 ji v rámci tzv. Akce B spolu
s dětmi odsunuli do Tvrdošovců nedaleko Nových Zámků, odkud
se po dvou letech ilegálně vrátila do Bratislavy. Jediným zdrojem
příjmů pro ni byly tehdy překlady, které vycházely pod jiným
jménem. V roce 1956 našla zaměstnání v nově založeném
bratislavském Večerníku, později, až do odchodu do penze, pracovala jako redaktorka časopisu Príroda a spoločnosť.
V srpnu 1968 po invazi sovětských vojsk emigrovala a usadila se
ve Švédsku. Zemřela 1. prosince 1990 v Uppsale.
Oskar Langer (1907–1966) pocházel z Príbovců v okrese Martin a už
v mládí sympatizoval s levicí.
Vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření získal v Praze,
později pracoval v řídících funkcích
různých soukromých společností.
V letech 1938–1946 žil s manželkou
a dcerou ve Spojených státech. Po
návratu působil v letech 1946–1948
jako vedoucí národohospodářského
oddělení ÚV KSS, po únoru 1948 se
stal náměstkem pověřence pro výživu. V srpnu 1951 ho uvěznili, donutili svědčit v procesu s Rudolfem
Slánským a později odsoudili na
dvacet dva let. V květnu 1960 ho
v rámci amnestie propustili, po rehabilitaci v roce 1962 se stal
zaměstnancem Slovenské národní rady v oblasti cestovního ruchu.
Zemřel 28. ledna 1966 v Bratislavě.

Kniha Žo Langerové není oslavou mrtvého
hrdiny; přestože byla loajální ke svému
manželovi, zachovávala si kritický odstup od
jeho politických ideálů. … Je výborně napsaná, s komplexní rozvinutou strukturou
hodnou románu a poskytuje svědectví nezaslepené ideologií.
Igor Hajek, THE GUARDIAN
Čas nic neubral na hloubce a přesvědčivosti
výpovědi nejen o autorčině životě s Oskarem Langerem, ale ani na autentičnosti
líčení komunistického režimu.
Anton Baláž, KNIŽNÁ REVUE
Zpráva o autorčině životě s čestným komunistou spojuje styl George Eliota, Kafky
a Edgara Allana Poea. Jako součást disidentské literatury může sloužit pro orientaci
západním liberálům, kteří stále váhají mezi
vyprázdněnou romantikou spolupráce
a strachem z rudého monstra.
Sally Vincentová, THE OBSERVER
Kniha, kterou jsme očekávali, je konečně
tady, ve formě pronikavé, ryze napsané
memoárové literatury. Není to první vydání,
je to překlad knihy, která už zažila svůj
úspěch na Západě.
Jaro Franek, ROŠ CHODEŠ
Langerová předkládá odvážnou výpověď
o kafkovském utrpení střední a východní
Evropy ve 20. století a vykresluje spletitost
individuálních životů bojujících za probuzení
z této noční můry.
David Convery, THEDUSTBINOFHISTORY.WORDPRESS.COM
Kniha je mnohovrstevná; najdeme v ní pronikavé politické názory, obraz otřesného byrokratického pokrytectví a lhostejnosti i silné
a citlivé vylíčení života.
Neal Ascherson,
PŘEDMLUVA K 2. BRITSKÉMU VYDÁNÍ
Kniha představuje mimořádný dokument
srovnatelný s Doznáním Artura Londona, je
v ní však cosi výjimečného – a to v jejím
ženském hlasu, v jejím pohledu, neustálých
vibracích bolesti a štěstí, politických souvislostech, které jsou důležité i v naší době.
Raymond Jean,
LE NOUVEL OBSERVATEUR

Ukázka na další stráně

Jaro roku 1951 bylo mimořádně krásné. Zahradní čtvrť nad
naší ulicí byla právě tak líbezná, vonící a mírumilovná, jak jsem
si ji toužebně připomínala, když jsem byla exulantkou v nemilovaném páchnoucím a hlučném Chicagu. Po obou
stranách úzké ulice kvetly šeříky, někde už byly cítit pučící jasmíny, a jak jsme šli nahoru do kopce, otvíral se nám postupně
nádherný pohled na Dunaj a okolní krajinu. Měla bych mít
všechny důvody radovat se z rodinné vycházky, ale místo toho
jsem byla nervózní a cítila neklid. Po většinu času jsme
s mužem nepromluvili ani slovo. Nebylo snadné tlačit kočárek
s dítětem do kopce. Zuzka vstupovala do puberty, kdy člověk
neprojevuje příliš ochoty a porozumění, především vůči svým
rodičům. Šla kus za námi a předstírala, jak hrozně se nudí.
Nic jsem jí nevyčítala. Chtěla jsem jenom, aby mi někdo z nich
pomohl tlačit kočárek.
Manžel byl ponořený do svých myšlenek. Šel vedle mě a zároveň byl duchem nepřítomen. To nebylo nic nového, ale tentokrát působil i smutně a schlíple. Proto jsem váhala, jestli ho
mám požádat o pomoc, abych se vyhnula obvyklé manželské
hádce, kterou pokaždé nastartovaly moje výčitky, že se o nás
nezajímá a vyhýbá se rodinným povinnostem, nebo jeho
osočování, že vidím politiku přízemním pohledem. Ale bylo mi
ho líto a zůstala jsem zticha, svůj boj jsem vedla jenom
v duchu. Tak ty mi nemáš co říct. Proč jsi se mnou vůbec chtěl
jít ven? Dítěti jsou pomalu tři roky a tohle je poprvé, co s námi
jdeš na procházku. Já vím, že nemáš čas. Ale pamatuji si
všechny ty soboty a neděle, kdy jsem seděla sama v parku
s prvním a potom i s druhým dítětem. Vzpomínám si, jak se
mi bolestí svíral krk, když jsem viděla rodiny procházející
kolem, tátové tlačili kočárek nebo nesli malé dítě, přemýšleli
nejspíš o prostých věcech, a ne o těžkém životě čínských kuliů
nebo o tom, co by se mělo udělat (hlavně tuto konkrétní
neděli), aby byl svět za nějakých sto let lepší. Ano, máš
pravdu, takového muže bych nikdy nemilovala a nikdy bych
si ho nevzala. Ale nesdílela jsem snad s tebou čínské kulie
dost dlouho a upřímně, abych od tebe
mohla čekat, že zase
ty budeš sdílet společně se mnou naše
radosti a starosti?
Aspoň o víkendech.
Já vím, přes týden je
to samá práce, konference a schůze. Ale
ty i neděle trávíš se
soudruhy, se kterými
ses viděl na těch
schůzích, a mluvíte
o věcech, které jste
tam nestihli probrat,
nebo se tam probírat
nesmí. S tím vším
jsem se smířila a naučila se až příliš dobře, jak se bez tebe
obejít. Tahle rodinná
procházka byl ale
tvůj nápad. A když už

spolu jednou v neděli vyrazíme, nemáš mi co říct. Ani mně,
ani dětem. Často mě napadá, jestli si vůbec uvědomuješ, že
spolu nejsme šťastní. Zdá se, že ne. Ať už pro tebe manželství
znamená cokoli, vypadá to, že jsi spokojený s tím, co máme.
Občas mě svým roztržitým a ostýchavým způsobem dokonce
ujišťuješ, že se tvé city ke mně nezměnily. Nepochybuji, že
svým způsobem miluješ i děti. Jsi vskutku vzorný otec
a manžel, za jakého tě lidé považují. Nikdy tě nikdo neviděl
s jinou ženou, nebo abys pil a zbytečně utrácel. Takže to musí
být moje chyba, že ses v určitý moment, který nedokážu určit
– ale bylo to někdy po našem návratu –, začal z našeho
společného života vytrácet. Snažila jsem se tě co nejupřímněji všude následovat, ale dál už nemůžu. Na většinu
otázek mi neodpovídáš vůbec, nebo jen vyhýbavě a netrpělivě. Odsunul jsi mě na vedlejší kolej. Proč? Něco musí být
hrozně špatně buď s námi oběma, nebo s tím, co tě od nás
vzdaluje – jinými slovy s tím, co děláš a pro koho či kvůli čemu
to děláš.
Když tohle píšu, šeříky jsou zase v plném květu. Je jaro roku
1968 a já znám odpovědi na svoje sedmnáct let staré otázky.
Znám je až příliš dobře a znám je už dlouhá léta. Stejně tak
je znají ostatní, kteří předstírají, že je poznali až teď. S manželem bychom se o tomhle nejspíš pohádali, kdyby byl naživu.
Ale není. Oskar musel být během té nedělní procházky plně
ponořen do vysvětlování nevysvětlitelného a ospravedlňování
neospravedlnitelného sobě samotnému, zatímco já jsem ho
v duchu trápila otázkami, na které neměl oddaný člen strany
odpověď. Tázala jsem se, jak je možné, že mravně pochybné
činy mohou být politicky správné, když má naše politika sloužit
věcem mravně správným. Ptala jsem se, proč je náš tisk plný
evidentních lží, když je to orgán strany zrozené k boji za
pravdu. Ptala jsem se, jestli jsou naši věznění přátelé opravdu
schopni páchat zločiny. Ptala jsem se, v jakém to žijeme státě,
když už se mu všichni jeho nepřátelé nevejdou do té spousty
žalářů, které tu zbyly po předchozích represivních režimech.
Ptala jsem se, proč
musely být celé vesnice maďarských rolníků
transportovány
k německým hranicím
do měst vyprázdněných po odsunutých
Němcích. Ptala jsem
se, proč si teroru všímáme až dnes, když
se začal dotýkat našeho bezprostředního
okolí. Nejvíc mě rozčilovaly průpovídky typu „Když se kácí les,
létají třísky“, nebo „Zažíváme veliký proces
znovuzrození a ani na
porod dítěte není zrovna pěkný pohled“.
...

Katja Kettu
MŮRA
Píše se rok 1937, když se patnáctiletá Finka Irga
v Laponsku zamiluje do sovětského agitátora. Po
zbrklém útěku do Sovětského svazu se jako politická vězeňkyně na mnoho let dostane do pracovního lágru ve Vorkutě, kde vládne krutý režim
a ještě krutější vězeňská mafie. Osudy někdejších
vězňů zasahují až do současnosti, která se v pohledu vnučky hlavní hrdinky odehrává převážně
v odlehlé vesnici obývané Marijci, menšinou, pro
kterou sovětský ani ruský režim nemají velké
pochopení. Tam však na dávná traumata nikdo
nechce vzpomínat. Katja Kettu zkoumá ve svém
dalším románu technologii moci, sílu lásky i zrady
a také dlouhé stíny minulosti. Kam až jsou lidé
ochotni zajít, aby dosáhli svého? Co všechno jsou
připraveni obětovat? Román Můra je univerzální
příběh o přátelství, nezdolnosti i obraně utlačované národnostní menšiny.
Překlad: Lenka Fárová
Vázaná, 384 stran, 348 Kč, EAN: 9788025721247
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/219556/mura/
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Minulost
nás
neustále
ovlivňuje
Váš román Můra popisuje příběh dvou žen – Irgy
a Verny – jeden se odehrává v roce 1940 a druhý
v roce 2015. Jde o poměrně složité prolínání dvou
časových rovin. Vytvořila jste si dopředu kompozici
románu a dějovou strukturu?
Než začnu psát nový román, navrhnu si strukturu příběhu. Popíšu asi padesát stran. Detailům ani jazyku se
v této fázi moc nevěnuji. Ale vytvořila jsem si speciální
techniku. Vezmu velké kusy pečícího papíru, popíši je
sledem událostí a rozvěsím na zeď. Tak mám na očích
průběh děje. Pak se zamyslím nad Irgou a Alexejem,
náčrty jejich charakterů dám vedle sebe a domýšlím, jak
se jejich osud v románu rozvine. Až se také dostanu do
bodu, ve kterém cítím, že se postava už nebude vyvíjet.
V knize je to místo, když Irga uprchne ze zajateckého
tábora a domnívá se, že je konečně volná a bude moci
pokračovat ve svém životě po boku Alexeje. Ale to se
nestane...
Říkáte, že Irga ztrácí možnost se rozvíjet, protože
nemůže žít svobodně. Dlouho byla vězněná v gulagu, ale i když uprchne, neznamená to pro ni znovunabytí svobody, protože se nemůže vrátit ke starému
životu ve Finsku. Jak je to s Vernou?
Ve srovnání s Irgou Verna žije úplně jiný život. Může
cestovat a být sama sebou. Ale není to úplně zadarmo.
Víte, vězení není jen to, že vás kdosi nutí existovat někde
v izolaci bez kontaktu s vnějším světem. Spočívá i v tom,
že neznáte minulost, příběh otce a babičky, a jste
uvězněni v nevědomosti. Když Verna cestuje do Ruska,

aby se více dozvěděla i o sobě, naráží na bariéru mlčení,
lidé s ní nemluví. Připadá si, že je bez kořenů – a do jisté
míry i ztracená.
Znám ten pocit, protože jsem se sama cítila podobně,
než jsem svůj život doplnila o příběh mých prarodičů
a dozvěděla se více o finské historii a historii Evropy
a světa. A pochopila, jak je všechno propojeno. Až toto
poznání mi dalo pocit, že jsem součástí lidstva – a to
v lepším, i v tom horším..
Takže myslíte, že bychom měli vědět co nejvíc
o minulosti, abychom neopakovali chyby předchozích generací?
Ano, v mé rodině je temný příběh: Oba moji dědové se
narodili ve stejný den jako já – 10. dubna. Jednoho z nich
uchvátila druhá světová válka. Druhý dědeček se snažil
před ní uniknout a ukázalo se, že to bylo moudré rozhodnutí, protože všchni z jeho vrstevníků byli zabiti – a on
přežil. Ale trpěl pak posttraumatickou stresovou poruchou. Stal se agresívním alkoholikem, až spáchal sebevraždu. Myslím, že tyto dvě dvě zděděné polohy žijí ve
mně. Snažím se vždy najít střední cestu mezi nimi. To je
má osobní zkušenost, na jejímž základě říkám, že minulost nás neustále ovlivňuje.
Co pro vás znamená psát knihy?
Když jsem byla malá, žili jsme na venkově, takže jsem
byla trochu osamělá. Hodně jsem četla a hrála si slovy.
Dělám to i dnes a je to pro mě opravdu zábava. Proto
píšu knihy.
(Ze zahraničních pramenů)
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Walker Bynum
Carolinum
SVATÁ HOSTINA
A SVATÝ PŮST
Kniha Svatá hostina a svatý půst, napsaná
v roce 1988, zevrubným způsobem pojednává
o specifických podobách ženské zbožnosti
především v období 13. a 14. století. Pronikavě
přitom ukazuje, jak byla ženská zbožnost
a ženská askeze provázána s ženským vztahem
k jídlu, který v mužském prostředí vůbec nenajdeme. Koncept raně středověkého mnišství,
jehož podstatou byl přísný půst, podle autorčina soudu v pozdním středověku plně přebraly
ženy. Zároveň však půst propojily s eucharistickou zbožností, jež ve svém důsledku vedla
k vytváření představ, v němž ženy pojídaly
Krista jako svého Boha, a tím se s ním tělesně nejen ztotožňovaly, ale i spojovaly.
Hlavními hrdinkami její knihy jsou ale nejen ženské poustevnice, ale i nejrůznější
mystičky, na něž mužská středověká společnost pohlížena s velkou ostražitostí.
Kniha Svatá hostina a svatý půst tak představuje jeden z nejoriginálnějších
pokusů o genderově pojatou historii středověku.
Překlad: Daniela Orlando
Vázaná, 464 stran, 448 Kč, EAN: 9788025721025
Zakoupit můžete zde
https://www.kosmas.cz/knihy/227059/svata-hostina-a-svaty-pust/

Jakub Pokorný
VÝLETNÍK
Je hezčí Frýdek, nebo Místek? Jak vypadá „cesta
kolem Světa za 80 minut“? Je Bavorov opravdu, co
jsou Vodňany, jak se zpívá v lidové písničce, a kde je
střed České republiky a proč není jen jeden?
Objevování české krajiny může být dobrodružstvím
a hravou „bojovkou“, jak ukazují sloupky Český výletník, které vycházejí už tři roky v MF DNES v příloze
Víkend. Kniha Výletník Jakuba Pokorného shrnuje 100
sloupků s mapkami a fotkami, z nichž některé jsou
úplně původní a v novinách nikdy nevyšly.
Brožovaná, 264 stran, 279 Kč, EAN: 9788025721278

Zakoupit můžete zde
https://www.kosmas.cz/knihy/227309/vyletnik/
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Diana Gabaldon
LORD JOHN A DŮVĚRNÁ
ZÁLEŽITOST
Píše se rok 1757. Je jasné červnové ráno a Lord John
Grey právě v bouřlivém stavu vychází z londýnského
klubu Biftek. Náš John Grey, šlechtic a vysoce postavený důstojník v armádě Jeho Veličenstva, byl právě
svědkem něčeho šokujícího. Jeho snaha vyhnout se
skandálu spojeným s touto událostí, která by mohla
zničit jeho rodinu, je však přebita něčím ještě důležitějším. Je pověřen, aby vyšetřil brutální vraždu svého
druha z armády, jenž byl možná zrádce.
Nucen sledovat dvě vyšetřování zároveň, octne se
major Grey v pavučině intrik a zrad, které se dotýkají
všech vrstev anglické společnosti – a ohrožují vše, co je
mu drahé. Lord John sleduje mlhavé stopy zmizelého
pěšáka a ženy v zeleném sametu, jež mohou mít klíč ke
všemu – a nebo také ne...
Překladatel Kateřina Heřmanová

Rozhovor s autorkou na následující straně
Vázaná, 288 stran, 130x200 mm, 299 Kč, EAN: 9788073906405, ISBN: 978-80-7390-640-5
Zakoupit můžete zde

http://www.knihyomega.cz/eshop-lord-john-a-duverna-zalezitost.html
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KNIHY OMEGA vydávají
Diana Gabaldon:
Napsat historický román mi přišlo nejjednodušší...
Kdy jste se rozhodla, že
budete spisovatelkou?
Bylo mi asi osm, když mě
napadlo napsat román. Pamatuji si, že se v mé hlavě
stále odehrávaly nějaké příběhy. Ale trvalo to ještě
dlouho, než jsem je začala
zapisovat. Moje prvotina
Cizinka vyšla, když mi bylo 36
let.
Proč jste se rozhodla pro
historický román?
Zdálo se mi to nejjednodušší.
A při psaní Cizinky se mi to
potvrdilo.
Jak jste se připravovala na
vlastní psaní?

Diana Jean Gabaldon
Watkins se narodila v Arizoně. Otec byl Američan
mexického původu, matčiny kořeny sahaly do Anglie.
Vystudovala zoologii, mořskou biologii a behaviorální
ekologii. Po studiích pracovala na Arizonské univerzitě a v roce 1984 založila
významný vědecký čtvrtletník Science Software
Quarterly.
S literaturou začala o čtyři roky později a rozhodla se
pro historickou tématiku okořeněnou dávkou fantasy.
Na začátku psala proto, aby si dokázala, že to
zvládne, ale když výsledek ukázala známým,
přesvědčili ji, že by svůj příběh měla publikovat.
Debutovala knihou Cizinka, která se pak stala první
částí velmi oblíbené série, jež má již devět svazků.
Její knihy vyšly ve dvaačtyřiceti zemích a byly
přeloženy do třiceti osmi jazyků. V roce 2014 byl
podle série Cizinka natočen oceňovaný televizní
seriál se Samem Heughanem v roli Jamieho
a Caitrionou Balfeovou v roli Claire. V současné době
se připravuje třetí a čtvrtá řada seriálu.

Důležité je zvolit si místo děje
a hned začít psát. Hovořila
jsem s mnoha lidmi, kteří už
měli zkušenost s historickým
románem a většinou mi potvrdili, že podrobný výzkum reálií může znament
výrazný blok. Často byli uchváceni tím, čeho se dopátrali, že se jim to už nechtělo psát. Mnozí skončili
u objemných poznámek a ke knize se vůbec nedostali.
Bylo mi jasné, že si na to musím dát pozor.
Také jsem nikomu neřekla, co dělám. Psala jsem pro
vlastní potěšení a mým jediným motivem bylo naučit se
vytvořit román. Nikdy jsem neměla v úmyslu svou tvorbu prodávat, natož pak to někomu ukazovat. Proto jsem
se ani nebála neúspěchu.
Než jsem napsala svůj první román, měla jsem už nějakou zkušenost třeba s disertační prací, publikovala
jsem vědecké eseje, články pro Computer Press.
Poté, co jsem se rozhodla napsat román a po výběru,
v podstatě náhodného, historického období, byla pro mě
jediná důležitá věc – ponořit se do děje.

Kde pracujete?
Nemám pro to nějaké pevné
dogma. Třeba Cizinku jsem
začala psát na parkovišti
kostela. Našla jsem kus
papíru ve schránce v palubní
desce mého auta a zapisovala si obecné fráze, kousky
děje, které mě napadly
z toho mála, co jsem věděla
o Skotsku té doby. Druhý den
jsem začal vymýšlet postavu
a zašla do knihovny, abych si
doplnila potřebná fakta. Začala psát popisy. Třetí den mi
došlo, že mi chybí ženská
postava a že nemám ani
nějaký konflikt, bez něhož se
román neobejde. Věděla
jsem, že samy nepřijdou,
a tak jsem se jim vydala
naproti.
Máte nějakou radu pro
autory?

Neexistují žádná univerzální pravidla. Já mám tři.
1. Čtení. Číst všechno. Přečíst mnoho. Naučíte se
poznat rozdíl mezi dobrým a špatným a proč věci fungují nebo nefungují.
2. Psát. Jediná věc, na které záleží, je stále ukládat
slova na papír. Nezáleží na tom, jestli budete psát knihu
spontánně, nebo používat osnovu, nebo ji skládat
z menších celků. Psaní je jediný způsob, jak zjistíte, co
vám funguje.
3. Nepřestávejte. Jediný způsob, jak můžete při psaní
selhat je vzdát se.

A jak jste zacházela s fikcí?
Fikci chápu jako živý obraz nebo řadu dialogů nebo
emocionální atmosféru. Ale musí se s ní zacházet uvážlivě, aby nezastínila věrohodnost.

Dobrovský s. r. o., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4,
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Stefan Zimmer
(editor)

KELTOVÉ
Mýtus a realita
Putování po stopách keltského
dávnověku i ryzí současnosti
keltské kultury

Stefan Zimmer (*1947) je německý jazykovědec,
keltolog a emeritní profesor na univerzitě v Bonnu. Již
od mládí se zajímá o indoevropskou jazykovědu, kterou
též v letech 1966 až 1972 na univerzitě ve Frankfurtu
nad Mohanem úspěšně vystudoval. V německém
akademickém prostředí rychle našel uplatnění
a následně působil na své frankfurtské alma mater, na
Svobodné univerzitě Berlín, ale objevil se též jako
hostující výzkumný pracovník v Oxfordu (1992–1993)
nebo jako hostující profesor na Humboldtově univerzitě
v Berlíně (1994–1995). V roce 1995 byl jmenován profesorem srovnávací indoevropské jazykovědy a keltských
studií na univerzitě v Bonnu, kde stabilně působil až do
svého odchodu do důchodu v roce 2011. Stefan Zimmer
stál rovněž u zrodu několika významných keltologických
sympozií a kongresů a v roce 2009 byl jedním ze
spoluzakladatelů Societas Europaea Celtologica
(Evropské keltologické společnosti). Zároveň je
členem redakčních rad několika renomovaných mezinárodních odborných časopisů.

Pro spoustu z nás představují Keltové tajemstvím opředenou skupinu
kmenů, jejichž kultura, náboženství
i způsob života byly a dodnes jsou
mnohými autory idealizovány a romantizovány. Každý například jistě
zná dobrodružství Asterixe a Obelixe
a dalších obyvatel odbojné galské
vesničky, toto zobrazení má nicméně
k realitě dosti daleko. Nabízená
kniha volí přístup opačný. Skupina
odborníků v ní dala pod vedením
věhlasného německého jazykovědce
a keltologa Stefana Zimmera dohromady sérii příspěvků, jejichž cílem je
poskytnout běžnému čtenáři reálný
pohled na keltský svět, založený na
výsledcích moderních výzkumů.
Vedle historie, potažmo archeologie
se tvůrci zaměřují na problematiku
a vývoj keltských jazyků a literatury,
náboženství, práva či folkloru, a tak
je tato kniha skutečně komplexním
obrazem lidí, jež v dávných dobách
obývali i naše území.
Vázaná., 256 stran, 165x235 mm,
318 Kč, EAN: 9788074298066
Zakoupit můžete zde
http://www.ivysehrad.cz/kniha/keltove-mytus-a-realita/
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Zprávy o počátečních úspěších italských Keltů v bojích
proti Římu se ve středomořském světě rychle roznesly.
Keltové už brzy sloužili jako žoldnéři v řeckých
vojskách, a tak například roku 368 př. Kr. bojoval keltský kontingent na straně Sparty proti Thébám. Zpráva
řeckého historika Xenofonta je prvním dokladem
keltské přítomnosti v Řecku.
Mezitím byla v plném proudu i migrace keltských
kmenů na východ a jihovýchod. Současně se vstupem
do severní Itálie se Keltové asi kolem roku 400 př. Kr.
šířili ze svých původních sídel v jižním Německu a ve
Francii přes Čechy až do Maďarska. Odtud pronikali
dál na jih na území bývalé Jugoslávie, kde se asi
v polovině 4. století př. Kr. úspěšně prosadili proti
domácím kmenům. Dobře známé je rovněž navázání
diplomatických vztahů s Alexandrem Velikým v roce
335 př. Kr. Když se král Makedonců Keltů tázal, čeho
se bojí ze všeho nejvíce, prý mu odpověděli, že ničeho,
leda snad toho, že jim spadne nebe na hlavu.
Současníci tehdy ovšem ještě nemohli tušit, že o několik desetiletí později se Keltové pro Řecko stanou
vážnou hrozbou.
Roku 280 př. Kr. vytáhlo několik keltských sborů
směrem na Řecko. Bojovou sílu barbarů poznali nejdříve
Makedonci. Jedna z prvních bitev skončila katastrofální
porážkou Řeků a smrtí krále Ptolemaia Kerauna. Když
Keltům ještě v létě téhož roku podlehlo další vojsko
vedené řeckým vojevůdcem Sosthénem, měli cestu do
centrálního Řecka volnou. Od této chvíle se pozornost
barbarů a jejich vůdce Brenna upírala na chrámové
poklady panhelénské svatyně v Delfách.
Mezitím se v Řecku utvořila široká fronta odporu proti
vetřelcům. Před Delfami bylo vítězné tažení Keltů
zastaveno, přičemž řeckým obráncům přišly na pomoc
nastupující zimní bouře. V panickém útěku a s četnými
ztrátami se Keltové stáhli zpět na sever. Historik
Pompeius Trogus o tom píše:
„A tak se stalo, že z tak mocného vojska, jež se ještě
krátce předtím v důvěře ve svou sílu domnívalo, že
i bohy může opovrhovat, nezbyl ani jeden na paměť
takové zkázy.“
O moc lépe se nevedlo ani druhému keltskému sboru,
který o něco později než Brennův směřoval na jihovýchod k Helléspontu. Tam byl však roku 277 př. Kr.
rozdrcen Antigonem Gonatem, pozdějším vládcem
Makedonie. To, jak velkou hrůzu dokázali zatím Keltové
vyvolat také v řeckém světě, ukazuje nejlépe
skutečnost, že Antigonos byl posléze za své vítězství
nadšeně oslavován jako zachránce před keltským
nebezpečím.
Zároveň započal vývoj, jenž měl vést k dlouhodobému
usazení Keltů na řeckém východě. Keltské kmeny
Tolistobogiové, Trokmové a Tektoságové se na žádost
bithýnského krále Níkoméda I. o vojenskou pomoc ještě

Caesarova tažení v Galii v letech 58 až 51 př. Kr.
(zjednodušeně)

před rokem 278 př. Kr. přeplavili přes Dardanely
a Bospor do Asie. Již předtím sloužili Keltové v různých
armádách jako žoldnéři. Jejich služba u Níkoméda však
byla co do způsobu i rozsahu nasazení na zcela jiné
úrovni. Tento příklad brzy následovali další. Na východě
i na západě středomořského prostoru nyní přibývali
Keltové jako žádaní žoldnéři. Theodor Mommsen je
právem označil za „skutečné lancknechty starověku“.
Patrně z Níkodémovy iniciativy se Keltové usídlili
v centrální Anatolii a časem se stalo zvykem nazývat
toto území po jeho nových obyvatelích Galatia (Galatie).
Postupem času se Keltové stali hotovou pohromou pro
sousední státy. Nespokojili se s tím, že se ve svých
nových domovech věnovali rolnictví a chovu dobytka
nebo že se nechávali najímat do vojsk nejrůznějších
vládců, nýbrž podnikali rozsáhlá kořistná tažení po okolí.
Místní obyvatelé si nezřídka raději vykupovali mír
pravidelnými tributy a dary, než aby se těm obávaným
barbarským hordám vojensky postavili. Livius například
píše:
„Ale i tak nahnali tolik strachu všem kmenům bydlícím
za Taurem, že všechny poslouchaly jejich vlády bez
rozdílu, ty nejvzdálenější, i ty nejbližší… Poplatky
vymáhali v celé Malé Asii před Taurem, sami si však
zvolili za sídlo území kolem řeky Halys. Z jejich jména
šel takový děs, zvláště když se jejich počet rozmnožil
hojným potomstvem, že nakonec ani syrští králové se
nevzpírali odvádět jim poplatky.“

