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Mariel Hemingwayová
Slunce vyšlo
Jak JSeM překonávala rodinné dědictví duševnícH
neMocí, záviSloStí a Sebevražd

tři sestry a slavné příjmení Hemingwayová.
zátěž, nebo výhoda? a na bedrech všechna ro-
dinná stigmata: duševní nemoci, alkoholismus,
sebevraždy, smrtelné nemoci, patologické vzta-
hy… Jaké to je patřit do rodiny Hemingwayových
a na každém kroku se setkávat s odkazem slav-
ného dědečka?
knižní podoba pamětí Mariel Hemingwayové,
vnučky velkého literáta, poodhalí čtenáři nejen
skutečnou pravdu o tom, zda byly Hemingwa-
yovy deprese neoddělitelnou součástí jeho
geniality; zda jeho smrt souvisela s  alkoholem
nebo s  impotencí, s  mylným pocitem nesmr-
telnosti nebo s obyčejným strachem. ale také se
díky autorčině herecké kariéře v  Hollywoodu
dostanete přímo „na plac“  této nejproslulejší
továrny na sny. Mariel Hemingwayová strhává
z  očí brýle mámení, naprosto otevřeně mluví 
o hollywoodských praktikách, zvláště těch, kte-
rými musí projít mladé, začínající herečky, aby
dostaly roli, aby nastartovaly svoji hereckou ka-
riéru či se v ní udržely. a slavnými filmovými
jmény se to v knize jenom hemží – Meryl Streepová, tom Hanks, Woody allen, robert de
niro…
přeložila Jitka chmelařová
vázaná, 280 stran + 16 stran barevná příloha, 359 kč, ean 9788072527151, iSbn 978-80-7252-715-1

https://www.prah.cz/knihy/slunce-vyslo-499 Rozhovor s autorkou na následující straně

Zakoupit můžete zde
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Jste úspěšná herečka. Byla jste nominována na Zlatý glóbus
a další prestižní herecká ocenění. Jaké vlastně byly vaše
začátky u filmu? 
Bylo mi 13 let a mojí sestře byla byla nabídnuta role ve filmu 
o supermodelce. Zeptala se mě, jestli bych chtěla hrát její malou
sestru. Měly jsme spolu poněkud napjaté vztahy. Byla jsem 
o sedm let mladší a byly situace, kdy na mě možná trochu žárlila,
protože mě rodiče proti ní brali jako malou roztomilou holku 
a některé prohřešky mi procházely u nich jednodušeji. Když mě
požádala, abych s ní natočila film, byla jsem v šoku. Chtěla jsem,
abychom byly obě úspěšné, protože jsem věděla, že s případným
mým úspěchem by se těžko vyrovnávala. 
Filmování jsem si okamžitě zamilovala. Vytrhlo mě to od strastí 
s matčinou těžkou nemocí a od problémů celé rodiny s alko-
holem. Nikdy jsem si nepomyslela, že se mi poštěstí dělat 
v životě práci, která bude pro mě nejen zálibou, ale i naplněním.
Nezapomenutelná byla ocenění od holywoodských hvězd a vzru-
šující, že tak mladé dívce předpovídali kritici slibnou kariéru.
O románech vašeho dědečka se učí děti po celém světě.
Kterou jeho knihu jste si přečetla jako první?
Byl to Stařec a moře. Knihu jsem četla ve dvanácti nebo třinácti
letech a okouzlila mě. Nepochybovala jsem o tom, že dědečka
chápu lépe, než kdokoliv z mých spolužáků nebo i vrstevníků jinde
na světě. Byl to zvláštní pocit, který mně otevíral úplně nové pros-
tory.  
Vzpomínáte si na první esej, co jste napsala o jedné z dě-
dečkových knih?
Bylo to potom, co jsem si přečetla Pohyblivý svátek. Je to stále
jedna z mých nejoblíbenějších knih. Zachycuje období, kdy byl
dědeček s babičkou Hadley v Paříži, když se narodil můj otec John.
Fascinovalo mě, jak můj dědeček dokázal s takovou jasností 
a vášní popsat své dávné vzpomínky. Brala jsem to jako milostný
dopis babičce, vyznání Paříži a síle mládí. 
Vztah k přírodě, to je silný motiv v knihách Ernesta He-
mingwaye. Je to i pro vás důležité a existuje nějaké dědečkova
kniha, která by vás s přírodním světem spojovala? 
Myslím, že vztah k přírodě je patrný ve všech Ernestových knihách.
Jsem přesvědčena, že každý zažil chvíle, kdy mu svět přírody
vytvářel neodmyslitelné pozadí pro vztah, odvahu, zbabělost... Zdá
se, že dědečkovo spojení s přírodou je jakousi metaforou života.
Co vás inspirovalo k napsání knihy Slunce vyšlo?
Došlo k tomu po dokončení dokumentu o mé rodině Running From
Crazy. Jsem hrdá na práci, kterou jsem odvedla ve filmu, ale
necítila jsem, že jsem odvyprávěla celý příběh. Chtěla jsem tak
znovu pohlédnout na své dětství, abych pochopila všechny rozho-
dující momenty mého života. 
Na čem nyní pracujete? 
Píšu filmový scénář podle dědečkova Pohyblivého svátku. Dále
připravuji televizní seriál a pracuji s Bobbym Williamsem na dvou
filmových projektech.  

Jste ochotna mluvit o prevenci sebevražd a depresí?
Jedním z důvodů, proč jsem tvrdě pracovala na prevenci se-
bevražd, je to, že se staly epidemií. Nelze plně pochopit, proč lidé
páchají sebevraždy nebo už rozpoznat varovné příznaky. Ale
každého, kdo se o sebevraždě zmíní, je třeba brát vážně. Je nutné
mu najít někoho (přítel, sourozenec, rodič, lékař nebo terapeut),
kdo ho navede na nový začátek. Všechna duševní onemocnění je
třeba chápat osobně. Ale každý, kdo jimi trpí, musí věnovat po-
zornost i životnímu stylu, zabývat se minulými zkušenostmi.
Nemocných je třeba se ptát: Jak žijí svůj každodenní život? Jak jí,
pijí? Tráví čas v přírodě? Cvičí? A udělají si čas na odpočinek, klid,
ticho, nebo meditace? Tyto jednoduché životní praktiky pomáhají
vyrovnat se se stresem a snížit nebo dokonce odstranit potřebu
léků. Zdravá volba bude vždy prospěšná. Lidé se svou hluboce
zmrzačenou duší těžko spontánně přistoupí na doporučení, že
mají lépe jíst a změnit životní styl, protože ze své vlastní tmy
nemohou vidět, co jim může pomoci. Proto tolik potřebují podporu
svých blízkých. Musí vědět, že jsou milovaní a nezůstávají sa-
motní. Snaha izolovat duševně nemocné je jedním z největších
nedorozumění, a tomu se snažím bránit, jak to jen jde.

(Ze zahraničních pramenů)

Mariel Hemingway je vnučka Ernesta Hemingwaye
a Hadley Richardson a dcera Jacka Hemingwaye,
nejstaršího syna Ernesta. Narodila  se 22. listopadu
1961 v Mill Valley v Kalifornii. Své křestní jméno
získala podle názvu kubánského přístavu, kam její
otec a děda s oblibou jezdili rybařit. 
Přestože se na veřejnosti propírala její sexualita 
a bulvární media o ni často tvrdily, že je lesbička,
brala Mariel tyto zvěsti s humorem a těžkou ránu
těmto fámám uštědřila dne 9. prosince 1984, kdy se
vdala za spisovatele a režiséra Stephena Crismana
s nímž má dvě dcery Dree a Langley.

Starce a moře jsem
četla ve dvanácti...



Nora Roberts
Stále 
v tvém StíNu
Jedné horké letní noci odhalí Naomi
otřesné tajemství svého otce, které
ji léta pronásleduje na každém
kroku. Přestože se snaží vše pečlivě
skrývat, nikdy se jí nepodaří stopy za
sebou zamést úplně a minulost ji
dohání nejen v  nočních můrách.
Kruh kolem Naomi se začíná uza-
vírat…
vázaná, 440 stran, 369 Kč, 
eAN: 9788075436191

https://www.alpress.cz/stale-v-tvem-stinu/
Rozhovor s autorkou 
na následující straněZakoupit můžete zde



S Norou Robertsovou si
povídáme o její tvorbě, 

jak získává náměty na své
bestsellery a dostaneme
se i k aféře s Janet Daily,

která  se  přiznala 
k umyslnému plagiátorství

jejích knih ...

Jak vzpomínáte na svůj první
vydaný román  Irský plno-
krevník v roce 1981? Co vás
přivedlo na dráhu spisova-
telky?
Vždycky jsem ráda četla, to
jsem podědila po rodičích, ale
nikdy jsem nepomyslela na
psaní jako na svoji životní
kariéru. Jednoho dne venku
zuřila sněhová bouře,  školka
byla zavřená, děti, které ne-
mohly ven, se nudily. V roz-
hlase nás vyzývali, ať neopou-
štíme své domovy, a já si vzpo-
mněla na dávnou příhodu. 
Abych se zabavila, zkusila
jsem ji popsat... Okamžitě mě
to chytlo a psaní jsem si rychle
zamilovala. Rozhodla jsem se
pro žánr romantiky. V té době
existovaly pouze knížky Har-
lequin především od britských
autorů v britském stylu. V roce 1980 nakladatelství Silhouette začalo
hledat nové, americké spisovatele, a to byla i šance pro mě. První
smlouvu jsem uzavřela v létě 1980. 

Jak vypadá typický den Nory Robertsové? 
Typický? Toužím po typických dnech, ale nemohu říci, že by takové
byly. Pro mě „ideální“ den vypadá asi takto. Vstávám mezi 7:30 a 8:00,
posnídám, poklidím a usednu k počítači. Nejprve projdu e-maily a pak
už se čtyři až pět hodin věnuji jenom psaní. Někdy si udělám krátkou
přestávku, během níž projdu poštu a podívám se na novinky na inter-
netu.  Pak připravím večeři a pokud mi práce šla během dne dobře,
vrátím se ještě na hodinu nebo dvě k psaní. V opačném případě jdu na
krátkou procházku nebo se dívám na televizi, případně si něco přečtu.

Váš manžel vlastní knihkupectví a vy mu pomáháte. Děláte to
ráda?
Knihkupectví milujeme. Turn The Page Bookstore Cafe se nachází
přímo na hlavní ulici v městečku Boonsboro v Marylandu.  Je to malý

obchod a můj manžel je oprav-
du okouzlující a přátelský.
Pracuje neuvěřitelně tvrdě, aby
zajistil dobré služby zákaz-
níkům, a to jak v obchodě, tak
i ve vyřízování objednávek po-
štou. Prodej přes internet se
totiž rychle rozrůstá. V nabídce
má  široký sortiment beletrie.
Nabízí také množství pode-
psaných knih (nejen moje!).
Naši zákazníci si také oblíbili
opravdu úžasnou kávu – tra-
diční typ i všemožné další
druhy. K tomu si mohou dát
muffiny, sušenky a samo-
zřejmě se začíst do vybrané
knihy. Můj nejstarší syn Dan
zde také pracuje. Panuje u nás
velmi příjemná atmosféra 
a své volné chvilky ráda trávím
právě tady.    

Čte manžel milostné scény,
které popisujete?
Máte-li na mysli ještě v ru-
kopise, tak to naprosto ne!
(smích) Nečetl žádnou mou
práci než vyšla. Pak přečte
celou knihu. 

Prožila jste si ošklivou epi-
zodu, kdy jiný autor plagio-

val vaši práci. Podařilo se vám to zastavit a ovlivnilo to nějak vaši
tvorbu? 
Podala jsem žalobu na Janet Dailey. Její plagiáty se týkaly nejméně
čtyř mých knih, další případy ještě zkoumáme.  Až to skončí, přestanu
na to myslet a doufám, že mě to nijak negativně neovlivní. Ale nechtěla
bych to znovu zažít, a to je i jeden z mnoha důvodů, proč jsem podala
žalobu. Plagiátorství je čára, kterou žádný spisovatel nemůže pře-
kročit, a pokud tak udělá, musí být právně postižen. 

Jaká je největší změna žánru romantiky od vašich počátků? 
Předpokládám, že otevření trhu – jeho plynulost. Romantika tak 
i vlivem větší konkurence absorbuje a začleňuje spoustu elementů 
z mnoha jiných žánrů, ale v zásadě to její podobu nezměnilo. Také je
vyváženější podoba hrdinky,  stala se silnější a nezávislejší. 

Jaká je největší výzva, s kterou jste se ve své kariéře setkala?
Každá kniha je výzva. Musíte do ní vložit to nejlepší, co ve vás je.
Mám štěstí, že svou práci miluji.               (Ze zahraničních pramenů)

Nora Robertsová, populární americká spisovatelka.
Napsala již více než čtyřicet románů, jejichž náklad dosáhl
třiceti milionů výtisků. Jako první spisovatelka svého žánru
byla přijata do Síně slavných romanopisců.
Navštěvovala Katolickou školu, krátce pracovala jako
právní sekretářka a od roku 1981 se plně věnuje psaní.
Poprvé začala psát při sněhové vánici, která ji na týden
uzamkla s dětmi doma. Píše také pod pseudonymy J. D.
Robb a Jill March.



Tony Judt POVÁLEČNÁ EVROPA
Její historie od roku 1945
V roce 1945 byla Evropa na kolenou. Značnou část evropských zemí těžce postihlo
válečné ničení, masové vraždění, letecké bombardování a rozvrat. Prakticky celá
východní polovina kontinentu upadla pod sovětskou nadvládu, takže jednu totalitu
tam nahradila druhá. Dnes už Sovětský svaz neexistuje a enkláva demokratických
států Evropské unie v současnosti sahá až k hranicím samotného Ruska.
Poválečná Evropa podává hutný a celistvý obraz cesty, kterou Evropa mezi těmito
dvěma body urazila; příběh, jehož děj se odvíjel ve stínu minulé války. Příběh
vzkříšení Evropy, která povstala z trosek; příběh sestupu a pádu sovětského ko-
munismu a vzestupu Evropského společenství a Evropské unie; příběh konce
evropských říší a obtížného a proměnlivého vztahu Evropy k válečné minulosti 
a ke dvěma supervelmocím, které jej vymezují, Rusku a Americe. Tony Judt líčí
rozvoj německé automobilové výroby ve světle toho, jak se stejnému odvětví vedlo
v Británii; dává do souvislostí pařížské události roku 1968 s nepokoji, ke kterým 
v témže roce docházelo v Praze a v Itálii; a při osvětlování podstaty Salazarovy
fašistické diktatury sahá po srovnání nejen s Francovým Španělskem, ale 
i s Ceauşescovým Rumunskem. Jasně a přehledně zachycuje jak celkový vývoj
Evropy, tak i protikladné zkušenosti Evropanů na Východě a na Západě.
Poučíme se zde o občanské válce v Řecku, o působení sociální demokracie ve
Skandinávii, o těžkostech dvojjazyčné Belgie, o krvavých taženích severoirské IRA
i baskických separatistů. Je to historie lidí stejně jako národů, vystupují v ní
Churchill i Mitterrand, generalissimus Franco i generál Jaruzelski, Silvio Berlusconi
i Josif Stalin.

A Poválečná Evropa má co říci i ke kulturním a sociálním dějinám: od francouzského a českého filmu, nástupu ledniček
či úpadku vlivu intelektuálů přes přistěhovalectví a vznik třídy gastarbeiterů až po fenomény, jako byly existencialismus,
punk rock, Monty Python nebo brutalistická architektura. Judtova kniha časově dovedená až po válku v Iráku a volbu
papeže Benedikta XVI. nám nabízí pochopení smyslu moderní evropské historie a identity, tedy toho, jaká Evropa je 
a jaká byla. Právem ji můžeme označit za jedinečnou práci na téma Evropa naší doby. 
Přeložil Dalibor Výborný
Vázaná, 1000 + 32 stran fotografické přílohy, 1 497 Kč,  ISBN 978-80-7260-368-8

http://www.eprostor.com/cz/katalog-titulu/povalecna-evropa.aspx?referrerID=42Zakoupit můžete zde
Ukázka z knihy a rozhovory s autorem na dalších stranách



Pro napsání této knihy jsem se poprvé
rozhodl, když jsem přestupoval na
Westbahnhof, jednom z hlavních vídeň-
ských nádraží. Byl prosinec 1989, a tedy
příhodná chvíle. Právě jsem se vrátil 
z Prahy, kde dramatici a historikové 
z Občanského fóra Václava Havla smetli
komunistický policejní stát a čtyřicet
strastiplných let „reálného socialismu“
na smetiště dějin. O pár týdnů dříve
neočekávaně padla Berlínská zeď. 

V Maďarsku i v Polsku každého zaměstnávaly problémy
postkomunistické politiky, protože staré režimy – před pár
týdny ještě všemocné – ustupovaly do bezvýznamnosti.
Komunistická strana Litvy s okamžitou platností vyhlásila
nezávislost na Komunistické straně Sovětského svazu. 
A rádio v taxíku, kterým jsem jel na nádraží, právě
přinášelo první zprávy o povstání proti Ceauşescově
diktatuře v Rumunsku. 
Topografií Evropy, od konce druhé světové války zkame-
nělou, otřásalo politické zemětřesení. Skončila jedna
epocha a rodila se nová Evropa. Aspoň tolik bylo zřejmé.
Ale s koncem starého řádu mělo být zpochybněno
mnoho předpokladů, po dlouhá léta samozřejmých. Co
se kdysi jevilo jako trvalé a jaksi nevyhnutelné, získávalo
najednou nádech pomíjivosti. Konfrontace studené války,
propast oddělující Západ a Východ, zápas mezi „komu-
nismem“ a „kapitalismem“, separátní příběhy z dvou
různých světů prosperující západní Evropy na jedné
straně a sovětských satelitů v její východní polovině na
straně druhé. To všechno už nebude možné chápat jako
výsledek ideologické nutnosti nebo železné logiky poli-
tického vývoje. Byly to nahodilé produkty dějin – a dějiny
je zase odvrhly. Budoucnost Evropy měla vypadat úplně
jinak, a stejně tomu mělo být i s její minulostí. Při zpětném
pohledu už jsme se na léta 1945–1989 neměli dívat jako 
na práh nové epochy, ale spíš jako na přechodné období,
poválečnou mezihru, pokračování pokusů o vyřešení
konfliktu, který se uzavřel v roce 1945, ale jeho dohra tr-
vala ještě další půlstoletí. Ať už na sebe Evropa v nad-
cházejících letech měla vzít jakoukoli podobu, známý 
a úhledně zpracovaný příběh o tom, co se v ní dělo před-
tím, se už definitivně proměnil. V prosincovém mrazu té
středoevropské zimy se mi zdálo samozřejmé, že dějiny
poválečné Evropy bude nutné napsat znovu. Byl k tomu
příhodný čas i místo. Vídeň roku 1989 se stala palimpses-
tem komplikovaných, propletených minulostí Evropy. 
Počátkem 20. století Vídeň byla Evropa: kvasící, nepo-
kojné, v sebeklamu žijící centrum kultury a civilizace na
prahu apokalypsy. Mezi válkami se Vídeň z někdejší
velkolepé imperiální metropole rakousko-uherské monar-
chie scvrkla na postupně upadající zchudlé hlavní město
zbytkového státečku, aby skončila jako správní středisko
okrajové provincie Velkoněmecké říše, jejímž nacistickým
pánům většina Vídeňáků a jejich krajanů s tak nevídaným
nadšením přísahala poddanskou věrnost. Po porážce

Německa se Rakousko stalo součástí západního tábora
a dostalo se mu přívlastku Hitlerovy „první oběti“. Po
tomto dvojnásob nezaslouženém zásahu štěstěny se
Vídeň cítila oprávněná k tomu, aby svou minulost za-
pudila. Za přispění výhodné amnézie ohledně své od-
danosti nacismu si rakouské hlavní město – „Západní“
metropole obklíčená „východní“ Evropou – osvojilo novou
identitu předsunuté výspy a výkladní skříně svobodného
světa. Pro své někdejší poddané v Československu, Pol-
sku, Maďarsku, Rumunsku a Jugoslávii, kteří se ocitli 
v sovětské pasti, teď Vídeň reprezentovala „střední Evro-
pu“, pomyslné kosmopolitní společenství, kterou Evropa-
né v průběhu onoho století jaksi někam založili. 
S posledními léty existence komunismu se pak toto
město stalo jakousi předsunutou strážní pozorovatelnou
svobody, místem povzbudivých setkání, přestupní stanicí
pro Východoevropany unikající na Západ a západní sta-
vitele mostů na Východ. Vídeň roku 1989 proto před-
stavovala přesně to pravé místo, kde začít s promýšlením
Evropy. Rakousko ztělesňovalo všechny ty poněkud sa-
molibé rysy poválečné západní Evropy: kapitalistickou
prosperitu podepřenou bohatě dotovaným systémem so-
ciálního zabezpečení, sociální smír zajišťovaný štědrou
nabídkou pracovních míst a různých výhod, jejichž roz-
dělování měly v rukou hlavní společenské skupiny a po-
litické strany, vnější bezpečnost garantovanou západním
nukleárním deštníkem, který Rakousko bralo jako sa-
mozřejmost, zatímco si samo hovělo ve své bohorovné
„neutralitě“. Přitom za řekami Dunajem a Litavou, jen pár
kilometrů na východ, začínala ona „druhá“ Evropa, Evro-
pa bezútěšné chudoby a tajných policií. Distanci mezi
oběma Evropami v lapidární zkratce vystihoval rozdíl
mezi dvěma vídeňskými nádražími. Na jedné straně 
energický, agresivní Westbahnhof, kde podnikatelé 
a movití turisté nasedají do expresů směřujících do Mni-
chova, Curychu nebo Paříže, a na druhé straně ponurý
a nehostinný Südbahnhof, ošumělý, špinavý a maličko
nebezpečný útulek nuzných cizinců, které sem přivážejí
zaneřáděné staré vlaky z Budapešti a Bělehradu.
A tak jako dva zdejší hlavní železniční uzly bezděčně
stvrzovaly zeměpisné schizma Evropy – jeden se obracel
k optimistickému, prosperujícímu západu, druhý bez vel-
kých okolků přiznával tíhnutí Vídně k východu – i samy
ulice rakouského hlavního města němě dosvědčují exis-
tenci propasti mlčení, která odděluje pokojnou evropskou
současnost od její znepokojivé minulosti. Impozantní,
sebevědomé stavby lemující rozlehlou Ringstrasse jsou
připomínkou úlohy imperiální metropole, kterou Vídeň
kdysi plnila – i když samotný Ring působí jaksi příliš
rozmáchle a přehnaně velkolepě na to, aby sloužil jen
jako dopravní tepna pro každodenní provoz středně
velkého evropského hlavního města –, a je proto na své
výstavné budovy a veřejná prostranství právem hrdá.
Vídeň je opravdu bohatá tím, co připomíná její bývalou
slávu, ale v tom, co se týká její mnohem nedávnější mi-
nulosti, zůstává záměrně nesdílná. ...

Rozhovory s autorem na dalších stranách



Tomy Judt byl ředitelem Institutu Erich Maria 
Remarque na Newyorské univerzitě.  

Je autorem mnoha významných děl, k nimž patří 
i kniha POVÁLEČNÁ EVROPA.  Vybíráme 

z rozhovorů, které poskytl médiím v roce 2009.

Před více než deseti lety, jste napsal o evropském
společenství a položil si otázku, zda není tato
myšlenka  jen„velkou iluzí.“ Od té doby jste také řekl,
že Evropská unie čelí budoucím výzvám, protože
vznikla spíš z překrývajících se národních zájmů než
z kolektivní touhy po jednotě. Myslíte si, že se Evropa
více zaměřuje na to, co ji rozděluje,  než na to, co ji
spojuje? Je „evropský „projekt" mýtus? 

Mohlo by se zdát, že jde o obrovský paradox, když si
uvědomíme, že Evropská unie – nejúspěšnější nad-
národní institucionální uspořádání na světě – vyrostla 
z trosek druhé světové války. Ale země, které se připojily
k evropskému uhelnému a ocelářskému společenství 
v roce 1951, transformovanému v letech 1957 až 1958 
v  Evropské hospodářské společenství, patřily k pora-
ženým zemím – Německo a Itálie – nebo  k okupovaným
– Francie, Lucembursko, Belgie, Holandsko. 
Nezahrnovalo země, které nebyly obsazeny – jako
Británie – nebo které zůstaly nezávislé nebo neutrální –
Španělsko, Portugalsko, Švýcarsko, Švédsko a některé
další skandinávské státy. 
Šlo o země, které se mohly zotavit jen spoluprací mezi
sebou. Nebyly dostatečně politicky a ekonomicky silné,
aby to dokázala každá sama. Nešlo tedy o evropský ideál
„nikdy už další války“, ale spíš stály za projektem vlastní
národní zájmy. Všechny velké úspěchy Evropské unie 
a jejích předchůdců tak byly institucionální, ne politické.
Evropa byla budována institucionálně; nekonaly se volby
ani referenda. První volby do Evropského parlamentu
probíhaly v roce 1979, což bylo více než dvacet let po
vzniku Evropského hospodářského společenství. Ale
bylo to tak nevyhnutelné a zřejmě správné.
Pokud byste se třeba na počátku padesátých let nebo
dokonce až v letech šedesátých, a to mohu potvrdit 
z  vlastní zkušenosti, zeptal Francouzů, Němců, Britů
nebo Italů, a to nemluvě o Dánech nebo Rakušanech,
zda chtějí mít Evropskou unii, která jim omezí jejich místní
pravomoci, poskytnou Bruselu podstatnou část moci

výměnou za centralizované správní a institucionální
struktury, dostali byste negativní odpověď. Možná jenom
v  Lucembursku by lidé souhlasili. Proto se jednotná
Evropa musela budovat institucionálně. A bylo to velmi
úspěšné. Právní struktury, obchodní struktury, finanční
struktury  a tak dále, o tom nešlo hlasovat v zemích, které
v jedné generaci prožily dvě zlé války – dvě destruktivní
války.  
Ale dnes čelíme paradoxu: že tato velkolepá struktura
nadnárodních právních institucí, nadnárodních ekono-
mických institucí, právních předpisů, předpisů, které váží
přinejmenším evropskou elitu, ne-li evropské národy –
postrádá politickou legitimitu, postrádá hluboké kořeny 
v téměř každé členské zemi.  
Problém nespočívá v lidech, kteří se považují za Evro-
pany, mluví společným evropským jazykem, anglicky, 
a jsou stejně doma v Bruselu nebo v Praze nebo Paříži
nebo v Londýně, problémem jsou politici. Protože pro
každého evropského politika – ať už je to Václav Klaus 
v Praze, Nicholas Sarkozy v Paříži, Gordon Brown 
v Londýně, nebo kdekoli jinde, je nejsnazší způsob, jak
reagovat na ekonomický nebo mezinárodní problém
obviněním Bruselu.  Regionální politici si tak v podstatě
„řeší“ domácí problémy s cílem upevnit si vlastní popu-
laritu. A tak ať jde například o imigrační zákony,  daňová
pravidla a další v mnoha směrech užitečné předpisy
zazní: Brusel nás donutil, abychom to udělali, vše špatné
pochází z Bruselu...

(Ze zahraničních pramenů)

Rozhovory s autorem na dalších stranách

Evropská unie –
nejúspěšnější 
nadnárodní
uspořádání 
na světě



Poslední rozhovor, 
který vedl s Tony Judtem pro Prospect online
Peter Jukes  21. července 2010

Tony Judt zemřel, obklopen svou rodinou, 
večer 6. srpna 2010. 

Vaše názory byly vždy nekonvenční. Pro-
jevilo se to třeba ve vašem názoru na
válku v Iráku, kdy jste se rozešel s pře-
vážnou částí americké veřejnosti. Stejně
jako prezident Obama jste ji považoval za
hloupou.

Vždy jsem tvrdil, že je nutné brát vážně
Chartu OSN, která  ukládá ochranu menšin
před represí jakéhokoliv druhu. Ale uznávám
a vždy jsem uznával i její omezení. Politika,
zejména mezinárodní politika, je o tom, co je
možné. Můžete zasáhnout ve Rwandě nebo
Bosně, ale nemůžete v Čečensku (jste 
v tomto případě jen benevolentní Západ).
Příčiny jsou zřejmé. Ale hledání důvodů,
proč zasahovat pouze tam, kde to lze, a ne
tam, kde byste měli, je stejně pokrytecké
jako výmluvy, že když nemůžete udělat vše,
je lépe nedělat nic.
Nicméně vidím obrovský rozdíl mezi vysláním několika pra-
porů k rozdrcení srbských jednotek na kopcích u Sarajeva 
a hledáním důvodů pro vyhlášení preventivní války arab-
skému státu, jehož vražedný vůdce byl donedávna náš 
nejlepší kamarád v oblasti.
V případě Afghánistánu jsem dospěl k názoru, že v roce 2001
byla rychlá operace k dopadení Usámy bin Ládina politicky

ospravedlnitelná. Čím déle to však trvalo, tím více se stávala
válka problematičtější.  
Již v roce 1988, jsem napsal esej o „dilematech nesouhlasu“,
ve kterém jsem řekl, že Havel a jeho přátelé byli dokonalou
morální opozicí v podmínkách politicky impotentního systému
(konec komunismu); ale že v pozdějších letech, budou muset

pochopit, jak konat ve velmi odlišné si-
tuaci, tvořené chaotickými liberálními svě-
ty. A to si, myslím, úplně nezvládli. Rozpor
mezi čistou etikou a politickou teorii nelze
vyřešit prostou negací napětí mezi nimi 
a přikloněním se k jedné krajnosti. 

„Škála ztracených nadějí,“ tak by se
dala také charakterizovat vaše kniha
Penzion vzpomínek, zřejmě vaše nej-
lepší dílo.  Ale také vzhledem k rychlé-
mu nástupu nemoci, během níž jste ji
tvořil, jde i o neuvěřitelný produkt vůle,
s níž jste si musel vybavit, poskládat 
a pak vzpomínky nadiktovat. 

Myslím, že ano.  Nejprve jsem loni na pod-
zim plánoval jakousi loučící diskusi ve
svém institutu.  Děkan NYU mě pak pře-
mluvil, abych připravil veřejnou přednášku,
která by vyzněla jako má osobní a intelek-

tuální výzva postavit se silou vůle nemoci. 
V další fázi mi New York Review nabídla vydat knihu.  Původ-
ně jsem odmítl. Pak jsem začal vidět její obrysy a vzal jsem
to jako další výzvu. Bylo těžké nadiktovat celou knihu a byla
by asi o něco silnější a možná  i lépe metodicky utříděná, kdy-
bych mohl pracovat postaru. Ale zase by postrádala onu vůli,
s níž jsem ji tvořil. 

(Kráceno – Deník KNIHY)

Tony Judt (1948–2010), britský historik 
a esejista, studoval na univerzitách v Cam-
bridgi a v Paříži. Přednášel na prestižních
britských a amerických vysokých školách,
dlouhodobě působil jako profesor New-
yorské univerzity a ředitel jejího Remarque
Institute. Původně se věnoval francouzské
intelektuální historii, později rozšířil svůj
zájem na širší problémy evropských dějin.
Po roce 1989 se intenzivně věnoval změ-
nám ve východní Evropě, ale už v osmde-
sátých letech navázal úzké styky 
s východoevropskými intelektuály a naučil
se mj. česky. Je autorem desítek článků 
a patnácti knih, do češtiny byla přeložena
jeho monumentální Poválečná Evropa
(Postwar, 2005) a esej Zle se vede zemi (Ill
Fares the Land, 2010). V nakladatelství
PROSTOR vyšla roku 2013 jeho kniha In-
telektuál ve dvacátém století. Rozhovor
Timothyho Snydera s Tonym Judtem.



Donna Tarttová
Tajná hisTorie
První román Donny Tarttové Tajná historie se hned po
svém vydání v roce 1992 stal vysoce hodnoceným 
a hojně diskutovaným bestsellerem, popisovaným jako
„současná klasika“, „geniální“, „dechberoucí“ příběh,
„tak neodolatelně svůdný, že jeho četba vyvolává
pocity téměř provinilého potěšení“. Předznamenal tak
autorčinu mimořádně úspěšnou literární kariéru,
oceněnou mnoha významnými trofejemi; za svůj
poslední román stehlík z roku 2014 Tarttová získala
Pulitzerovu cenu. 

Příběh, podávaný v retrospektivě formou zpovědi či
při-znání jednoho z jeho aktérů, vypráví o podivném
setkání skupiny šesti zvláštních, na první pohled
excentrických studentů klasické řečtiny na malé,
odlehlé univerzitě kdesi v nové anglii; pod vlivem
záhadného, charismatického profesora si vytvoří
jakýsi elitní klub a svůj vlastní, izolovaný intelektuální
svět, v němž objevují nové způsoby uvažování o pod-

statě krásy, pravdy a tvořivosti – ale i hrůzy, vášně a zločinu. jejich zrůdný experiment
zkoumající tajemství bakchantského rituálu – evokující nietzscheho srovnání dio-
nýsovského a apollónského principu – se dle očekávání zvrhne ve strašlivou tragédii 
a v sérii morálně rozkladných činů, které zničí jejich charaktery a následně i životy. 
Překlad: Klára Kolinská
Vázaná, 548 stran, 448 Kč, ean: 9788025719138

https://www.kosmas.cz/autor/49812/donna-tarttova/

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



Donna
Tarttová:

„Pokud
nepracuji,

nejsem
šťastná“
Donna Tarttová

vyrůstala  v Mississippi.
Studovala tvůrčí psaní
na Bennington College

ve Vermontu, kde
začala pracovat na

svém prvním románu
Tajná historie 

(The Secret History).
Vyšel v roce 1992,

přeložen byl do více
než dvaceti jazyků 

a prodalo se ho přes
pět milionů výtisků

Váš první román, Tajná historie, vyšel už před více než dvaceti
lety. Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste ho psala a pak s ním zaží-
vala velký úspěch?
Při psaní Tajné historie jsem zároveň studovala antickou civilizaci 
a filozofii, o podklady jsem tedy neměla nouzi. Začala jsem psát,
když mi bylo devatenáct, a vzpomínám si na první scénu, týkala se
vraždy Bunnyho, která je ve finální podobě knihy někde v polovině. 
Na románu jsem pracovala zhruba deset let.  Několikrát jsem chtěla
skončit, ale vždy se našel někdo, kdo mě podržel a přesvědčil,
abych se nevzdávala. 
Recenzenti nejvíce označovali Tajnou historii jako „psycholo-
gický thriller, satiru na společenské mravy a filozofický román“.
Když se podíváte zpět, můžete říci, která kvalifikace románu se
nejvíce blíží vašemu záměru? 
Rozhodně jsem nezamýšlela napsat nějaký vyhraněný typ románu.
Bylo mi jasné, že nebude jednoduché popsat děje, které se mi
vybavovaly. Psala jsem o spoustě různých věcí, které mě zajímaly 
a všechno se nakonec vešlo pod označení „literární thriller“.
Jsem vášnivý čtenář, a tak si mohu dovolit, myslím, hodnotit. Na
jedné straně se mi nelíbí většina  thrillerů, protože mi jejich příběhy
připadají chatrné a myslím, že jsou i špatně napsané, ale na druhé
straně je mi jasné, že ani bravurní formální stránka nestačí k tomu,

aby přebyla nějaký nudný ka-
ždodenní konflikt. Snažila jsem
se napsat příběh, který by vy-
cházel z mého nitra a rezono-
val s mým prožitkem. 
Jaký byl váš tvůrčí proces
při psaní Tajné historie. Změ-
nil se nějak?  
Dobře, stále píšu do note-
booku, ale počítače se sa-
mozřejmě změnily. Jsem velmi
obsedantně kompulzivní a bu-
du psát a přepisovat určitou
pasáž tak dlouho, dokud nebu-
du přesvědčená, že je to
přesně tak, jak chci. Obvykle
nepřecházím k další scéně,
když nejsem stoprocentně spo-
kojená s tou předchozí. Takže
na konci tvůrčího procesu mám
spíš definitivní rukopis než
hrubý návrh. Asi není optimál-
ní, že trávím příliš mnoho času
vysedáváním nad drobnými
záležitostmi, i gramatickými...
Stále si sebou nesu něco 
z mých počátků, kdy jsem
psala poezii. Jsem miniatu-
rista, který píše velké knihy.
Zajímá mě detail, stromy nikoli
les. Jsem nejšťastnější a nej-
více se bavím u svého psacího
stolu, když se soustřeďuji na

určitou větu a snažím se o dokonalý tvar. Až obsedantní zaměření
na kvalitu je ten skutečný důvod, proč mně trvá tak dlouho napsat
knihu. Je to jakobych malovala velkou, velmi velkou nástěnnou
malbu štětečkem na řasy. Můj perfekcionismus je také důvodem,
proč se nenechám ničím a nikým odradit a proč se nevzdávám.
Dopisuji další knihu a a už teď je mi líto, že to skončí.
Dovolte ještě pár otázek, a prosím o stručné odpovědi. Kde jste
byla nejšťastnější? 
V Benningtonu.
Jaká je vaše nejstarší vzpomínka?
Na mou tehdy dvanáctiletou tetu, která se mě neúspěšně snažila
naučit zpívat The Day Monkey. 
Co na sobě nemáte ráda?
Nerozhodnost. 
A na druhých?
Krutost. 
Kterou nejdražší věc jste si koupila? 
Land Rover, který nemohu řídit. 

(Ze zahraničních pramenů)

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

Donna Tarttová (*1963) patří k nejuznávanějším
americkým autorům současnosti, přestože napsala
zatím jen tři romány, Tajná historie (The Secret History,
1992), Malý kamarád (The Little Friend, 2002) a Stehlík
(The Goldfinch, 2013). Její psaní charakterizuje
vypravěčská poctivost, myšlenková hloubka a neuspě-
chaná prokomponovanost – ne náhodou vznikal každý
z jejích románů dlouhá léta. Za své dílo obdržela Donna
Tarttová řadu ocenění, včetně nejprestižnější Pulit-
zerovy ceny. Její knihy byly přeloženy do jednatřiceti
světových jazyků.



Více uvnitř



Magda Váňová
Já hlupák 
Jedinečným způsobem napsaný
román směřuje ke klíčové otázce:
proč si člověk neudrží, co si v ži-
votě vybudoval, čeho dosáhl nebo
co dostal? 
V manželství sochaře Vincenta 
a kostýmní výtvarnice Evy se to
jednomu podaří a druhý musí pro-
žít absurdní katastrofu, aby po-
znal, že za hloupost se člověk
nejvíc potrestá sám.

1. vyd., váz., 130 x 200,  336 s., 340 kč,
ISBN 978-80-7244-415-1 

https://www.kosmas.cz/knihy/235511/ja-hlupak/

Rozhovor s autorkou  na následující straně

www.sulc-svarc.cz
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PSANÍ JE POUSTEVNIČINA
Spisovatelka Magda Váňová píše zajímavé a ori-
ginální romány. Odehrávají se v současnosti, 
v reálném světě, ale přesto se zdají být výjimečné
tím, kam příběhy směřují a jaký dávají smysl. Její
nezaměnitelný romanopisecký styl je už dnes
čtenářům důvěrně známý, ale třeba ji někdo
teprve objeví v její nejnovější knize JÁ HLUPÁK.

Váš šestnáctý román
má hodně neobvyklý
název. Jak se přiho-
dilo, že románová po-
stava místo „já hrdi-
na“ zvolá „já hlupák“?
Původně měl zvolat „Já
vůl,“ ale po zvážení
jsem ubrala plyn, i když
jeden špatný krok hlav-
ního hrdiny spustí ta-
kovou lavinu katastrof,
že by nebylo od věci
použít tvrdších slov.
Motto vašeho románu zní: Osud dá zhloupnout tomu, koho
chce zničit. Co je podle vás osud? Z čeho se formuje, než se
naplno projeví v životě člověka, nebo všechno záleží na
náhodě?
Za slůvko osud se dá skrýt ledacos. Smůla, náhoda, štěstí,
neschopnost, lenost a co já vím co ještě. Ale má to i svůj smysl.
Řeknu-li si při neúspěchu či tragédii, že to byl osud, snadněji se 
s takovou situací vyrovnám. Většinou ale na osud nesvádíme nic,
co se nám podaří. V čemkoli uspějeme, je naše zásluha, jen prohry
jsou dílem osudu. Nejsem fatalista, podle mě život hodně ovlivňují
náhody, záleží na tom, zda je promarníme nebo využijeme.
Píšete často o partnerských a rodinných vztazích. Co je na
nich v moderním světě moderní?
Nevím. Mně připadají vztahy mezi lidmi pořád stejné. Stále je tu
láska a nenávist, žárlivost a věrnost, ctnost i neřest, pořád
nevymřela naděje a touha, odvaha ani zbabělost. Témat je pře-
hršel.
Říká se, že spisovatel, když píše, je osamělý člověk. Máte ta-
kové pocity, a co vás při psaní nejvíc svazuje?
Nejhorší je začátek. Když postavy začnou ožívat, rázem je nás
doma víc a hned je veseleji. Ale vážně. Psaní je poustevničina.
Člověk musí být sám, aby se mohl dokonale zkoncentrovat. 
A přitom mi za krkem neustále sedí obava, že nevyjádřím a ne-
zachytím to, co chci, bojím se, že na konci nesvážu všechny nitky
a nepodařeným závěrem zničím veškerou dosavadní práci. 

Máte čas na odpočinek? Cestujete? Přemýšlíte někdy o tom,
čím byste chtěla být, kdybyste nebyla spisovatelka? 
Nejradši odpočívám v posteli s dobrou knížkou. Chvilky po obědě 
a před spaním si žárlivě střežím. A každý víkend jezdím na chalupu
na Sázavu, kde sice taky píšu, ale zároveň se starám o dům 
a zahradu a při fyzické práci si čistím hlavu. V září vyrážím do
Řecka a tam nedělám vůbec nic. Jen plavu v moři a jsem v ráji. Nic
nedělat a jen cestovat, to by bylo něco. Žádné psaní, žádné
termíny, jen nové zážitky. Ze všeho nejvíc mě mrzí, že moje ge-
nerace neměla šanci studovat v zahraničí. Kudy by se asi ubíral
můj život, kdybych takovou možnost měla?
Sochař Vincent ve vašem novém románu se proklíná za svou

lehkovážnost a poše-
tilost, které ho srazily
až na dno. Litujete ta-
ké vy ve svém životě
něčeho?
Někdy si říkám, kam se
poděla ta dřívější po-
třeštěná holka, která šla
do všeho po hlavě.
Lituju té ztráty, nebo ne?
Sama nevím.
Od prvního románu si
vás čtenáři oblíbili 
a s každým dalším jich

přibývalo. Spoléhala jste se na mediální podporu?
Nejenže jsem na mediální podporu nespoléhala, já se jí záměrně
vyhýbala a s malými ústupky to dělám dodnes. Co chci sdělit, činím
prostřednictvím svých knih. Čím víc budu o své práci mluvit, tím
míň budu psát. A k tomu, abych se vyjadřovala k ožehavým
společenským tématům, se necítím ani povolaná, ani dostatečně
erudovaná.
Už velký úspěch vašeho prvního románu Tereza, po kterém
přišly ještě úspěšnější, vás musel postavit před otázku, kdo
vás víc čte. Muži nebo ženy?
Nemám ráda dělení na ženské a mužské romány. Podle mě je lite-
ratura primárně buď dobrá, nebo špatná. Teprve sekundárně si
můžeme říct, co se líbí ženám, čemu dávají přednost a proč se jim
to zamlouvá. Není to takto: tady je literatura a tady je ženská lite-
ratura. Myslím, že podobné škatulkování škodí jak literatuře, tak
ženám. I muži si chodí na autogramiádách pro podpis. Ale většinou
je to tak, že si knihu koupí žena a muž si ji přečte. Je zvědavý,
protože mu manželka doma tři dny nevaří a on chce zjistit, z jakého
důvodu musel jíst jen suchý chleba. 
V knihovnách jsou vaše knihy věčně vypůjčené a časem se
vracejí už jen v salátovém stavu. Jak se k vám dostávají ohlasy
čtenářů?
Nejradši jsem, když mi napíší. A nemají to jednoduché. Musí si ke
mně složitě vyšlapat cestičku, sehnat adresu, napsat dopis, koupit
známku. Vážím si toho a moc mě to těší.  

Rozhovor připravil Jiří Korejčík 

www.sulc-svarc.cz
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marie Benetková
ZlATý Z neBe
ve své románové prvotině popsala marie Benetková
svoji osudovou lásku ze dvou úhlů – jejího a jeho.
Dvaasedmdesátiletá autorka byla mimo jiné podkoní,
komparzistkou, zahradnicí, chartistkou, servírkou,
emigrantkou, ošetřovatelkou, izolátorkou domů i ženou
hudebníka vratislava Brabence. 
Žije v Kanadě a učí jógu.

„píšu si to jen tak pro sebe, a nevím, co s tím, asi nic,“
říká marie Benetková, jejíž román je zároveň milostným
příběhem i kronikou undergroundu. ona je zběhlá
pekařka a on zahradní architekt a muzikant. olgu 
i vilíka spojuje láska k přírodě a touha po svobodě, oba
to jsou povahou solitéři, co největší štěstí zažívají 
v komuně nedaleko prahy. olga v té době jezdí do práce
v zámeckém parku na koni, a vilík tam diriguje partu

intelektuálů, než ho přímo v práci zatkne státní bezpečnost. následuje monstrózní
proces, výhrůžky a výslechy, po tragické ztrátě druhého dítěte se olga s vilíkem rozhod-
nou emigrovat. 
vázaná, 208 stran, 278 Kč, eAn: 9788025722169

https://www.kosmas.cz/knihy/231127/zlaty-z-nebe/

Dopisy Dvou milenců
milostná korespondence 12. století
Tzv. pseudoabelárdovská korespondence vychází ze
sbírky nazvané listy dvou milenců (epistulae duorum
amantium). Jedná se o 116 středověkých milostných
dopisů, respektive jejich fragmentů, pocházejících
pravděpodobně ze 12. století. Jediný známý opis
(vzniklý rukou správce knihovny kláštera v clairvaux
Jeana de Woëvre ve druhé polovině 15. století) byl
nalezen v teprve v 70. letech a od počátku vyvolává
řadu otázek. není jasné, kdo je autorem ani zda se
jedná o reálnou milostnou korespondenci nebo jde 
o fiktivní výtvor v rámci rétorického žánru ars dicta-
minis. Jisté paralely v naznačené životní situaci 
a vztahu milenců však vzbudily u části vědecké
veřejnosti domněnku, že by se mohlo jednat o původní
korespondenci mezi Abélardem a Heloisou z dob jejich
nejintenzivnějšího milostného vzplanutí. spor o auten-
ticitu dopisů a Abélardovo autorství probíhá v od-
borných kruzích dodnes. v jeho kontextu někdy
naneštěstí zanikají literární kvality samotných dopisů, které jsou považovány za
nejkrásnější (a také nejdelší) sbírku středověké milostné korespondence. Kromě epis-
tulárních pasáží obsahují i krátké básně, jeden z mála příkladů středověké latinsky psané
lyriky.
překlad: Jana Daňhelová
vázaná, 168 stran, 238 Kč, eAn: 9788025722121

https://www.kosmas.cz/knihy/202932/dopisy-dvou-milencu/

Zakoupit můžete zde

Zakoupit můžete zde



www.atlantis-brno.cz

Milan Kundera
KNIHA SMÍCHU
A ZAPOMNĚNÍ
Román s doslovem 
Sylvie Richterové 
a Poznámkou autora

„Celá tato kniha je román ve formě variací. Jednotlivé oddíly následují po sobě jako
jednotlivé úseky cesty, která vede dovnitř tématu, dovnitř myšlenky, dovnitř jedné jediné
situace, jejíž pochopení se mi ztrácí v nedohlednu.
Je to román o Tamině, a ve chvíli, kdy Tamina odchází ze scény, je to román pro Taminu.
Ona je hlavní postavou i hlavním posluchačem a všechny ostatní příběhy jsou variací jejího
příběhu a sbíhají se v jejím životě jako v zrcadle.
Je to román o smíchu a o zapomnění, o zapomnění a o Praze, o Praze a o andělích. Ostatně
není to vůbec náhoda, že mladík, jenž sedí u volantu, má andělské jméno Rafael.“

Milan Kundera napsal Knihu smíchu a zapomnění česky; poprvé vyšla francouzsky 
pod názvem Le livre du rire et de l'oubli v Éditions Gallimard roku 1979. 
Česky vyšla poprvé v nakladatelství Sixty-Eight Publishers, Corp. v Torontu roku 1981.

Doslov Sylvie Richterová Idyla, kýč, smrt a krása románu

Vázaná s přebalem, 260 stran, 352 Kč, 2. vydání, autorizované, ISBN: 978-80-7108-367-2, 
EAN: 9788071083672 

http://www.atlantis-brno.cz/inshop/autori/kundera-milan/kniha-smichu-a-zapomneni.html
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Mark Twain
Povídky
Mark Twain je dnes znám pod mnoha přízvisky –
jako průkopník americké humoristické literatury,
největší humorista všech dob apod. William
Faulkner ho označil za „otce americké literatury“ 
a povídky představené v této sbírce mu dávají za
pravdu. knížku uzavírá mnohokrát zfilmovaná
humoristická klasika, Milionová bankovka. Tato
kniha však není jen oslavou jedinečného
autorského stylu, ale i tradice silného českého
literárního překladu. Povídky totiž vycházejí v kon-
geniálním překladu Františka Fröhlicha (1934
–2014), jenž Twainovým povídkám v češtině vdechl
život.

Přeložil František Fröhlich
vázaná, 128 stran, 188 kč, EAN: 9788074298929 

Zakoupit můžete zde
Ukázka z knihy 

na následující straněhttp://www.ivysehrad.cz/kniha/povidky/
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No tak tendleten Smiley, ten vám měl ratlíky na krysy 
a kuřata od kohoutů a kocoury a takových věcí, že vám
to nešlo do hlavy, tomu jste nemohl přinést nic, na co
by se dalo sázet, aby vám nepřetrumfnul. To vám
takhle jednou chytil žábu, teda žabáka, odnesl si vám
ho domů, a že prý si řekl, že si ho vychová.
A pak taky nedělal čtvrt roku nic jinýho, než že seděl
doma na dvorku a učil milého žabáka skákat. A to se
teda zase můžete vsadit, o co budete chtít, že ho
skákat teda naučil! To do něj pak už zezadu jen tak
jako cvrnknul – a než jste se rozkoukal, viděl jste
žabáka, jak víří vzduchem jako kobliha – to byste
koukal, jeden přemet, možná dva přemety, když se
dobře odra¬zil, a na zem pěkně na všechny čtyři 
a bezpečně jak ta kočka. To on vám si ho třeba tak
vydrezúroval v umění chytat mouchy a tak to s ním
porád cvičil, že ten vám pak lapnul kdejakou mouchu 
v dohledu – kam dohlídl, tam ji měl. Smiley říkával, že
žába potřebuje, jen aby se jí poskytlo vzdělání, a do-
káže skoro všecko – a já mu teda věřím. No prosím
vás, vždyť já viděl Daníka Websterovýho, když ho tady
položil tudle na podlahu – on se ten žabák totiž jme-
noval Daniel Webster, víte? – a zavolal na něj: ,Mušky,
Daníku, mušky!‘, a než byste mrknul okem, žabák
vyletěl a schramstnul mouchu tadyhle u výčepního
pultu a skecnul zase hnedka zpátky na podlahu jak
čvaňhanec a kliďánko se začal škrábat takhle po
straně hlavy zadní pracinkou, úplně vám lhostejně,
jako kdyby neměl ponětí, že snad udělal o něco víc,
než co by udělala kdejaká jiná žába. V životě jste
neviděl skromnějšího a upřímnějšího žabáka, přestože
byl takový nadaný. A když šlo o docela normální 

a běžné skoky po rovině, dokázal na jeden skok udělat
větší dálku než kdejaké zvíře, co kdo kdy viděl. Skoky
po rovině, to už prostě jednou byla jeho silná stránka,
abyste jako rozuměl. A když přišlo na to, tak na něj
Smiley vždycky předem nasázel prachů pytel, co mohl,
do posledního halíře. Však byl Smiley taky na svého
žabáka náramně pyšný a já vám povím, že právem,
protože takoví, co cestovali po světě a všude byli,
všichni říkali, že ten se vytáhne na všechny žáby a ža-
báky, co oni kdy kde viděli.
No. A tak Smiley milé zvířátko choval v takové mří-
žované bedýnce a občas si ho takhle přinesl do města
a číhal, kde by chytil nějakou sázku. A jednou vám
takový jeden – byl tady v osadě cizí, jako u nás – na
něj narazí s tou jeho klíckou a povídá:
,Copak vy byste to v takový klícce mohl mít?‘
A Smiley prohodí, tak jako nenápadně a lhostejně: ,No,
mohl bych tam mít třeba papouška nebo bych tam
mohl mít třeba kanára, možná, jenže nemám – mám
tam jen žabáka.‘
A ten druhý ji vezme do ruky a podívá se do ní, otáčí jí
semhle támhle a nakonec povídá: ,No jo, opravdu. No
a co umí takový žabák?‘
,No,‘ povídá Smiley na to, jen tak zlehka a nedbale,
,jednu věc teda umí, aspoň podle mého – doskočí dál
než všechny žáby v Calaveraském okrese.‘
Tak nato ten druhý si znovu vezme do rukou tu klícku
a znovu si pořádně všecko prohlídne, pak ji Smileymu
vrátí a povídá, pomalu a s rozmyslem: ,No,‘ povídá, ,já
teda na tomhle žabákovi nevidím nic, aby byl jako lepší
než všechny ostatní žáby.‘ ...


