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Tom Hanks
NEOBVYKLÝ TYP
Sbírka sedmnácti povídek oscarového herce Toma
Hankse je ve všech ohledech různorodá. Díky autorovi se
setkáváme s plejádou pečlivě propracovaných postav,
sledujeme jejich osudy zasazené do nejrozličnějších míst
(dokonce i mimo tuto planetu) a časů (v jednom příběhu
se také přímo časem přesunujeme).
Hanks proslul svým oduševnělým a procítěným herec-
tvím – a tytéž kvality vnáší do své literární prvotiny. Je
vtipný, ale umí přejít k melancholii; píše lehkým perem,
ale dotýká se velkých témat. Je zjevné, že se svými po-
stavami žije, a snad právě proto mu čtenář věří, podléhá
a užívá si každou větu.

Je lhostejné, jestli právě čteme povídku o soužení válečného veterána, o vášnivém
milostném vzplanutí dvou přátel, nečekaném objevu mladého nadšeného surfaře nebo 
o sloupkaři z maloměsta, který starosvětsky komentuje moderní svět. Každý příběh ná
s přenese do zcela jiného světa, jedno je jim však společné: nevyslovené připomenutí, že
i když zdánlivě stojíme nohama pevně na zemi, je dobré mít na zřeteli, že země umí být
zrádně vratká.

Překlad: Vladimír Medek
Vázaná, 416 stran, 389 Kč, ISBN: 978-80-7498-282-8 

https://www.dominoknihy.cz/edice-mimo-edice/neobvykly-typ
Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

„Četba povídkové sbírky Toma Hankse ve mně

vyvolává stejný úžas, jako kdybych zjistila, 

že Alice Munroová je také největší herečkou naší

doby."                                      Anna Patchettová 

VIDEO
https://youtu.be/88u4PAA-YoE
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Štědrý den 1953
Virgil Beuell zavřel dílnu, když už byl málem čas na večeři, a tou
dobou začalo mírně sněžit. Cesta domů byla kluzká a klouzalo to
čím dál víc, takže jel pomalu; v jeho plymouthu s automatickou
převodovkou PowerFlite to bylo úžasně snadné. Žádná spojka,
žádné řazení, hotový zázrak techniky. Dostat na zledovatělé
vozovce smyk a uváznout ve sněhu, to by dnes večer byla katas-
trofa; v kufru plymouthu totiž byly všechny poklady, které měl
během noci přinést Santa Claus, ukryté a neodhalené od té doby,
co děti před několika týdny vyjádřily svá přání. Za několik hodin
už ty dárky musely být pod stromečkem, a přenášet je z kufru
zapadlého auta do kabiny odtahového vozidla by Štědrý den
šeredně pokazilo. Jízda domů trvala déle než obvykle, ale délka
cesty Virgilovi nevadila. Jestli něco nesnášel, byla to zima.
Kolikrát proklínal ty lidi u Plymouthu, kteří nebyli schopní vyrobit
auto – ať už s Power-Flite, nebo bez něj – ale s topením, které by
nestálo za starou belu. Ve chvíli, kdy pomalu dojel k domu,
dopadla žlutá záře reflektorů na clonu verandy a ozvalo se tiché
šššš pneumatik, které se zastavily na štěrkové příjezdové cestě.
Byl už celý málem rozbolavělý zimou. Musel být mimořádně
opatrný, aby neuklouzl na chodníku před domem, jak se mu to
v minulosti stávalo až příliš často, nicméně se dostal dovnitř tak
rychle, jako někdo, kdo se vrací z práce. Zatímco si odupával sníh
z galoší a dával na věšák jednotlivé díly teplého oblečení, tělo mu
pookřálo v teple, které sem mřížkami proudilo ze sklepa. Poté, co
dům koupil, si sám nainstaloval kotel, který byl na tak skromný
příbytek možná zbytečně velký. Namontoval si i obrovský ohřívač
teplé vody, domovní rozvaděč, ve kterém nikdy nedošlo tekuté
nebe, umožňující jim koupat děti, i dopřávat si vlastní dlouhé
sprchy. Takové pohodlí stálo za zimní účty za topný olej, stejně
jako za cenu dvou sáhů palivového dříví každou zimu.
V obývacím pokoji hořel oheň. Naučil Daveyho, jak ho připravit –
navršit polínka na sebe stejně, jako skládal svoji stavebnici
Lincoln Logs, jako hraničku kolem třísek na podpal; rozhodně ne
jako pyramidu. Chlapec teď bral rozdělávání ohně jako svou
svatou povinnost. Když přišly první listopadové mrazy, byl dům

Beuellových nejteplejším místem na míle daleko. „Tati!“ přihnal se
Davey z kuchyně. „Náš plán funguje fantasticky. Jill jsem úplně
obloudil.“ „To je dobrá zpráva, dospěláku,“ řekl Virgil a potřásl
synovi rukou tajným způsobem, který na celém světě znali jen oni 
dva.
„Řekl jsem jí, že po večeři napíšeme dopisy Santovi a dáme mu
tam něco malého na zub, jako jsi to dělával se mnou, když jsem
byl malý.“ Daveymu mělo být v lednu jedenáct. Jill prostírala ku-
chyňský stůl; jejím úkolem bylo urovnávat ubrousky a příbory.
„Taťka je doma, hurá, hurá,“ prohlásila šestiletá a srovnala po-
slední lžíci.  „Už je tady?“ zeptala se Delores Gómezová-
Beuellová; stála u sporáku a vařila, s maličkou Connie na ruce.
Virgil vtiskl všem třem ženám svého života políbení. „Takže je,“
řekla Del a letmo mu ho oplatila; pak vyklopila smažené brambo-
ry s cibulí na mísu a odnesla ji na stůl. Davey přinesl otci ple-
chovku piva z obrovské nové lednice Kelvinator a obřadně otevřel
otvírákem oba protilehlé otvory nahoře; to byla další z jeho sva-
tých povinností. Večeře u Beuellových byla hotové představení.
Davey věčně vstával a zase si sedal – nikdy nevydržel celou
večeři sedět. Connie se vrtěla matce na klíně, nadšená lžící,
kterou si šťourala v puse, nebo s ní zase mlátila o stůl. Del krájela
dětem jídlo, utírala stůl, když něco rozbryndaly, dávala Connii do
úst malá sousta rozmačkaných brambor, a občas také sama něco
snědla. Virgil jedl pomalu, do ničeho nekousal dvakrát, činil se
však s vidličkou dokola po talíři a těšil se z divadla, které mu jeho
rodina skýtala. „Říkám ti, že Santovi stačí jen tři sušenky,“ Davey
podával Jill informace o očekávaném nočním návštěvníkovi. 
„A sklenici mléka nikdy nedopije, protože má tolik práce. Viď,
tati?“ „Říká se to.“ Virgil na syna zamrkal a ten se to pokusil
opětovat, jen však pokrčil jednu tvář, aby dokázal zavřít oko.
„Ostatně mu všichni nechávají stejnou svačinku.“ „Všichni?“
zeptala se Jill. „Všichni.“ „Nedokážu pochopit, kdy přijde. Kdy
vlastně přiletí?“ chtěla vědět Jill. „Jestli nesníš večeři, tak nepřiletí
vůbec.“ Del jí poklepala vidličkou na talíř a odhrnula jí část bram-
bor od masa. „Čím dřív to sníš, tím dřív přiletí.“ „Hned jak všichni
půjdeme do postele?“ zeptala se Jill. „Musíme už spát, viďte?“
„Může to být kdykoliv mezi tím, kdy si půjdeme lehnout a kdy se
probudíme.“ Davey měl odpovědi na všechny sestřiny otázky.
Jelikož během léta přišel na to, jak to se Santou vlastně je, dal
sám sobě za úkol dbát na to, aby na něj jeho mladší sestra dál
věřila. „To může být kolik hodin. Když tam to mléko bude stát moc
dlouho, nebude k pití.“ „Může si ho ochladit tím, že se ho dotkne!
Prostě strčí prst do sklenice s teplým mlékem, udělá frnk a hoto-
vo. Mléko je zase studené.“ Jill to ohromilo. „Ten musí vypít
spoustu mléka.“ Po večeři se Virgil a děti postarali o nádobí; Jill
stála na židli nad dřezem a utírala vidličky a lžíce jednu po druhé,
zatímco Del byla nahoře, dávala maličkou spát a sama si na
chvilku zdřímla; už to opravdu potřebovala. Davey otevřel otci
poslední plechovku piva dnešního večera a postavil ji na telefon-
ní stolek u krbu v obývacím pokoji, hned vedle toho, čemu říkali
Taťkovo křeslo. Když už tam Virgil seděl a usrkával pivo, Davey 
a Jill si lehli ke gramofonu a přehrávali si vánoční desky. Světlo
v místnosti bylo vypnuté a stromek vrhal na stěny barevné
šmouhy a kouzla. Jill si vlezla Virgilovi na klín a její bratr znovu a
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znovu přehrával desku o sobu Rudolfovi, až
uměli všechna slova nazpaměť a začali si
přidávat svá vlastní. Měl velice lesklý
nos. „Jako žárovka!“ Všichni se mu
posmívali. „Haló, trumbero!“ Když došli
k řádku o tom, že se zapíše do dějepisu,
vykřikli svorně: „A do učebnice počtů!“ Del
se smíchem sešla dolů. „Co byste vy blázni
udělali z ‚Narodil se Kristus Pán‘?“ Usrkla si 
z Virgilova piva a sedla si na svůj roh pohovky,
z koženého pouzdra se zapínací svorkou si vyklepla
cigaretu a zapálila si ji sirkami z popelníku, ležícího vedle tele-
fonu. „Davey, buď tak hodný a prohrábni ta polena,“ řekl Virgil. Jill
naráz ožila. „Můžu je prohrábnout já?“ „Až po mně. A nedělej si
starosti. Santa má ohnivzdorné boty.“ „Já vím. Já vím.“ Poté, co
se v ohni pošťourala i Jill, poslala Del děti nahoru, aby se pře-
vlékly do pyžam. Virgil dopil pivo, šel do předsíně a vytáhl ze
skříně kufříkový psací stroj Remington. Delores mu ho koupila
úplně nový, když byl v armádní nemocnici na Long Islandu. Psal
jí tehdy na něm dopisy svou zdravou rukou, a pak ho terapeuti
naučili psát – jak tomu říkal – všemi pěti a půl.
Vyndal psací stroj z kufříku, postavil ho na nízký kávový stolek 
a navinul do něj dva listy papíru, jeden na druhém – dával tam
vždycky dva listy, aby se nepoškodil válec. „Napište své dopisy
Santa Clausovi, Vánočnímu dědečkovi nebo jak se jmenuje,“ řekl
dětem, když se vrátily dolů; voněly zubní pastou a svěžím, čistým
flanelem. Jill ten svůj psala první, vždycky jednou klepla a pak
chvíli nic, písmeno po písmenu a klávesa po klávese.
milí santoo clasi děkuju žes zase pišel děkujuti za bračnu pro
ošetřovatelku a za panenku Chodičku dofam že my přineseš
oboje veselé váonce mám tě Ráda JILL BEUELLOVÁ 
Davey si na svůj dopis vyžádal samostatný list papíru. Vysvětlil
Jill, že nechce Santu zmást. Obě stránky zastrčil do psacího stro-
je a na několikátý pokus je usadil rovně.
24/12/53 Milý Santa Clausi. Má sestra Jill na tebe věří a já. Ještě
taky. Víš, co chci letos k Vánocům, a věř mi, že jsi MĚ NIKDY
NESKLAMAL…!“ Tumáš samozřejmě studené mléko a cukroví co
mu taky říkají sušenky. Napřesrok musíš přinést dárky i pro
maličkou Connie poněvač to už bude dost vellká Ano??? jestli to
mlíko bude teplý, ochlať si ho prstem
David Amos Beuell 
Davey nechal svůj dopis viset z vozíku psacího stroje a postavil
ho proti krbu, aby ho Santa určitě uviděl. „Mládeži, měli byste si ty
dárky vyrovnat pod stromečkem na hromádky. Aby to ráno bylo
jednodušší,“ řekl Virgil. Santa dárky, které si od něj vyžádali 
a které měl na starost, na Boží hod ráno vždycky nechával roz-
balené, takže si s nimi mohli okamžitě hrát a Virgil a Del tak měli
čas na ranní kávu. Dárky od příbuzných – od strýčka Guse a tety
Ethel, od strýčka Andrewa a tety Marie, od Goggyho a Pop, od
Nany a Lea, z takové dálky jako Urbana ve státě Illinois a z tak
blízka jako Holt’s Bend – se už kolik dnů hromadily pod stro-
mečkem a přibývalo jich skoro pokaždé, když zašli na místní
poštu. Hned jak vyrostly dvě kupky dárků označené DAVEY  
a JILL, uložily děti gramofonové desky zpátky do obalů a alba

odnesly na poličku. Del požádala Jill, aby na
velkém skříňovém rádiu naladila nějaký
štědrovečerní program s vánoční hudbou,
v které by se nezpívalo o sobovi s čer-
veným nosem. Sušenky upekli už 23. pro-
since. Jill je vytáhla z lednice  a urovnala

na talířek, zatímco Davey nalil do vysoké
sklenice mléko. Potom tu svačinku odnesli

na konferenční stolek a položili tam vedle
psacího stroje. Od té chvíle už jim nezbývalo než

čekat. Davey přiložil na oheň další poleno a Jill se
znovu uvelebila na otcově klíně, zatímco rádio hrálo vánoční

koledy oslavující mudrce, svaté noci a Ježíšovo narození. 
Nedlouho nato Virgil odnesl svou spící dceru do postele, uložil ji
do přikrývek a žasl nad tím, jak měkce má děvčátko zavřené oči
a rty, navíc úplně stejné jako Deliny, jen ve zmenšeném měřítku.
V obývacím pokoji seděl na pohovce Davey a nakláněl  se blízko
k matce, která mu prsty cuchala vlasy. „Spolkla to i s navijákem,“
řekl. „Jsi dobrý starší bratr,“ řekla mu Del. „Ale houby. To by udělal
každý.“ Davey se díval do ohně. „Když se mě Jill poprvé zeptala,
jestli je Santa opravdu skutečný, jako kdyby se bála zeptat tebe 
a chtěla, aby to zůstalo v tajnosti mezi námi dvěma, nevěděl jsem,
co jí mám říct.“ „A jak jsi to zvládl, zlato?“ „Právě tenkrát jsem si
vymyslel ten plán. Mít odpověď na každou otázku, se kterou
přijde. Jak to Santa dělá, že stačí zajít do každého domu? Jezdí
superrychle, a těch domů zas až tolik není. Co když nějaký dům
nemá komín? Může použít troubu nebo pec.“ „Ochladit mléko tím,
že se ho dotkne,“ řekla Del šeptem synovi, zatímco mu odhr-
novala vlasy z jemné kůže na čele. „To bylo chytré. A pohotové.“
„To byla hračka. Je přece kouzelník.“ „Brzo to budeš muset
opakovat s Connií.“ „No ovšem. Mám to teď na starost.“ Virgil se
vrátil dolů a posadil se do Taťkova křesla, právě když z úst Binga
Crosbyho zněla latinská koleda. „Tati, jak takové rádio funguje?“
chtěl vědět Davey.
—
Ve čtvrt na jedenáct si Davey šel lehnout s tím, že to možná byl
nejlepší Štědrý den, jaký zažil. „Mám udělat trochu kávy?“ zepta-
la se Delores.
„To by bylo bezva,“ řekl Virgil a šel za ní do kuchyně, kde jí zne-
možnil, aby se natáhla pro plechovku s kávou, poněvadž ji
obemkl pažemi a políbil. Oplatila mu to a oba cítili, že taková
políbení jsou jedním z důvodů, proč jsou ještě pořád manželé.
Onen polibek trval déle, než jeden i druhý očekávali, a pak se na
sebe usmáli. Del připravila kávu, zatímco Virgil stál vedle ní 
u sporáku. „Za rok bychom mohli zkusit jet na půlnoční,“ prohlási-
la Delores. „Vychováváme bezbožné děti.“ „Jenom Daveyho,“
usmál se potichu Virgil. Davey se narodil sedm měsíců po jejich
svatbě. „Půlnoční mše je překrásná.“ „To bys chtěla, aby tři malé
děti byly na Štědrý den tak dlouho vzhůru? Abychom jeli až do
kostela svaté Marie? Že bychom to zkusili dnes večer, při tom, jak
sněží?“ „McElhennyovi to zvládají.“ „Ruth McElhennyová nemá
víc rozumu než plechovka buráků. A Ed se jí neodváží odpo-
rovat.“ „Ale stejně. Ty svíce a ta hudba. Je to tak krásné.“ Del
věděla, že v příštích letech na půlnoční mši pojedou... 
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Psací stroje jsou ve vašich příbězích nepřehlédnutelné.
Vzpomínáte si na ten váš první...?
Šlo o Hermes 2000 vyrobený v padesátých letech minulého
století. Zkušenosti s ním jsem zabudoval do příběhu. Je to takové
rozjímání mého srdce. 
Vidíte rozdíl mezi psaním na psacím stroji a stejnou činností
vykonávanou u počítače? 
Psací stroj slouží k přemýšlení a psaní dopisů. Počítač je určen k
práci a uchování dokumenů.
Kdy jste začal psát? 
V roce 1995, kdy jsem napsal scénář k filmu That That Thing You
Do!, který jsem pak i režíroval. Hlavně si vzpomínám na vlnu
kritiky, která se na mě snesla.
Kdybyste si mohl vybrat autorství
jedné knihy, která by to byla? 
Sláva a sen. Je to kniha, která popisu-
je hlavní dějinné události  USA od
května 1932, kdy se do Washingtonu
vydali veterání z první světové války,
aby si vymohli finanční náhradu, kter-
ou jim slíbila vláda, ale v době krize jí
chyběly finanční prostředky. Tato akce
vešla do dějin pod názvem Bonus
March. A končí válkou ve  Vietnamu se všemi hrubostmi, ale i
záblesky lidskosti. 
Jak byste uvedl vaši sbírku povídek? 
Příběhy se týkají zvláštního, ale nepopiratelného spojení lidí.
Naše životy se totiž odvíjejí od setkávání se s ostatními. 
Jak vám šlo psaní? 
Prožíval jsem jednu zatracenou věc za druhou. Chvílemi se mě
zmocňovaly bláznivé vize, za nimiž zaostávaly prsty, které nebyly
dostatečně rychlé, aby mohly zaznamenávat vše, co se odehrá-
valo v mém mozku. 
Jakou jste dostal nejlepší radu?

Pokračujte v psaní. Jen pokračujte v psaní. Povzbuzovala mě
scenáristka Nora Ephronová. Ale nezůstala jen u jakési morální
podpory. Přečetla si rukopis a měla k němu specifické připomínky.
Jako například: „Nevím, co tím myslíte“ nebo: „tento odstavec
přesuňte na jiné místo.“ Ale také mi řekla: „Jazyk, jazyk, jazyk.
Jaký jazyk používáte?“ Donutila mě tím o všem víc přemýšlet.
Jsem jí za to nesmírně vděčný.
Jak dlouho jste na knize Neobvyklý typ pracoval? 
Asi tři roky. 
Jak to všechno začalo? 
Několik týdnů poté, co běžel „Alan Bean Plus Four“, jsem dostal
nabídku z nakladatelství Penguin Random House, zda bych
nechtěl u nich vydat knihu. Odpověděl jsem, že ne, ale oni mě

přemlouvali, abych to alespoň zkusil.
Už nějakou dobu předtím jsem
přemýšlel o knize povídek, v nichž by
v každé svou roli měl psací stroj,
které sbírám. Tou nabídkou se to
všechno nějak konkretizovalo a když
jsem se dal do práce, tak už bylo
jasné, že nepřestanu, dokud ji
nedokončím. Připravil jsem si témata
a vyšlo mi to na sedmnáct příběhů.
Každou povídku uvádí fotografie
psacího stroje z mé sbírky. Jejich

autorem je oceňovaný fotograf Kevin Twomey. 
Scénář. Povídka. Román. Co vás nejvíce baví číst?
Čtení scénářů je pro mě vyloženě pracovní záležitost. Něco jako
studium plánů budov, které ještě nejsou postaveny. Některé
možná ani nikdy nespatří světlo světa.  Povídky mi připomínají
míčové hry – hrají se v určitém čase a jsou nepředvídatelné. U
románů to pro mě není jednoznačné. Každý nedokážu přečíst.
Vyhledávám především ty, jejichž děj se odehrává v minulosti.  
Co chcete napsat dalšího? 
Nechte mě na pokoji! Nic mě teď nenapadá...

(Ze zahraničních pramenů)

Tom Hanks se narodil roku 1956 do rodiny s portugal-
skými a anglickými kořeny. Jeho herecká kariéra začala
v divadle, ale od roku 1979 se věnuje výhradně filmu.
Má na svém hereckém kontě bezpočet rolí, jejichž výčet
by si vyžádal mnohem větší prostor, než je záhodno
vypisovat na tomto místě, a tak zmíníme jen dvě, za
které získal Oscara: Forresta Gumpa a právníka
Andrewa v dramatu Philadelphia.
Tom Hanks je také režisérem, producentem... a vá-
šnivým sběratelem psacích strojů. A právě na jedno-
tlivých exponátech ze své sbírky napsal v průběhu
několika let svou literární prvotinu, Neobvyklý typ, jejíž
český překlad vydává nakladatelství Domino.



Burhan Sönmez
IStanBul, IStanBul
Hrdiny románu jsou čtyři vězni, namačkaní v úzké
podzemní kobce ústřední istanbulské mučírny. V pře-
stávkách mezi mučením si vyprávějí příběhy 
o Istanbulu, deset příběhů během deseti dní. Podobně
jako hrdinové Dekameronu utíkají před epidemií moru,
utíkají vězňové svými příběhy a sny před svým hrůzným
osudem a vyplňují. anekdotické příběhy často podle
orientálních vzorů, vyúsťující v hádanky, se prolínají 
s neutěšenou skutečností podzemní mučírny. Zmučení
vězňové se vžívají do reálných situací ve vnějším svě-
tě, což jim na okamžik umožňuje zapomenout na vlast-
ní neblahý úděl.

Překlad: tomáš laně
Vázaná, 197 stran, 248 Kč, Ean: 9788025724040

https://www.kosmas.cz/knihy/240934/istanbul-istanbul/

Bolestné vyznání lásky k Istanbulu v příbězích čtyř vězňů, vyprávěných 
v přestávkách mezi mučením v podzemních celách pod městem. Óda na bolest, 

v níž se setkává Dostojevskij s Dekameronem.

John Ralston Saul, bývalý prezident PEN International (Kanada)

Rozhovor s autorem na následující straně
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Narodil jste se a vyrostl v Anatolii 
a vaše matka vám vyprávěla pohádky
v kurdštině. Jak tyto příběhy a vaše
dětství ovlivnilo spisovatele, jakým
jste dnes?
Když jsem byl dítě, žijící v malé vesnici,
přál jsem si, aby všechno, co jsem slyšel
v pohádkách, se stalo skutečností. Snil
jsem o tom, že se stane zázrak. Během
let jsem si uvědomil, že zázrak je ve slo-
vech, která vyslovila maminka. Seděla 
v tlumeném světle olejové lampy a vy-
tvořila pro mě jiný svět. Její slova byla
elegantní a měla sílu přeměnit život, jako
se to dělo v příbězích, které jsem tak rád
poslouchal. Od té doby je víra ve slova ve
mně hluboce zakořeněná. Bez té vzdá-
lené vesnice uprostřed ničeho, s pohád-
kami dlouhých nocí a magickými slovy,
bych nemohl nic napsat.
Překlad je silným nástrojem pro budování mostů mezi národy 
a zastánci různých ideologií a náboženství. Které první knihy
jste četl v překladu? Byly v turečtině nebo v kurdštině? A kterou
překladovou knihu čtete v současné době?
Už bydlet v mé obci představovalo život v jakémsi překladu.
Kurdština byla naším mateřským jazykem, ale oficiálně byla zakázá-
na ve školách, v institucích, v televizi a v rozhlase. Vedli jsme kurd-
ský život, ale museli jsme komunikovat v turečtině. Museli jsme
současně mluvit dvěma jazyky. Jeden z nich byl znevažován, zatím-
co druhý byl na každé úrovni upřednostňován. První překladová
kniha, kterou jsem četl, byla modlitební knížka. Obsahovala některé
verše a modlitby v arabštině a turečtině. Bylo mi sedm let. Pak jsem
začal číst dobrodružné příběhy. Mezi ty, které si nejvíc pamatuji, jsou
romány Julesa Verna.
V současné době čtu Hluk: politická ekonomie hudby od fran-
couzského spisovatela Jacquesa Attaliho. 
Překlady knih umožňují spisovatelům z různých míst na světě,
sdílet své nápady a představy o světě.  Pro autory pocházející 

z konfliktních zemí nebo v nichž
probíhají politické turbulencíe, jako
třeba v Turecku, to nemusí být lehké.
Cítil jste někdy, že vás čtenáři 
a odborná veřejnost stylizují do určité
role. Že se od vás očekává, že budete
mluvčím celé země nebo regionu? 
Máme podobný osud, který popsal ve
svých románech Franz  Kafka.  Můj po-
slední román, Istanbul Istanbul, vypráví
příběh čtyř lidí, kteří jsou mučeni v kobce
pod Istanbulem. Sem také zapadají
příběhy, které si  vyprávějí. Román vyšel
ve více než dvaceti zemích po celém
světě a kromě několika výjimek je na
obálce knihy fotografie velké mešity.
Přitom to zase tolik nesouvisí s obsahem
knihy.  Spíše to odpovídá tomu, jak jsem
chápán já. Lidé mě berou víc jako poli-
tického komentátora než spisovatele.

Hodně tedy mluvím o politických a společenských otázkách a jsem
rád, když se dostanu i k literatuře. Jsem determinován zemí, která
hraničí s Evropou a Středním východem ve 21. století. Místo a čas
definuje náš osud. Pro mě to samozřejmě platí také.
Do Istanbulu jste přišel studovat práva v sedmnácti letech. Jak
tehdy na vás město působilo a jak se změnilo? 
Když jsem přišel do Istanbulu jako teenager, bylo to pro mě velké
město. Spousta automobilů, vysokých budov a ulice přeplněné lidmi
mnoha národností. Staří obyvatelé vzpomínali na zašlé krásné časy.
Dnes je to podobné. Věřím, že Istanbul byl krásnější, když jsem ho
viděl poprvé. A v budoucnosti si lidé budou pamatovat dnešní
Istanbul jako hezčí, než jak ho uvidí oni. Istanbul byl a stále je 
v rukou špatných politiků a zkorumpovaných správců. Jim nezáleží
na kráse; jejich jediným zájmem je finanční prospěch. 
Co vás přivedlo k psaní románů?
To je pro mě velmi těžká otázka. Stejně jako každý mladý muž jsem
chtěl být básníkem. Když jsem studoval na univerzitě, psal jsem
poezii, ale pak jsem byl v Británii, kde jsem hodně četl a psal, až
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Burhan Sönmez (nar. 1965) je velkým
objevem nejnovější turecké literatury.
Pochází ze střední Anatolie, vyrůstal 
v bilingválním kurdsko-tureckém pro-
středí. Vystudoval práva v Istanbulu, 
v důsledku zranění způsobeného
brutálním policejním zásahem se léčil
ve Velké Británii s podporou Lékařské
nadace (Léčba obětí mučení). Od poe-
zie, za niž získal několik ocenění,
přešel k románu. Za svůj druhý román
Nevinní (Masumlar), který byl publi-
kován v řadě zemí, získal jednu z nej-
prestižnějších literárních cen. 
Žije v Cambridgi a v Istanbulu, je čle-
nem tureckého a anglického PENklubu
a vyučuje literární teorii a teorii románu
na prestižní Středovýchodní technické
univerzitě v Ankaře.
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jsem ucítil, že bych se mohl pustit do románu.  Nevím, co mě přivedlo
k tomuto bodu. Jen si pamatuji ten pocit.
Jaký to byl proces?
Velmi dlouhý. Na svém prvním románu jsem pracoval deset let. Když
jste mimo domov, v exilu, čas běží trochu jinak. Necítíte to. Na
některé věci nespěcháte a jiné běží neskutečně rychle. Pokud jde 
o psaní, nedával jsem si žádné termíny. Byl jsem daleko od domova
a nevěděl, jestli se vůbec do Turecka vrátím. A tak jsem si řekl, ne-
mám kam spěchat a užíval si psaní. 
Istanbul Istanbul je naprosto neuvěřitelná kniha. Co vás vedlo 
k tomu, že jste psal o vězení?
Vlastně jsem to takto vůbec nechtěl pojmout. Záměrem bylo napsat
knihu o Istanbulu, o tom, jak vidíme toto město z různých hledisek 
a z různých úhlů pohledu. Hodně jsem o tom přemýšlel, až mě
napadlo, co kdybych o městě napsal jakoby z podzemí? Jak se nám
jeví z hloubky? Tedy ne pohledem z východu nebo západu, severu
nebo jihu, ale jen vzhůru k nebi. Uvidíme skutečný Istanbul? Proto
jsem své postavy umístil do malé kobky tři patra pod zemí. Takže
jedině, kam mohou jít, je zdolat tři patra a vystoupat až do Istanbulu.
Mluví o tom a zároveň trpí hroznou bolestí.
Děj se neodehrává v určitém čase. Byl to záměr?
Ano.
Chtěl jste podat obraz univerzálního města? 
Šlo mi o to vystihnout pocity několika generací Turecka v jediné
knize, protože tento druh vězení, nebo bolestný příběh, není v Tu-
recku doménou jen jedné generace. Když se podíváme na generaci
z roku 1968, vidíme, že mnohokrát trpěla, generaci 1978, osmdesátá
léta a dnešní generaci, pak všichni říkají: „Vy jste mluvil o naší
generaci, o našich zkušenostech, o našich pocitech“. Na začátku,
když jsem slyšel takovéto reakce, jsem se cítil pyšný. Cítil jsem, že
jako spisovatel jsem schopen zaznamenat prožitky různých gene-
rací. Na druhou stranu jsem si najednou uvědomil, že to není zas tak
velké umění, že je to bolestná realita v Turecku. Protože pokud se
zmíníte o určitém traumatu, uvidíte, že jím trpí celé generace. 

Turecké dějiny jakoby se točily v kruhu...
Ano. Je to trochu smutné.
Jak jste postupoval při psaní?
Nejprve mám nápad, který v mysli rozvíjím. Způsob, jakým píšu, je,
že mám obecný nápad. Začínám si psát poznámky o některých
scénách, místech, příbězích a postojích. První stránka v první
kapitole mě trvá jeden rok. Protože když píšu první stránku, myslím
na rytmus, melodii slov a kombinace sloves a adjektiv a formy vět.
Prostřednictvím jedné stránky vidím celou knihu jako v zrcadle. Po
dokončení první stránky je snadné napsat zbytek. Když jde o psaní,
moje mysl pracuje složitým způsobem. Rád přemýšlím o spoustě
malých příběhů současně a snažím se najít propojení mezi nimi.
Když jsem psal tuto knihu, nebyl problém se samotnými příběhy, ale
s tím, jak je propojit a zredukovat na dvacet, které vytvoří knihu.
Chce to čas.
Kniha je o věznění a mučení. Ale vy jste se vyhýbal brutálním
scénám. Proč? 
Protože mě mučení nezajímalo. Chtěl jsem se podívat do nitra  osob-
nosti, kam se běžně nedohlédne. 
Myslíte si, že Istanbul Istanbul patří do žánru vězeňské
literatury?
Jen částečně. Víte v současné moderní literatuře si obvykle
nepůjčujeme určitý žánr. Máme rádi kombinaci různých žánrů. Rád
bych viděl tuto knihu jako částečně vězeňskou literaturu a také
architektonickou nebo městskou literaturu. 
Někde jste se zmínil, že velký vliv na vás měl Yashar Kemal. Byl
ještě někdo další? 
V Turecku je tolik spisovatelů. Třeba Sait Faik, Ahmet Hamdi
Tanpinar. Jsou to skuteční rytíři slov. Byli velmi odvážní. Velmi silná
je turecká poezie dvacátého století. Například Nazim Hikmet, Ahmed
Arif, Turgut Uyar, Gülten Akın. Jako teenager jsem hodně četl fran-
couzskou poezii, ruské klasiky, moderní anglické spisovatele. Taková
literatura byla vždy součástí mého života.

(Ze zahraničních pramenů)
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Eva Límanová 
Chodí pEšEk okoLo
Autobiografický příběh: kdyby nebylo
druhé světové války, Eminka a její bratr
Adam, by byli stále obklopeni milující
rodinou a bezpečím, které jim poskyto-
vala. Jejich život by se odvíjel v zátiší
rodinného domu až do chvíle, kdy by se
sami rozhodli jej opustit. do této před-
pokládané skutečnosti však zasáhla
německá bota, která rozdrtila životy,
osudy a majetky milionů. Jak postupuje
vyhlazování dle Norimberských zákonů,
příbuzní mizí, rodina se zmenšuje, děti
se stěhují z místa na místo. 
Vzpomínky české scenáristky na dět-
ství za německé okupace. 

Vázaná, 260 stran, 298 kč, EAN: 9788025725450

https://www.kosmas.cz/knihy/242282/chodi-pesek-okolo/
Ukázka z knihy na následující straně

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

Zakoupit můžete zde

Eva LÍMANOVÁ rozená Passerová 
(* 3. 4. 1935 Praha) – televizní scenárist-
ka a spisovatelka; sestra filmového re-
žiséra Ivana Passera Studovala na
gymnáziu v Martině, odkud ji z kádrových
důvodů před maturitou vyloučili.
Pracovala jako pomocná dělnice, oše-
třovatelka a laborantka. Zároveň se
věnovala psaní, které ji přivedlo k filmu,
kde spolupracovala na scénářích a kde
vytvořila klíčové role ve dvou stěžejních
dílech české kinematografie: nastávající
maminka Ivana Provazníková v Jirešově
debutu Křik (1963) a plavovláska Lenka,
někdejší láska hlavního hrdiny ve
Vávrově adaptaci Hrubínovy novely Zlatá
reneta (1965). Přispívala do rozhlaso-
vého pořadu Mikrofórum a vydala povíd-
kovou knihu Holka k smíchu (1964). Roku
1967 emigrovala do Kanady, kde v To-
rontě pokračovala v literární činnosti pro
televize, působila jako tv. producentka,
spolupracovala s rozhlasovou stanicí
Hlas Ameriky a publikovala povídky v ča-
sopisech Nový domov a Západ.



1.  KRÁLIČÍ KOŽÍŠEK
Po obědě oblékli řvoucí dítě do dlouhých punčoch, tepláků
a kousavého svetru, na hlavu mu dali čepici přes uši ze stejné vlny
a okolo krku zavěsili pletenou šňůru, na jejímž konci se houpaly dva
palčáky. Palčáky nejdříve prostrčili rukávy bílého králičího kožíšku
a potom se kožíšek snažili obléci kopajícímu a svíjejícímu se dítěti,
které řevem zfi alovělo a nemohlo nabrat dech a na čele se mu
leskly krůpějky potu. „Ten dýte,“ řekla Fräulein, „ma síla jako ten
Ochs. Kto by to do ten kleine telýcko sagen, nicht wahr?“ „Sagen,
nesagen,“ zabručela paní Čejková, „radši by si nechala zlomit ruce,
než aby je prostrčila rukávem. Já už jsem z toho celá zpocená.“ „Ja
taky,“ Fräulein přidržovala dítě jednou rukou, zatímco si
naškrobeným kapesníčkem odsávala pot z horního rtu. „Ještě
bačkůrky,“ uklidňovala paní Čejková řvoucí balík v králičí kůži,
„a pak půjdeme hají. Hají hají hajušky, išli mačky na hrušky.“ Ale
dítě nic nevidělo, nic neslyšelo. V krku mu bublala krupicová kaše,
kterou mělo k obědu, a jen jen ji vyzvrátit. „Blinkat nein, nein,“
zahrozila prstem Fräulein, „blinkat verboten.“ „Teď mi, Fräulein,
podržela fusak a já to dítě do něj nacpu,“ nařídila paní Čejková.
„Kočárek dáme na dvůr, tam svítí slunce. Kdyby milospani netrvala
na tom, aby dítě spalo po obědě venku, za každýho počasí, mohla
si to Fräulein ušetřit. Mohla jí otevřít okno v pokoji, a byl by klid.
Takhle se zdržuju i já, v troubě mi kyne těsto na koláčky pro starého
pána, za chvilku jsou tři hodiny. 
No votevřela ten fusak, Fräulein, tak, tak, a teď hajdy do kočárku.
Kdo to jaktěživ slyšel, dávat dítě spát do dvacetistupňovýho mrazu
na dvůr. Eště že dnes svítí slunce.“ „Um Gotteswillen,“ povzdychla
si Fräulein a zdvihla oči k blankytně modré obloze. Dítě se nemoh-
lo pohnout. Leželo v kočárku jako kus dřeva a občas ještě zhlubo-
ka škytlo. Z chlévů slyšelo známé bůů-bůů a chrochty-chrocht
a z kurníku pí-pí a kdá-kdá. Ale jak dělá koníček, to si nemohlo
vzpomenout. Minule jí dědeček řekl: „Příště až přijedu, holčičko, už
budeš vědět, jak dělá koníček.“ Dědeček se u nich stavoval každý
den odpoledne, když objížděl pole na koni. Když pil čaj a přikusoval
k němu plněné koláčky paní Čejkové, dítě mu sedělo na klíně

a zbožně pozorovalo, jak mu při každém polknutí jezdí na krku
ohryzek. Někdy si na něj položilo prst, aby se vozil nahoru a dolů.
„Takhle jedou páni, takhle jedou kmáni, tak sedláci, darebáci,“
houpal je dědeček na koleně a nakonec je nechal sklouznout po
vysoké, naleštěné jezdecké botě na zem. Dítě se dívalo do
modrého nebe a myslelo na dědečka. Všimlo si nebe vlastně
poprvé v životě a bylo uchváceno jeho barvou. Z kočárku vlastně
nic jiného nevidělo. Jen blankytně modrý čtverec, na který nedosáh-
lo. Když se probudilo, modrý čtverec byl pryč a nahradilo jej šedé
šero, v němž lehce poletovaly veliké sněhové vločky. „Jakou barvu
má sníh, holčičko?“ ptal se dědeček. Dítě pokrčilo rameny
a začervenalo se. „Tak hádej. Zelenou?“ Dítě se potěšeně zasmálo
a řeklo: „lenou.“ „Kdepak, zelená je tráva,“ vysvětloval dědeček.
„Sníh je bílý. Pamatuj si to.“ Chci k dědečkovi, řeklo si dítě. Začalo
se vykopávat z fusaku. Šlo to těžce. Za chvilku bylo zase zpocené,
ale jednu nohu už mělo venku. Když se mu podařilo vystrčit i druhou
nohu, kleklo si a chytilo se okraje kočárku. Dvůr byl pustý, z chléva
se do mrazu drala pootevřenými vraty hustá pára. Dítě vidělo dům
a velký strom bez listí, vysokou zeď a vrata, kterými do dvora jezdil
dědeček. Všude bylo bílo a ticho a z nebe se sypaly sněhové vloč-
ky. Dítě se začalo kolébat sem tam, dopředu dozadu, a při tom si
pobrukovalo. Kolébalo se vší silou, až rozkolébalo i kočárek a pře-
padlo přes okraj do sněhu. Sníh studil, ale dítě si ho nacpalo plnou
pusu a pak hltavě polykalo rozehřátou nahořklou vodu. Vzpomnělo
si, jak ho navlékali do kožichu a do fusaku, a radovalo se ze
svobody. Mělo pocit, že teď, když má volné ruce a nohy, dokáže
všechno. Vydalo se k vratům, kterými jezdíval dědeček. Jdu za
dědečkem, řeklo si. Malé dítě, v bílém králičím kožíšku, pochodova-
lo vysokým sněhem k vratům do dvora. Kdyby se byl někdo díval
směrem k dítěti, jen těžko by rozeznal bílý kožíšek od bílého sněhu.
Ostatně nikdo se nedíval a venku se stejně pomalu šeřilo, ačkoliv
ještě nebyly ani tři hodiny. Dítě šlo a šlo a vrata se před ním
zvětšovala, až byla tak vysoká, že dítě nedohlédlo, kde nahoře
končí. Konečně stálo ve vratech, ale dědečka nevidělo. Místo toho
se před ním donekonečna táhla zasněžená pole bez jediného
stromečku, jediné věci, na níž by spočinulo oko. Vpravo a vlevo byla
vyplužená silnice a po stranách vysoké závěje sněhu. Dítě se
otočilo a vidělo, jak se v domě, u něhož stál velký strom bez listí,
právě rozsvítilo první světlo. Mělo hlad a byla mu zima. Znovu si
vzpomnělo, jak ho cpali do fusaku. Chci k dědečkovi, řeklo si
a začalo vzlykat. Udělalo několik kroků od vrat a propadlo se do
závěje. Chtělo se z ní vyškrábat, ale závěj je obepínala stejně jako
fusak v kočárku, čím víc se snažilo dostat ven, tím hlouběji se
propadalo. Bojem se závějí se zahřálo a unavilo. Chtělo se mu spát.
Strčilo si palec do pusy a okamžitě usnulo.
Kobylka Lyska se neochotně, teprve na druhý zátah opratě,
zastavila před vraty. Co ještě, pomyslela si. Mráz praští, na vousech
okolo chřípí mi visí rampouchy a starý chce slézt tady, místo před
maštalí, kde na mě čeká teplo a oves. Lyska pohodila hlavou, tak
aby si starý všiml, aby věděl, že není spokojená. „Já vím, Lysko, jen
vydrž, mně je taky zima, ruce mám ztuhlé, že ani neudržím opratě,
ale támhle v závěji vidím králíka. Asi někomu utek, chudák, a teď
tady mrzne, zasypaný sněhem, ani se nehne. Nebo je už možná po
něm. No když, tak nám ho paní Čejková udělá na paprice.“ Starý
pán chytil králíka za kůži a tahá ho ze závěje... 

Distribuuje: Kosmas, Za Halami  877, 252 62 Horoměřice,  tel.: 226 519 383,  
e-mail: odbyt@kosmas.cz , internet. knihkupectví: www.kosmas.cz
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Město Plzeň bude hostit od 21. do 22. září 1. ročník mezinárodního knižního veletrhu a lite-rárního 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.
Hlavní část bude výstavní plochy je v tzv. Autobusové hale, zde budou expozice dle požadavků vystavovatelů, ve vedle-
jší 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 byl pro zájemce zajištěn co nejširší výběr liter-
atury domácí i překladové za výhodné veletržní ceny.
Areál DEPO2015 bude otevřen od 9:00 do 19:00, vstupné je plné 80 Kč, zlevněné
40 Kč, pro školní skupiny 20 Kč. 

1. ročník mezinárodního knižního veletrhu 
a literárního festivalu Svět knihy Plzeň

21. – 22. září 2018



Program ve spolupráci s Americkým centrem v projektu
Česko-americké století: 100 let událostí, 1000 myšlenek
18.00  Promítání filmu a diskuze | Americké centrum
A More–or Less–Perfect Union
Režie | James Gabbe USA. Vstup volný

20.00  Divadelní představení | Dejvické divadlo
Ucpanej systém | Irvine Welsh 
Podle povídek z knihy a scénáře k filmu Acid House Irvina
Welshe za osobní účasti autora
Hrají | Ivan Trojan, Václav Neužil, Miroslav Krobot, Martin
Myšička, Jaroslav Plesl, Hynek Čermák, Klára Melíšková,
Lenka Krobotová a další
Režie | Michal Vajdička
Na tuto akci se nevztahuje celofestivalový voucher.
Vstupenky k prodeji samostatně na portálu GoOut.cz 
a na pokladně Dejvického divadla. 

16.00   Autogramiáda Irvina Welshe | Knihy Dobrovský
20.00 Slavnostní zahájení 28. ročníku mezinárodního
Festivalu spisovatelů Praha
Rezidence primátora hlavního města Prahy 
Pouze na pozvánky 

17.00  Autorská čtení | Hlavní sál Senátu PČR
Ana Luísa Amaral Portugalsko | uvádí Marie Iljašenko ČR
Petr Hruška s hudebním doprovodem Yvetty Ellerové ČR |
uvádí Jan Němec ČR 
20.00  Galavečer | Hlavní sál Senátu PČR 
Zahajovací řeč Michaela Marche, prezidenta Festivalu
spisovatelů Praha
Videoprojekce PWF 2018
Performance Živé zlo VJ Kopeckého
Hudební doprovod Joe Karafiát & Helen Rock
Autorský večer s Irvinem Welshem Velká Británie |
moderuje Petr Vizina ČR
21.30  Společenské setkání se spisovateli pořádá Milan
Štěch, předseda Senátu PČR

11.00 Brunch s Irvinem Welshem | Černá labuť 
Vstup na akci s celofestivalovým voucherem za 650 Kč nebo
se samostatnou vstupenkou. 

14.00  Autorská čtení | Hlavní sál Senátu PČR 
Jidi Majia Čína | uvádí Li Li Čína
Kiran Desai Indie | uvádí Inderjit Badhwar Indie
17.00  Autorská čtení | Hlavní sál Senátu PČR 
Cletus Nelson Nwadike Švédsko | 

uvádí Michael March USA
Abolghasem Esmailpour Írán | uvádí Azadeh Mohammadi
Kangarani Írán 
20.00  Galavečer | Hlavní sál Senátu PČR  
Animovaná projekce VJ Kopecký
Živé zlo | Diskuze
Irvine Welsh Velká Británie | Colson Whitehead USA |
Mark Slouka USA, moderuje Petr Drulák ČR 
21.30  Společenské setkání se spisovateli pořádá Milan
Štěch, předseda Senátu PČR

Program ve spolupráci s Americkým centrem 
v projektu Česko-americké století: 
100 let událostí, 1000 myšlenek
14.00  Projekce filmu Američtí autoři v Praze | NG Anežský
klášter. Režie | Petr Tomaides
14.15  Autorská čtení | NG Anežský klášter
Mark Slouka USA | uvádí Daniela Drtinová ČR
Colson Whitehead USA | uvádí Stephan Delbos USA
16.00  Koncert Joe Karafiát: Čertův smích | NG Anežský
klášter
17.00  Hovory | NG Anežský klášter 
V Bílém domě: Seymour Hersh USA | uvádí M. March USA
20.00  Galavečer | NG Anežský klášter 
Americký sen | Diskuze
Kiran Desai Indie | Colson Whitehead USA | 
Iva Pekárková ČR, moderuje Inderjit Badhwar Indie
21.30 Společenské setkání se spisovateli

10.00  Snídaně se spisovateli | Knihkupectví a kavárna
Globe. Vstup volný
16.30  Autogramiáda Ivy Pekárkové | Palác knih Neoluxor
17.00 Diskuze Podstata zla | NG Anežský klášter 
Jidi Majia Čína | Abolghasem Esmailpour Írán | Cletus
Nelson Nwadike Švédsko, moderuje Michael March USA
19.30 Debata investigativních žurnalistů a spisovatelů | NG
Anežský klášter 
Reportér: Večer se Seymourem Hershem USA | moderuje
Inderjit Badhwar Indie
21.30 Společenské setkání se spisovateli závěrem 
28. ročníku Festivalu spisovatelů Praha

Program 28. ročníku Festivalu spisovatelů Praha
Úterý 2. října

Sobota 6. října

Pondělí 8. října

Středa 3. října

Čtvrtek 4. října

Pátek 5. října

Neděle 7. října


