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Martin 
Schulze Wessel 
PraŽSké jaro
Průlom do nového světa

rok 1968 patří v českých dějinách ke zlomovým okamžikům. Na jedné straně před-
stavuje pokus o revizi politické a ekonomické situace Československa, na straně
druhé vykročení směrem k pluralitní demokracii. Česká historiografie se tomuto
tématu začala intenzivně věnovat záhy po listopadu 89. Dodnes však nedospěla 
k ucelené, synteticky pojaté interpretaci. V jubilejním roce s ní naopak přichází
německý bohemista a rusista Martin Schulze Wessel. Ten ve své monografii, lako-
nicky nazvané Pražské jaro, nazírá celospolečenské změny roku 1968 prizmatem
postupného tání totalitního režimu, který erodoval jednak kvůli československým
reakcím na odhalení Stalinova kultu osobnosti (revize politických procesů), jednak 
v důsledku ekonomické krize, do níž se plánovaná ekonomika na přelomu 50. a 60.
let dostala. 
Společenské změny roku 1968, resp. konce 60. let, Schulze Wessel vnímá v rovině
politické, ekonomické, ale i kulturní, přičemž právě v liberalizaci kulturního prostředí
(noviny, časopisy, divadlo, film) vidí jednu z příčin skutečné revize socialismu 
v Československu, jež se v tomto ohledu výrazně liší od pokusů o revizi ve
středovýchodní Evropě roku 1956. Velkou předností jeho esejisticky pojaté práce je
skutečnost, že český rok 1968 nazírá v širokém kontextu evropského roku 1968.
Důraz přitom klade jak na českou jedinečnost, tak i na provázanost a vzájemné
inspirace se západním hnutím. Díky tomu překládá velmi vyvážený a přitom podnětný
pohled na české dějiny 60. let 20. století a na jejich vyústění v prvních devíti
měsících roku 1968. Své líčení končí sovětskou invazí do Československa v srpnu 68,
která celý obrodný proces zastavila a společenské dění v ekonomické, politické 
i kulturní rovině zbavila veškerých demokratizačních tendencí.
Překlad: Zuzana Soukupová
Vázaná, 276 stran, 268 kč, EaN: 9788025725146

https://www.kosmas.cz/knihy/246461/prazske-jaro/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách
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Zakoupit můžete zde



ÚVOD
„Bylo to slyšet, vidět, cítit, a přesto to nešlo pochopit. Ve středu ráno
někdo zaklepal na naše hotelové dveře a vykřikl: ‚Obsadili nás!‘“ Tak
prožil Heinrich Böll ráno 21. srpna 1968, kdy sovětská vojska spolu
s jednotkami dalších států Varšavské smlouvy vpadla do Česko-
slovenska, aby zastavila tamní reformní proces. Většina západních
Němců ale nesledovala potlačení pražského jara tak jako Böll 
z hotelového pokoje poblíž Václavského náměstí, nýbrž u rozhla-
sových a televizních přijímačů. Jako málokterá událost studené války
– srovnatelná nanejvýš s maďarským povstáním, kubánskou krizí,
vybudováním berlínské zdi a vyhlášením stanného práva v Polsku –
se sovětská invaze vryla do evropského povědomí obrazy tanků na
pražském Václavském náměstí. Od samého počátku se výklady
invaze rozcházely. „Výstřely jasně sdělovaly: Evropa nemá mír, žije
jen ve stavu různých příměří, a tady v Praze bylo jedno z nich po-
rušeno,“ pokračoval Böll. Strachoval se v první řadě o mír, což bylo
pro západoněmecké chápání charakteristické. Oproti tomu Češi 
a Slováci se cítili být především okradeni o svou svobodu. S tímto
pocitem se ztotožňovali i mnozí východní Němci, kteří během jara 
a léta roku 1968 Československo navštívili a začali doufat, že by 
i v jejich zemi mohlo dojít k podobné reformě. Bezprostřední dojmy
současníků jsou již dávno zkresleny literárním a především filmovým
zpracováním tehdejších událostí. Mezinárodní publikum ovlivnil
především film Nesnesitelná lehkost bytí z roku 1988, který natočil
americký režisér Philip Kaufman podle stejnojmenného románu
Milana Kundery. Působivě zakomponoval dokumentární záběry z 21.
srpna do hraného filmu a k vyjádření nadcházejícího konce refor-
mního hnutí využil výrazný zvukový element – řinčení okenních
tabulí a vinných skleniček ve vitrínách, jímž se ohlašují blížící se
tanky okupantů. Hluk probouzí překvapené občany, kteří až do této
chvíle upřímně věřili v mírumilovnost velkého spojence. S velmi
podobnými estetickými postupy se setkáváme i v českých filmech
natočených po roce 1989, jako byly Pelíšky (1999) Jana Hřebejka
nebo snímek Kolja (1996) Jana Svěráka, jenž je reminiscencí na
pražské jaro. Takto se objevil zvukový výrazový prvek symbolizující
specifiku této vojenské invaze: překvapivé vniknutí okupační moci
vyzbrojené tanky do spící metropole. V memoárové literatuře aktérů
pražského jara hraje tato událost důležitou, nikoli však rozhodující
úlohu. Svědkové té doby stejně jako velká část historiků se
především soustředí na jedinečnost reformního experimentu, který
probíhal v Československu během několika málo měsíců od ledna
do srpna 1968. Spatřují v něm úplně první pokus o spojení sociali-
stického společenského zřízení nejen s elementy tržního hospo-
dářství, ale i s demokracií a dělbou moci. Několik měsíců roku 1968

se zdálo, že rozpory mezi Východem a Západem je možné
překlenout. Tato snaha překonat systémové protiklady byla z velké
části důvodem fascinace, kterou jarní a letní měsíce 1968 v historic-
kém ohlédnutí vyvolávají. Novější historiografie se však stále na-
léhavěji ptá po „dlouhodobých“ fenoménech: po pozvolné přípravě
reformního procesu od první poloviny 60. let a po dlouhodobých
impulzech, které z pražského jara a jeho porážky vyplynuly.
Na takovéto myšlenky navazuje tato kniha. V předchozím období, jež
začalo v 50. letech, hledá nové pochopení reformní epochy. Teze
zní, že pražské jaro bylo živeno dvěma zdroji: představami o budoucí
nové společnosti, které směřovaly k humanizaci socialismu nebo
konvergenci s liberálními západními demokraciemi s tržním hospo-
dářstvím, a vyrovnáváním se s minulostí 50. let. Tento proces však
zatěžovala skutečnost, že úřadující vedení KSČ neslo zčásti osobní
odpovědnost za justiční zločiny té doby, a proto nemělo zájem na
důsledném vyrovnání se s minulostí. Bez veřejné rehabilitace po-
litických obětí uplynulého období a jmenovité identifikace viníků však
nebylo možné aktivovat společenskou dynamiku ve prospěch
rozsáhlých reforem. Rok 1968 tedy probíhal nejen ve znamení no-
vých konceptů týkajících se budoucnosti, ale též diskuse o minulosti.
Události pražského jara jsou hlavními účastníky a historiky většinou
vyprávěny jako dějiny ideologií. Na jedné straně stáli „reformátoři“ 
s Alexandrem Dubčekem jako vůdčí postavou, na druhé straně
„dogmatici“ a „konzervativci“. Toto rozdělení na levo-pravé schéma je
nasnadě, neboť protagonisté pražského jara se skutečně zasazovali
za změnu, zatímco jejich oponenti obhajovali stávající pořádek. 
Ačkoli označení „levice“ a „pravice“ podle ideologických linií není
chybné, přesto nepostačuje ze dvou hledisek. Za prvé se velmi často
přehlíží, že v rozporu mezi „reformátory“ a „konzervativci“ jde o pozi-
ce, které vykonstruovali sami aktéři. V boji obou křídel v KSČ vůbec
nebylo samozřejmé, že by se skupina, která chtěla zavést do vlast-
ního systému prvky západního společenského zřízení, mohla
označovat jako „progresivní“. V historii komunismu došlo k mnoha
srovnatelným snahám, jež byly okamžitě pranýřovány jako „pravi-
cová úchylka“ nebo „revizionismus“. Uskupení kolem Alexandra
Dubčeka se oproti tomu podařilo prezentovat se jako „obnovitelé“ 
a „reformátoři“ ve smyslu původních socialistických idejí, tedy jako
pokračovatelé levé tradice. Touto sémantickou strategií dosáhli sta-
vu, že na jejich vnitrostranické protivníky bylo pohlíženo jako na
„dogmatiky“ a „konzervativce“, tedy jako na pravici. V tom spočíval
velký úspěch Dubčekova tábora. Ne náhodou prosadilo sovětské
vedení ihned poté, co bylo rozhodnuto o silovém řešení pražského
jara, ve Varšavském paktu nové označení: „reformátoři“ od té chvíle
nesli označení „kontrarevolucionáři“. Teprve poté byly vyslány tanky.
Ideologie tedy měla mnohem významnější cíle než jen zastření poli-
tických zájmů. Proto se tato kniha zabývá tím, jak byly utvářeny
„levé“, resp. „konzervativní“ pozice, a klade si následující otázky: Jak
vytvářelo uskupení, které chtělo změnit status quo, svůj obraz coby
„progresivní“ síly ve smyslu „socialismu s lidskou tváří“? Jak na to
reagoval tábor protivníků, „obránců statu quo“, a jak se sovětská
politika nakonec propracovala k obvinění z „kontrarevoluce“? Za
druhé je třeba zmínit, že literatura o pražském jaru často zůstává na
půl cesty, protože se vyčerpává jen historií konfliktu „reformátorů“ 
a „konzervativců“. Levo-pravé schéma bylo v pražském jaru velmi
účinné, ale zápas byl veden nejen v ideologickém předznamenání
studené války...
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Pane Schulzi Wessele, pražské jaro je metafora, kterou dokres-
luje termín „socialismus s lidskou tváří“, charakterizující
československý reformní experiment z roku 1968. Co se tehdy 
v Praze dělo?
„Socialismus s lidskou tváří“ – to je dominantní teze těch několika
měsíců v roce 1968, které jsme si zvykli nazývat pražským jarem.
Zahrnuje komplex širokých reformních změn, od nichž si lidé hodně
slibovali. Ale také to znamená, že byla potvrzena existence socialis-
mu s nehumánním obsahem – jinak by metafora neměla smysl. A tak
se pražské jaro vymezilo proti sovětskému typu socialismu, stále
hodně poznamenanému stalinským obdobím. Pražské jaro před-
stavovalo rovněž pokus o obnovení demokratických principů ve
střední Evropě.
To, co se stalo v Československu, sledovali s velkou pozornos-
tí i lidé v tehdejší NDR. Jakoby měli pocit, že reforma, která se
odehrává tak blízko od nich, se jich také dotýká. V co lidé
skutečně doufali?
Lidé z NDR hodně cestovali do Prahy a do dalších měst a snažili se
získat co nejvíce autentických informací. Situace ve východním
Německu byla srovnatelná se situací v Polsku, kde dokonce
docházelo k širokému pohybu mezi studenty. Očekávalo se, že
podobný obrodný proces přesáhne hranice Československa a za-
sáhne celou východní Evropu.
Myslíte si, že to bylo reálné, nebo šlo jen o iluzi?
Každopádně šlo o něco, čeho se Sovětský svaz bál. Zrovna tak
stranická vedení ve východním Berlíně nebo Varšavě. A což je zají-
mavé, také v Kyjevě. Ukrajinská sovětská republika byla také hodně
ovlivněna myšlenkami pražského jara. Všude se báli prodemokra-
tického hnutí, což do značné míry znamenalo podkopání sovětského
systému a sovětské vedení tomu nedokázalo čelit jinak než invazí. 

Ano, došlo k ní 21. srpna 1968. Bylo to překvapivé nebo se to
snad dalo dokonce očekávat?
V každém případě vedoucí stran zemí Varšavské smlouvy věděli
hodně. Sovětské vedení připravovalo vojenský zásah od března, ale
Dubčeka a špičky KSČ o tom neinformovalo. Proto se široká
československá veřejnost mohla cítit relativně bezpečně v oče-
kávání pozitivního vývoje. O to větší šok to pak byl v noci z 20. na
21. srpen.
Existují důkazy pro to, že pražským reformátorům šlo o demon-
táž socialismu? 
Ne, jasně že ne. Reformátoři byli komunisté, to znamená, že nešlo 
o antikomunistické hnutí nebo dokonce vzpouru, ale o reformu,
kterou začala sama KSČ a formulovala ji v Akčním programu
Komunistické strany Československa z dubna 1968. Českoslovenští
komunisté tím získali velkou autoritu a mimořádnou podporu ve-
řejnosti, která nemá v historii obdobu. 
Čím se pražské jaro odlišovalo od lidového povstání v Ma-
ďarsku v roce 1956 a v NDR o tři roky dříve, a pak i v Polsku?
Zejména v Maďarsku, ale i v Polsku byla počáteční situace zcela
odlišná. Společnost před převzetím moci komunisty byla v těchto
zemích rozdělená. Komunistická strana Československa byla jedi-
nou komunistickou stranou, která zvítězila ve volbách, tím se mimo-
chodem odlišovala od komunistů v NDR.
Pražské jaro nebylo povstání, a to je ten zásadní rozdíl. Maďarský
vývoj vedl k ozbrojenému konfliktu. Pražské jaro znamenalo, že se
lidé stále více připojují k reformám a masově je podporují. Nakonec
je zmařil pouze vnější zásah. 

(Ze zahraničních pramenů)
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Martin Schulze Wessel (* 1962) je
německým historikem soudobých
dějin. Studoval na univerzitách v Mni-
chově, Moskvě a Berlíně. V současné
době působí jako ředitel mnichov-
ského badatelského centra pro dějiny
Čech a Slovenska (Collegium Caro-
linum). Věnuje se především dějinám
19. a 20. století střední Evropy a car-
ského i sovětského Ruska. Mezi jeho
nejvýznamnější práce patří mono-
grafie Russlands Blick auf Preussen.
Die polnische Frage in der Diplomatie
und der politischen Öffentlichkeit des
Zarenreiches und des Sowjetstaates
1697–1947 (1995) a Revolution und
religiöser Dissens. Der römisch-
katholische und russisch-orthodoxe
Klerus als Träger religiösen Wandels
in den böhmischen Ländern und in
Russland 1848–1922 (2011).

Pražské jaro –
metafora
mnoha

významů
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Stefan Ahnhem 
DEVÁTÝ hROb
Další temný případ Fabiana Riska,
bestsellerové série, která oslovila
čtenáře po celém světě.
DVĚ ZEMĚ V SEVŘENÍ ZIMY. 
Nejchladnějšího dne roku se švédský
ministr spravedlnosti vydal do sněhové
bouře – a zmizel. Téže noci objevila
manželka dánské celebrity a televizní
hvězdy ve svém domě neznámého
muže – a setkání s ním nepřežila.
DVA VRAZI KRÁČÍ 
PO ULICÍCh. 
Jeden je chirurg a své oběti pečlivě
rozpitvává. Druhý je brutální lovec
zaměřující se na ženy. Stockholmské 
a kodaňské policejní pátrání se k sobě
brzy přiblíží. Ale jak obloha temní 
a mrtvol přibývá, jejich vyšetřování se
čím dál víc zamotává. 
NĚKDY JE VRAŽDA TEPRVE
ZAČÁTEK…

Přeložila Vendula Nováková
Vázaná, 496 stran, 399 Kč, ISbN: 978-80-242-6208-6, EAN: 9788024262086

https://www.knizniklub.cz/knihy/243378-devaty-hrob.html

Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorem na dalších stranách

KONEČNĚ
TEN PRAVÝ
NÁSTUPCE
STIEGA
LARSSONA
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„Při čtení dobré detektivky si připadáte jako na
koberci, který pod vámi jakási neviditelná síla
táhne, až vám podrazí nohy a vy padáte... Tak
to chci, a to jak při čtení o zločinu, tak i při
psaní. To nepředvídatelné pro mě znamená
všechno. Po přečtení prvních čtyř stran byste
měli cítit, že jste se s něčím podobným ještě
nesetkali. Možná jste četli příběhy o stovce
zločinů, ale vy si budete připadat, že jste se
setkali s první krutostí...“  
To říká Stefan Ahnhem, který od svého debutu
v roce 2014 napsal tři knihy ze série o švéd-
ském vyšetřovateli Fabianovi Riskovi.

Jak důležitý je moment překvapení?
Nesmírně. Vždy se snažím překvapit. Když začnu psát knihu,
nevím, jak skončí. Mnozí moji kolegové ovládají každou kapitolu,
ještě před tím, než začnou usednou k počítači. Já to takto nemám.

Možná hrubě ovládnu první čtvrtinu tématu, a vím, kdo jsou
pachatelé. Jak začnu psát, nemám kontrolu nad tím, jak se dostanu
do konce, nebo přesně o čem by to mělo být. Až v práci pokročím,
objeví se mi další kontury příběhu a proniknu hlouběji do způsobu
jednání postav. 
Někteří vaši kolegové dopředu avizují počet titulů ve své sérii.
Plánujete příběhy s Fabianem Riskem také minimálně na deset
knih?
Ne to rozhodně ne. Kdo to udělal, tak už dopředu řekl svým
čtenářům, že konec každého titulu bude šťastný. Třeba, když čtete
třetí sérii o Carlu Mørckovi, víte, že je to všechno jen o přípravě na
cosi, protože zbývá ještě sedm knih, v nichž se bude muset něco
dít. Já usiluji o to, aby mí čtenáři byli neustále v napětí, zda další
kniha nebude poslední... V mých knihách se může stát všechno. 
I to, že Fabian zemře. Lidé si myslí, to se přece nemůže stát, ale
nikdy nevědí, co mohou očekávat, a jsou napnutí... 
Ale to samozřejmě není jediný důvod, proč lidé v mnoha
zemích vaše knihy vyhledávají?
To asi ne. Píšu poměrně krátké kapitoly. Každá scéna musí být
působivá a měla by končit nějakým vzrušujícím momentem.
Respektuji čas čtenářů. Jsem si vědom toho, že přečtením jedné
kapitoly je připravím o pět nebo deset minut. Tak to by musí stát za
to. 

Stefan Ahnhem (1966). Ze Stockholmu se přestěhoval do Kodaně, kde nyní žije. Už
více než dvacet let píše scénáře pro televizní a filmová studia – mimo jiné je autorem
několika epizod švédského seriálu Wallander. Na poli literatury debutoval v roce 2014
krimirománem Oběť bez tváře, v němž umně, inteligentně a atraktivně zkombinoval
psychologický thriller, akční zápletku sériových vražd a tradici severské detektivní školy.
A otevřel sérii případů Fabiana Riska, na niž navázal dalšími dvěma tituly. 



www.euromedia.cz

O co usilujete při psaní?
Snažím se psát co nejpravdivěji, jak jen mohu. To znamená, že se
nevzdávám nebo se omezoval, když bych se stával nepohodlným.
V našem prostředí jsou jevy, které jsou nepříjemné, a mnozí se je
snaží uchovat v tajnosti. Ale když jsem jimi znepokojen, zděšen,
šokován, překvapen, tak to musím vyjádřit nejlepším možným
příběhem. A jestli se mi podaří tím zaujmout čtenáře, že zapome-
nou jíst, spát nebo nevyvenčit psa, pak jsem odvedl dobrou práci. 
Co pro vás znamená velký úspěch vašich prvních dvou knih?
Za prvé, je to skvělý pocit, že tisíce lidí v mnoha zemích denně čtou
mé knihy. Hodně cestuji a každé setkání se
čtenáři je úžasné. I když mně to bere čas na
psaní... Ale úspěch zvyšuje očekávání a po-
žadavky na mě. Slyším dotazy: jak dlouho
budeme čekat na další knihu? A bude stejně
dobrá jako ty předchozí?  Ale zatím nemá
nikdo větší požadavky na text než já. Pokud
mám pocit, že úroveň textu není dostatečná,
tak přepisuji, třeba několikrát. Kvalita je pro mě
důležitější než lhůty.
Jak se vám daří sladit váš autorský život s tím soukromým? 
Musíte se zeptat mé ženy. Když necestuji, obvykle píšu v běžných
pracovních hodinách. Abych mohli psát o životě, musím plno-
hodnotně žít. Přestěhovali jsme se do Kodaně a začali tak novou
etapu našeho života. 
V kolika zemích vyšly vaše knihy?
Myslím, že poslední číslo, které jsem slyšel, je 25 různých jazyků,
do nichž byly přeloženy. A v kolika zemích vyšly, to přesně nevím... 

Co děláte pro prapagaci svých knih?
Všechno možné. Poskytuji rozhovory, účastním se také různých
festivalů autorů krimi románů. Například velmi sledovaný se koná 
v Horsensu. V Německu jsou populární takzvaná autorská čtení.
Vedle autora čte z knihy také slavný herec a prostor je i pro dotazy
čtenářů. Velmi aktivní jsem také na Facebooku, kde informuji své
čtenáře o tom, co se děje v mém životě, ale také je žádám o pomoc
s různými věcmi. 
Kdy vyšel váš třetí román „Osmnáct stupňů minus“?
V Dánsku 31. března.

Co vás inspirovalo k jeho napsání?
Před více než jedenácti lety jsem seděl 
v kadeřnictví a čekal na ostříhání. Listoval
jsem časopisem s obrázky jen lehce oble-
čených ženy a zaujal mě dlouhý článek. Psalo
se tam o švédském zločinci, který lidem kradl
identitu. Na identifikační kartu si dal svoji
podobiznu, ale zanechal jméno okradeného  

a jeho osobní údaje. Lehce pak vybral veškerou hotovost a přijímal
nové půjčky. Dnes je to jeden  z nejběžnějších zločinů ve Švédsku,
pravděpodobně také v Dánsku.
Kde se děj vaší novinky, kterou zatím čeští čtenáři neznají,
odehrává?
V Helsingborgu a Elsinore.
Budou si ji moci přečíst lidé, kteří neznají vaše první dva titu-
ly ze série s Fabianem Riskem?
Ano. Ale samozřejmě existuje riziko, že budou zvědaví, co se
odehrálo předtím, a tak si nakonec přečtou i předchozí knihy. 

(Ze zahraničních pramenů)

Snažím se 
psát co

nejpravdivěji,
jak jen mohu
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Peter Hoeg
SuSanin eFeKt
Skandinávská kriminálka, jak má být, od jednoho 
z jejích knížat, autora citu slečny Smily pro sníh.
Zde se však do tradičně temného žánru, nepostrá-
dajícího scény nepopsatelného násilí a ještě lep-
šího sexu, míchá i politická fantasy a černý humor.
Susan Svendsenová má totiž jednu nevšední
schopnost: umí kohokoliv přimět k tomu, aby jí
vyzradil své nejsvětější tajemství a nejryzejší
přání. na cestě po indii se jí to však nevyplatí 
a teď jí hrozí vězení (indické...). 
Dostane však nabídku od jistého vysoce posta-
veného člověka, který jí může umožnit okamžitý
návrat do Dánska, pokud mu ovšem vyjde vstříc 
v jednom supertajném mezinárodním komplotu.

Překlad: Robert novotný
Vázaná 332 stran, 348 Kč, ean: 9788025724125

https://www.kosmas.cz/knihy/219706/susanin-efekt/

Pierre Boulle
Planeta oPic
Planetu opic můžeme zařadit do klasické science
fiction literatury, i když příběh sám je podán spíše
způsobem dobrodružného románu. opičí společ-
nost na vzdálené planetě ve vesmíru se nápadně
podobá té lidské na Zemi. Boulle převrátil evoluci
naruby, člověk tu není pánem tvorstva, ale zaujímá
pozici zvířete, kterou dokonale rozkastované
chytré opice drží v kleci. Jediný zástupce lidu jim
tedy musí dokázat svou inteligenci, aby ho
propustili. na Zemi se sice vrátí, ale čeká ho tam
další nemilé překvapení. Režisér Franklin J.
Schaffner spolu se Stanleym Kubrickem (2001:
Vesmírná odysea) přinesli v roce 1968 do filmo-
vého průmyslu hned dvě tyto nesmrtelné sci-fi
klasiky. Právě Boulleho námět inspiruje světové
filmaře ke stále novým zpracováním dodnes. První
převedení románu na filmová plátna nenabízí 
z dnešního pohledu žádné převratné efekty, přesto
v době svého vzniku byly právě opičí masky něčím
naprosto výjimečným a reflexe soudobého i mi-
nulého chování člověka podněcuje k přemýšlení
dodnes. 

Překlad: Josef Hajný
Brožovaná, 192 stran, 248 Kč, ean: 9788025725559

https://www.kosmas.cz/knihy/236051/planeta-opic/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde



Hubert Wolf 
KonKláve
Tajemství papežské volby
volbu papeže,
Kristova zástup-
ce a následovníka
apoštola Petra na
jeho stolci, pro-

vázely v dějinách mnohé problémy. Jak zajistit, aby
se na tento akt volitelé v klidu soustředili, jednali
podle nejlepšího svědomí, pokud možno bez
průtahů, aby se nerozutekli, kde je to pravé místo,
kam neproniknou intriky a vlivy představitelů
světské moci? Jedině v izolaci v uzavřeném pros-
toru, tedy v konkláve.
od doby vzniku ve 13. století funguje konkláve
podle ustálených principů, z nichž jeden – naprosté
utajení interních informací – nebyl vždy naplňován
zcela úspěšně. I díky tomu může fundovaný autor
čtenáři zprostředkovat některé nečekané, mnohdy
bizarní okolnosti a podrobnosti týkající se samotné
volby i osobností papežů. Zasvěceně také obezna-
muje s místem, kde se tradičně volební akt ode-
hrává, s papežskými symboly a inauguračními
rituály. Závěrem v osobité vizi vykresluje podobu
volby podle nového dekretu, jak by se mohla
odehrát v nedaleké budoucnosti.  

Přeložila Daniela Petříčková 
Brožovaná, 256 stran, 290 Kč, ISBn: 978-80-7260-385-5

http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/konklave.aspx

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

Zakoupit můžete zde

Hubert Wolf (1959), německý cír-
kevní historik, vystudoval na uni-
verzitách v Tübingenu a v Mnichově
katolickou teologii se zaměřením na
středověké a moderní církevní dě-
jiny. V roce 1992 se stal profesorem
na univerzitě ve Frankfurtu nad Mo-
hanem a později také v Münsteru.
Dlouhodobě se věnuje výzkumu
římské inkvizice a studiu význam-
ných církevních osobností. V roce
2003 získal cenu Gottfrieda Wil-
helma Leibnize a o tři roky později
Gutenbergovu cenu.
Kromě jiného je autorem několika
monografií, některé z nich byly pře-
loženy také do angličtiny, fran-
couzštiny, italštiny a dalších jazyků.
Jde například o knihy Index. Der
Vatikan und die verbotenen Bücher
(2006, Vatikánský index zakázaných
knih), Papst und Teufel. Die Archive
des Vatikan und das Dritte Reich
(2008, Papež a ďábel. Vatikánské
archivy a třetí říše). V českém
překladu vydalo nakladatelství
PROSTOR v roce 2017 jeho knihu
Případ Sant’Ambrogio. Utajený
skandál římských řeholnic.



Římská synoda
mrtvých
Řím, leden, léta Páně 897:
„temné století“, saeculum ob-
scurum, trvá právě patnáct
let. Na denním pořádku je
sesazování a vyhánění, od-
vlékání i vraždění papežů.
Dva navzájem si konkurující
papežové nejsou ničím ne-
obvyklým. Římané si zvykli
na ledasco v dobách, kdy se
navzájem potírají mafián-
skými metodami římské
klany Crescentiů a Tuscu-
lanů a z papežů si dělají
loutky ve svých intrikách.
Avšak to, co přichystá papež
Štěpán VI. v lednu 897,
nahání hrůzu i otrlým pozo-
rovatelům římské scény. Řeč je o hrůzyplném a teatrálním procesu,
který vstoupil do papežských dějin jako synoda mrtvých. Na lavici
obžalovaných sedí papež Formosus. Jenže obžalovaný je už devět
měsíců mrtvý. Formosus zemřel 4. dubna 896 po pontifikátu, který
byl na tehdejší dobu neobvykle dlouhý, a sice čtyři a půl roku, 
a byl slavnostně pohřben v bazilice svatého Petra. Jeho násle-
dovník Bonifác VI. byl dosazen na papežskou stolici v průběhu li-
dového povstání, ale zemřel po pontifikátu trvajícím pouhé dva
týdny. Poté v květnu téhož roku dosadil Wido ze Spoleta, 
v podstatě malý italský kníže, na papežský stolec Štěpána VI.
Štěpán VI. nechá Formosovu rozkládající se a páchnoucí mrtvolu
exhumovat a obléci do papežského pontifikálního oděvu. Takto
oděn a s papežskou korunou na hlavě je Formosus usazen na pa-
pežskou stolici. Poté co je tímto způsobem opět uveden symbolicky
do svého úřadu, začne s ním proces. Hlas mu propůjčí jeden
římský jáhen. 
Obvinění sahají od křivé přísahy a nemravného způsobu života až
po neplatnost jeho zvolení papežem. Rozsudek je v tomto teatrál-
ním procesu, který se odehrává tehdy obvyklou formou synody,
jasný od samého počátku. Zní: vinen ve všech bodech obžaloby.
Je demonstrován hrůzným a spektakulárním způsobem. Po vy-
hlášení rozsudku je Formosova mrtvola svržena z papežského
trůnu. Na znamení jeho nepravé volby a neplatné činnosti v úřadě
je mu ze zahnívajícího těla stržen papežský oděv. Pak mu jsou
useknuty tři prsty pravé ruky jako symbol křivé přísahy, jíž se touto
rukou údajně dopustil, ale také jako výraz neplatnosti jeho svátost-
ných a právních aktů. Následně je mrtvola odvlečena přes práh
Petrova chrámu do veřejného prostoru, kde je jí useknuta hlava.
Navíc je tělo rozsekáno na kousky a vhozeno do Tibery. Formosus
přišel nejen o své místo na tomto světě, ale také ztratil věčnou
blaženost – to je naprosto jednoznačné poselství. Kromě toho
nemá podle rozhodnutí Štěpána VI. existovat žádný hrob, a tudíž
žádné místo, které by Formosa připomínalo. Jeho památka má být
vymazána: damnatio memoriae. Co vedlo papeže Štěpána VI. 
k této otřesné synodě mrtvých, která zdaleka zastínila všechno, co

tu doposud bylo? Odpověď
na tuto otázku úzce souvisí 
s platností Štěpánovy vlastní
papežské volby. Předtím než
povýšil na římského biskupa,
byl biskupem v Anagni v již-
ním Laziu. Biskupské svěcení
nedostal od nikoho jiného než
právě od papeže Formosa,
který byl před svou vlastní
volbou do papežského úřadu
biskupem v Portu. Necháme-
li stranou ostatní politické as-
pekty, bylo právě toto klíčo-
vým momentem procesu,
protože už nicejský koncil 
v roce 325 duchovním kate-
goricky zakazoval měnit die-
céze. Otcové na koncilu
rozhodli, že tato „protiprávní

zvyklost“ má být „zcela odstraněna“. Jestliže se někdo vzdor to-
muto rozhodnutí koncilu o cosi podobného pokusí, bude „tento
postup prohlášen za naprosto neplatný a dotyčný bude navrácen
do církevní obce, jíž byl jako biskup, kněz nebo jáhen přidělen“.
Pakliže přesto někdo přesídlí do jiné diecéze a nebude ochoten se
vrátit do svého původního biskupství, má být podle ustanovení
kánonu „vyloučen“. Trestem byla exkomunikace, a tím i ztráta
věčné blaženosti. Koncilní otcové tak prohlásili každý přesun
biskupa z jedné biskupské stolice na druhou za nemožný. Svátostí
biskupského svěcení vznikl mezi biskupem a jeho diecézí ne-
rozlučitelný svazek, odpovídající manželskému svazku mezi
mužem a ženou. Translace z jednoho biskupství na druhé byla
nejen právně neplatná, ale byla brána jako „manželská nevěra“ 
a prohřešek proti víře. Biskup Štěpán z Anagni se tudíž nemohl
stát biskupem v Římě, protože byl svátostí nerozlučně spojen 
s diecézí v Anagni. Přes šest století se při papežské volbě opravdu
dodržovaly předpisy nicejského koncilu. Rozhodnutí ekumenického
koncilu nebylo možné jen tak jednoduše ignorovat nebo hodit přes
palubu. Jelikož se zákaz translace vztahoval nejen na biskupy, ale
i na kněze a jáhny, mohl se vlastně římským biskupem stát jenom
duchovní římské obce – nebo laik z Říma či někdo z křesťanské
obce. Jáhen z Milána nebo kněz z Trevíru nemohl být zvolen pa-
pežem, podobně ani jakýkoli cizí biskup. Občas byli ve skutečnosti
zvoleni neřímští křesťané, ojediněle i laici, zpravidla se ale pasivní
volební právo omezovalo na římské jáhny, kteří měli díky své funkci
beztoho k příslušnému biskupovi blízko. Teprve na konci 9. století
byl zákaz translace stále více zpochybňován, neboť představoval
kariérní překážku. Pýcha a touha po moci – to byly také rozhodující
Štěpánovy motivy pro konání synody mrtvých. Měl geniální
myšlenku: pokud by římská synoda jako nejvyšší církevní soudní
instance konstatovala, že Formosus nebyl římským biskupem 
v souladu s právem, tudíž by nebyl ani platným papežem, pak by
také pozbyly platnosti veškeré právní a svátostní akty, které
vykonal během svého úřadování. Neplatné by tudíž bylo i biskup-
ské svěcení, které Formosus udělil Štěpánovi, když obdržel biskup-
ství v Anagni... 

Štěpán VI. nechá v roce 897 exhumovat mrtvolu svého
předchůdce Formosa a zaranžuje s ním hrůznou synodu mrtvých,
která v roce 1870 inspirovala malíře historických témat Jean-
Paula Laurense k tomuto obrazu. 



Čeká nás reforma
konkláve?
V knize Konkláve popisujete volbu papeže. Způsob se po
staletí nemění. Jak chápete tradici? 

Být katolík neznamená, že musíte být dogmatický. Naopak
smysl poslání řeckého katolíka se dá vysvětlit tím, že je
„všudypřítomný“. Reforma funguje nejlépe ve smyslu „refor-
mace“. Díky tomu se můžeme podívat na tradice, které již 
existovaly, a zvážit, zda nám mohou pomoci v dnešní církevní
krizi. Uvidíme, že to nebyli vždy jen kardinálové, kteří si vy-
bírali papeže.

A kdo jiný než kardinálové by měli volit papeže?

Římského biskupa, a to byl příští papež, původně vybírali duchovní
společně s prostými křesťany. Ve staré církvi je každý, kdo kdo jí
stojí v čele, volen všemi.  Ale to šlo jen při malém počtu věřících.

Jak by se dal starý model přenést do dnešní doby? 

Buď musíte restrukturalizovat College of Cardinals tak, aby
reprezentovala univerzální církev ...

... musíte?

Myslím, že ano. Buď bude internacionalizován, pak s méně
Evropany, nebo změníme režim hlasování. Pokud byli biskupové
poprvé zvoleni lidmi a duchovenstvem a římský biskup je papežem

univerzální církve, pak může být vytvořen druhý volební orgán. Měl
by sestávat z laiků, kteří zastupují tuto světovou církev. Oni spolu
s kardinály by museli vybrat papeže dvoutřetinovou většinou. To je
vysoké kvórum.

Zní to utopicky, že by College of Cardinals vzdala práva volit
papeže…

Mé návrhy nejsou utopické, ale budoucí scénáře. Současná volba
za zavřenými dveřmi pochází z doby Mikuláše II., který vydal v roce
1059 bulu In nomine Domini (Ve jménu Páně). V ní vyhradil volební
právo pouze pro kardinály – biskupy. Klérus i celé křesťanstvo
včetně panovníků, pak mělo volbu jen dodatečně schválit. Roku
1179 Alexandr III. rozšířil privilegium volby na všechny kardinály 
a také ustanovil, že pro nového papeže musí hlasovat nejméně
dvě třetiny voličů. Tradici konkláve definitivně zavedl Řehoř X. 

v roce 1274. Prosadil volbu
papeže v uzavřeném pros-
toru s minimálním pohodlím.
Toto opatření mělo zamezit
přílišnému prodlužování ob-
dobí volby. Volební proces
se totiž v minulých stoletích
často odehrával celé týdny
nebo měsíce. Nejdelší volba
papeže trvala 31 měsíců, od
února 1269 do září 1271
(tehdy byl zvolen právě
Řehoř X.). Kardinálové ne-
byli podle nařízení Řehoře X.
omezeni pouze uzavřeným
prostorem, který nesměli
opouštět. Když nemohli
dlouho dosáhnout dohody,
začal jim být snižován přísun
jídla z venku – pokud hla-
sování trvalo déle než tři dny,
bylo kardinálům omezeno
množství jídla a po dalších
pěti dnech byl podáván jen
chléb, víno a voda.Sixtinská kaple



Byl to jediný důvod pro zavedení uzamčeného konkláve?

Ukázalo se, že omezení počtu voličů je výhodou. Konkláve je
ovšem spiritualizováno. Bývalo to jen vnější tajemství, vnitřně je
každý kardinál v Sixtinské kapli před Michelangelovým Posledním
soudem sám s Bohem a se svým svědomím. 

Proč jste napsal knihu o konkláve?

Na světě neexistuje inaugurace jiné silné osobnosti, která by fas-
cinovala lidi stejně jako jmenování papeže. Je to pravděpodobně
jediná tajná volba, která existuje. Jsme při ní svědky odhalení
tajemství: stojíme na náměstí svatého Petra, kardinálové v Sixtin-
ské kapli komunikují s námi pouze prostřednictvím kouřových
signálů. To je fascinující zážitek jak pro věřící, tak pro ateisty. 

Jsou tedy papežské volby v první řadě inscenací?

V naší katolické tradici přikládáme velký význam symbolům 
a rituálům. Jsou výmluvnější než slova. A nezapomínejme na to,
že je volen zástupce Ježíše Krista na zemi, identita katolické církve
par excellence.

Je to demokratická volba?

Ne. To bychom se museli vrátit ke staré církevní praxi, kdy římský
biskup, a tady papež, jsou voleni duchovenstvem a věřícími.

Ale můžeme je chápat jako reprezentativní volbu.

Pouze v případě, že v kardinálském sboru nepřevažují Italové nebo
vůbec Evropané. Horst Fuhrmann, velký církevní historik, jednou
řekl, že konkláve je produktem historického rozumu. To je správné.
Volbu papeže nezavedl Ježíš Kristus prostřednictvím konkláve.
Máme dlouhou historii s mnoha zkušenostmi – s dobrými i  špat-
nými. Nejdelší konkláve v historii církve – trvalo 1005 dní, od 30.
listopadu 1268 do 1. září 1271. Konkláve započalo s 20 kardinály
a skončilo v počtu 16, neboť v jeho průběhu tři kardinálové zemřeli
a jeden konkláve opustil. Na radu sv. Bonaventury byli nakonec
kardinálové v paláci zamčeni o chlebu a o vodě a byla sundána
střecha paláce, takže byli vystaveni i nepohodě počasí. 1. září 1271
byl konečně vybrán nový papež. Zvolený, ne-kardinál Tebaldo Vis-
conti z Piacenzy, ještě nebyl knězem a byl v té době na pouti do
Svaté země. 10. února 1272 dorazil z Lutychu, kde byl ar-
cidiákonem, do Viterba a přijal volbu. 19. března téhož roku byl
vysvěcen knězem a biskupem a 27. března v Římě korunován pa-
pežem jako Řehoř X.

V knize jste popsal, jak by volby papeže mohly vypadat
v roce 2059.

Historik není prorok, ale může klást otázky o výkladu naší
tradice. Myslím, že pro papežské volby se musí najít jiné
místo než Sixtinská kaple. Představte si, že je zemětřesení
a Řím se zhroutí. I kolegium kardinálů by se mělo jinak
uspořádat. Musí být upravena pravidla pro rezignaci a pohřeb
papežů v důchodu. 

Napadá vás jiné místo pro volbu než je Sixtinská kaple?

Vrátit by se mohla do Baziliky sv. Jana v Lateráně, což je
papežův katedrální kostel. Založil ji císař Konstantin roku 313.

Později byla mnohokrát přestavována, stojí asi 1,2 km
jihovýchodně od Kolosea, u stanice metra A San Giovanni. Je
součástí stavebního komplexu Laterán, který byl až do 14. století
sídlem papežů a kde sídlí také Lateránská univerzita.

Můžete to vysvětlit podrobněji?

Papežská kancelář jako svátost neexistuje, papež může být his-
toricky i teologicky papežem jako římský biskup. Ale může tak učinit
podle církevního práva tím, že převezme vlastní biskupský chrám.
A to je Lateránská bazilika. Bazilika sv. Petra je vlastně pouze kos-
tel svatého hrobu.

Papežské volby jsou tajné. Může to být zachováno i do bu-
doucna?

List Jana Pavla II. o volbě papeže je velmi přesný.  Ukládá přijmout
veškerá technická opatření, zabraňující kontaktu s vnějším světem,
například rušičky. Kardinálové při vstupu do konkláve musí být
pečlivě prohledáni, aby si sebou nepřinesli komunikační prostředky.
Oblast konkláve je rozšířena až k Penzionu Santa Marta, ztížil se
tak průchod kolem Baziliky svatého Petra k Sixtinské kapli.
Doufám, že volba papeže zůstane nejtajnější ze všech voleb.

(Volně podle zahraničních pramenů)

Lateránská bazilika



Nick Cave
A uzřelA osliCe ANdělA
řada hudebníků v rozhovorech mluvívá o tom, že by jednou
chtěli napsat román, že je to ohromně láká – nakonec se
však k tomu nikdy nedostanou. Anebo si opravdu čas najdou
a dají do psaní veškerou píli a trpělivost, pak se ovšem
ukáže, že se krapet přecenili a že snad měli raději zůstat 
u písní… To ale není případ Nicka Cavea. Ve svém
románovém debutu A uzřela oslice anděla z roku 1989
skvěle mísí vlastní osobitou poetiku, plnou romantických
obrazů, biblických narážek, morbidních představ i černo-
černého humoru, s velkým čtenářským rozhledem (inspirací
mu byla především americká jižanská literatura, Williamem
Faulknerem či Flannery o’Connorovou počínaje a Cormacem
McCarthym konče). Jeho barokně košatému, grotesknímu
příběhu, zasazenému na americký Jih 40. a 50. let dva-
cátého století, dominuje násilí, alkohol, zvrácenost a zvířecí
instinkty; nechybí ani Boží trest a ďábelský smích. V románu
A uzřela oslice anděla, kongeniálně přeloženém Tomášem
Hráchem, se zkrátka nic neodpouští a za vše se tvrdě platí. 
Román sklidil nadšený ohlas světové kritiky pro svůj jazyk
plný biblických metafor a sevřený příběh vyprávěný na po-
mezí snu a šílenství. 

Překlad: Tomáš Hrách
Flexi vazba, 350 stran, 298 Kč, eAN: 9788025725443
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Toho dne, kdy se měli narodit, to rozťal jako první jeho bratr, a jako
by tenhle jediný rozhodný čin měl předznamenat celý jeho budoucí
život plný netečnosti, tehdy ještě bezejmenný Euchrid se přilepil
svému bráškovi na paty a vypadl do světa v celé slávě nezvaného
hosta. Polední slunce se zavrtávalo do oblohy jako roztavený šroub
a bušilo do plechové střechy a dehtem potřených stěn dřevěné
chatrče. Uvnitř seděl u stolu Taťka obklopený svými důmyslnými
hračičkami z pružin a oceli, mořil se v tom děsném vedru s mazáním
pastí a marně se snažil neslyšet opilecké blábolení své ženy, která
se s křikem rozvalovala na zadním sedadle starého chevroletu. Auto,
pýcha skládky, stálo na cihlách hned za chatrčí jako obrovská
skořápka, kterou znechuceně odhodil nějaký přerostlý šnek. Taťkova
lihumilná manželka se ve voze zmítala v porodních křečích a řvala
na protest proti zázraku, který se v ní nadouval a kopal, zatímco ona
sama tiskla ke rtům láhev Bílýho Ježíše, rozhoupávala chevrolet na
podstavcích a ječela a kvílela, kvílela a ječela „Taťko! Tá- aťko! Tá-
aťkóó!“, dokud nezaslechla, jak se dveře chatrče otvírají a hned zase
zavírají, načež se rozžehnala se dnem a ztratila vědomí. „Byla tak
ožralá, že nemohla ani tlačit,“ vyprávěl později Euchridovi Taťka.
Vypáčil jí z umatlaných prstů láhev, které se i v bezvědomí držela
jako klíště, a opatrně ji rozbil o zrezivělý zadek auta. S intuicí místo
porodní báby a s velkým střepem místo skalpelu roztáhl ležící
rodičce nohy a polil jí pohlaví pořádnou dávkou lihu. A pak, za zvuku
nadávek řinoucích se z jeho úst, za bzukotu všeho možného hmyzu,
pod rozpáleným sluncem na bezmračné obloze, se s pekelným
křikem uprostřed výronu hnisu objevily dva ulepené uzlíčky.
„Jéžišikriste! Voni sou dva!“ vyjekl Taťka, ale jeden z nich brzy umřel.
V chatrči stály na stole vedle sebe dvě bedýnky od ovoce vyložené
novinami. Pasti na zvířata už visely na zdech. Dvě bedýnky, v každé
z nich jedno nemluvně. Taťka nahlédl dovnitř. Ani jedno nevydalo
hlásku; ležela nehnutě na zádech, nahá jako prst, s udivenýma
očima doširoka vyvalenýma. Taťka vytáhl z kapsy u kalhot ohlodaný
špaček tužky, naklonil se nad děti a s přimhouřenýma očima vyvedl
na přední stěnu postýlky prvorozeného velkou jedničku, načež olízl
tuhu a na Euchridovu postýlku namaloval dvojku. Potom ustoupil
o krok a podíval se napřed na jednoho, pak na druhého, a napřed
jeden, pak druhý mu pohled s vážným výrazem opětovali. Měli
takové divné mandlové oči, s trochu nateklými horními víčky a skoro
žádnými řasami, tak světle modré, že byly skoro růžové; zkoumavé,

dychtivé, neposedné, stále v pohybu – jako by se komíhaly ve
vzduchu, třásly se a bez ustání kmitaly. Malý Euchrid krátce a ostře
zakašlal, olízl si růžovým jazýčkem spodní ret a zase ho schoval
zpátky. A jako by Euchridovo nesmělé odkašlání bylo signálem, na
který už dlouho čekal, statečný prvorozený synek zavřel oči a upadl
do spánku, z něhož se už neprobudil.
„Tak nashle, brácho,“ pomyslel sem si, když vodpad, a celou minutu
sem čekal, že to na mě přijde taky – taková se do mě z toho jeho
umírání dala zima. A pak se do nočního ticha ozval chraptivej řev
Jejího Kurevstva, mý matky, Mamky, která sípala nadávky z tý nej-
hlubší prdele vší sprostoty, mlátila do dveří chevroletu a pořád: „Kde
mám flašku!“ „Kde mám flašku!“
Taťka mi kolem kotníků a prsou omotal provizorní pouta, abych
zůstal v tý svý bedýnce – teda v postýlce – ležet hezky vodorovně,
jenže já cejtil strašnou potřebu zjistit, co má vlastně můj bráška za
lubem, když to vzal takhle zčistajasna trapem na věčnost, a tak sem
se pokusil zvednout hlavu v domnění, že ho aspoň na momentík
zahlídnu. Když mě takhle zničehonic vykopli do života, vyvrhli mě
z omamnýho mazlavýho sejra těhotenství – z toho bezva hnízdečka,
co sme si v něm vesele plavali – a nechali mě tady celýho špatnýho
z porodního šoku, dokážete si představit, že moje dohady ohledně tý
velký hádanky byly žalostně nekvalifikovaný. Chci říct, jak sem moh
vědět, jak zatraceně smrťoucí ta smrt je? Každopádně, ať sem se
natahoval a zmítal, jak chtěl, pouta nepovolily – ani o kousek, až sem
to nakonec vzdal. Ležel sem tam celej vorvanej a udejchanej
a přemejšlel sem, no fakt, přemejšlel sem o svým blahoslaveným
bráškovi ve vedlejší bedýnce a říkal sem si, jak se ksakru má dostat
do nebe, esli mu dělá stejnou potíž se pohnout jako mně? Při tom
prvním, velikým, marným a vlastně zlověstným boji se mi ovšem
povedlo uvolnit ruku a jedním prstem, co nebyl větší než červ, sem
na stěnu bedýnky vyklepal zprávu složenou z důmyslnýho systému
poklepů, poťuků a pomlk, co sme si je s bráchou vymysleli, když sme
se tak vznášeli v bublajícím a ševelícím lůně. 
Nezapomeň–na–bráchu–Odpověz Jenomže brácha nic. Vyklepal
sem to podruhý a přidal na konec prosím, ale zase to k ničemu
nevedlo. Prosím. Nenechal sem se tím odradit a vylíčil sem mu, jak
ten život vypadá, a zeptal se ho, jesli tou smrtí náhodou nezískal
nějaký zvláštní schopnosti. To už sem signalizoval naléhavě
a přerývaně. Moje nesmyslný klepání znělo dutě a osaměle a zů-
stávalo viset bez odpovědi nad mou bedýnkou. 
Život–je–zlej–je–to–peklo–můžeš–lítat–pek–peklo–pomoc Nakonec
sem se ovládnul a s otlučeným prstem a s brekem sem na stěnu svý
bedýnky vyklepal poslední vzkaz.
Přišla noc – teď už to vím – ale jak sem tam ležel nataženej, spou-
tanej a opuštěnej a jak sem s rostoucím děsem sledoval, jak to
bolavý denní světlo tmavne a zaplňuje se ohavnou noční muzik-
ou – samý houkání, kvílení, cupitání a vytí, až z toho tuhla
krev – myslel sem si, že nastal konec světa. Přišel den Posledního
soudu a já sem moh akorát ležet – jo, nic jinýho sem dělat
nemoh – akorát ležet a nechat se pohltit temnotou a čekat na Archu
úmluvy a blesky a burácející hlasy, hromy, zemětřesení a krupobití.
Závoje hrůzy a černejch stínů mi nakonec zakryly celej svět, a když
sem už neviděl lautr nic kromě tý nejčernočernější tmy, uslyšel sem
zlověstný kroky, těžký a klopýtavý, dupaly na verandě a zastavily se
přede dveřma. Schoulil sem se v bedýnce. ...
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Deon Meyer
HorečKa

Nico Storm s otcem Willem Stormem projíždějí zdevastovanou a pustou Jižní afrikou.
Neustále je ohrožují opuštění zdivočelí psi, motorkářské gangy a jaderná kontaminace. Jsou
jedněmi z několika málo přeživších. Smrtelný virus zabil většinu světové populace. Mladý
Nico si stále více uvědomuje, že jeho přesná muška a chladná hlava ho předurčuje k tomu,
aby chránil svého otce. Willem, myslitel a rozený vůdce, má vizi: z trosek starého světa vybu-
dovat novou společnost. Hledá místo, které jim bude útočištěm, majákem světla a naděje 
v temném a beznadějném světě. a tak se zrodilo amanzi… postupně se rozrůstající komuni-
ta. Do níž Willem přibírá lidi, kteří přišli o domov a rodinu. Nové členy: ty, kteří si zaslouží
ochranu, ale především ty, kteří mohou komunitě pomoci vzkvétat i ve světě zničeném
Horečkou. Postupně se tak amanzi stává nejen domovem opuštěných sirotků, ale také
neohrožených žen a mužů, kteří svými schopnostmi, dovednostmi a důvtipem dokážou udržet
společenství na nohou. Nico v tomhle novém nebezpečném světě prožívá dospívání spojené
s životními strastmi i láskou. ale čím víc společenství roste, tím větším hrozbám musí čelit.
a nejde jen o útoky znepřátelených skupin zvenčí – nebezpečí číhá i uvnitř komunity samot-
né.
a co teprve, když je Nicův otec zavražděn? Zvítězí lidskost nad zvířecími instinkty?

Vázaná, 640 stran, 449 Kč, ISBN: 978-80-243-8289-0
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Kniha plná emocí a nezapomenutelné atmosféry… Připomíná vynikající
Cestu Cormacka McCarthyho, ale Horečka vás chytí ještě víc.  
The Times
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Nejlépe si zapamatujeme okamžiky, kdy jsme prožívali strach, pocit
ztráty nebo ponížení.
Bylo to dvacátého března roku Psa. Bylo mi třináct. 
Den plynul úplně stejně jako ten předchozí a také ten předtím.
Provázel jej jednotvárný hukot dieselového motoru velkého tahače
Volvo FH12 a tlumené předení šestnácti kol dlouhého skříňového
návěsu za ním. Venku ubíhala předvídatelná, zapomenutelná kraji-
na. Vzpomínám si na umělý chlad klimatizace v kabině našeho
tahače. Kamion pořád ještě voněl novotou. Na klíně mi ležela
učebnice, ale mé myšlenky se toulaly někde úplně jinde.
Otec snížil rychlost kamionu. Vzhlédl jsem a podíval se ven. Přečetl
jsem bílá písmena na černém pozadí na tabuli u silnice: VÍTEJTE 
V KOFFIEFONTEINU!
„Koffiefontein,“ zopakoval jsem nahlas, okouzlen tím jménem 
a obrazem, který vyvolalo v mé dětské představivosti – obrazem
horké, voňavé fontány bublající tmavé kávy.
Pomalu jsme vjeli do města. V pozdním odpoledni, už takřka soum-
raku, vypadalo opuštěně, jako zbaveno života. Tak jako všechna
ostatní. Chodníky zarostlé plevelem, za ploty přerostlá tráva. Na
obzoru, daleko za krčícími se budovami lemujícími širokou hlavní
ulici, se na pozadí mračen fantastických tvarů křižovaly blesky. Celý
západní horizont zalévala zvláštní, zneklidňující rudá záře.
Otec tím směrem ukázal prstem. „Cu-mu-lo-nim-bus,“ řekl s důrazem
na každou slabiku. „Tak se tyhle mraky jmenujou. To je z latiny.
Cumulus znamená ‚hromada‘. A nimbus je ‚déšť‘. Jsou to mraky,
které přinášejí bouřky.“
„Cu-mu-lo-nim-bus.“ Zkusil jsem si to slovo říct.
Otec přikývl, zkušeně zajel s tahačem k benzínové pumpě 
a zaparkoval. Otočil vypínačem, který sám nainstaloval, a rozsvítil
tak světla na boku dlouhého skříňového návěsu. Čerpadla,
připomínající lidské postavy, okamžitě vrhla do proudu světla dlouhé
stíny. Motor byl vypnutý. Vylezli jsme ven.
Už jsme si zvykli, že nám nic nehrozí. 
Z vyasfaltovaného prostoru před pumpou sálal letní žár. Cvrčci vrza-
li ostošest. A pod tím bylo slyšet ještě něco. Jiný, zvláštní zvuk.
„Co je to, tati?“
„Žáby. Kousek odsud je řeka Riet.“
Kráčeli jsme podél boku návěsu. Byl bílý a byla na něm tři velká

zelená písmena, která vypadala, jako by se ohýbala ve vichřici: ASD.
Na zádi návěsu byl nápis v plném znění – Africká silniční doprava.
Našli jsme ho na parkovišti trucků hned za Potchefstroomem. Byl
připojen k tahači Volvo, skoro novému, s plnou nádrží a vším
ostatním. Kráčeli jsme teď vedle sebe, otec a syn, bok po boku. Otec
měl dlouhé vlasy, blonďaté a neupravené. Moje trčely na všechny
strany. A byly hnědé. Bylo mi třináct. Napůl ještě kluk a napůl už
dospívající mladík. Ale vyhovovalo mi to. 
Nad hlavou mi zakroužil netopýr. Proletěl osvětleným prostorem. 
„Jak chytá netopýr svou kořist?“ zeptal se mě otec.
„Pomocí ozvěny.“
„A co je netopýr za zvíře?“
„Je to savec, ne pták.“
Láskyplně mi rozcuchal vlasy. „Správně.“
Jeho pochvala mě těšila.
Pustili jsme se do známého rituálu, který jsme už celé týdny
prováděli alespoň jednou denně: otec odnesl malý generátor značky
Honda a elektrické čerpadlo k barevně označeným přečerpávacím
poklopům na zemi. Pomocí velkého nastavovacího klíče si otevřel
ten černý. Já jsem měl za úkol rozmotat dlouhou zahradní hadici. Ta
byla na jednom konci připojená k čerpadlu a ten druhý jsem zastrčil
do ústí nádrže v tahači a přidržoval jsem jej tam.
Tak jsme si ve světě bez elektřiny a dopravního provozu doplňovali
zásoby nafty.
Plnil jsem svůj úkol, stál jsem tam a nudil se. Četl jsem si písmena
na bílé stěně benzínky. Myburgh Electric. Myburgh Tyres. Říkal jsem
si, že se na to musím otce zeptat, protože mi říkal, že ‚burg‘ znamená
‚pevnost‘ – vysvětloval mi to, když jsme projížděli místy jako
Trompsburg a Reddersburg. Tady ale bylo za tím ‚g‘ ještě ‚h‘ – burgh
– a nejednalo se o jméno města.
Najednou bzučení a cvrkot hmyzu utichly. Mou pozornost upoutal
nějaký pohyb za ramenem mého otce, dole na ulici. Zavolal jsem na
něj, překvapen neočekávanými známkami života a trochu vystrašený
kradmostí toho pohybu. Otec dřepěl a zastrkával hadici pumpy do
otvoru v zemi. Vzhlédl ke mně, pak se podíval, kam hledím já, 
a v prohlubujícím se soumraku uviděl ty přízraky.
„Zalez dovnitř,“ zařval. Postavil se a rozběhl se směrem ke kabině 
s těžkým klíčem v ruce.

Vanderkloof v Northern Cape, kde se odehrává většina děje

www.shop.mobaknihy.cz



Nejlepší knihy jsou pro všechny věkové kategorie, platí to 
i o  románu Horečka.  Přesto se právě u této knihy nabízí otáz-
ka: Zvažoval jste někdy, že se zaměříte na užší okruh čtenářů? 

Moje základní filozofie je napsat příběh pro jediného čtenáře, o němž
bezpečně vím a kterého znám. Jsem to já sám… A pokud kniha
osloví a vzruší i někoho dalšího, tak je to úžasné štěstí...

Jste superhvězda světa světové kriminální literatury. Co vás
inspirovalo k napsání postapokalyptického románu?

Tou superhvězdou si nejsem úplně jistý, a musím přiznat, že nevěřím
v inspiraci, ale na tvrdou práci. Je třeba hledat a rozvíjet nápady na
příběhy. Horečka má původ na více místech. Přečetl jsem spousty
knih o tom, co by se opravdu stalo ve světě bez nás, byly to skvělé
postapokalyptické romány, a také a několik povídek, které mě utvrdi-
ly v mé obavě o naši planetu. 

Horečku, stejně jako vaše dřívější díla, jste napsal v afri-
kánštině. Jaká je vaše spolupráce s překladateli?

Úzce spolupracuji s výjimečnou překladatelkou Laurou Seeger-
sovou. Pracujeme společně patnáct let a máme pro sebe velké
pochopení.

Proč vlastně píšete v afrikánštině, když je vaše angličtina velmi
dobrá?

Afrikánština je můj mateřský jazyk. Angličtina je až druhým jazykem,

takže najít přesný ekvivalent je trochu obtížnější. Ale s anglickým
překladem velice pečlivě pracuji, a moc mi v tom pomáhá, jak už
jsem říkal, vynikající překladatelka, abych se ujistil, že jde o perfekt-
ní reflexi.

Jste jihoafrickým autorem, chcete svým dílem reprezentovat
svou zemi?

Necítím povinnost to dělat. Všechno podřizuji příběhu. Snažím se
vytvořit svět, který je věrohodný, tedy se dost blíží pravdě, které má
čtenář uvěřit.

Několik vašich knih bylo zfilmováno. Myslíte si, že by šlo do
tohoto formátu převést i Horečku? 

Myslím, že Horečka se nejlépe hodí pro televizní seriál.

Jak dlouho trvalo, než vás Horečka spálila od počáteční infekce
až po dokončení knihy?

Čtyři roky od konceptu až po závěrečnou kapitolu.

Můžete doporučit díla jiných jihoafrických autorů, která by
neměla čtenářům uniknout? 

Velice rád. Vyjmenuji jich namátkou jen několik:  Karin Brynard, Mike
Nicol, Margie Orford, Michael Stanley, Angela Makholwa, Andrew
Brown, Chris Marnewick, Paul Mendelson a mohl bych pokračovat.

(Ze zahraničních pramenů)

www.shop.mobaknihy.cz

Deon Meyer se narodil v roce 1958
ve městě Paarl v Jihoafrické repu-
blice, vyrůstal poblíž zlatých dolů 
v Klerksdorpu. Vystudoval historii 
a tvůrčí psaní, pracoval jako redaktor
v novinách a jako textař v reklamní
agentuře. První povídky publikoval
časopisecky na konci osmdesátých
let, na vydání svého prvního románu 
však čekal až do roku 1994. 
Následovalo několik románů a dva
soubory povídek, některé z nich
Meyer sám přepracoval do podoby
televizních scénářů. Je držitelem
mnoha cen, a to jak jihoafrických, tak
anglických, amerických, německých,
francouzských či švédských. Žije
poblíž Kapského Města, miluje mo-
torky, Mozarta a ragby. Jeho knihy
byly přeloženy bezmála do třiceti
jazyků a v mnoha zemích se staly
bestsellery. V roce 2015 navštívil
Českou republiku.



www.shop.mobaknihy.cz

Foto Petr Lovecký

Deon Meyer
v nakladatelství
MOBA



Město Plzeň bude hostit od 21. do 22. září 1. ročník mezinárodního knižního veletrhu 
a literárního festivalu Svět knihy Plzeň. Akce se má stát regionální odnoží úspěšného pražského
veletrhu, který oslaví příští rok již čtvrtstoletí svého konání. Organizátoři slibují zajímavě oživit areál
DEPO2015, v jehož prostorách se plzeňský knižní svátek uskuteční. Vzhledem k tomu, že se
plzeňský Svět knihy koná na začátku školního roku, je motto akce „Literaturou ke vzdělání“, se
zaměřením na pořady a autory v žánru non-fiction a edukaci, ale i milovníci beletrie si samozřejmě
přijdou na své.
Svět knihy Plzeň je novou akcí v oborovém kalendáriu a volbu právě na toto město a region vysvětluje
ředitel veletrhu Radovan Auer: „Proč Plzeň? Plzeň má dobrou kupní sílu, díky projektu Evropského
hlavního města kultury zde je kulturní zázemí, žádná obdobná akce se zde nekoná. Pro uspořádání
akce je zde vhodný areál – DEPO2015 (www.depo2015.cz), který nabízí industriální osobitost 
a zároveň veškeré potřebné technické zázemí, prověřené celou řadou kulturních a společenských
akcí.“
Svět knihy Plzeň proběhne ve dnech 21. – 22. září 2018 ve zmíněném areálu DEPO2015. Hlavní část
bude v tzv. Autobusové hale, zde budou expozice dle požadavků vystavovatelů, ve vedlejší hale pak
budou pro ty, kteří nebudou chtít stavět vlastní stánek, k dispozici prodejní místa v rámci tzv. tržnice.
Knižní produkce vystavovatelů bude ještě doplněna o knihkupectví Kosmas, aby byla pro zájemce
zajištěn co nejširší výběr literatury domácí i překladové za výhodné veletržní ceny.
Programy pak budou probíhat i v dalších prostorách DEPA2015, celkem organizátoři počítají se čtyřmi
programovými sály. „Pro Plzeň připravujeme řadu diskuzí, během kterých vystoupí autoři a hosté
nejen z České republiky. Na veletrhu se představí celá řada našich literátů a osobností, jmenujme
Josefa Formánka, Jiřího Grygara, Galinu Miklínovou, Tomáše Sedláčka a mnoho dalších. Ze
zahraničí účast přislíbil například čínský disident Liao I-wu, dále momentálně nejoblíbenější švédský
spisovatel Jan Guillou, dále Amir Or, izraelský básník a esejista, jehož dílo bylo přeloženo do
čtyřiceti pěti jazyků, či známí polští autoři Mariusz Scygiel, Zbigniew Czendlik a Mariusz Surosz,“
upřesňuje Radovan Auer a dodává, „oproti Praze ovšem chceme více s programem expandovat do
města, čtení budou probíhat například ve světově unikátních Loosových interiérech či areálu
Plzeňského Prazdroje.“
Festivalová část bude doplněna i o výstavy, návštěvníci budou moci zhlédnout expozici Pocta
Rychlým šípům, připomínající letošní 80. výročí založení tohoto populárního chlapeckého klubu, ke
komiksu se vztahuje i výstava Punťa: zapomenutý hrdina českého komiksu (1934 – 1942). Česká
historie, konkrétně léta komunistického režimu, bude prezentována výstavami Fotbal 
v undergroundu a Příběhy 20. století.
Areál DEPO2015 bude otevřen od 9:00 do 19:00, vstupné je plné 80 Kč, zlevněné 40 Kč, pro škol-
ní skupiny 20 Kč. Návštěvníci veletrhu budou mít zároveň vstup zdarma na výstavu „100PY“.
Akci podporuje jak Plzeňský kraj, tak město Plzeň, hejtman i primátor udělili akci záštitu, podporu
přislíbil i Plzeňský Prazdroj. 
Více informací na www.svetknihy.cz

Nový knižní veletrh startuje v září v Plzni



„My cizinou jsme bloudili“: 
sedm kapitol o východoevropské
emigraci 
V roce 1954 uveřejnilo Rudé právo dopis, který údajně odeslal
český emigrant: Maminko! Proklínám chvíli kdy mě posedl nápad 
s emigrací. Budu ji proklínat až do smrti. Chtěl bych se vrátit, ale
nedokázal bych pohlédnout do očí lidem, které jsem zradil... Dopis,
který byl dle všeho propagandistickým podvrhem, je jedním z ne-
sčetných dokumentů zařazených do knihy Stěhování národů:
Masová migrace z východní Evropy a zrod svobodného světa (Nor-
ton, 2017). Její autorka – Tara Zahrová (*1976)  – se věnuje východoevropským dějinám na Chicagské univerzitě. Kniha
nabízí sedm kapitol o příčinách a důsledcích globálního vystěhovalectví (emigrace) a přistěhovalectví (imigrace) v 19. 
a 20. století s důrazem na východní Evropu a Spojené státy. 
V desetiletí následujícím revoluční rok 1848 povolily rakouské úřady vycestování 20 tisícům Čechů; autorka odhaduje, že
14 tisíc emigrovalo ilegálně. V roce 1900 zabrala plavba z Hamburku do New Yorku už jen pouhý týden a přišla v průměru
na osmdesát dolarů – zhruba dnešních osm set. Nejsilnější vlna Čechů mířila do zámoří  na přelomu století – před vy-
puknutím první světové války. 
Autorka poukazuje nejen na hospodářské a politické zdroje masové migrace. Nabízí i odkazy na literaturu a umění. Zmiňuje
se např. o Tylově hře Lesní panna aneb Cesta do Ameriky nebo o Čapkově tragickém příběhu emigranta-navrátilce Juraje
Hordubala. 
Kniha nabízí mnoho objevných skutečností Málo známý je např. fakt, že 30 až 40 procent Východoevropanů se rozhodlo
pro návrat do rodné země. Autorka poopravuje romantické pohledy na vystěhovalectví. Poukazuje na převládající
hospodářskou motivaci, maskovanou často politicky nebo nábožensky. Klade si otázku, proč tolik Evropanů, včetně Čechů,
Slováků, Poláků a Maďarů, nacházelo východisko z životních krizí právě v emigraci, zatímco dnes jsou jejich postoje 
k přistěhovalcům výrazně negativní. Kniha se vyslovuje k specifickým otázkám židovské diaspory a antisemitismu. Českého
čtenáře zaujmou i osudy poválečných bezdomovců (misplaced persons) a kapitoly o Studené válce ve světle migrační
politiky zemí na obou stranách Železné opony.  
Příslibem další zajímavé knihy pro české a slovenské publikum je První světová válka v Habsburské monarchii, kterou
autorka připravuje pro Nakladatelství Oxfordské univerzity. 
Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA


