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Paul Finch
MRTVÝ MUŽ
PŘICHÁZÍ
Jezerní oblast na severu Anglie
zahalila neprostupná mlha. Zároveň
s ní udeřil i sériový vrah. A v detek-
tivu Marku Heckenburgovi hlodá
děsivé podezření, že se vrátil
obávaný pachatel s přezdívkou Ci-
zák.
Naposledy byl spatřen před deseti
lety v Dartmooru, kde své oběti
připravoval o život nebývale krutým
způsobem. A teď, když záhadně
zmizely dvě mladé ženy, se Heck
obává nejhoršího.
Celá místní komunita je paralyzová-
na strachem, zatímco Heck bezmoc-
ně sleduje, jak Cizák znovu roze-
hrává svou krutou mašinérii, vybírá
si jednu oběť za druhou a nehodlá
jen tak přestat. Heckovi nezbývá nic
jiného, než přistoupit na jeho hru...

Překlad: Zuzana Pernicová

Vázaná, 392 stran, 359 Kč, ISBN: 978-80-7498-292-7

https://www.dominoknihy.cz/napeti/mrtvy-muz-prichaziZakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

Mám rád pusté zázemí, 
ponuré a tajuplné lokality,
zničené budovy, byty, 
ghetta, kriminální podzemí 
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Srpen 2004
Dívka vypadala, že je ve
sporém oblečení jako
doma. A jejího společníka
to taky nijak neznepoko-
jovalo. Když spolu v onen
dusný srpnový večer ob-
jížděli hospody, působil
naopak dojmem, že ho
těší, jaký zájem jeho
polonahá družka vzbuzu-
je. Páteční tah zahájili
v Buckfastleighu, pak
navštívili živé vesnice
Holne a Poundsgate
a poté se zanořili hlouběji
do rozlehlé travnaté di-
vočiny dartmoorských
vřesovišť a zastavovali se
v odlehlejších vískách:
v Babeny, Dunstone a na-
konec ve Widecombe in -

the Moor, kterou proslavila lidová písnička „Widecombe Fair“
o tom, jak banda opilých flamendrů umořila vypůjčenou kobylu.
Do každého podniku vešla napřed ta dívka; promenovala se
mezi rozjařeným osazenstvem a se zavlněním boků se po-
hodlně uvelebila na nejnápadnější barové stoličce, zatímco její
společník hledal, kde zaparkovat elegantní černo stříbrné
porsche. Kamkoli vkročila, tam vzbudila rozruch. Ne že by se
pod nízkými věkovitými trámy rozhostilo ticho, ale to ani nebylo
potřeba. Koukání si každý mohl užít po libosti.
Nechovala se vyloženě koketně, ale bylo znát, že ráda vzbuzu-
je pozornost. A proč by taky ne. Měla k tomu všechny před-
poklady: vysoká štíhlá blondýna, jejíž pěkně tvarovanou postavu 
dokonale zdůrazňovaly zelené minišaty nebo spíš mikrošaty
a páskové lodičky na vražedně vysokých podpatcích. Dlouhá
zlatavá hříva jí spadala pod ramena v lesklých vlnách. Měla plné
rty, drobný nos a vysoké kočičí lícní kosti. Když si sundala
zrcadlové sluneční brýle, vykoukly zpod nich pronikavé modré
oči. Dojem podtrhovala i držením těla – v každé hospodě se usa-
dila rovně jako pravítko, vystrčila ňadra a přehodila si hladké
opálené nohy jednu přes druhou. Bylo nad slunce jasnější, že se
schválně předvádí, a osazenstvo hospody to náležitě oceňovalo.
Většinou to byli místní štamgasti, venkovani skrznaskrz, ale na-
šli se mezi nimi i návštěvníci odjinud: party rozjařených mladých
kluků, kteří se nijak netajili tím, že si vyrazili na pivo a balit holky,
a málomluvní nevrlí dědulové v džínách a kostkovaných košilích,
kteří si zajeli do Devonu plachtit, rybařit, potulovat se po vře-
sovištích. Sice byli ženatí a od manželek dezertovali jen na pár
dní, ale to jim nebránilo kochat se děvčaty a zejména touhle
konkrétní krasavicí. Nejenže se na ně sladce usmívala, když jí
uvolňovali místo u barového pultu, a že na jejich drzé poznámky
reagovala s humorem, ale zblízka se navíc ukázalo, že už to
není žádná holka, ale mladá žena tak mezi pětadvaceti a třiceti,

což jí ještě dodávalo na dráždivé přitažlivosti. Muže, který ji
doprovázel, kupodivu nijak nevyvádělo z míry, jaký rozruch jeho
přítelkyně (nebo snad manželka?) vyvolává. Anebo že by ho to
dokonce vzrušovalo? Byl dobře oblečený – béžové kalhoty od
Armaniho, košile Yves St Laurent s krátkým rukávem, semišové
polobotky značky Church’s – a řídil impozantní auto. Ale byl při
těle, s bledou rozbředlou tváří a mrkvově rezavou kšticí
(„podělanej slimák,“ utrousil opovržlivě jeden násoska ke svému
kamarádovi). A pil jenom pivo s limonádou, takže ve srovnání
s tou svou tygřicí působil jako slaboch, přinejmenším v očích
štamgastů. Ale soudě podle řeči těla, byl právě on v páru ten
dominantnější. On stál, zatímco ona seděla. On kupoval pití,
zatímco ona stavěla na odiv svoje přednosti, v záklonu se
opírala o bar a hlubokým výstřihem přitahovala bezostyšné
pohledy. „To je mi teda dvojka!“ utrousil koutkem úst Harold
Hopkinson, obtloustlý majitel hospody U Lovce tetřevů. „Ten tu
svoji buchtu předvádí jak v cirkuse.“ „A ona si to děsně užívá,“
dodala Doreen, jeho korpulentní žena. „Ale na takový před-
vádění už jsou kapku starý, ne?“ „Starý? Houbeles, maj přesně
ten správnej věk. Kampak asi pojedou odtud?“ Harold se zatvářil
překvapeně. „Snad si nemyslíš, že k jezeru Halfpenny?“ „Kam
jinam?“ „Ale určitě přece vědí, že…“ Harold se zamračil. „Ne,
tam rozhodně nepojedou. Hele, ta ženská je prostě kus, tak se
s ní přede všema chlubí.“ Doreen načepovala další půllitr dart-
moorského piva IPA. „Fakt si to myslíš?“ Haroldovi se chvíli
nedostávalo slov. Svým zvráceným způsobem to dávalo smysl.
Jezero Halfpenny sice nebylo v Devonu úplně nejoblíbenější
místo, kde provozovat sex na veřejnosti, protože k němu bylo
odevšad dost daleko, ale tady v okolí bylo vyhlášené a čas od
času to tam hodně žilo, přinejmenším dokud nepropukla ta pani-
ka. Harold zase zajel pohledem k té dvojici komediantů. Žena
pořád trůnila na barové stoličce a usrkávala limonádu s rumem.
Když si ji prohlédl pořádně, povšiml si, že má nehty na rukou i na
nohou nalakované zlatě a kolem levého kotníku řetízek
s hvězdami a měsíci. To je jasná výzva, nebo snad ne? Podle
některých jeho oblíbených webstránek jednoznačně ano.
Podobné praktiky tu dřív bývaly poměrně běžné, to se ví. Do
místních hospod vyrážely dvojice bažící po swingers party
u jezera Halfpenny – obvykle si sice počínaly míň nápadně než
tihle dva, nicméně „stavěly na odiv svoje zboží“, jak tomu říkala
Doreen, a snažily se sbalit někoho dalšího. Teď to ale samo-
zřejmě bylo jiné. Anebo by aspoň mělo být. „Možná nejsou
zdejší,“ nadhodil Harold. „A nemají o ničem ani páru.“ „To by
museli bejt z jiný planety, aby se to nedoslechli, ne?“ opáčila
Doreen. „No… ale neměli bysme jim to říct?“ „Co jako?“ „Já
nevím… Prostě, že je to za momentálních okolností blbej
nápad.“ Zpražila ho pohledem. „Blbej nápad je to za všech okol-
ností.“ Haroldova žena měla k pozemským rozkoším dost
rozkolísaný přístup. Sice se živila prodejem alkoholu, ale zá-
roveň jí vadili opilci, odmítala obsluhovat lidi, kteří podle ní
přebrali, a neváhala hosty z hospody vykázat, pokud se utrhli ze
řetězu. Jako barmanky sice úmyslně zaměstnávala hezké holky,
ale zároveň z duše nesnášela „rajdy a coury“, jak se vyjadřovala,
a obzvlášť se jí příčily ženské, které podezírala, že se oddávají
nočním radovánkám u jezera...
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Co vás přitahovalo k žánru zlo-
činu, thrilleru? Inspiroval vás některý
z autorů nebo jste chtěl hlavně zužitkovat
své zkušenosti z práce u policie? 
Nejdříve jsem se nepovažoval za spisovatele kriminál-
ních románů nebo thrillerů. Pravděpodobně to zní divně, protože
má první zveřejněná práce byla „The Bill“ v devadesátých letech.
Šlo o televizní show, která byla vysílána ve Velké Británii v letech
1984–2010.
Ale i když jsem psal „The Bill“, stále mě přitahovalo napětí po
vzoru Jamese, Arthura Machena, Sheridan Le Fana a dalších.
Z novějších mistrů to byli: Stephen King, Clive Barker, Ramsey
Campbell a další. Když jsem však napsal úspěšné hororvé pří-
běhy, za něž jsem v letech 2002 a 2007 získal prestižní ocenění,
nebyl jsem s nimi bezvýhradně spokojen. Sice se odehrávaly 
v moderním městském prostředí, ale měl jsem pocit, že ne vždy
dostatečně odhalují nadpřirozené motivy.
Můj hlavní zájem v té době spočíval ve vytváření napětí a stra-
chu. Možná i proto, že je ho v reálném životě mnohem víc, než
dokáže zachytit fikce. Zjistil jsem, že se stále více vydávám 
k žánru thrilleru než hororu. Také bylo pro mě důležité policejní
zázemí, takže jsem se soustřeďoval na postavy, které buď slou-
žily jako policisté, nebo bývalí policisté.Tehdy můj agent navrhl,
abych psal velmi temné thrillery z reálného světa s protagonisty

policajtů a zločinců, že by je mohl prodávat jako plnohod-
notné kriminální romány a že by to mohl být náš hit. 

Píšete jak kriminální thrillery, tak horory – jak těžké je najít
rovnováhu mezi těmito dvěma žánry? 
Nedávno jsem předsedal panelu CrimeFest v Bristolu, během
něhož autor James Carol uvedl, že spousta z nás píše horory,
ale vydavatelé nás jednoduše považují za spisovatele kri-
minálek. Částečně jsem schopen to přijmout. Mnoho moderních
kriminálních románů se zaměřuje na sériové vrahy, násilníky,
obchodníky se sexem a další typy nemravných šílenců. Naši
gangsteři patří k nejchladnějším a nejbrutálnějším, útočí na
čtenáře krutými vraždami, ďábelskými kulty a zločinnými projek-
ty, z nichž mnohé by klidně mohly být součástí děje průměrného
hororového románu. V mém případě se oba žánry spojují už na
základní úrovni. Jak jsem již řekl, mám rád pusté zázemí, ponuré
a tajuplné lokality, zničené budovy, byty, ghetta, kriminální
podzemí a podobně. Také se mi líbí darebáci, kteří jsou naprosto
zběsilí, a na tom stavějí kariéru. Nikdy jsem se nezajímal o bez-
nadějné, banální ztroskotance, kteří tvoří většinu zločinců z reál-
ného života... 
To všechno mi pomáhá vytvářet atmosféru hluboké hrozby, ne-li
totálního strachu, což je v mém psaní vždy nejdůležitější. A tak
jsem zjistil, že u mě může nenápadně přecházet jeden žánr 

Paul Finch býval policistou a novi-
nářem. Postupně obě profese

pověsil na hřebík, ovšem jen
proto, aby je přetavil 

v profesi novou: stal
se spisovatelem

a scenáris-
tou. (Měl

k o -
n e c -

konců na
co navázat,

poněvadž je-
ho otec Brian

Finch byl jedním
ze spoluscenáristů

Coronation Street,
britského televizního

kultu ze šedesátých let.)
Na svém autorském kontě

má dnes Paul Finch několik
epizod slavného seriálu Poldo-

vé, podílel se i na kultovním sci-fi
fenoménu Doctor Who.

Největší slávu si však vydobyl svými
thrillery, zejména sérií s ústřední po-

stavou neobyčejně svérázného Marka
Heckenburga, které česky vydává naklada-
telství Domino.
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v druhý, pokud k nějakému přechodu ve skutečnosti vůbec
dojde...
Co vás vedlo k tomu zveřejnit váš čtvrtý román Mrtvý muž
přichází ve třech částech, udělal byste to znovu?
Abych byl upřímný, k tomuto rozhodnutí došlo mimo mě.
Nezúčastnil jsem se schůzky, kde se o tom jednalo. 
Ani nevím, zda to nějak pozitivně ovlivnilo prodej. Rozhodně
nepatřím k fanouškům takových marketingových opatření.
Myslím, že šlo o pokus nalákat nové čtenáře, ale vyvolalo to 
i negativní reakce některých recenzentů. Ale tento nakladatelský
záměr nebyl zrovna v centru mé pozornosti. Víc vám k tomu
nemohu říci.
Co vás překvapuje nejvíce při vytváření charakteru hlavní
postavy – detektiva Marka Heckenburga?
Předpokládám, že všechny postavy, zejména ty, které se vrace-
jí, jsou stejně zralé jako my sami. Nevyhnutelně, čím více o nich
píšeme, tím jim přidáváme povahových rysů, tím více je pozná-
váme a rozumíme jim. Myslím, že to, co mě nejvíce překvapilo
vývojem Heckova příběhu je, jak nepřekonatelné jsou některé
jeho vlastní problémy. Zpočátku se zdálo, že přestože vyniká
osobním šarmem, zůstává velmi osamělý a že se doslova za-
stavil ve svém odhodlání uzavřít složité a nebezpečné případy. 
Miloval jsem jeho odhodlání i přes úplný status outsidera a sku-
tečnost, že kvůli minulým tragédiím dal srdce a duši poldům 
a neměl žádný soukromý život kromě práce. Ale teprve teď, ve
své šesté knize, si začínám uvědomovat, kolik získal zkušenos-
tí s lidským životem a jak složitá je osobnost.
Nejvíce zřejmým nezdarem je Heckův vztah s jeho bývalou
přítelkyní, která je nyní jeho šéfkou, Gemmou Piper. V této fázi

seriálu pravděpodobně není
žádným tajemstvím, že Heck 
a Gemma jsou stále na sobě
závislí – ale není to zřejmé,
protože dokázali své city po-
tlačit. Jsou jako dvojčata exis-
tující v trvale frustrovaném
příměří, přičemž propast mezi
nimi se každým dnem zvět-
šuje, protože jejich profesio-

nalita je vzájemně neslučitelná.
Druhým problémem je samozřejmě, že Heck se bude snažit
nalézt lásku jinde – jeho obsedantní pronásledování zločinců
může pochopit a tolerovat jen žena, která jde také za podobnou
kariérou.Tím jistě vzniká zajímavá dynamiku, ale těžko pře-
nositelná do reálného života. 
Známá je vaše láska k rockové hudbě, posloucháte ji i při
psaní?  
Nemohu jmenovat nějaké album, které mám zvlášť oblíbené, ale
rock mi často zní, když koriguji rukopis, což je jediná část mého
tvůrčího procesu, kdy si dovolím nějaký záměrný „hluk“ v pra-
covně. Dávám přednost tvrdším, hlasitějším skladbám, ale
nejsem fanouškem thrash nebo black metal nebo něčeho po-
dobného. 
Líbí se mi rockové kapely jako Led Zeppelin, Deep Purple, AC /
DC, Blue Oyster Cult a ještě pár dalších, které jsem poslouchal
i v dospívání. Možná tam je nějaká nostalgie – návrat do zlaté
éry hard rocku. Nějaký drzý bloger se mě jednou zeptal, proč
jsem u této hudby ustrnul, proč jsem se neposunul dál. Odověděl
jsem otázkou: proč nezůstanete tam, kde jste, pokud jste spo-
kojení a šťastní? 
Mám také několik playlistů, které obsahují hudbu z thrillerů a ho-
rorových filmů, což může být velmi užitečné, když se snažím
nasát atmosféru. Samozřejmě, vše závisí na tom, jakou část
knihy upravuji a jakou náladu se snažím vyvolat. Takže mám
„akční seznam skladeb“ pro různé příležitosti. Hudba byla vždy
pro mě užitečným a důležitým pomocníkem při psaní.
Co sám rád čtete? Jste fanouškem hrůzných thrillerů?
Jako čtenář nejsem žánru moc věrný, i když jsem takových knih
přečetl hodně. V současnosti se zajímám o klasickou sci-fi 
a romány, ale vlastně upřednostňuji i povídky. K mým oblíbeným
autorům patří Adam Neville, Ramsey Campbell, Mark Morris,
Reggie Oliver, Simon Clark a další. Mezi autory thrillerů patří 
k mám favoritům Peter James, Simon Kernick a Stuart
MacBride. Hodně se také zajímám o historické romány a fanta-
sy. 

(Ze zahraničních pramenů)

Paul Fink v nakladatelství DOMINO
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Hilary Green

DVaKrÁt KrÁlOVNOu

Matyldu Anglickou již ve dvanác-
ti letech provdali za německého 
císaře. S jejím druhým sňatkem 
ještě vzroste touha po moci, když 
se po smrti otce uprázdnil ang-
lický trůn. Získat jej ovšem není 
vůbec snadné, byť má na něj pod-
le středověkých zvyklostí nárok. 

Proti uzurpátorům a nelítostné šlechtě Matyldě nezbývá než 
pozvednout zbraň.

Vychází 3. prosince, rozsah 328 stran, cena 329 Kč

V. S. Alexander

OchutNÁVačKa

Rodiče pošlou Magdu k příbuz-
ným do Bavorska, aby ji uchránili 
před bombardováním Berlína. Od 
dívek jejího věku se očekává po-
slušnost a loajalita vůči třetí říši, 
Magda se dokonce stane ochutná-
vačkou jídla určeného pro samot-
ného vůdce. Ve víru nebezpečných 

událostí se snaží nalézt svobodu i důstojnost a v neposlední 
řadě naplnit svou touhu po lásce, bezpečí a pomstě. 

histOriE  
architEKturY

Přehledná a podrobně zpracovaná 
publikace krok po kroku mapu-
je průřez toho nejlepšího z dějin 
architektury v průběhu věků. 
Skvosty sakrální i sekulární archi-
tektury různých civilizací ze všech 
koutů světa přibližují kvalitní fo-
tografie, doplněné kapitolami vě-

novanými velikánům světové architektury. Nechybí zde po-
pis historických slohů i slovníček architektonických pojmů.

Vychází 3. prosince, rozsah 280 stran, cena 399 Kč

Vychází 19. listopadu, rozsah 288 stran, cena 319 Kč
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Ken McClure

lOVEc mYšlENEK

Doktor Barrownam provádí vý-
zkum ve věznicích s psychopatic-
kými vrahy, aby dokázal, že lze 
„přepnout“ genetickou výbavu 
odsouzených a tím změnit jejich 
chování. Je přesvědčen, že se blí-
ží největšímu objevu v dějinách 
neurologie. Když jeho práci pod-

poří utajený soukromý investor, rozhodne se doktor nové 
poznatky utajit, což se neobejde bez tragických následků.

James Patterson

hODiNa praVDY

Od poslední Alexovy návštěvy 
rodného města se toho hodně 
změnilo. Alexe pronásledují ne-
přátelské pohledy sousedů, zaží-
vá nejrůznější házení klacků pod 
nohy… zdejší obyvatelé jsou pře-
svědčeni, že Alexův bratranec za-
vraždil svého žáka, a dávají to celé 

rodině patřičně najevo. Alex se rozhodne najít důkazy, aby 
očistil nevinného, ale sám se při tom dostává na tenký led.

Vychází 3. prosince, rozsah 224 stran, cena 269 Kč

Ivana Andrews

OtOč sE tVÁří  
KE sluNci

Když Alice potřebuje udělat tlus-
tou čáru za minulostí, přesídlení 
na venkovský statek se zdá být 
skvělý nápad. Dům je však zatí-
žen věcným břemenem – útulkem 
pro opuštěná zvířata, což přináší 
řadu nečekaných potíží. Navíc se 

kromě citů k místnímu veterináři musí vypořádat i s výpady 
mstivého souseda, který je pro splnění svých plánů schopen 
zajít nebezpečně daleko.

Vychází 26. listopadu, rozsah 336 stran, cena 329 Kč
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Andrew Sean Greer
LESS
Žít dlouhou dobu v nesouladu sám se sebou se trestá 
i z medicínského hlediska. Ve dvaceti je to sice burcu-
jící a inspirující, jenže Arthur Less – druhořadý
spisovatel a průměrný kalifornský gay – neochvějně míří
k padesátce, kterou úkorně vnímá jako pomstu osudu.
Nebude lepší, když se přibývajícím létům poddá a pře-
stane marně brzdit nohama o koberec? Zrada dlouho-
letého partnera ho přiměje zařídit si dočasný odklad 
a zahrát si na světoběžníka, přestože do toho má taky
daleko. Přes Mexiko a Itálii cestuje do Německa, násle-
duje Francie a pak Maroko, Indie a nakonec jídelna sta-
rodávného japonského hostince. Poletuje při tom po
letištích jako poděs, přednáší studentům v jazyce, který
neovládá, flirtuje na pařížském balkonu, brázdí Saharu
na velbloudovi a chystá si žaludek na kulinářskou re-
portáž…
Nabarvené závoje i papírové masky postupně odpadají,
směšně váhavý hrdina se zklidňuje a už si nestýská. Že by se konečně smířil s možností,
že tu nebude napořád? A svět ho odmění: co bylo dosud pouťovým sklíčkem, nečekaně
zkrásní.
Kniha obdržela Pulitzerovu cenu za rok 2018.
Překlad Jana Jašová 
Vázaná, 296 stran, 348 Kč, ISBN: 978-80-7335-560-9,  EAN: 9788073355609
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A UŽ JE TO TADY: 
ta cesta, jíž se tolik děsil. Ta, na níž dovrší padesátku. Všechny
ostatní cesty v jeho životě vedly nevědomky k téhle jediné. Pobyt
v Itálii s Robertem. Výlet do Francie s Freddym. Divoký přejezd
přes celé Státy až do San Franciska, kde se po vysoké zabydlel
u přítele Lewise. I dětské cestování – táboření s otcem, který ho
brával na někdejší bojiště z dob občanské války. Jak jasně se
pamatuje na ty chvíle, kdy prohledával půdu kolem jejich stanu,
jestli nenajde kulku, a našel – div divoucí! – hrot šípu (časem si
začal připouštět možnost, že ho tam schoval otec). Nebo na házení
nožem, při kterém tatínek nešikovnému chlapci svěřil vystřelovák
a Arthur jím házel tak vyděšeně, jako by měl v ruce jedovatého
hada, a jednou s ním dokonce opravdového hada trefil (byť nutno
podotknout, že už to měl nějaký den za sebou). Na bramboru v alo-
balu, pečenou v ohni. Na strašidelnou historku o zlatém hnátu –
otcovo oblíbené povídání u táboráku. Jak drahé byly Lessovi tyhle
vzpomínky. (Později našel v jeho knihovně titul Jak vychovat chla-
pa, který otcům radil, co si počít se změkčilými syny, a všechny
uvedené aktivity – táboření na dávných bitevních polích, házení
nožem, opékání i strašidelné příběhy – tam byly podtrhané modrým
fixem. Ani tenhle archeologický nález však jeho šťastné vzpomínky
na dětství neposkvrnil.) Tehdy mu všechny cesty připadaly ne-
čitelné jako postavení hvězd na obloze. Teprve teď v nich začal
vidět znamení zvěrokruhu – a právě vycházel Štír. Spoléhal na to,
že letí z Berlína do Maroka, s krátkou přestávkou v Paříži. Necítil
lítost a nic v Německu nenechal. Poslední zrnka písku jeho čty-
řicátých let v přesýpacích hodinách života budou saharská. Ale
kdepak do Maroka.
V Paříži nastal problém. Arthur Less svádí celoživotní boj se zálud-
nostmi DPH. Jako americký občan má nárok na vrácení daně
z přidané hodnoty u zboží zakoupeného mimo Spojené státy.
V obchodech vás za tím účelem vybaví zvláštní obálkou, vyplníte
formulář a všechno se zdá jednoduché – na letišti si najdete pří-
slušné celní okénko, kde vám tu žádost orazítkují, a pak už si
můžete čekat na peníze. Jenže on zná jinou verzi tohoto příběhu.
Zavřená okénka letištních celníků, neboť jejich pracoviště se
opravuje, a tvrdohlavé úředníky, kteří chtějí vidět zboží, jež má
dávno uložené v odbaveném kufru. To už je snazší získat vízum do
Barmy. Jak je to vlastně dlouho, co mu dáma na informacích na
letišti Charlese de Gaulla odmítla sdělit, kde celníky najde? Nebo
když přece jen získal potřebné razítko a hodil obálku do koše na

recyklovaný odpad, který se tvářil jako
schránka? Znovu a znovu se nechá-

val okolnostmi zdeptat. Tentokrát
jim to ale nevyjde. Vytkl si cíl: do-

stat po téhle cestě tu zatracenou
daň zpátky za každou cenu. Po

italské výhře se na nákupech
v Turíně dost rozšoupnul

(košile chambray se širo-
kým bílým vodorovným
lemem, jaký mívá spod-
ní okraj fotografie),
takže na letiště v Miláně
dojel o hodinku dřív,

našel dotyčnou kancelář, vstoupil do ní s košilí v ruce – a od celní-
ka si vyslechl nepovzbudivou zprávu, že je třeba posečkat, až
opustí Evropskou unii. K čemuž dojde v Paříži, kde bude přestupo-
vat na let do Afriky. Nedal se tou zprávou zastrašit. V Berlíně zkusil
uplatnit stejnou taktiku, avšak se stejným výsledkem (celnice se
zrzavým ježkem, takže určitě Berlíňanka). Přesto se nevzdával. Při
přestupu v Paříži však narazil na zdatného soupeře. Další zrzka
s ježkem, překvapivě taky Němka. Buď to bylo dvojče té berlínské,
nebo si sem zaskočila na víkendový melouch. „Irské formuláře
nepřijímáme,“ informovala ho ledovou angličtinou. Jeho obálka je
jakýmsi podivným řízením osudu irská, ale formulář na vrácení
DPH uvnitř je italský. „Je to z Itálie!“ upozornil ji, leč zrzka zavrtěla
hlavou. „Italské, povídám! Ne irské!“ Měl bezpochyby pravdu, jenže
se rozkřičel, a tím pádem prohrál. Ucítil, jak se na povrch dere
velmi povědomá úzkost. Úřednice to na něm určitě poznala. „Mu-
síte to odeslat z Evropy,“ informovala ho. Pokusil se uklidnit
a zeptal se, kde je na tomhle letišti pošta. Její oči zvětšené brýlemi
už ani nevzhlédly a rty se nepousmály, když s uspokojením vyřkla
ortel: „Na letišti žádná pošta není.“ Odpotácel se od kukaně s po-
citem naprosté porážky a otupený panikou se vydal k odletové
bráně. S jakou závistí hleděl na štamgasty kuřáckých salonků, kteří
se culili ve svých prosklených výbězích. Nespravedlnost na něj
dolehla plnou vahou. Přebíral si v duchu všechny křivdy jako
korálky růžence, cítil je pod prsty, když je posílal dál. Plastový tele-
fon, který našla pod stromečkem jeho sestra, a on utřel. Dvojka
z chemie jen proto, že měl údajně nečitelnou závěrečnou písemku.
Nějaký prachatý zmetek, který se dostal na Yale místo něj, všichni
ti lidé, kteří nebohého Lesse šikanovali a vysmívali se mu, včetně
jeho vydavatele, který odmítl jeho poslední román, nebo vědomí,
že se nikdy nedostal do žebříčku nejlepších spisovatelů pod dva-
cet, pod třicet, pod čtyřicet ani pod padesát let – za touhle věkovou
hranicí už se literáti nerozlišují. Lítost po rozchodu s Robertem.
Teskná muka po Freddym. Jeho mozek se zase posadil do kasy
a markoval mu ceny za vyčpělé ostudnosti, jako kdyby za ně už
dávno nezaplatil plnou cenu. Snažil se, ale nedokázal to vzdát.
Nejde o peníze, namlouval si, nýbrž o princip. Udělal všechno
správně, a stejně ho zase odbyli. Nejde o peníze. Teprve když mi-
nul butiky Vuitton, Prada a další oděvní značky pojmenované po
pití nebo po cigaretách, konečně si to připustil: Jde o peníze.
V první řadě. A zničehonic jeho mozek usoudil, že na vstup mezi
padesátníky ještě není připravený. Když zbitý, zpocený a znavený
životem dorazil k davům čekajícím u své brány, jedním uchem se
zaposlouchal do oznámení v reproduktorech. „Vážení cestující do
Marrákeše, tento let je přeplněn. Hledáme dobrovolníky, kteří by
souhlasili s pozdějším odletem dnes večer, výměnou za peněžní
poukázku na –“ „Já se hlásím!“
Šprýmař osud zacinkal jako polední zvonkohra a převrátil hodiny.
Není to tak dlouho, co se Less v letištní hale cítil ztracený, okra-
dený a ponížený – a kde je teď? Pochoduje si po rue des Rosiers
s kapsou plnou bankovek! Zavazadlo mu uložili na letišti a nyní
stráví několik hodin ve městě, kde si může dělat, co se mu zlíbí. Už
zavolal jednomu starému příteli. „No ne, Arthur! Mladý Arthur Less!“
V telefonu: Alexander Leighton, příslušník hnutí Russian River.
Básník a dramatik, učenec a černošský gay, který odjel z Ameriky
před tamním buranským rasismem a vyměnil ho za sofistikovaný
rasismus francouzský... 
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Za knihu Less jste získal Pulitzerovu cenu. Jak jste se o tom
dověděl? Zavolali vám, nebo poslali e-mail?
No, oni mě vůbec nekontaktovali.
Opravdu?
Myslel jsem si, že kolem toho musí být nějaká ceremonie... Ale
abych nikomu nekřivdil. Je možné, že někdo zavolal na mé ame-
rické číslo, ale já měl italskou SIM kartu. Pracoval jsem v rezidenci
umělců v Toskánsku jako výkonný ředitel Nadace Santa Maddale-
na, která hradí tvůrčí šestitýdenní pobyt předním světovým spiso-
vatelům. Můj kamarád mi po večeři asi v půl jedenácté ukázal na
mobilu stránku San Francisco Chronicle, kde psali, že jsem vyhrál
Pulitzera. Uvěřil jsem tomu, až mně v noci kontaktovali přátelé,
kteří znali mé italské číslo. Tak jsem zavolal Michaela Chabona.
Řekl: „Ano. Vyhrál jste Pulitzerovu cenu. A já vám to říkám jako
první.“ Tak jsem mu to potvrdil, že je opravdu první, i když nebyl.
Jak jste přijal toto významné ocenění?
Byl jsem velmi dojatý. Během čtyřiadvaceti hodin se mi ozvalo
sedm vítězů Pulitzera. Zvlášť milá byla Donna Tarttová... 
Proč jsou humoristické romány často považovány za méně vý-
znamné, než ty s nějakým vážným poselstvím? 
U nás převládá názor, že velký americký román musí mít nejméně
800 stran. Lidé předpokládají, že závažný problém nelze řešit 
s humorem. Což samozřejmě není pravda, ale tradice je tak
hluboce zakořeněná ve vědomí čtenářů, že není zrovna lehké dívat
se na literární dílo objektivně a bez předsudků.  
Získal jste mimořádné ocenění, změní se nějak vaše psaní?
O tom jsem chvilinku přemýšlel asi tak ve tři ráno, takže jsem rád
za tuto otázku. Ve 3.30 jsem si vzal Xanax a vrátila se mi chuť do
dalšího psaní. Nejlépe se mi píše, když se bojím. Naštěstí mám
dostatečnou rezervu, ze které můžu čerpat. 
Váš protagonista, Arthur Less, je spisovatel homosexuál.  Ale
v románu je obviněn z toho, že je „špatný homosexuál“, pro-
tože jeho postavy trpí, aniž by jim to bylo nějak kompen-
zováno. Cítíte tlak na gay spisovatele, aby homosexuální po-
stavy představovali jen pozitivně?
Studentům říkám, ať jsou ve vyprávění svých příběhů pravdiví, 
i když tím mohou zklamat jakoukoli komunitu.
Román má zjevně romantický, šťastný konec, který v dílech
jiných aurtorů nemusí být běžný. Byl to váš záměr? 
Nikdy jsem o něm nezapochyboval. V literatuře vidím mezeru pro
příběh dvou zamilovaných mužů, který není traumatický ani zou-
falý.  Proto jsem chtěl napsat tuto knihu.  Chtěl jsem napsat román,
který potvrdí obtížnost být homosexuální, ale také, že to nelimituje
jeho možnosti radovat se. 
Jste z dvojčat. Jak to ovlivnilo vaše vnímání identity?
Jsem zvyklý být s jinou osobou, takže se cítím osamělejší, když
nejsme spolu. Je to divné, protože jsme si velmi podobní. Je
pozoruhodné vidět někoho, o němž si myslím, že je jakousi mojí
kopií, ale přitom vést jiný život a dělat jiná rozhodnutí. 

Jaké knihy jste si oblíbil v dětství? 
Měl jsem rád všechny knihy, které měly na začátku nějakou mapu.
Uvědomoval jsem si, že díky ní je v této knize obsažen celý svět 
a že ho chci poznat. To byl napínavý pocit. Mapa v knize se mi líbí
dosud.
Byl jste obklopen knihami?
Velmi. Mí rodiče pocházeli z chudých rodin a knihy byly jejich potě-
šením. Nastartovaly je na studia a pak na vědeckou dráhu.  Zřejmě
i proto byly knihy v našem domě vždy ceněny.
Existují nějaké žánry, kterým se při vlastním čtení vyhýbáte?
Stejně jako většina spisovatelů čtu nejen pro zábavu, ale také
abych pomáhal vlastnímu psaní. Třeba grafické romány jsou fanta-
stické, ale z profesního hlediska mi nic nepřinášejí, takže je nevy-
hledávám.
Takže jsou spisovatelé, po jejichž knize sáhnete, když hledáte
inspiraci?
Vždy je to Proust. Také Nabokov a W. G Sebald. Často čtu také
Philipa Rotha... 
Jaká je nejlepší kniha, kterou jste kdy dostal? 
Můj skvělý přítel Daniel mi neustále nosí knihy. Ale jen pár jich mám
stále na očích. Jsou to bláznivé romány americké spisovatelky
Lillian Hellmanové. Kdykoli se do nich začtu, tak mě dojmou.
Které knihy rád věnujete svým přátelům?
Všechny od Raymond Chandlera. Lidé moc nečtou, ale pokud jim
dám něco od Chandlera, stanou se z nich opět čtenáři, protože se
utvrdí v tom, jak jsou knihy fantastické. 

(Volně ze zahraničních pramenů)

Americký autor A. S. Greer (1970) vystudoval tvůrčí psaní
a přispíval do časopisů Esquire a New Yorker. Debutoval
v roce 2001 knihou povídek.
Je autorem šesti románů, za Less obdržel Pulitzerovu
cenu. Bestsellery se staly také Zpověď Maxe Tivoliho
(česky Odeon, 2006), Příběh jednoho manželství (česky
Víkend, 2010) a další. Greer učil na mnoha univerzitách,
a vedl workshop spisovatelů v Iowě. Žije v San Franciscu
a v Itálii. 



Javier Cercas  
AnAtomie Jednoho
okAmžiku
dne 23. února 1981 v 18.23 hodin vtrhla do španělského par-
lamentu v madridu skupina ozbrojených gardistů a po chvíli
nařídila vyděšeným poslancům a členům vlády, aby si lehli na
zem za své poslanecké lavice. Začal tím pokus o puč, jehož
prvotním cílem bylo odstranit dosluhující neschopnou vládu
Adolfa Suáreze a nahradit ji jakousi vládou národní jednoty,
kterou by v duchu „řízené demokracie“ vedl představitel ar-
mády. Část pučistů ovšem chtěla rovnou smést stále ještě
křehkou demokracii (diktátor Franko zemřel v roce 1975,
první svobodné volby proběhly ve Španělsku v roce 1977) 
a vrátit zemi k nějaké formě frankismu. V parlamentu zrovna
probíhalo hlasování o důvěře nové vládě – Adolfo Suárez totiž
své kritiky předešel a nedávno sám podal demisi, což ovšem
pučisty od jejich akce neodradilo. Všichni přítomní politici,
novináři a zaměstnanci parlamentu uposlechli rozkazy pu-
čistů a lehli si na zem, až na tři: dosluhujícího předsedu vlády
Adolfa Suáreze, jeho ministra obrany Gutiérreze mellada 
a vůdce španělských komunistů Santiaga Carrilla. do tohoto

okamžiku jako by se koncentrovaly všechny okamžiky násle-
dujících hodin, dnů a měsíců, ale do jisté míry jako by tato chvíle symbolizovala celé špa-
nělské dějiny 20. století a přechod od diktatury k demokracii. okamžik, který v sobě obsahuje
všechny ostatní okamžiky, jak o něm psal Jorge Luis Borges, kterého Cercas také zmiňuje.
Javier Cercas analyzuje tento okamžik, kdy se na chvíli zastavil čas, jako gesto osobní odvahy
tří politiků (pučisté měli pistole a samopaly a v jednu chvíli stříleli do vzduchu). Ale také jako
gesto tragické, gesto stvrzující politickou kariéru, která se nezadržitelně blíží svému konci,
gesto „posmrtné“, jež má dodat smysl předchozímu jednání svých protagonistů a zpětně jej
legitimizovat.

Překladatel: Adriana krásová 
Brožovaná, 464 stran, 497 kč, iSBn: 978-80-7260-400-5 
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Osmnáct hodin dvacet 
tři minut, 23. února 1981. 
V půlkruhovém sále poslanecké
sněmovny probíhá hlasování o no-
vém premiérovi, kterým se má za
chvíli stát Leopoldo Calvo Sotelo, 
a nahradit tak Adolfa Suáreze. Ten
podal demisi před dvaceti pěti dny 
a je stále úřadujícím premiérem po
téměř pěti letech ve funkci, během
nichž země skoncovala s diktaturou
a vybudovala demokracii. Poslanci
sedí v lavicích rudé barvy, a zatímco
čekají, až na ně při hlasování přijde
řada, baví se mezi sebou, podřimují
nebo se poddávají odpolední malát-
nosti. Sálem zní jasný hlas tajemníka
sněmovny Víctora Carrascala, který
od řečnického pultu čte ze seznamu
jména poslanců, a ti, když uslyší své
jméno, v lavici vstanou a podpoří, či
odmítnou slovy ano nebo ne kandi-
daturu Calva Sotela, nebo se zdrží
hlasování. Je to už druhé hlasování
a postrádá napětí: v tom prvním,
které proběhlo před třemi dny, Calvo
Sotelo nezískal podporu absolutní
většiny poslanců, ale v druhém mu
stačí podpora prosté většiny, takže –
vzhledem k tomu, že tuto většinu má
zajištěnou – pokud se nestane něco
nepředvídaného, bude kandidát za
pár minut zvolen předsedou vlády.
Ale něco nepředvídaného se stane.
Víctor Carrascal přečte jméno José
Nasarre de Letosa Conde, který hla-
suje ano; pak přečte jméno Carlos
Navarrete Merino, který hlasuje ne,
pak přečte jméno Manuel Núňez En-
cabo, a v tom okamžiku se ozve ne-
zvyklý hluk, snad výkřik, přicházející od pravého vchodu do sálu, 
a Núňez Encabo nehlasuje, nebo jeho hlasování není slyšet, nebo
se ztratí ve zmateném údivu poslanců, z nichž někteří se dívají jeden
na druhého, aby se ujistili, zda mají věřit či nevěřit svému sluchu, za-
tímco jiní se postaví v lavicích a snaží se zjistit, co se děje; spíš ze
zvědavosti než se znepokojením. Jasný a zneklidněný hlas tajemníka
sněmovny se zeptá: „Co se děje?“, tajemník něco zamumlá a zeptá
se znovu: „Co se děje?“ a ve stejnou chvíli vejde pravými dveřmi do
sálu dveřník v uniformě, rychlými kroky přejde ústřední půlkruh sálu,
kde sedí stenografové, a začne stoupat po schodech k poslaneckým
lavicím. V půli cesty se zastaví, vymění si pár slov s jedním z poslanců
a otočí se. Poté vystoupí o další tři schody a znovu se otočí. V tu
chvíli je slyšet druhý, neurčitý výkřik, přicházející od levého vstupu
do sálu, a poté třetí, také nesrozumitelný, a řada poslanců – a všichni
stenografové a také dveřník – se otočí směrem k levému vchodu.

Úhel záběru se mění, druhá kamera
zabere levé křídlo sálu: s pistolí v ru-
ce a vyzývavým výrazem stoupá po
schodišti směrem k předsednické
tribuně podplukovník Civilní gardy1
Antonio Tejero, projde kolem tajem-
níka a postaví se vedle předsedy
sněmovny Landelina Lavilla, který
se na něj nevěřícně dívá. Pod-
plukovník zakřičí: „Nikdo ani hnout!
Zachovejte klid!“, a pak uběhne ně-
kolik magických vteřin, kdy se nic
neděje a nikdo se nepohne a nezdá
se, že by se mělo něco dít nebo
někomu něco stát, je pouze ticho.
Záběr se změní, ale ticho trvá: pod-
plukovník zmizí, protože první ka-
mera zabere pravé křídlo sálu, kde
si všichni poslanci, kteří si předtím
stoupli, zase sedají a jediný, kdo zů-
stane stát, je generál Manuel Gutié-
rez Mellado, místopředseda
úřadující vlády. Adolfo Suárez vedle
něj stále sedí ve svém premiérském
křesle, trup nakloněný kupředu, jed-
nou rukou svírá opěradlo, jako by se
i on právě chystal vstát. Následující
čtyři výkřiky, zřetelné a nezpochyb-
nitelné, pak kouzlo zruší: někdo křičí
„Ticho!“, někdo křičí „Nikdo ani
hnout!“, někdo křičí „K zemi!“, někdo
křičí „Všichni na zem!“. Sál spěšně
poslechne: dveřník a stenografové
si kleknou vedle stolu, několik
poslanců se schoulí do svých křesel.
Generál Gutiérrez Mellado však
vyrazí směrem k rebelujícímu pod-
plukovníkovi, zatímco premiér Suá-
rez ho chytá za sako a marně se ho
snaží zadržet. Teď se podplukovník

Tejero znovu objeví v záběru, sestupuje po schodech od řečnické tri-
buny, ale v půli cesty se zastaví, zaskočený nebo zastrašený
přítomností generála Gutiérreze Mellada, který k němu kráčí a roz-
hodnými gesty ho žádá, aby okamžitě opustil sál – když vtom pravými
dveřmi do místnosti vrazí tři gardisté a vrhnou se na starého
vyzáblého generála, strkají do něj, chytají ho za sako, cloumají s ním,
téměř ho srazí na zem. Premiér Suárez vstane z křesla a míří za svým
místopředsedou; podplukovník stojí v půli schodiště, rozhoduje se,
má-li sejít až dolů, a pozoruje scénu. V tu chvíli se ozve první výstřel;
potom se ozve druhý výstřel a premiér Suárez popadne generála
Gutiérreze Mellada za paži. Generál stojí neohroženě proti gardistovi,
který mu gesty a křikem rozkazuje, aby si lehl na zem. Poté zazní
třetí výstřel a generál Gutiérrez Mellado, aniž by spustil pohled 
z gardisty, paži prudce vytrhne z premiérova sevření; pak se rozpoutá
střelba... 

Adolfo Suárez

Antonio Tejero



Jste profesorem španělské literatury
na univerzitě v Gironě, co pro vás zna-
menal návrat do rodného kraje?

Nějakou dobu jsem působil jako lektor 
v USA a když jsem měl možnost vzít mou
ženu a syna na několik měsíců do
Barcelony, bylo to pro mě něco úžasného.
Už jen pobyt u  Středozemního moře, kde
je zima taková, jako je v Illinois jaro. Kupo-
divu jsem se nezajímal o jídlo a architek-
turu a lidi, ale přečetl jsem téměř každou
knihu , která se mi dostala do rukou.  Četl
jsem Mercè Rodoredu, Clarice Lispectora
Isherwooda a Saramaga. Zvláště jsem
propadl kouzlu tří současných mistrů
španělské literatury: Javiera Cercase  z Barcelony, Javiera Maríase
z Madridu a Álvara Enrigue z Mexika a New Yorku.

Poznal jste tedy i stesk po domově...

Ano, bez toho bych si asi neuvědomil, kam patřím. Na univerzitě 
v Barceloně jsem studoval klasickou španělskou literaturu, ale
upřednostňoval jsem americké postmodernisty, jako je Robert Coover.
Dva roky koncem osmdesátých let byl asistentem na Illinoisské
univerzitě. Chtěl jsem být americký spisovatel, ale v Americe jsem
zjistil, že jsem Španěl a bylo, mi jasné, že mohu žít jen ve Španělsku. 

Říká se o vás, že jste ambiciózní umělec…

No nevím. Vždycky mi spíš přisuzovali roli outsidera. Jsem přistě-ho-
valec, dítě přistěhovalců z Extremadury. Chlapec bez kořenů.

Dokonce i v jazyce, že? Vaši rodiče
mluvili kastilský a teď zakotvili v Gironě,
ve městě, kde každý mluví katalánsky. 

To je pravda. Dosela jsem s tím měl prob-
lém, protože spisovatel jsem chtěl být od
čtrnácti let.  Ale protože jsem byl něco jako
vetřelec,  bylo to, jako bych bych říkal, že
budu astronautem... velmi zvláštní věc.
Pravděpodobně mým prvním přítelem,
který napsal knihu ve španělštině, byl
chilský spisovatel Roberto Bolaño.  To ještě
nebyl tak známý jako dnes. Často jsme si
telefonovali. Jednoho dne, mi říká: „Javier,
vyšla antologie mladých spisovatelů na-
zvaná Yellow Pages,  a nejste v ní. Musíte

mít někde velkého nepřítele.“ Odpověděl jsem mu: „Ne, to ne, tím to
nebude. Problémem je, v tom, že nikdo neví, kdo jsem!"

Takže v podstatě jste psal beletrii pro sebe, a vaší denní prací
byla žurnalistika… 

Ne, byl jsem na univerzitě. Protože jsem potřeboval vydělávat na
živobytí, víte? To byl můj nápad: působit  na univerzitě, psát knihy 
a nikomu je nedávat číst. Nikdo kromě Bolaña, mé matky a několika
přátel. Na pár let jsem odjel do Ameriky studovat a pak jsem psal. Ale
nemohl jsem se zbavit silné deprese. Vrátil jsem se z USA do
Barcelony a pak zpátky do Girony. A to bylo pro můj život rozhodu-
jící.

Javier Cercas se narodil do rodiny
veterináře. V roce 1966 se jeho rodina
přestěhovala z Extremadury do katalán-
ské Girony. Ve čtrnácti letech objevil dílo
literáta Jorgeho Luise Borgese. Roku
1985 ukončil studium španělského jazyka
na univerzitě v Barceloně. V druhé polo-
vině osmdesátých let dvacátého století
pracoval po dobu dvou let jako lektor v Illi-
nois, kde také napsal svůj první román. Od
roku 1989 vyučuje jako profesor
španělské literatury na univerzitě v Gironě.
Je ženatý a má jednoho syna.



V Anatomii jednoho okamžiku se objevuje termín „hrdina ús-
tupu“. Jako by se hodil na předsedu vlády Adolfo Suáreze,  který
představuje velmi složitý druh hrdiny, jenž je vlastně vzdálen
hrdinství, jak ho běžně chápeme.

Ve všech knihách je jen jeden čistý hrdina: Třeba Miralles ve Vojácích
od Salaminy. Musí zabít nepřítele – bastarda – a stále říká ne. 
V Anatomii jednoho okamžiku jsem ho hledal mezi členy parlamentu.
Někoho, kdo je muž, který říká ano. Rád by byl hrdina, ale nemůže.

Proč si to myslíte?

Myslím, že hrdinství je něco jako ctnost, je to něco tajuplného.  Když
se stane veřejným, ztrácí znaky hrdinství.  Před pravdou pak dáváme
přednost lži jen proto, že se zdá být krásná.

Nabízí se, že by hrdiny mohli být ti tři poslanci, kteří se před
pučisty neskryli pod lavicemi...

Ano, tři muži zůstali vzdorovitě vzpřímení. Byli to předseda vlády
Adolfo Suárez; jeho zástupce generál Gutiérrez Mellado a Santiago
Carrillo, předseda nově legalizované komunistické strany. Pro mě tím
začala skutečná španělská demokracie. 

Jaká je reakce na vaše knihy?

Odpověď je docela snadná. Mám své čtenáře ve španělštině.
Většinou jsou se mnou ve shodě. Mnoho dalších lidí však to, co říkám
v knize, bezvýhradně nepřijalo. Nechápejte mě špatně, zásadní je
„historická paměť“. Minulost není mrtvá, ale je součástí přítomnosti,
bez ní by byla přítomnost zmrzačena. Takže se dá říci, že i španělská
občanská válka je přítomná. Frankismus je také přítomen. Hodně lidí
rádo vymazává nejhorší část své historie.  Hnutí za historickou paměť
ve Španělsku bylo nedostatečné, až se nakonec stalo pouhou fikcí.
Až by se mohlo zdát, že všichni jsme byli proti Frankovi a všichni jsme
se chovali jako hrdinové. Ale to je naprosto falešné. Skutečnost je
složitější a ošklivější: fašismus podporovalo mnoho lidí. A já je za to
neodsuzuji. Být hrdinou je velmi obtížné. Jdete do vězení a zemřete,
to je obvyklý osud, a respektu se nedočkáte. Pokud lžete o minulosti,
nemluvíte pravdu ani o přítomnosti. 

Jaké místo má ve španělské historii neúspěšný převrat „F-23“ 
z února 1981, o němž píšete ve svém „non-fiction románu“
Anatomie jednoho okamžiku.

Pro nás je to jako atentát na Kennedyho: je to takový průsečík, 
v němž se soustřeďují všichni démoni naší nedávné minulosti.
Přestože Anatomie vychází z čisté fikce, snaží se projít bludištěm
skutečných příběhů. V tomto labyrintu je pravda roztrhaná na kousky,
rozptýlená a roztříštěná. Historická realita je pohřbena, ale stále 
existuje. A v této souvislosti mě napadlo, že jsem vlastně postmoderní
spisovatel. Neumím psát historické romány, ale minulost je jejich
nedílnou součástí. 

Často vznikají polemiky nad žánrem vaší Anatomie jednoho
okamžiku. Jakou jste vlastně zvolil formu?

Je to zvláštní experiment s románem: esej, kronika, biografie, ne-
tradiční kniha, kterou nakonec považuji za román.  Ale co je to vlastně
román? Snažím se vymyslet, co se dá s tím žánrem udělat.  Nejdříve
jsem knihu napsal jako román, ale byl jsem plný pochybností o formě.
Co bylo skutečné a co je fikce? Byl únorový převrat selhání nebo tri-
umf demokracie?
Nakonec se i u mě potvrdilo, že neurčitost je pro spisovatele úrodná
půda pro relativizování starých žánrů a pro zrození nových. Román
je žánr, který neodpovídá realitě, ale pouze sobě. 

Jste svým založením demokrat, ale narodil jste se do diktatury.
Musel jste se demokracii učit?

Když Franko zemřel, bylo mi třináct let. Demokracii se nelze naučit,
ta se vám musí dostat pod kůži a pak jí můžete věřit.  Vzpomínám si
na „vůni diktatury“, která moc voňavá nebyla,  na morální korupci, na
to, jak s vámi lidé zacházeli. To všechno jsem v dětství dobře vnímal.
Demokracie není rájem, je to jen ten nejlepší politický nástroj, který
máme .

Anatomie jednoho okamžiku získala prestižní španělské národní
ocenění, je nejčtenější knihou o neúspěšném převratu. Prodalo
se čtvrt miliónu výtisků. A to nepočítáme zahraniční vydání. Co
považujete za hlavní důvod svého úspěchu?

Nevím, jestli to dokážu pojmenovat. Ale když jsem začal psát, bylo
mi jasné, že se musím vyhnout byť sebemenší fikci. Nebylo to úplně
snadné, protože, jak už jsem říkal, nejsem historik. Uvědomil jsem si,
že všechno, co nám servíruje televize, je kontaminováno fikcí a v no-
vinách to není lepší. Pro mě to byla výzva, že touto cestou nemohu
jít. 

(Volně podle zahraničních pramenů)
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Dita Krausová
ODlOžený ŽivOt
Biografie pražské rodačky Dity Krausové (nar.
1929), která prošla terezínem, Osvětimí a Ber-
gen-Belsenem. ve své biografii popisuje dětství 
v Praze, vzpomíná na rodiče a kamarády. v li-
stopadu 1942 přišlo předvolání do transportu 
a rodina putovala nejprve do terezína a pak do
Osvětimi. Autorka popisuje zdejší kruté pod-
mínky: nedostatek jídla, pach spálených lidských
těl a všudypřítomný popel poletující vzduchem. 
Poznala i nechvalně proslulého lékaře Josefa
Mengeleho. v březnu 1944 jí hladem a vyčerpá-
ním zemřel otec, v červnu prošla i s matkou se-
lekcí a byly vybrány na práci v Hamburku, kde
zažily spojenecké nálety. Po válce se Dita vrátila
do Prahy, kde potkala svého budoucího manžela,
spisovatele Otu B. Krause. v roce 1949 oba odjeli
hromadným transportem přes Rakousko a itálii
do izraele. 
Autorčin příběh se stal předlohou 
pro hlavní hrdinku v knize Osvětimská
knihovnice od španělského autora
Antonia iturbeho.

Překladatel: Dagmar lieblová 
vázaná, 360 stran, 359 Kč, 
iSBn: 978-80-249-3724-3, eAn: 9788024937243
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Dětský blok
Na dětský blok mám jen neúplné vzpomínky. Například si nemohu
vzpomenout, jak a kdy jsem tam začala pracovat. Mladiství od čtrnácti do
šestnácti let se nepovažovali za děti, ale byli zde zaměstnáni jako
pomocníci. 
Mně bylo čtrnáct a půl. Blokältester Fredy Hirsch mě zaměstnal jako kni-
hovnici nejmenší knihovny na světě.
Hlídala jsem v bloku zhruba dvanáct knih,
které tvořily knihovnu. Byla to náhodná
sbírka. Některý z vězňů, kteří třídili za-
vazadla na rampě, je přinesl do dětského
bloku. Vzpomínám si na knížku, jež se
jmenovala Stručné dějiny světa od H. G.
Wellse. Pak tam byl atlas světa a jedna
knížka, která neměla desky, jenom
stránky. Ostatní tituly jsem zapomněla.
Ruth Bondyová tvrdí, že se tam ještě na-
cházela ruská gramatika, a Eva Merová si
vzpomíná na nějakou knížku od Karla
Čapka. 
Knihy si půjčovali vedoucí skupin a já je
sbírala odpoledne, když se děti roz-
cházely k rodičům. Musela jsem si pama-
tovat, komu jsem je půjčila, protože jsem
neměla ani tužku, ani papír, abych to za-
psala. Přes noc byly uschovány ve Fre-
dyho pokojíku. Nepamatuji se, jestli se
musely knihy tajit před esesáky, když
někdy vstoupili do dětského bloku. 
Tvůrcem tohoto dětského bloku, denního útulku, kde se pečovalo o děti,
které byly předurčené ke smrti v plynové komoře, byl Fredy Hirsch. 
Fredy, jak jsme se mu obdivovaly! Všechny děti chtěly být jako on.
Nejenom v Osvětimi, ale i v Praze na Hagiboru a v Terezíně, kde měl na
starost oddělení péče o mládež. Byl vynikající sportovec, dobře vypadal,
byl přímý a čestný. Dokonce i esesáci ho do jisté míry respektovali. 
Děti chodily do dětského bloku brzy ráno. Apel měly uvnitř. Potom se
skupinky dětí rozdělily podle věku a usadily se na stoličkách kolem
svého učitele. V bloku nebyla podlaha, jen holá
zem. Jednotlivé skupinky neoddělovaly žádné
přepážky. Po celé délce bloku se táhl vodo-
rovný komín s kamny na každém konci, který
blok ohříval. Už si nepamatuji, čím se topilo, ale
ráda jsem se opírala zády o teplý komín, knížky
narovnané před sebou. 
Disciplína v bloku nebyla nijak přísná. Některé
děti se aktivit nezúčastňovaly. Kdo chtěl, mohl
odejít nebo dělat to, co chtěl; jenom nesměl ru-
šit ostatní.
Neexistovaly žádné pomůcky – tabule, křída,
tužky nebo papír. Vyučování bylo ústní a tajné.
Oficiální verze zněla, že se děti učí německým
příkazům nebo že zpívají a hrají hry. 
Improvizovali jsme. Ostrouhali jsme třísku z ka-
valce a očernili ostrý konec v ohni. Dalo se tím
napsat několik slov a pak se špička opálila
znovu. Postup se opakoval, dokud nebyla tříska

už moc krátká. Nějaký papír se dal zachránit z hromádky vyřazených
stránek ze Schreibstube  nebo se psalo a kreslilo na balicí papír z ba-
líčků, jenž vězňům posílali přátelé. (Ty přicházely napůl prázdné, vy-
kradené mnoha rukama, jimiž prošly.) Některé děti skládaly i básničky. 
My starší dívky jsme pletly čepice pro muže, když jim všem jednoho dne
oholili hlavy jako trest za to, že utekl jeden nebo dva vězni. Rozpáraly
jsme svetry vyřazené ze skladu šatstva, z třísek jsme si vyrobily jehlice,

ohladily je o kámen a pustily se do
pletení. 
Vzpomínám si na milou scénu, která
se občas opakovala. Jeden z instru-
ktorů Avi Fischer si stoupl na vodo-
rovný komín, mával rukama jako diri-
gent a začal s několika dětmi zpívat.
Zazpíval vždy jednu sloku a děti ji
sborově opakovaly. Byla to francouz-
ská písnička o skřivánkovi, Alouette,
jemuž se postupně oškubávají pe-
říčka – z hlavy, z křídel, z krku. A Avi
pokračoval dál a přidával další části
ptáčka, které oškube. Děti byly čím
dál víc nadšené, ke zpěvu se postup-
ně přidávaly další a další skupiny dětí,
až byl celý blok zaplněn hlasy. Takové
okamžiky nás nesmírně posilovaly na
duchu. 
Na jaře, když se oteplilo, brali vy-
chovatelé děti ven. Chodili s nimi
kolem bloku nebo s nimi cvičili. Avšak
zároveň nešlo přehlédnout rampu,

kam denně přijížděly tisíce maďarských Židů, kteří byli rovnou odváděni
do plynových komor. Jejich zavazadla zůstala vždy ležet u kolejí, kde je
třídila skupina vězňů. Hory jídla se nacházely téměř na dosah, odděleny
kolejemi a plotem nabitým elektřinou. Děti je hltaly očima. 
Ti, kteří pracovali v dětském bloku a věnovali se dětem, ti, kteří jim
vytvářeli v tomto pekle útočiště, ačkoli již věděli o blížící se smrti, své 
i jejich chovanců, to jsou, podle mého názoru, největší hrdinové
Osvětimi. 

Dětský blok, kresba Dita Krausová



www.euromedia.cz

Mapa Auschwitz II (Birkenau) zobrazující Terezínský rodinný tábor BIIb a blok 31, kde se konala tajná škola

Španělský spisovatel Antonio Iturbe se setkal s Ditou Krausovou v Praze
v prosinci 2018 na křtu knihy ODLOŽENÝ ŽIVOT

Když Antonio Iturbe narazil uprostřed podrobných zpráv o nej-
slavnějších knihovnách světa na zmínku o tajné knihovně na
nejvíce neočekávaném místě: Auschwitz-Birkenau, položil si
otázku: „Jak bylo možné mít knihovnu uprostřed pekla?“ A ne-
vypudil ji z hlavy, dokud na ni nenašel odpověď. (viz video). 

Dá se tdy říci, že
vám nahrála náho-
da?
Určitě. Nejsem odbor-
ník na holocaust ani
historik. Na příběh
Dity jsem narazil ni-
koliv ze zájmu o dru-
hou světovou válku,
nýbrž studiem světo-
vých knihoven. 

A tak jsem našel neuvěřitelný
příběh dívky, která riskovala život
pro osm roztrhaných knih, aby 
s nimi mohla seznámit stovky
dětí v absolutně nejtemnějším
místě, jaké si snad ani nelze
představit. Lépe se nemohlo
potvrdit, že literatura je nejú-
činnějším nástrojem proti zapo-
menutí. Uvědomil jsem si, že
brzy nastane den, kdy nikdo ne-
zůstane, kdo by byl svědkem
nacistické genocidy. Pak se ztratí
všechny ty příběhy, které přeživší
nosili celý život v sobě. Proto
jsem se rozhodl, že musím na-
psat knihu Osvětimská knihov-
nice. Jsem šťastný, že se setkala
s mimořádně příznivým přijetím 
v mnoha zemích, v nichž vyšla.

Kultura není pro přežití
lidstva nezbytná; člověk
potřebujete pouze chléb
a vodu.  S chlebem k jídlu
a pitím vody lidé přežijí;
ale  lidstvo umře. Pokud
lidská bytost není hlubo-
ce dojatá krásou, pokud
nepřivře oči a neaktivuje
své představy, pokud ne-
ní schopna se ptát sama
sebe a zkoumat hranice
své nevědomosti, pak je
to muž nebo žena, ale ni-
koli osobnnost. 

Antonio Iturbe

https://youtu.be/UzWUp6w47mA

VIDEO



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

George Orwell
FArářOvA dcErA
dorothy, dcera ovdovělého faráře, vede chudý, ale
zbožný život – odolává svodům místního chlípníka, za
sebemenší zhřešení, byť jen myšlenkou, se bodne
špendlíkem. Jednoho dne se probudí po osmidenní ztrátě
paměti na ulici a musí se protloukat spolu s vandráky –
sbírá chmel, přespává v ubytovnách, nakonec skončí ve
vězení pro potulku. Podaří se jí uniknout ze šikmé
plochy? Přijme nabídku chlípníka, který jí podává pomoc-
nou ruku? Nalezne její vnitřní kompas ztracený směr?
Orwellův druhý, z části experimentální román živě
nasvěcuje realitu meziválečné Anglie – bídu, dluhy, neza-
městnanost a hlad, s nimiž se museli běžní lidé
každodenně vyrovnávat. Klade si také nelehké otázky 
o lidském údělu a smyslu pozemského života – dokáže
člověk pomocí víry překonat věčné strádání a nesprave-
dlnost?

„Kdo chce porozumět dvacátému století, musí si přečíst Orwella.“ 
– New york review of Books 

Překlad: Kateřina Klabanová
Brožovaná, 230 stran, 298 Kč, EAN: 9788025727102

https://www.kosmas.cz/knihy/242132/fararova-dcera/

Alexander Patschovsky
Bludiště PrAvé víry
Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách

Soubor studií předního německého medievisty je
věnován problematice pozdně středověké hereze,
kacířství a husitské revoluce ve středověkých
Čechách. Autor v nich rozkrývá proměnu pohledů
středověkých teologů na herezi od konce 13. století.
Zároveň si ale všímá samotných náboženských
představ heretiků, především valdenství. Středověké
hereze přitom pojímá jako výraz disidentství,
zaměřeného proti autoritativním přístupům katolické
církve, a jako hledání alternativ a pravých nábožen-
ských ideálů. v tomto duchu jsou vedeny i jeho pohle-
du do nitra husitské reformace, kterou považuje za
skutečnou náboženskou revoluci. Přínos Patschov-
ského přístupu spočívá ve skutečnosti, že husitskou
revoluci nazírá v širokém evropském kontextu, aniž
by přitom potlačoval její jedinečnost.

Překlad: Blanka Pscheidtová
vázaná, 360 stran, 298 Kč, EAN: 9788025726617

https://www.kosmas.cz/knihy/241501/bludiste-prave-viry/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde



Uri Orlev 
Je těŽké být lvem
Známý izraelský spisovatel Uri Orlev vydal více než
třicet knih pro čtenáře různého věku. Jeho romány
byly přeloženy do mnoha jazyků a získaly řadu
ocenění, včetně prestižní mezinárodní Ceny H. Ch.
Andersena. Novou knížku Je těžké být lvem Uri
Orlev věnoval zvídavým dětem, které by rády
věděly, co se stane, když se hlavní hrdina najednou
promění ve lva Hopiho. veselé vyprávění provázejí
ilustrace, které nakreslil Yossi Abulafia. Je těžké
být lvem, stejně jako předcházející tituly Uriho
Orleva Ostrov v Ptačí ulici, běž, chlapče, běž
a Domů ze slunečných stepí, českým čtenářům
přináší nakladatelství Práh.
Co byste si přáli zažít ze všeho nejvíc? David vždyc-
ky snil o tom stát se lvem a jeho nejlepší kamarád
měl stejný sen. Často si o lvech povídali a v jednom
kuse si na ně hráli. vymýšleli, jak se spolu domluví,
pokud se někdo z nich jednou lvem stane. David své přání svěřil psovi, který, jak se ukáže, je
vlastně začarovaný původně zlý, ale teď už dočista polepšený kouzelník. A pak se to stane.  
Náš hrdina se doopravdy promění ve lva a rázem se vyrojí spousta nečekaných potíží: místo
mluvení svede jen řvát a neohrabanou tlapou si nezvládne ani otevřít dveře. Jak svoji proměnu
vysvětlí mámě, která už není nejmladší? A nejhorší ze všeho je, že jeho nejlepší kamarád, se
kterým spřádal sny o lvech, už nerozumí jejich společné lví řeči. Jaká dobrodružství David coby
lev prožije a zůstane v kůži krále zvířat už navždy?

Z hebrejštiny přeložila lenka bukovská
vázaná, 160 stran, 269 kč, eAN: 9788072527762, ISbN: 978-80-7252-776-2

www.prah.cz
Zakoupit můžete zde https://www.kosmas.cz/knihy/252513/je-tezke-byt-lvem/

Více, rozhovor s autorem a video na další straně



www.prah.cz
https://youtu.be/bYvQ14Otftk

VIDEO

Uri Orlev, získal v roce 1996 cenu Hanse
Christiana Andersona, což je nejvyšší mezinárodní
ocenění za dětskou literaturu. Napsal přes třicet
knih pro děti a tři pro dospělé v hebrejštině. 
Porota ve zdůvodnění uvedla: „Ať už jsou jeho
příběhy umístěny ve varšavském ghettu nebo v je-
ho nové zemi Izrael, nikdy neopustí dětské vidění.
Píše srozumitelně a s humorem, který nikdy není
sentimentální a ukazuje, jak mohou děti přežít bez
hořkosti v drsných a hrozných časech.“

Jak v Izraeli, tak i mimo něj je Uri Orlev známý zejména pro své
knihy s tématem holocaustu, i když to autor vehementně popírá
a tvrdí, že píše o svém dětství a trvá na tom, že jde o auto-
biografii, nebo že děj rezonuje s ozvěnami jeho mládí. Počátkem
sedmdesátých let začal vydávat obrazové knihy odvíjející se ze
života vlastních dětí. 
Z tohoto období pochází kniha Je těžké být lvem, publikovaná 
v roce 1979, která nyní česky vychází v nakladatelství Práh.
Autor je přesvědčen, že dětská fantazie je mnohem bohatší než
si dokážeme představit, protože jsme to vesměs už zapomněli. 
Jaká jsou vaše kritéria pro dětskou knihu?
Důležité je toto: dobrodružství, dobrodružství, dobrodružství 
a opět dobrodružství. Pouze tohle. Toto poznání si nesu od
dětství, když jsem si přečetl knihu „Strýčkova chata“. 
Jde o mimořádně dobrodružnou a napínavou knihu, kterou si
pamatuji až dodnes, protože díky ní také znám něco o otroctví.
Několik generací obšťastnily knihy jako Robinson Crusoe 
a Gulliverovy cesty a možná ještě několik dalších.
Co si myslíte o fikci a realitě v knihách pro mladé čtenáře?
Knihu, která je vzrušující, dobře napsaná si mladí čtenáři přečtou
s velkým potěšením. Vzpomínám si, že když jsem jako malý
chodil  do knihovny, vždycky jsem se knihovníka zeptal: „Je tato
kniha napínavá?“ A pokud odpověděl kladně, půjčil jsem si ji
nikdy nebyl zklamán. Byly to přesně ty knihy, které jsem chtěl
číst.

Uri Orlev (24. 2. 1931 ve Varšavě)
Polsko-izraelský autor literatury pro děti a mlá-
dež, který přežil holokaust.
Je nositelem mezinárodní Ceny Hanse Chri-
stiana Andersena z roku 1996, vydal více než
třicet knih pro čtenáře různého věku. Jeho
romány byly přeloženy do mnoha jazyků a zí-
skaly řadu ocenění.

„Ta noc se ničím nelišila od ostatních. Probudil
jsem se tehdy s podivným pocitem a dřív, než
jsem stačil rozsvítit, staly se naráz tři věci:
pyžamo na mně začalo praskat, znělo to, jako
když se trhají staré hadry, a můj budík spadl na
zem, protože se pode mnou prolomila postel. Na
té posteli jsem spal už jako kluk a unést tělo
vážící najednou přes dvě stě kilo na ni bylo
zřejmě příliš. Natáhl jsem ruku po vypínači,
abych rozsvítil. Ale co to? Nemohl jsem ho nah-
matat. Uslyšel jsem cosi podivně zaškrabat 
o omítku, jako by někdo přejel drápy po zdi.
Polekal jsem se.“  

Židovští přistěhovalci přijíždějí v roce 1945 do Palestiny,
včetně 14letého Urího Orleva (vpravo) potom, co byl
osvobozen z koncentračního tábora Bergen-Belsen. 
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Anug Arudpragasam
Příběh krátkého
mAnŽelství
na srí lance zuří občanská válka. Dineš přišel o rodinu 
i veškerý majetek a mechanicky, bezmyšlenkovitě se pohy-
buje od jedné utilitární činnosti k druhé. Pomáhá v nemoc-
nici, v omezené míře zabezpečuje své nejzákladnější fyzic-

ké potřeby a na noc odchází z tábora ukrýt se před pravidelným ostřelováním do džungle.
Jeho rutinu naruší nabídka souseda z tábora, aby pojal jeho dceru za manželku. I tento návrh
je veden čistě účelovými pohnutkami – otec cítí, že jako ochránce selhal a hledá někoho, kdo
by za něj převzal břemeno odpovědnosti. k sňatku dojde, ale po kratičké fázi seznamování
dvou mladých lidí, která jako by nabízela nesmělou naději, přijde předvídatelný závěr a žádný
happy end se nekoná. 
věty i odstavce členěné do dlouhých volně plynoucích celků, jako by odrážely Dinešovy
nepřerušované proudy myšlenek. se svým okolím prakticky nekomunikuje, je uzavřen ve
vlastním světě, obrací se dovnitř, protože vnější svět zešílel. všímá si, jak funguje jeho tělo,
jehož pomíjivost si se zoufalou naléhavostí uvědomuje a v předtuše pravděpodobného konce
se s ním loučí. 
A z Dinešova ticha uprostřed válečné vřavy se hlasitě ozývá základní otázka: Co dělá člověka
člověkem, když z jeho života už nic nezbývá?
román mladého srílanského autora Anuka Arudpragasama působícího na newyorské
Columbia University byl po vydání kladně recenzován v americkém i britském tisku, m.j. 
v denících Guardian, Financial times a new York times i v prestižním literárním měsíčníku
kirkus reviews a byl zařazen do užší nominace na literární cenu Dylana thomase pro mladé
autory. 
Překlad: hana Zahradníková
vázaná, 235 stran, 298 kč, eAn: 9788025727096

https://www.kosmas.cz/knihy/234164/pribeh-kratkeho-manzelstvi/Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách
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Většina dětí má dvě celé nohy a dvě celé ruce, ale šestiletý chla-
peček, kterého Dineš nesl v náručí, už o jednu nohu přišel (tu pra-
vou, v půlce stehna), a teď měl přijít o pravou paži. Šrapnel mu
rozmělnil ruku a předloktí v měkkou beztvarou hmotu. Někde odka-
pávala na zem, jinde se srážela a zbytek byl zuhelnatělý. Tři prsty
úplně odpadly, těžko říct, kde skončily, a ty dva, které ještě zbývaly,
ukazováček a palec, visely na ruce jen za tenounká vlákna. Nejistě
se komíhaly ve vzduchu a tiše do sebe narážely, až Dineš došel tam,
kde se operovalo, poklekl na zem a opatrně chlapce položil na
prázdnou plachtu. Zdálo se, že se mu hrudník sotva pohybuje. Oči
měl zavřené a ve tváři nicnetušící klid. Nepochybně nebyl v nej-
lepším stavu, ale jediné, na čem v tuto chvíli záleželo, bylo to, že je
v bezpečí. Brzy přijde lékař, bude ho operovat a paže se mu co ne-
vidět hezky zahojí, zrovna tak jako amputovaná noha. Dineš se
chlapci zadíval na stehno a prohlížel si hladký, podivuhodně za-
oblený pahýl. Sestra toho malého říkala, že jej před čtyřmi měsíci
zranil výbuch miny, ten, při kterém zemřeli jejich rodiče. Amputaci
provedli v blízké nemocnici, jedné z mála, která tehdy ještě fungo-
vala, a na hladké kůži skoro nebylo vidět jizvy, dokonce ani stehy. Za
poslední měsíce viděl Dineš desítky lidí s podobnými pahýly,
v různých fázích rekonvalescence podle toho, kolik času uběhlo od
operace, ale pořád mu bylo zatěžko uvěřit, že všechny ty zkrácené
údy jsou opravdové. Připadaly mu jakoby falešné nebo neskutečné,
jako halucinace. Aby tu myšlenku zahnal, stačilo by samozřejmě jen
natáhnout ruku a dotknout se pahýlu před sebou, ujistit se jednou
provždy, jestli je kůže na něm tak hladká, jak vypadá, anebo je ve
skutečnosti drsná, jestli je pod ní cítit tvrdá kost, anebo je pahýl
opravdu takový, jaký se zdá – měkký jako nahnilé ovoce. Ale snad
že se bál, aby děcko nevzbudil, nebo možná z jiného důvodu, se Di-
neš ani nepohnul. Jenom tam seděl, obličej pár centimetrů od pa-
hýlu, úplně nehybně. Když dorazil lékař se sestrou v závěsu, poklekl
beze slova vedle plachty a zkoumal potrhané předloktí. Na klinice
neměli žádné chirurgické nástroje, žádná anestetika, celková ani
lokální, žádná analgetika ani antibiotika, ale z výrazu v lékařově tváři
bylo jasné, že se nedá nic dělat a musí se operovat. Ukázal sestře,
že má chlapci držet levou ruku a nohu, Dinešovi pak hlavu a pravé
rameno. Zvedl kuchyňský nůž, kterým amputace prováděli, zkon-
troloval, že je čistý, kývl na své dva pomocníky a přiložil ostrou špič-
ku těsně pod pravý loket. Dineš se připravil. Lékař přitlačil, hrot nože
pronikl skrz a chlapec, který se až dosud nacházel ve stavu hlubo-
kého tichého spánku, přišel k sobě. Otevřel oči, na krku a spáncích

mu naběhly žíly a vydal tenký skřek, který bez přestání pokračoval
po celou dobu, co lékař, zprvu pozvolna v naději, že chlapec během
operace zůstane v bezvědomí, a pak energicky a bez zaváhání,
řezal do masa. Na plachtu crčela krev a rozlévala se do hlíny. Dineš
měl chlapcovu hlavu položenou na klíně a zlehka ho hladil po vla-
sech. Těžko říct, jestli bylo dobře, nebo špatně, že přijde o pravou
paži, a ne o levou. Když bude mít jen levou ruku a nohu, rovnováze
to určitě nepomůže, ale vezme-li se to kolem a kolem, možná by bylo
horší, kdyby skončil s pravou rukou a levou nohou nebo s levou
rukou a pravou nohou, protože když se nad tím zamyslíte, tyhle kom-
binace jsou přece hůř vyvážené. Pochopitelně kdyby mu nepoško-
zené údy zůstaly na opačných stranách, mohl by při chůzi používat
berli, protože by si ji mohl přidržovat tou zdravou rukou a nahradit tak
špatnou nohu. 
Ale to stejně záleželo na tom, co bude chlapci pomáhat v pohybu, až
se zahojí, jestli to bude invalidní vozík, berle, nebo jen jeho zbývající
noha, takže se v tuto chvíli nejspíš ještě nedalo říct, jestli měl štěstí,
nebo ne. Lékař dál řezal do masa, ne rychlými účelnými pohyby, ale
trhaně, jako pilou. Zachovával si nezúčastněný výraz, dokonce i když
nůž zaskřípěl o kost, jako by oči, které celou tu scénu sledovaly,
patřily někomu jinému než řezající ruce. Jak lékař dokázal takhle
fungovat, den za dnem, pořád dál, to bylo Dinešovi záhadou. Všichni
věděli, že když se frontová linie posunula na východ, místo aby se
ukryl do bezpečí na území pod kontrolou vlády, z vlastní vůle se roz-
hodl, že v oblasti zůstane, aby pomáhal těm, kteří tam uvízli. Stě-
hoval se z jedné nemocnice do druhé, tak jak je postupně ničilo
ostřelování, a když nakonec před týdnem rozbombardovali i oblastní
nemocnici v táboře, kde pracoval, rozhodl se společně s několika lid-
mi z personálu proměnit nedalekou opuštěnou školní budovu v im-
provizovanou kliniku a doufal, že bude natolik nenápadná, aby tam
v bezpečí mohl ošetřovat raněné civilisty. Provozovali ji tak trochu
jako pásovou výrobu – dobrovolníci nejdřív nanosili raněné do ope-
račního prostoru, tam jim sestry vyčistily rány a každého co možná
nejlépe připravily na operaci, pak přišel lékař, odoperoval je a okam-
žitě se přesunul k dalšímu člověku. Šití ran a fačování nechával na
sestrách, pokud se ovšem nejednalo o dítě, to potom lékař trval na
tom, že všechno udělá sám. Raněného pak přenesli na prostranství
před klinikou, kde se ve společnosti příbuzných a pod občasnou
kontrolou sester buď zotavil a brzy dokázal sám odejít, nebo zemřel
a dobrovolníci jej museli odnést a pohřbít. Každý den od rána do noci
lékař takhle bral jednoho pacienta za druhým, operoval naprosto bez
emocí, nikdy se neunavil a téměř neodpočíval, kromě toho, když
dvakrát denně přerušil práci, aby se najedl, a také na pár hodin
v noci, kdy se pokoušel spát. Dineš věděl, že je to velký muž, který
si zaslouží nekonečnou chválu, přestože když se mu teď díval do
tváře, nedokázal z ní vyčíst, jak to, že vydrží takhle fungovat, ani
jestli mu zbyly ještě nějaké city. Čvachtavý zvuk nože procházejícího
masem vystřídalo zaškrábání ostří o plachtu a řezání konečně usta-
lo. Chlapec měl hlavu bezvládně položenou Dinešovi na klíně a ve
tváři už zase prázdné nevědomí. Lékař zvedl, co zbývalo z paže,
která teď končila těsně pod loktem, a klůckem odsával dosud kapa-
jící krev. Poťupkal ránu jiným hadříkem, tentokrát vyvařeným a na-
puštěným jodem, pečlivě přes ni sešil tenké kousky přesahující kůže
a potom ji úhledně zafačoval jedním z posledních obvazů. Když bylo
všechno hotovo, zvedl lékař chlapce do náruče a odešel se sestrou
najít klidné místo, kde by malý mohl odpočívat. 
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Děj vašeho románu Příběh krátkého manželství se odehrává
během poslední fáze občanské války v Srí Lance. Hlavní hrdina
Dineš je deformován stálou přítomností smrti. Jaká je geneze
románu, v nemž jde v podstatě o hlubokou sondou do lidské
duše. Jak jste zkoumal situaci člověka ve válkách, jak se mění
jeho charakter a čím je navždy poznamenán?  
Prvotním impulsem byl docela zvláštní zážitek. Otevřel jsem internet
a tam viděl velké množství obrázků a videí, pořízených přeživšími 
v posledních dnech genocidy v letech 2008 až 2009 na severový-
chodě Srí Lanky. To, co jsem viděl, mnou otřáslo. Vůbec jsem
nevěděl, co s tím zážitkem mám dělat, jak se s ním vyrovnat. Tak
jsem začal psát. Scény, zamýšlel jsem se nad duchovními pochody
aktérů, napadaly mě myšlenky, jaké asi vedly jejich činy, a  tyto
útržky se staly ústředními částmi románu. Příprava na psaní nebyla
téměř žádná, musel jsem reagovat okamžitě. Bylo to i v zájmu mého
duševního zdraví. Nejvíce mě rozrušilo několik fotografií mladého
příslušníka tamilských tygrů přivázeného k jedné z palem. Na sním-
cích se objevovaly záběry 
z jeho mučení až do okam-
žiku, kdy byl zabit. Oběť mi
připomínala mého bratran-
ce, s nímž jsem si hodně
podobný, a já si představo-
val, že u toho stromu jsem
přivázaný já a všechny ty
hrozné útrapy se dějí mně.
Domnívám se, že tato silná
fyzická úzkost, že všechno,
co se stalo s lidmi ve Vanni,
se mi mohlo přihodit také.
(jelikož jsem byl méně
šťastný a méně privilego-
vaný).  Odpověděl jsem na
obrázky a video, které jsem viděl, velmi fyzicky a do hloubky.
Bylo záměrem nezaujmout vyhraněné stanovisko vůči válce, 
a popsat všechna její zvěrstva, ale více se zaměřit na situaci
mladého muže, který se snaží vyhnout vojenskému odvodu? 

Do popředí jsem záměrně nepostavil politický a historický kontext
občanské války. Ten je na Srí Lance vesměs známý. Ssmozřejmě
jsem se mu nemohl úplně vyhnout, ale důležitější pro mě bylo
zaměřit se na jedince, jak čelí té hrůzné mašinérii. 
Čeho jste chtěl dosáhnout tím, že jste postavil do protikladu
válečné pustošení a intimitu manželství  Dineše a Gangy, které
je poznamenáno nejistou budoucností a zranitelností uprostřed
masakru?
Já na to v té době ani moc nemyslel. Ozbrojený konflikt považuji za
jakousi kulisu pro román, která určuje ději prostředí pro vykonání
toho, co chci, aby se stalo, a nic víc. Mám pocit, že neadekvátní
přemýšlení o vnějších věcech by mě jen rozptylovalo a odvádělo  od
účelu, pro který píši.
Vyrostl jste v Kolombu a nemohl jste se nestat svědkem násilí.
Také jste strávil určitý čas ve Vanni v severní provincii Srí
Lanky, která byla hluboce postižená konfliktem. Pomohlo vám
popsání tragických událostí vypořádat se s démony z minu-
losti?
V Kolombo jsem žil celkem v ústraní a nebyl bezprostředním svěd-
kem bombardování. A tak jsem nikdy neviděl rozdrcená a krvavá
těla, která jsou na snímcích na internetu.  O to větší šok to pro mě
byl, když jsem je tam objevil.  Takže ano, psaní bylo způsob, jak
násilí vytěsnit z mysli, i když vím, že se to takto nedá věrohodně
pojmenovat, protože vyrovnat se s ním nelze, ať už je to v rovině
osobní nebo sociální. Nesmyslné zabíjení tolika tisíců lidí se zkrátka
příčí lidskému rozumu. 
Kdy jste začal Příběh krátkého manželství psát?
Začal jsem v září 2011. Děj se odehrává v březnu 2009. Válka končí
18. května 2009. Před touto čtvrtou fází války ovládali tamilští tygři
většinu severovýchodní Srí Lanky kromě poloostrova Jaffna.  Během
roku nebo roku a půl se území tygrů zmenšuje a civilisté opouštějí
své domovy a jsou na útěku. Na velmi malém prostoru zůstane na
severovýchodním pobřeží Srí Lanky u moře obklíčeno 300 000 lidí.
Jsou vystaveni bombardování. A 40 000 lidí zemře.

Co budete dělat po
dokončení své diser-
tační práce na Columbia
University?  
Miluji Indii. Zbytek svého
života pravděpodobně
strávím někde mezi Srí
Lankou a Indií. Mým
plánem je, že chci určitou
dobu žít na severu Srí
Lanky a učit tam na
univerzitě. Také chci žít v
v Bombaji nebo v Dillí.
Nevím, vše je pro mě

docela otevřené, ale je mi jasné, že se trvale usídlím někde v Indii
nebo na Srí Lance.

(Volně podle zahraničních pramenů)

Anuk Arudpragasam pochází z Kolomba na Srí Lance, 
v současné době pracuje na doktorátu z filozofie na
newyorské Columbia University. Píše v tamilštině a an-
gličtině. Příběh krátkého manželství je jeho první román,
dostal se do užší nominace na prestižní cenu Dylana
Thomase pro mladé autory.
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Sheila Fitzpatricková
Ve StalinoVě týmu
Roky riskantního života v sovětské politice

Kniha Sheily Fitzpatrickové Ve Stalinově týmu. Roky
riskantního života v sovětské politice je pozoruhodnou
sondu do nejvyšších pater sovětské politiky 20. až
počátku 50. let 20. století. na rozdíl od většiny prací,
které se soustředí na osobu sovětského diktátora J. V.
Stalina, se Fitzpatricková zaměřila na jeho nejbližší
spolupracovníky. Prostřednictvím dobové koresponden-
ce, úředního materiálu i četných vzpomínek a pamětí
ukazuje, že za Stalinem stála skupina věrných, kteří

tvořili nebývale efektivní tým až do Stalinovy smrti v roce 1953. Stalinovi oddaní druhové 
s ním nejen úzce spolupracovali, ale zároveň patřili i k jeho nejbližších a povětšinou jediným
známým. Do Stalinova v průběhu třiceti let patřili například molotov, malenkov, Kaganovič,
Vorošilov, Berija, andrejev či Chruščov. V důsledku politického teroru, jenž se nevyhýbal ani
členům týmu ani jejich rodinám, se jeho složení mnohokrát změnilo. někdy tým sloužil 
k přenášení zodpovědnosti ze Stalina na kolektiv, jindy si na svých spolupracovnících
sovětský despota testoval své nápady. mnohokrát však došlo i k tomu, že pro nevoli členů
týmu Stalin svá rozhodnutí zrušil. V týmu podle Fitzpatrickové panovala určitá hierarchie, jež
odrážela proměnlivou politickou moc konkrétních osob. autorka prostřednictvím analýzy
fungování týmu konstruuje zcela nový obraz Stalina v jeho pracovním i rodinném prostředí,
čímž od základů mění naši představu o řízení Sovětského svazu po většinu jeho existence.

Překlad: Daniela orlando
Vázaná, 384 stran 398 Kč, ean: 9788025726419

https://www.kosmas.cz/knihy/244803/ve-stalinove-tymu/Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy  na následující straně
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Když Stalin hrál o čas při jednáních se zahraničím, odvolával se
někdy na to, že hlavním problémem bude přesvědčit politbyro. Bralo
se to jako výmluva, protože diplomaté správně předpokládali, že
konečné rozhodnutí bude na něm. To ale neznamená, že neexisto-
valo politbyro, se kterým se radil, nebo tým kolegů, s nimiž spolupra-
coval. Zmíněný tým – vždy zhruba desetičlenný a tvořený výhradně
muži – vznikl ve 20. letech 20. století. Po Leninově smrti bojoval 
s opozičními týmy vedenými Lvem Trockým a Grigorijem Zinovjevem
a překvapivě se udržel celá tři desetiletí jako fénix schopný přežít 
i ožehavé situace typu Velké čistky, paranoie Stalinových posledních
let nebo riskantního přechodového období po Stalinově smrti. Třicet
let je dlouhá doba na působení v politice, a to i v méně vražedných
politických podmínkách, než jaké panovaly v Sovětském svazu za
Stalinovy vlády. Tým se nakonec rozpadl vroce 1957, když si jeden
ze členů (Nikita Chruščov) přisvojil hlavní rozhodovací pravomoci 
a zbavil se ostatních členů. Pro skupinu vedoucích pracovníků sdru-
žených kolem Stalina používám termín „tým“ (rusky komanda). 
S tímto výrazem pracuje přinejmenším jeden další badatel, ale našly
by se i jiné možnosti. Lze jí například říkat „banda“( šajka), pokud
chcete tvrdit, že na aktivitách jejích členů, tzn. řízení státu, bylo něco
nezákonného, co z nich dělalo spíš zločince než vládu. Můžete ji
také označit za „politbyro“ (tzn. výkonný orgán ústředního výboru
komunistické strany volený občasnými stranickými sjezdy), což je
částečně správné, jelikož členská základna obou orgánů byla velmi
podobná, ale nikdy se tak úplně nekryla, protože Stalin dával před-
nost neformálním pracovním kolektivům. Nebo pro ni můžete použít
další hanlivý výraz v sovětském diskurzu – „frakce“. Ti, kdo dávají
přednost „bandě“ nebo jiné alternativě, si mohou vduchu nahradit
veškeré výskyty příslušného slova. Každopádně šlo o kolektivní
orgán, jehož členové byli pověřeni individuálními povinnostmi, ale
pravidelně se scházeli jako skupina stmelená věrností Stalinovi 
a zpočátku ivzájemnou loajalitou. Původně měl čelit ostatním týmům,
které po Leninově smrti usilovaly o vedoucí postavení, a když
zvítězil, změnila se jeho pracovní náplň na řízení státu. 
Jako většina týmů i tento měl svého kapitána, Josifa Stalina, který
měl nad ostatními značnou moc a kterého můžeme zároveň
přirovnat k hrajícímu trenérovi. Jeho výsady, byť nepsané, v praxi
zahrnovaly z politického hlediska zásadní pravomoc výběru a od-
volávání ostatních spoluhráčů. Většina týmu vprvních letech tykala
jak jeden druhému, tak Stalinovi, jehož bylo zvykem označovat za
prvního mezi rovnými. Skutečnost, že je něčím víc, však byla čím dál
zjevnější a po válce už Stalinovi tykalo jen několik veteránů. Šlo 
o tým očividně definovaný svým vedoucím. Stalinův tým (stalinskaja
komanda), jemuž se po Stalinově smrti podařilo něco zcela
neočekávaného, totiž fungovat jako týmové vedení i bez něj. 
V akademickém světě, kde Stalin už dlouho existuje jako jedinečný

předmět politických biografií, může být zavedení týmu mylně
chápáno jako nepřímý náznak toho, že Stalinova moc nebyla tak
velká, jak se dosud předpokládalo. Nic takového nehodlám tvrdit. Při
shromažďování podkladů pro tuto knihu mě naopak zarazila míra
Stalinovy autority u zbytku týmu a neotřesitelnost jeho prvenství i za
okolností zjevně volajících po změně, například v červnu 1941.
Hlavní politické iniciativy byly jeho, zatímco přínos týmu (často ob-
tížně specifikovatelný, jelikož autorství veškerých iniciativ se
standardně připisovalo Stalinovi) se vesměs omezoval na otázky
týkající se oborů a institucionálních povinností jednotlivých členů,
které Stalin považoval za podružné. Skutečnost je ale taková, že
Stalin i jako nezpochybnitelný muž číslo jedna upřednostňoval – na
rozdíl od svých současníků Mussoliniho a Hitlera – úzkou spoluprá-
ci se skupinou vlivných postav, které byly věrné jemu osobně, ale
zároveň fungovaly i jako tým. Tito muži s ním nesoupeřili o vůdčí
postavení, nebyli však ani politicky bezvýznamní a na rozdíl od
sekretářek nebo tajných agentů netvořili ani obyčejný „doprovod“.
Řídili důležité sektory typu armády, železnic a těžkého průmyslu,
nezřídka velmi schopně. V politbyru hájili zájmy institucí, které zrov-
na měli na starosti. Většinu důležitých politických otázek probírali
(spolu se Stalinem) jako skupina na častých formálních i ne-
formálních schůzích. Stalin sice nepotřeboval jejich souhlas k pro-
sazení svých iniciativ, ale někdy od zamýšlených kroků upouštěl
nebo jednoduše, například při zapuzování politických vyděděnců,
počkal, až zbytek týmu změní názor, pokud vycítil, že jejich podpora
je vlažná nebo nulová.
Složení týmu doznalo v průběhu oněch třiceti let určitých změn. Tři
členové (Sergej Kirov, Valerian Kujbyšev a Sergo Ordžonikidze)
zemřeli v polovině 30. let a další (Michail Kalinin) hned po válce. Ve
druhé polovině 30. let se tým rozrostl o čtyři nové rekruty (Andreje
Ždanova, Nikitu Chruščova, Georgije Malenkova a Lavrentije Beriju).
Velké čistce padlo za oběť několik okrajových členů, zejména trojice
působící na Ukrajině (Stanislav Kosior, Vlas Čubar a Pavel Posty-
šev) a poválečná leningradská aféra ukončila strmou kariéru jednoho
nováčka (Nikolaje Vozněsenského). Jádro – Vjačeslav Molotov,
Lazar Kaganovič, Anastas Mikojan, Kliment Vorošilov a do roku 1952
také Andrej Andrejev – však zůstalo stále stejné, a byla to právě tato
skupinka spolu s nově příchozími z 30. let, která se po Stalinově
smrti chopila moci jako tým, tzv. jako „kolektivní vedení“. Rozsah
nezávislých pravomocí jednotlivých členů týmu v příslušných sférách
působnosti se v průběhu času lišil stejně jako míra, do jaké se
považovali za kolektiv, a ne bandu konkurentů. Je zajímavé, že obě
tyto proměnné se posouvaly současně a stejným směrem. V první
polovině 30. let byly nezávislost i týmový duch na vrcholu a obojí
zaznamenalo prudký pokles ve druhé polovině 30. let v důsledku
Velké čistky. Za války následoval opětovný vzestup, který se udržel
– byť v ošidném kontextu – i po válce, až do Stalinovy smrti v roce
1953. Poslední období je obzvlášť zajímavé tím, že Stalin tehdy byl
nejprchlivější a nejpodezřívavější vůči kolegům, a přitom už
nedokázal pracovat s tak enormním nasazením jako dřív. Stále
přicházel s iniciativami, jimž se zbytek týmu musel podřídit (jako byla
například antisemitská kampaň ve druhé polovině 40. a první polo-
vině 50. let), ale v záležitostech, ze kterých výslovně nevyloučil
ostatní, ho členové týmu v závěrečné fázi nezřídka obcházeli. Když
chtěl v říjnu 1952 zbavit členství Vjačeslava Molotova (svého dlou-
holetého pobočníka) adalšího veterána Anastase Mikojana, zbytek
týmu se postavil na odpor... 



Jarmila Mandžuková
SEBELÉČBA – CESTA KE ZDRAVÍ A VITALITĚ
V této knize najdete to nejlepší ze sebeléčitelství, objevíte zázračnou sílu vlastní energie,
odhalíte dobou ověřené léčebné postupy a zkušenosti, které se prolínají s novými odbornými 
a vědeckými poznatky. Dozvíte se, jaké sebeléčebné metody jsou nejvhodnější na vaše zdravot-
ní problémy či posílení zdraví. Kniha přináší praktické a užitečné rady nejen v nemoci, ale i ve
zdraví, neboť vychází z myšlenky, že chorobám je třeba nejdříve předcházet, a teprve potom je
léčit. S tímto rádcem můžete pracovat různě, ale pravděpodobně nejjednodušší pro vás bude
cílené hledání pomoci na vaši nemoc či zdravotní problém. V knize se budete snadno orientovat,
nemoci, zdravotní potíže  a další rady jsou řazeny abecedně. Ke všem zdravotním potížím vždy
najdete krátký úvod, poté následuje popis sebeléčebné techniky či metody, v mnoha případech
je popis doprovázený obrázkem. U některých metod jsou dány pokyny o délce trvání či opako-
vání. Cvičte minimálně po dobu, která je u cvičení uvedena. Jednotlivé techniky provádějte
soustředěně  a vědomě. Pravidelná aplikace sebeléčebných technik má zásadní význam pro vaše
zdraví. Budete-li cvičit s hravostí, je velká šance, že nejenom vydržíte, ale že i s nepatrnou náma-
hou dosáhnete velkých účinků. Dopřávejte si čas, postupujte pomalu a trpělivě krok za krokem.
Každý z nás reaguje naprosto individuálně, sbírejte vlastní zkušenosti. Přijměte každý sebemenší
úspěch a dále na něm stavte. Sebeléčebné techniky můžete kombinovat a také si můžete
vytvářet vlastní sestavy. Pro vaši inspiraci jsou v závěru knihy návody na vaše sestavy – rituály,
které jsou nenáročné a vhodné pro každého. Odměna za vaši snahu je jasná. Nazývá se dobré
zdraví, lepší a šťastnější život.
Upozornění: Sebeléčebné metody, se kterými se setkáte v této knize, nemají nahradit lékaře.
Jejich cílem je rozšíření všeobecných znalostí o důležitosti vlastních léčivých sil. Při závažných
onemocněních je lékařská pomoc nevyhnutelná a omezit se v takových případech na léčení
svépomocí může být životu nebezpečné. Autorka nemůže ručit za následky vyplývající ať už ze
správného, či nesprávného použití sebeléčebných metod a technik, které jsou v knize prezen-
továny.
Váz., bar. obálka, ilustrace, 184 stran, 228 Kč, EAN 978-80-86231-63-1

https://www.kosmas.cz/knihy/235867/sebelecba-cesta-ke-zdravi-a-vitalite/Zakoupit můžete zde

NAKLADATELSTVÍ START, Jindřich Brožek, J. Horáka 1558, 256 01 Benešov, tel.: 317 721 828,
603 476 042, e-mail: brozek@nakladatelstvi-start.cz; www.nakladatelstvi-start.cz

Distribuce: EUROMEDIA GROUP, a.s.

DOTISK



Simon WincheSter
o světlech a stínech
přesného strojírenství
Když jsem se o předvánočním víkendu začetl do nejnovější knihy britsko-amerického
autora Simona Winchestera (*1944), vynořily se mi v paměti někdejší populárně
naučné knihy MUDr. Ludvíka Součka, který zemřel sotva padesátiletý právě před 40
lety. Jak známo, Souček psal o vývoji a záhadách fotografie, knihtisku, vzduchoplavby
a astronomie. Winchesterův autorský záběr je neméně široký – např. příčiny 
a důsledky zemětřesení a sopečné činnosti, Atlantický i Tichý oceán v dějinách světa,
záhady čínské minulosti či zákulisí tvorby Oxfordského slovníku angličtiny. Je s po-

divem, že Winchesterovy populární monografie a biografie zatím unikají – snad s jedinou výjimkou – českým nakladatelům;
jeho kniha Mapa, která změnila svět: William Smith a zrození moderní geologie vyšla v pražském nakladatelství BB/art 
v roce 2004. Podobně jako kdysi MUDr. Souček, Winchester zběhl z původní profese; vystudoval právě geologii na Ox-
fordské univerzitě. 
Ve své nejnovější knize se Winchester překvapivě obrátil k technické tematice: přesnému strojírenství, jeho vývoji a vše-
trannému uplatnění v nesčetných oborech lidské činnosti – od antické astronomie, hodinářství či námořní navigace přes
zbrojařství, optiku, železniční i leteckou dopravu až po mikročipy (Perfekcionisté: jak mistři přesného strojírenství stvořili
moderní svět, nakl. HarperCollins). 
Skoro každý z nás si ze školy pamatuje, že vynálezcem prvního parostroje by James Watt. Jeho geniální myšlenka se
však prakticky uplatnila až díky slévači Johnu Wilkinsonovi, jehož kovový píst byl natolik těsný, že válec nepropoštěl
nadbytečnou páru.„Až pak mohla začít ta opravdová průmyslová revoluce“, píše Winchester. Přesné strojírenství umožnilo
pozdější vývoj spalovacího motoru zdokonaleného jak Karlem Benzem a Henry Roycem, tak Henry Fordem a mnoha
dalšími. Autor se zmiňuje také o tranzistorové technice. Zatímco první tranzistory z roku 1948 byly o velkosti lidské ruky,
dnešní typický iPhone jich obsahuje milióny. 
V závěru knihy si autor klade zásadní otázky o důsledcích robotiky ve světle celosvětové hrozby masové nezaměstnanosti
a o vztahu „atomicky přesných“ přístrojů a nástrojů vůči tradičním rukodělným řemeslům a uměleckým oborům, „kdy
dovednost lidských rukou se zdaleka nedokáže poměřovat s perfektností strojů“.

Stanislav Perkner, mimořádný zpravodaj Deníku KNIHY v USA


