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Mandaly z nakladatelství Bhakti
Jana Němcová
MANDALY INSPIRACE
MANDALY INSPIRACE jsou zde, aby vám
otevřely nové – lepší možnosti.
Nejlepší inspirace přichází v rozpoložení klidu. Čím
jsme uvolněnější, tím jsou řešení, která se nabízejí,
lepší. Ta nejgeniálnější řešení jsou často těmi
nejjednoduššími. Malování mandal mezi ně
rozhodně patří.
Brožovaná vazba, 48 stran, 99 Kč

Zakoupit můžete zde

https://www.bhakti.cz/obchod/mandaly-inspirace-zazracna-reseni/

Lucie Hrochová
MANDALY ZDRAVÍ
Chcete posílit zdraví, zbavit se stresu, najít zdroj vlastní
energie – a být tak silnější a odolnější, tak právě pro vás
jsou MANDALY ZDRAVÍ.
Mandaly zdraví pomáhají při:
- zlepšení zdravotního stavu
- zlepšení tělesných funkcí
- zlepšení nálady a emocí (radost, nadšení a chuť do života, láska)
- snížení stresu
- snížení únavy
- redukci negativních emocí (strach, osamění, bezmoc, zármutek, výčitky...
a jako „náhodou” si všimnete, kde je váš vlastní zdroj :-)
Brožovaná vazba, 48 stran, 150 Kč
Zakoupit můžete zde

https://www.bhakti.cz/obchod/mandaly-zdravi-najdete-zdroj-vlastni-energie/

Alexandra Kovandová
MANDALY ŽIVOTA
Vnitřní klid napořád
Mandaly života podněcují ke zlepšení kvality vašeho
života a nabízejí k tomu jednoduchý nástroj. Při vybarvování mandal jste doslova vtaženi do středu kruhu – mandaly. Pak jste v klidu a koncentrovaní – žádný stres, napětí,
obavy, pochyby.
V tu chvíli se mění kvalita života.
Jaký budete mít život? To není nikde napsáno.
Sami si určete, jaký bude.
Naučte se vplout do skutečného světa a užívejte si jej plnými doušky – po
celý život.
Brožovaná vazba, 48 stran, 150 Kč
Zakoupit můžete zde

https://www.bhakti.cz/mandaly-zivota-vnitrni-klid-naporad.html

www.bhakti.cz

Mandaly z nakladatelství Bhakti
Jana Němcová
MANDALY DŮVĚRY
Jak v sobě probudit oheň
Důvěra udržuje náš vnitřní oheň a dodává mu palivo pro
naše sny, touhy a přání. Vnitřní oheň pak spálí pochybnosti, pocity nejistoty a bezmocnosti.
Mandaly důvěry Ti pomohou:
- důvěřovat sám sobě a svým pocitům
- důvěřovat tomu, co děláš
- zbavit se nejistoty, pochybností a bezmoci
- naučit se správně se rozhodovat
Brožovaná vazba, 48 stran, 150 Kč
Zakoupit můžete zde

https://www.bhakti.cz/obchod/mandaly-duvery-jak-v-sobe-probudit-ohen/

Pavla Rusnoková
HRAJEME SI
S PASTELKAMI
Mandaly pro nejmenší
Hrajeme si s pastelkami jsou mandalami pro nejmenší děti.
V tomto průvodci děti poznávají, co přináší roční období,
co provází den a noc, která zvířátka se rodí na jaře…

Zakoupit můžete zde

Tato kniha obrázků k vymalovávání přináší dětem možnost:
– Hrát si
– Rozvíjet tvořivost
– Vyjádřit, jakými barvami vidí svět
– Naučit se soustředění
Brožovaná vazba, 64 stran, 150 Kč

https://www.bhakti.cz/obchod/hrajeme-si-s-pastelkami-mandaly-pro-nejmensi/

Lucie Hrochová
POHÁDKOVÉ MANDALKY 2
Příběh včelky Alky
Ve druhém pokračování Pohádkové mandalky 2 –
se v poutavém příběhu seznámíte s včelkou Alkou.
Setkáte se v něm se skřítky, vílami, a jinými pohádkovými bytostmi (a seznámíte se s každodenními
včelími povinnosti).
Jak asi dopadl první výlet mimo úl?

Brožovaná vazba, 56 stran, 160 Kč
Distribuce: Premisa, Kosmas
Zakoupit můžete zde

https://www.bhakti.cz/obchod/pohadkove-mandalky-2-pribeh-vcelky-alky/

www.bhakti.cz

Sally Rooneyová
KDEPAK JSI,
KRÁSNÝ SVĚTE
V novém románu Sally Rooneyové, světoznámé
autorky bestsellerů Normální lidi a Rozhovory
s přáteli, se setkáváme se čtyřlístkem hrdinů,
kteří jsou sice ještě pořád mladí, ale už je dohání
realita života. Spisovatelka Alice se po psychickém zhroucení přestěhuje na venkov a seznámí
se s Felixem, obyčejným klukem, který pracuje ve
skladu. Její kamarádka Eileen zůstává po škole
v Dublinu, prochází porozchodovou krizí a myšlenkami se neustále vrací k Simonovi, své lásce
z dětství. Stejně jako předchozí díla Sally
Rooneyové nabízí i její prozaická novinka zcela
odhalující, až intimní vhled do života mladých lidí.
Zároveň v ní stále silněji zaznívá i hlas uvědomující si současné problémy světa – jeho rozpornost, nespravedlivost, a zejména neudržitelnost. Stojí tak hrdinové, řečeno slovy Alice, „na
pokraji temnoty, v poslední osvětlené místnosti,
jako svědci nějakého prožitého traumatu“?
A najdou způsob, jak věřit tomu, že krásný svět
opravdu existuje?
Přeložila Radka Šmahelová
Vázaná, 288 stran, 398 Kč, ISBN 978-80-257-3914-3, EAN 9788025739143
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/509342/kdepak-jsi-krasny-svete/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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V hotelovém baru seděla žena a upřeně koukala na dveře.
Byla upravená, měla na sobě bílou halenku a světlé vlasy
sčesané za uši. Podívala se na telefon, na kterém měla spuštěný
messenger, a potom znovu vzhlédla ke dveřím. Byl konec
března, v baru nebylo moc lidí a za oknem napravo od ní právě
zapadalo slunce nad Atlantikem. Byly čtyři minuty po sedmé,
a potom pět, šest. Bez zájmu si prohlédla nehty. Osm minut po
sedmé se ve dveřích objevil muž. Byl drobný, tmavovlasý,
s úzkým obličejem. Rozhlédl se kolem, prozkoumal obličeje
ostatních zákazníků, vytáhl telefon a zkontroloval displej. Žena
u okna si ho všimla, jen ho však sledovala a nijak se nesnažila
upoutat jeho pozornost. Byli přibližně stejně staří, ke třicítce nebo
něco málo přes třicet. Nechala ho tam stát, dokud si jí nevšiml
a nepřišel k ní.
Ty jsi Alice? zeptal se.
Jo, jsem, kývla.
Aha, já jsem Felix. Promiň, že jdu pozdě.
To nevadí, odpověděla mile. Zeptal se jí, co chce k pití, a šel
objednat k baru. Barmanka se ho zeptala, jak se má, a on
odpověděl: Jo, dobrý, a co ty? Objednal vodku s tonikem a půllitr
piva. Nechtěl nést lahev toniku ke stolu, a tak ji zručným
naučeným pohybem nalil do sklenice. Žena u stolu poklepávala
prsty na pivní tácek a čekala. Když muž přišel, oživla a působila
duchem přítomnější. Dívala se teď ven na západ slunce, jako by
ji strašně moc zaujal, ačkoliv mu předtím nevěnovala pozornost.
Když se muž vrátil a položil pití na stůl, pivo se trochu vylilo.
Sledovala, jak rychle stéká po stěně půllitru.
Říkala jsi, že ses teprve nedávno přistěhovala, že jo?
Přikývla, napila se a olízla si horní ret.
A co tě k tomu vedlo? zeptal se.
Jak to myslíš?
No, lidi se sem moc nestěhujou. Normálně se spíš stěhujou
odsud. Kvůli práci to asi nebylo, ne?
Ne, to určitě ne.
Z letmého pohledu, kterým se setkali, bylo zřejmé, že očekává
nějaké další vysvětlení. Zatvářila se, jako by se snažila rozhod-

nout, co má říct, a potom se na něj nenuceně, skoro spiklenecky
pousmála.
Chtěla jsem se prostě někam přestěhovat, řekla, a potom jsem
narazila na dům tady kousek za městem – kamarádka se zná
s majiteli. Evidentně se ho snaží už nějakou dobu prodat, a tak
se rozhodli, že by ho prozatím někomu pronajali. Říkala jsem si,
že by bylo super bydlet u moře. Asi to bylo dost náhlý rozhodnutí.
Takže – no ale to je všechno, nic dalšího za tím není.
Poslouchal ji a pil. Ke konci svého vysvětlování trochu
znervózněla, zajíkla se a ušklíbla se. Nezúčastněně ji pozoroval
a potom položil půllitr.
Jasně, kývl. A předtím jsi bydlela v Dublinu, jo?
Tak různě. Chvilku v New Yorku. Ale jsem z Dublinu, to jsem ti
myslím říkala. Ale do minulýho roku jsem bydlela v New Yorku.
A co chceš dělat tady? Budeš si hledat práci nebo tak?
Zarazila se. Usmál se, opřel se o opěradlo a upřeně ji sledoval.
Omlouvám se, že se pořád tak ptám. Ale úplně to nechápu.
To nevadí, v pohodě. Jenže jak vidíš, tak mi to vysvětlování moc
nejde.
A co teda děláš? To je poslední otázka.
Ztěžka se na něj usmála. Jsem spisovatelka, odpověděla.
A co kdybys mi řekl, co děláš ty?
Ale, nic tak zvláštního jako ty. Zajímalo by mě, o čem píšeš, ale
už se neptám. Pracuju ve skladě za městem.
A co tam děláš?
Co tam tak dělám, zopakoval zamyšleně. Nakládám do vozejku
zboží podle objednávek a potom ho vezu na balení. Nic moc zajímavýho.
Nebaví tě to?
Proboha živýho, jasně že ne, zavrtěl hlavou. Nesnáším to tam.
Ale asi by mě za něco, co mě baví, neplatili, ne? Kdyby práce
byla tak zajímavá, tak by ji člověk dělal klidně zadarmo.
Usmála se a řekla, že to je fakt. Za oknem obloha potemněla,
v karavanovém kempu se začalo rozsvěcet – studené světlo
lamp a teplejší žluté z oken. Barmanka se vydala otřít prázdné
stoly. Alice ji chvilku sledovala a potom se znovu podívala na
muže.
A co tu lidi dělají, když se chtějí bavit? zeptala se.
To, co všude jinde. Je tu pár hospod. A v Ballině noční klub, to je
asi dvacet minut autem. A máme tu nějaký atrakce, ale to je spíš
pro děcka. Ty tu asi nikoho neznáš, viď?
Jsi první, s kým od tý doby, co jsem se přistěhovala, mluvím.
Zvedl obočí. To jsi taková stydlivka? zeptal se.
To mi řekni ty.
Podívali se na sebe. Už nepůsobila nervózně, spíš vzdáleně.
Zkoumal její obličej, jako by se snažil dát si něco dohromady.
Podle jeho výrazu se mu to po několika vteřinách nepovedlo.
Možná jsi, odpověděl.
Zeptala se ho, kde bydlí, a on řekl, že mají s kamarády kousek
odtud pronajatý dům. Podíval se z okna a dodal, že je skoro
vidět, je jen kousek za kempem. Naklonil se, aby jí ho ukázal, ale
pak prohlásil, že už je stejně moc tma. No prostě tam na druhý
straně, mávl rukou. Jak se nakláněl, střetli se pohledem. Sklopila
oči a on se znovu opřel a potlačil úsměv. Zeptala se, jestli tu
pořád žijou i jeho rodiče. Řekl jí, že máma mu před rokem
zemřela a táta je „čert ví kde“.
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Takhle, on je nejspíš v Galway, dodal. Sotva by se zjevil někde
v Argentině nebo tak. Ale neviděl jsem ho už roky.
To s mámou je mi líto, pronesla.
Nojo, díky.
Vlastně jsem tátu taky dost dlouho neviděla. Není zrovna –
zodpovědný.
Felix zvedl oči od piva. Fakt? To pije?
Hm. A taky – taky si hodně vymýšlí.
Felix pokýval hlavou. Myslel jsem, že to je spíš tvoje práce.
U této poznámky se viditelně začervenala, což ho překvapilo
a znepokojilo. Vtipný, řekla. No nic, dáš si ještě pivo?
Po druhém si dali ještě třetí. Zeptal se, jestli má sourozence,
a ona odpověděla, že jednoho, mladšího bratra.
Řekl, že má taky bráchu. Když dopíjeli třetí drink, měla Alice
růžový obličej a rozzářené skelné oči. Felix vypadal úplně, jako
když vešel do baru, choval se a mluvil pořád stejně. Zatímco ale
ona víc bloumala očima po baru a zajímala se roztržitě o své
okolí, on věnoval větší pozornost jí. Zacinkala ledem v prázdné
skleničce a usmála se.
Chceš se podívat, jak to vypadá u mě doma? zeptala se.
Už dlouho chci ten dům někomu ukázat, ale nemám koho pozvat.
Teda jasně, chci pozvat svý kamarády a kamarádky. Jenže bydlí
daleko.
V New Yorku.
Spíš v Dublinu.
A kde je ten dům? zeptal se. Dojdeme tam pěšky?
Určitě můžeme. Vlastně musíme. Neřídím, ty jo?
No teď určitě ne. Neriskoval bych to. Ale řidičák mám.
Fakt? zamumlala. To je romantický. Chceš ještě jedno, nebo
půjdeme?
Felix se nad otázkou zamračil, nebo spíš nad její formulací, i nad
výrazem „romantický“. Hrabala se v kabelce, aniž vzhlédla.
Tak půjdeme, proč ne, odpověděl.
Vstala a začala se oblékat, měla béžový kabát na jednoduché
zapínání. Díval se, jak si ohrnuje rukáv, aby byl stejný jako ten
druhý. Stoupl si, byl jen o malinko vyšší než ona.
Jak je to daleko? zeptal se.
Flirtovně se na něj usmála. Rozmyslel sis to? zeptala se.
Když to na tebe bude moc daleko, můžeš mě nechat stát na
cestě a vrátit se, já jsem zvyklá. Myslím na tu vzdálenost, ne na
to, že mě někdo opouští. Ale na to si možná zvyknu taky, jen to
není úplně něco, s čím bych se svěřovala někomu cizímu.
Felix na to vůbec nic neřekl, jen kývl, s neurčitým pochmurným
výrazem, jako by si téhle její vlastnosti, její snahy
působit vtipně a výřečně, po hodině dvou rozmlouvání všiml a rozhodl se ji ignorovat. Když
odcházeli, rozloučil se s barmankou. Alici to
zarazilo a ohlédla se, jako by se na barmanku
ještě jednou chtěla podívat. Venku na cestě
se ho zeptala, jestli se s barmankou zná.
Příliv za nimi se zrovna lámal a tiše šuměl,
vzduch byl chladný.
S tou holkou za barem? řekl. Jo, známe se.
Jmenuje se Sinead. Proč?
A nezajímá ji, cos tam se mnou dělal?
Myslím, že má jistou představu, zabručel Felix.

Kam jdeme?
Alice strčila ruce do kapes kabátu a vydala se do kopce.
V jeho hlase vnímala určitý odstup, nebo dokonce odmítnutí, ale
místo aby se zalekla, ještě se zatvrdila.
Proč? Chodíš tam na rande často?
Musel zrychlit, aby jí stačil. To je divná otázka, odpověděl.
Vážně? Tak jsem asi divná.
A co je ti do toho, s kým se tam potkávám? zeptal se.
Nic mi do toho pochopitelně není, jen jsem prostě zvědavá.
Zamyslel se a přitom znovu a trochu tišeji a nejistěji zopakoval:
To jo, ale stejně ti do toho nic není. A po chvíli dodal: Byl to tvůj
nápad, sejít se v hotelovým baru. Jen aby mezi náma bylo jasno.
Normálně tam vůbec nechodím. Takže ne, ani na rande. Jasný?
Jasný, v pohodě. Jen mě zarazilo, jak jsi říkal, že ta holka za
barem „má jistou představu“, co jsme tam dělali.
Tak určitě jí došlo, že jsme tam na rande, prohlásil. Nic víc.
I když se na něj nepodívala, zatvářila se pobaveně, nebo se
aspoň trochu jinak usmála. Takže ti nevadí, když tě lidi, kteří tě
znají, vidí s neznámýma holkama? zeptala se.
Myslíš proto, že to je divný, nebo proč? Je mi to vcelku ukradený.
Zbytek cesty vedoucí podél pobřeží se bavili o Felixově
společenském životě, nebo spíš Alice pokládala na toto téma
dotazy a on nad nimi přemýšlel a snažil se odpovědět. Mluvili oba
nahlas, aby překřičeli příboj. Její otázky ho nepřekvapily a ochotně na ně odpovídal, ale ne moc obšírně a vždy jen přímo
k tématu. Vysvětlil jí, že se stýká zejména s kamarády ze školy
a s lidmi z práce. Obě skupiny se trochu překrývají, ale ne moc.
On se jí na nic na oplátku neptal, asi ho předtím, když si spolu
povídali, odradily její vyhýbavé odpovědi, nebo ho už nezajímala.
Tak tady to je, prohlásila konečně.
Kde?
Odemkla bílou branku a oznámila: Tady. Zastavil a podíval se na
dům stojící na svahu nad zarostlou zahradou.
V oknech se nesvítilo a dům nebyl moc vidět, ale podle výrazu ve
tváři věděl, kde jsou.
Ty bydlíš na faře? zeptal se.
Aha, nedošlo mi, že to tu znáš. Řekla bych ti to už v baru,
nesnažila jsem se tě napínat.
Otevřela mu branku. Šel za ní a pořád zíral na dům s průčelím
obráceným k moři, který se nad nimi tyčil. Kolem nich ve tmě
šelestila zahrada. Alice pozvolna stoupala po cestě a hledala
v kabelce klíče. Někde uvnitř chrastily, ale pořád je nemohla
nahmatat. Stál tam a mlčel.
Omluvila se za zdržení a baterkou na telefonu si posvítila do
kabelky a na kamenné zápraží se schody. Měl ruce v kapsách.
Už je mám, prohlásila. Pak odemkla dveře.
Vešli do obrovské chodby s podlahou z červených a černých
dlaždic. Na stropě visel mramorovaný lustr a u zdi stál dlouhý
úzký stůl s vyřezanou vydrou. Hodila na stůl klíče a letmo se
podívala do potemnělého flekatého zrcadla.
Ty si to tu pronajímáš sama? zeptal se.
Já vím, kývla. Je to obrovský. A utrácím majlant za vytápění. Ale
je to tu pěkný, ne? A nájem neplatím. Půjdeme do kuchyně?
Zapnu topení.
Vydal se za ní chodbou do prostorné kuchyně s linkou na jedné
straně a jídelním stolem na druhé. Nad dřezem bylo okno
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vedoucí do zahrady za domem. Stál ve dveřích, zatímco ona
něco hledala v kredenci. Podívala se na něj.
Posaď se, jestli chceš, vybídla ho. Ale klidně stůj, pokud ti to je
příjemnější. Dáš si dvojku vína? Jinej alkohol tu nemám. Já si
dám ale nejdřív vodu.
A co píšeš? Jestli jsi teda spisovatelka.
Pobaveně se otočila. Jestli jsem spisovatelka? opáčila. Snad si
nemyslíš, že jsem lhala. Kdybych měla lhát, tak si vymyslím něco
lepšího. Píšu knížky. Romány.
A tím si vyděláváš?
V jeho otázce vycítila nový význam, ohlédla se na něj a pak se
zase zadívala na plnící se skleničku. Jo, vydělávám, kývla. Dál ji
pozoroval a pak se posadil ke stolu. Židle byly potaženy
mačkanou rezavou látkou. Všude bylo čisto.
Ukazováčkem přejel po hladkém ubrusu. Postavila před něj
sklenici vody a posadila se na židli.
Byl jsi tu někdy? zeptala se ho. Věděl jsi, co je to za dům.
Ne, znám ho jenom proto, že jsem vyrůstal ve městě. Ani nevím,
kdo tu bydlel.
Ani já majitele neznám. Jsou to starší manželé, ta žena je
umělkyně, myslím.
Přikývl a mlčel.
Provedu tě, jestli chceš.
Dál mlčel a tentokrát ani nekývl hlavou. Nenechala se tím vyvést
z rovnováhy, spíš ji to utvrzovalo v podezření, které již nějakou
dobu chovala. Pokračovala, stejně chladným, až jízlivým tónem.
Musíš si myslet, že jsem se zbláznila, když tu bydlím sama.
Zadarmo? To bys byla sakra blázen, kdybys tu nebydlela.
Zívl a podíval se z okna, nebo spíš na okno, protože venku byla
tma a okno odráželo osvícený interiér. Jen pro zajímavost, kolik
tu je pokojů? zeptal se.
Čtyři.
A kde máš ložnici?
Na tuto nečekanou otázku nejdřív nezareagovala, zírala dál na
skleničku, teprve po pár vteřinách na něj zpříma pohlédla.
Nahoře, odpověděla. Všechny pokoje jsou nahoře. Chceš ji
ukázat?
Proč ne, souhlasil.
Vstali od stolu. Na chodbě nad
schody ležel perský koberec se
šedivými střapci. Alice otevřela
dveře do ložnice a rozsvítila stojací
lampu. Vlevo stála manželská
postel.
Podlaha z prken byla holá a u zdi
se nacházel krb obložený nefritově
zelenými dlaždicemi. Napravo bylo
obrovské posuvné okno s výhledem na moře, do temnoty. Felix
přešel k oknu a nahnul se k němu,
takže jeho stín zatemnil odraz světla.
Ve dne tu musí bejt úžasnej výhled,
podotkl.

Alice pořád stála u dveří. Jo, je nádhernej, přikývla. Nejlepší je
vlastně večer.
Odvrátil se od okna, a zatímco ho Alice sledovala, zkoumal
zbytek pokoje.
Krásný, prohlásil. Fakt hezkej pokoj. A napíšeš tu i knížku?
Asi to zkusím.
A o čem ty tvoje knížky jsou?
Nevím, pokrčila rameny. O lidech.
To je dost obecný. A o jakejch lidech píšeš? Jako seš ty?
Klidně se na něj podívala, jako by mu chtěla povědět, že chápe,
na co si tu hraje, snad, a že ho klidně nechá vyhrát, pokud bude
hrát slušně.
A co myslíš, že jsem za člověka? zeptala se.
Její klid a odstup ho rozhodily. Nojo, připustil. Znám tě sotva pár
hodin, ještě jsem si o tobě neudělal obrázek.
Doufám, že mi dáš vědět, až si ho uděláš.
Možná jo.
Chvilku tam stála, bez hnutí, zatímco on přecházel po pokoji
a předstíral, že si prohlíží nábytek. Oba věděli, co se stane, i když
ani jeden nedokázal přesně říct, jak to vědí. Těkal očima kolem
a Alice nezaujatě čekala, až nakonec, když už se dál nešlo vyhýbat nevyhnutelnému, jí poděkoval a odešel. Vyprovodila ho dolů.
Zůstala stát dole na schodech a on vyšel ze dveří. A bylo. Oba se
potom cítili trapně, ani jeden netušil, proč to nakonec dopadlo
takhle blbě. Stála teď sama na schodech a dívala se nahoru.
Všimla si, že dveře do ložnice zůstaly otevřené, a skrz dřevěné
šprušle viděla pruh bílé zdi.
2
Milá Eileen, čekala jsem na Tvou odpověď na můj poslední mail
tak dlouho, že jsem – představ si! – začala psát nový ještě dřív,
než jsi odpověděla. Na svou obranu musím říct, že toho chci
s Tebou probrat tolik, že kdybych čekala na Tebe, tak to začnu
zapomínat. A taky Ti musím říct, že naše korespondence je pro
mě způsobem, jak neztrácet kontakt se životem, všímat si, co se
kolem mě děje, a tak uchovat něco ze své – jinak spíš bezvýznamné, nebo úplně bezvýznamné – existence na téhle rychle
upadající planetě… Tenhle odstavec píšu, aby ses cítila provinile,
žes mi doteď neodpověděla, a abych tentokrát Tvou odpověď
urychlila. Co vůbec děláš, když mi nepíšeš? Neříkej, že pořád
pracuješ.
Ten nájem, který platíš v Dublinu, je šílenej. Víš, že to jeteď ještě
víc než v Paříži? A promiň, ale kam se hrabe Dublin na Paříž.
Jeden z problémů Dublinu je, že je – a myslím to doslova
a topograficky – tak plochý, že se všechno odehrává v jedné
rovině. Ostatní města mají metro, které jim dodává hloubku,
kopce či mrakodrapy, ty jim zase dodávají výšku, ale Dublin má
jen přikrčené šedivé domky a tramvaje, které jezdí po ulici. Na
rozdíl od evropských měst postrádá i vnitrobloky a zahrady na
střeše, kteréaspoň trochu rozbíjejí jednolitý povrch – a když ne
vertikálně, tak konceptuálně. Přemýšlela jsi nad tím někdy
takhle? Pokud ne, tak jsi to možná vnímala na podvědomé
úrovni. V Dublinu nemůžeš nikam jít pořádně ani nahoru, ani
dolů, sotva tam zabloudíš nebo získáš dojem nějaké perspektivy.

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

Román Normální lidi (česky Argo 2020;
https://www.kosmas.cz/knihy/275322/normalni-lidi/)

Sally Rooneyové získal ocenění Waterstones
Book of the Year a poskytl podklad pro
neméně uznávaný televizní seriál. Autorka jím
navázala na svůj úspěšný debutový román
Rozhovory s přáteli (česky Argo 2019;
https://www.kosmas.cz/knihy/250018/rozhovory-s-prateli/).

Nyní se Rooneyová vrací s dalším majestátním
románem Kdepak jsi, krásný světe, Where Are
You, který kritika považuje za ještě lepší než
Normální lidi.
Z vašich poznámek se čtenář doví, že název Kdepak jsi, krásný světe je překlad verše z básně od Schillera, později
zhudebněné Schubertem. Posloužil i jako upoutávka pro
Liverpoolského bienále výtvarného umění v roce 2018.
Zajímalo by mě, proč byl i pro vás zajímavý a jaké pocity by
měl vyvolat ve čtenářích?
Poprvé jsem se s touto frází setkala, když jsem poslouchala rozhlasové vysílání BBC o Liverpoolském bienále. V tomto vysílání,
epizodě Saturday Review, byl použit zvukový klip Iana Bostridge
a Julia Drakea, kteří hráli Schubertův D677, který byl
neuvěřitelně krásný. A ta věta mi zůstala v paměti. To bylo v létě
2018, kdy jsem začala pracovat na projektu, který se později
rozvinul do tohoto románu. Na podzim jsem se dostala na bienále
a v té době jsem se rozhodla použít stejný název pro svou knihu.
Zjevně tato fráze znamená určitou deziluzi ze současného života.
A vytržená z kontextu může být tato deziluze přímo nostalgická –
„krásný svět“ se zdá být umístěn v nějakém konkrétním historickém okamžiku – nebo může jít o jeho význam vágnější a rozptýlenější. Nějakou dobu mě fascinovalo opakování tohoto
motivu v dějinách literatury – tradice „ubi sunt“ v latinské poezii,
důležitost ruin a rozkladu v anglosaské literatuře a později
užívaný básníky osmnáctého století, například Schillerem, jako
přirovnávání relativní estetické chudoby moderní doby k imaginární nádheře starověkého života. Myslím, že tento pocit krásného pomíjejícího světa může být i docela současný, kvůli naší
politické situaci a kvůli klimatické krizi.
Děj románu Kdepak jsi, krásný světe se točí kolem čtyř postav,
které mezi sebou znázorňují běžné i zcela nové vztahy, přátelství
stejného i opačného pohlaví, romantickou lásku i méně definovatelný druh platónské lásky.
Nemůže nám uniknout určitý prvek hravosti, jakým
představujete různé vztahy připoutanosti a náklonnosti mezi
postavami. Můžete trochu přiblížit, jak jste k takové formě
dospěla?
Dlouho mi trvalo, než jsem přišla na to, jak příběh vyprávět. Bylo
pro mě těžké odpovědět si na některou ze základních otázek,
před kterou je romanopisec postaven: čí je tento příběh, kdy
začíná, kdy končí, kdo jej vypráví a tak dále. Žádná z narativních
technik, které jsem použila ve svých předchozích dvou knihách –

Sally Rooneyová (*1991) vystudovala anglistiku
na Trinity College v Dublinu; na studiích se
věnovala i politologii a debatním soutěžím. Tyto tři
zkušenosti – literaturu a umění, politický přehled
a schopnost argumentace – výborně zužitkovala ve
svém debutovém románu Rozhovory s přáteli
(Conversations with Friends, 2017), z nějž se
zakrátko po vydání stal neočekávaný bestseller
a jenž Rooneyovou katapultoval mezi nejuznávanější současné anglofonní autory. Ještě větší
úspěch u kritiky i čtenářů pak zaznamenal její druhý
román Normální lidi (Normal People, 2018). Na
popularitě oběma knihám ještě přidala jejich zdařilá
televizní zpracování.
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Hrabství Mayo
vyprávění v první osobě v minulém čase v prvním románu
a v blízkém přítomném čase ve třetí osobě ve druhém – se mi
tentokrát nezdála k ničemu. Musela jsem si vypracovat nový druh
vypravěčského hlasu (nebo alespoň pro mě nový), abych dala
smysl příběhu, který je přitom velmi jednoduchý. Je o čtyřech
postavách a vztazích mezi nimi. Jen jsem musela vynaložit
nějaké úsilí, abych našla správný tvar, strukturu a hlas, abych
vytvořila román, o kterém jsem věděla, že ho chci napsat.
Jedna ze čtyř – a možná ta, kterou bychom mohli považovat
za hlavní postavu románu – je spisovatelka Alice. Romány
s romanopisci představují často složitý terén. Vy jste se na
něj přesto pustila...
Za prvé, asi stojí za to říci, že si nemyslím, že román má hlavní
postavu! Většina knihy je velmi přísně strukturována do úseků po
čtyřech kapitolách, z nichž každá je rovnoměrně rozdělena mezi
čtyři narativní prvky románu. Moje poslední kniha měla podobně
pevnou strukturu, střídaly se dva pohledy dvou hlavních postav –
ale někteří čtenáři stále odcházeli s pocitem, že jedna z nich byla
„skutečnou“ hlavní postavou. Myslím, že je to do jisté míry
subjektivní úsudek.
Abych se vyjádřila k vaší otázce: všechny romány mají v sobě
romanopisce. Může se skrývat v masce vypravěče, nebo se
schovávat ještě dále za vypravěče jako autorské vědomí. Ale
nikdy nemůže zcela chybět. V některých ohledech je psaní knih
jen práce a myslím, že většinu čtenářů příliš nezajímá, čím se
hlavní postavy románu živí, pokud je kniha zajímavá. Nevím,

jestli skutečně existují čtenáři, kteří mají z principu námitky proti
čtení o romanopiscích, ale pokud ano, román pro ně možná není
ten pravý žánr.
Co mě přivedlo k psaní o romanopisci: moje předchozí knihy se
částečně odehrávaly ve školách a univerzitách, a když jsem je
psala, ještě jsem moc času mimo školu nebo univerzitní prostředí
netrávila. Nyní věnuji většinu času psaní a editací. Stává se, že
jeden z hrdinů knihy je spisovatel a druhý redaktor. Takže si
myslím, že je fér říct, že píšu, co vím. Události tohoto románu,
stejně jako děj mých předchozích dvou, jsou zcela smyšlené, ale
svět knihy je založen na skutečném světě, ve kterém žiju. Moje
zkušenost se světem je samozřejmě velmi omezená a tak se do
mé beletrie spousta věcí nevejde. Ale to mi nevadí – třeba si jich
všimnou jiní spisovatelé.
Alice a Eileen často vedou dlouhé diskuse o politice a společnosti prostřednictvím e-mailu; připomínají výměny
názorů mezi Frances a Bobbi v Rozhovorech s přáteli. Jak je
těžké prezentovat myšlenky v beletrii – jak to u vás funguje?
Myslím, že intelektuální životy ústředních postav jsou v této knize
významnější než v mém předchozím díle. Částečně to může být
tím, že postavy jsou starší a měly čas více číst a rozvinout své
myšlenky do větší hloubky. A částečně je to proto, že obě
ústřední ženské postavy pracují v intelektuálních oblastech –
jedna jako spisovatelka a druhá jako redaktorka. Ale také si
myslím, že tento román se hlouběji zabývá charakterem intelektuálního přátelství. Zajímala mě zejména interakce mezi vztahem
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Dublin
tuálního přátelství. Zajímala mě zejména interakce mezi vztahem
Eileen a Alice a jejich představami – jak jejich myšlenky a názory
ovlivnily přátelství a jak specifika přátelství ovlivnila vývoj jejich
názorů. Alice prošla určitou duševní krizí a následně se
odstěhovala z Dublinu a zvolila mnohem osamělejší život na
pobřeží.
Zdá se, že je to ústup ze života, nebo krok k něčemu novému?
Alicino rozhodnutí opustit Dublin je v některých ohledech
spouštěcí událostí románu. Od začátku knihy víme, že Eileen
a Alice spolu ve svých dvaceti letech žily a poté nadále bydlely ve
stejném městě, možná svou vzájemnou blízkost považovaly za
samozřejmost. Román začíná poté, co se Alice přestěhovala do
pobřežní vesnice v hrabství Mayo, zatímco Eileen žije a pracuje
v Dublinu jako předtím. Dělí je několikahodinová cesta autem, ale
ani jedna nemůže řídit a spojení veřejnou dopravou je špatné.
Stojí tedy před otázkou, jak a kdy se znovu uvidí. Samotná cesta
je menší nepříjemnost, ale s postupem románu začíná nabývat
neúměrného významu.
Netroufám si soudit, zda Alice udělala „správné“ rozhodnutí
tím, že se odstěhovala do malé vesnice daleko od všech
svých přátel a rodiny. Je zřejmé, že je ve svém novém
prostředí docela izolovaná. Ale možná potřebuje relativní
izolaci. Spíš mě zajímalo pozorování jejího pokusu o nový
život, než rozhodování o tom, jestli dosud vedla dobrý život
nebo ne... Rozdíl mezi Dublinem a zbytkem Irska je patrný.
Jak důležité je to pro strukturu vašeho psaní?
V tomto románu je důležitý rozdíl mezi městem a venkovem.
Rozdíl je ale většinou spíše doslovný než imaginární – dvě
postavy žijí v malé vesničce a dvě další vedou velmi odlišné životy v hlavním městě. Vzdálenost, která je dělí, a rozdíly v jejich
životním stylu jsou důležitou součástí knihy. Ale vnímání
kulturních rozdílů ve skutečnosti tolik nehraje roli. Dublin je
poměrně kosmopolitní město a mnoho lidí, kteří tam žijí, se tam
nenarodilo. Domnívám se, že tato kniha je spíše o výběru (nebo
o tom, jak si vybrat), kde si vytvořit život a jaký druh života si
zvolit.

Alice naváže nejednoznačný vztah s Felixem, zdá se, že jsou
těsně spjatí, ale také si navzájem odporují. Do jejich příběhu
je vetkán třídní vztah a rozdíly ve vzdělání. Co jste tím chtěla
dokumentovat?
Vztah Alice s Felixem – který nestudoval univerzitu, a pracuje
v místním přepravním skladu – je jistě zčásti strukturován
finanční nerovností. Ale když se nad tím zamyslím, vyjde mi, že
třídní dynamika je přítomná ve všech ústředních vztazích
v románu. Simon a Eileen se poprvé poznají jako děti a vztah
mezi jejich dvěma rodinami je do jisté míry příběhem třídních
rozdílů. A zatímco Eileen a Alice se mohly setkat za relativně
stejných podmínek jako mladé studentky, Alice je nyní mnohem
lépe finančně situovaná. Zajímavý je pro mě tlak, který na životy
tato nerovnost vyvolává. Opravdu se nesnažím nabízet nějaké
stanovisko k třídním rozdílům, i když osobně věřím, že je to
hluboce nespravedlivé. Čtenáři si o tom mohou udělat vlastní
závěr. Zajímá mě, že moje postavy musí s těmito nerovnostmi žít
bez ohledu na to, co si o nich intelektuálně myslí. Důsledky pro
jejich emocionální životy a pro jejich pocit sebe sama jsou svým
způsobem součástí dramatické akce románu.
Alice i Eileen mají velmi komplikované představy ohledně
romantických vztahů a mateřství. Samozřejmě to nejsou
nová dilemata, ale zajímalo by mě, zda si myslíte, že jde
o problémy typické pro generaci vašich postav?
Vždy mě zajímalo, do jaké míry historie a kultura utvářejí naše
intimní vztahy. Takže si myslím, vzhledem k rychlému tempu
technologických a kulturních změn, že pocity některých postav
ohledně lásky a mateřství jsou generačně specifické. Obě ženy
se starají o rodičovství v kontextu klimatické krize a obě čelí
sexuální a romantické kultuře výrazně odlišné od té, které čelí
generace jejich rodičů. Na druhou stranu nechci, aby jejich problémy vyzněly příliš ozvláštněně. Každá generace zažívá změnu
a musí si tu změnu nějak promyslet. Zajímají mě ale některé
specifické výzvy naší současné kulturní doby a to, jak mohou
postavy na tyto výzvy reagovat.
Myslím, že primárním motorem mé práce jsou romantické vztahy,
i když se obvykle děje i spousta jiných věcí. Později ve dvacátém
století vývoj románu možná vedl od romantického k rodinnému
životu, čímž vznikly velmi krásné a smysluplné knihy. Ale zatímco
rodinný román je důležitým odklonem od manželského románu,
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žádný není „lepší“ než druhý. A myslím, že z romantického tajit, že moje knihy jsou si všechny dost podobné. Nevadí mi to,
hlediska se stále dají dělat zajímavé věci. Zda se mi je skutečně protože to platí i o někte-rých mých oblíbených romanopiscích.
podařilo splnit, mi nepřísluší posuzovat.
Mnoho románů Henryho Jamese jsou si velmi podobné
a zápletky jsou téměř vždy manželské nebo sexuální povahy.
Eileen a Simon jsou po většinu románu odděleni od Alice
vzdáleností – a když se znovu shledají, je v nich spousta Máte tendenci přestat číst jinou beletrii, když ji sami píšete?
nahromaděných emocí. To se zdálo obzvláště aktuální nyní, Máte pocit, že je váš román příbuzný s nějakými jinými
když nás pandemii oddělila od milovaných. Projevilo se to romány, současnými nebo minulými?
nějak ve vašem psaní?
Když píšu, čtu velmi málo současné beletrie. A obecně asi čtu
Myslím, že ano. Závěrečnou část knihy jsem napsala v období méně než jiní spisovatelé. Částečně je to proto, že stále existuje
téměř úplného uzamčení, kdy jsem dlouho neviděla přátele ani tolik skvělých klasických románů, které jsem zatím minula,
členy rodiny. Myslím, že to je částečně důvod, proč byl můj zejména těch, které jsou napsány v jiných jazycích než v
zážitek z psaní těch kapitol, ve kterých všechny čtyři postavy angličtině. A čtení románů, které podstatně přispěly k rozvoji jeho
zůstávají pohromadě na jednom místě, tak intenzivní. Obyčejné formy, je pro mě inspirací.
zážitky sdílení domu s přáteli – společné jídlo, čekání na sprchu, Ale tady musím našlapovat trochu opatrně, protože nechci vypazůstávat dlouho vzhůru a povídat si – se zdály mnohem více než dat, že se srovnávám s některými z největších romanopisců, kteří
obvykle plné významu a pocitů. Jen mi vážně chyběli přátelé. kdy žili. Jsem ovlivněná oblíbenými knihami, ale to nevypovídá
Vždy jsem plánovala sjednotit všechny čtyři postavy ke konci nic o tom, co se mi s tímto vlivem podaří udělat. Každopádně:
knihy, ale okolnosti, za kterých jsem psala, rozhodně měly svůj když jsem byla asi v polovině psaní knihy Kdepak jsi, krásný
podíl na vývoji závěrečné části.
světe, přečetla jsem si romány Natalie Ginzburgové a bylo to tak
Stejně jako u veškerého vašeho psaní postavy zápasí dobré, že se mi málem chtělo psaní úplně vzdát. Při psaní tohoto
s obrovskými emocemi a snaží se jim a sobě samým dát románu jsem také četla Dostojevského Bratry Karamazovy.
smysl. Zároveň je tu komický rozměr, jako byste nás A samozřejmě jsem nezapomněla na Henry Jamese... Jméno
vybízela k zamyšlení nad tím, jak směšní můžeme občas „Felix“ jsem vlastně převzala z Jamesovy novely Evropané,
i když jeho Felix se od mého nemůže snad lišit více.
všichni být. Souhlasíte s tímto pocitem?
Ano. Život mi připadá velmi vtipný. Takže si myslím, že by pro mě
nebylo upřímné snažit se psát o životě, dokonce i v beletrii, aniž
bych se snažila zamlčet, jak vtipný je. A samozřejmě, moje
postavy se často snaží navzájem rozesmát, s různým stupněm
úspěchu. Musím se přiznat, že mě to bavilo, když jsem o nich
psala. Pro mě je těžké si představit přátelství nebo lásku bez
sdíleného smyslu pro humor, který musí zahrnovat schopnost
zasmát se sám sobě. Ale snažím se vyhnout satirizaci postav.
Nemyslím si, že jsou o nic směšnější než já – to znamená, že
jsem si jistá, že občas jsou opravdu směšní, a já také.

Natalie Ginzburgová je vaše zřejmě nejoblíbenější spisovatelka, často ji citujete. Co pro vás znamená?

Esej Natalie Ginzburgové 'Moje povolání' je nejlepší text, jaký
jsem kdy o spisovatelské práci četla. Velmi často se k němu
vracím. Ginzburgová dokáže psát s naprostou vážností o životě
spisovatele, aniž by na okamžik vytvářela nějaká velkolepá
tvrzení o tom, co takový život implikuje nebo dokáže. Psaní bylo
samozřejmě povoláním velkých romanopisců a básníků, které si
historie pamatuje, ale bylo také povoláním bezpočtu milionů
zapomenutých lidí, kteří tiše pracovali v temnotě. A není na spisoVidíte mezi svými knihami vztah z hlediska tématu nebo vateli, aby rozhodoval, nebo dokonce se staral, do které katestylu? Existuje Rooneyho svět, který všichni obývají, nebo gorie bude patřit. Musí prostě odvést tu nejlepší práci, jakou
dokáže, s vlastními nápady, velkými nebo malými. To je pro mě
se cítí osamocení a více oddělení od ostatních?
důležité.
(Ze zahraničních pramenů)
Myslím si, že knihy jsou propojené díky nešťastné skutečnosti, že
jsem je napsala. Nikdy jsem se
vědomě nesnažila vyvinout „styl”,
ale jako spisovatelka mám spoustu omezení. A tato omezení lze
také popsat jako „styl“ – to je
pravděpodobně nejlaskavější
termín, jaký je k dispozici. Určitě
jsou si knihy tematicky podobné.
Jak jsem zmínila výše, píšu
především o romantických vztazích a o přátelství. Zdá se mi to
jako témata dostatečně velká na
to, aby je bylo možné zkoumat
po celý život, ale jsem si jistá, že
ostatní to cítí jinak. Určitě nechci

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

Johan Ickx
ODTAJNĚNÉ ARCHIVY
VATIKÁNU –
PAPEŽ PIUS XII.
A ŽIDÉ
Dne 2. března 1939 byl papežem zvolen kardinál
Eugenio Pacelli pod jménem Pius XII. Měl nadlidský
úkol: provést církev strašlivými roky druhé světové
války. Po jejím skončení jej oslavovali jako zachránce
Říma, politici i přední židovské osobnosti chválili jeho
činy. Zanedlouho se tento náhled radikálně proměnil.
Padala obvinění, že mlčel. V určitých kruzích se z něj
stal bezmála spojenec Němců. Jaká je pravda? Tu se
vám snaží ukázat autor knihy Johan Ickx, přes deset
let působící v archivech Svatého stolce. Rozkrývá
promyšlenou špionážní síť Vatikánu, jejíž hlavou byl
právě papež Pius XII. a která ze spárů nacistů vyprostila tisíce lidí.
Přeložil Lubomír Košnar
Vázaná, 368 stran, 499 Kč, ISBN: 978-80-242-8367-8, EAN: 9788024283678
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Pius XII. byl hlavou promyšlené
a rozvětvené konspirační sítě,
která pomohla zachránit
desítky tisíc lidských životů.
Jen se o tom do nedávné doby
úplně nevědělo – důkazy ležely
celá desetiletí zapečetěny ve
vatikánských archivech...
mace a anekdoty. Zahájil tím sérii velmi podrobných, nanejvýš důležitých
zpráv, které posílal do Říma.
Jedna z těchto prvních zpráv byla napsána 7. srpna 1940, ale vzhledem
k velmi pomalé komunikaci ve válkou zmítané Evropě se dostala do
Vila Berghof, Obersalzberg, Bavorské Alpy, 28. července 1940
Úřadu až o devět dní později. V podrobné informaci pro státního
Alpské svahy byly v létě zelené a poseté pestrobarevnými polními květy. sekretáře kardinála Maglioneho sděloval Burzio znepokojující údaj
Vzduch byl plný vůně borovic a ptačího zpěvu. V této hustě zalesněné o nominaci sympatizantů nacismu, spišského biskupa mons. Jána
krajině se na samotě nacházela vila z kamene a dřeva, obklopená dra- Vojtaššáka a dalších dvou duchovních, na členy Státní rady, nejvyššího
slovenského zákonodárného orgánu. Pro někoho by to mohlo být
matickou horskou kulisou.
Na tomto klidném, idylickém místě seděli čtyři politici a jejich asistenti překvapivé, ale na Slovensku byla v té době účast duchovních ve vládě
pohrouženi do diskuse, u šálků kávy roztroušených na stole, s vyhrnutý- běžnou záležitostí. Byla to skutečně tak hluboce zakořeněná tradice, že
mi rukávy košil. Diskuse, kterou vedli, však nebyla vůbec poklidná. Ve i prezident byl kněz. Ale přijetí administrativy, která byla v úzkém sposkutečnosti směřoval jejich rozhovor k tomu, aby byla další evropská jenectví s nacisty, bylo bezprecedentní a směrovalo zemi do temných,
země uvržena do krize a předznamenával jedno z nejtemnějších a nej- neprobádaných vod. Za situace, kdy biskupové a kněží po celé Evropě
riskovali své životy, když se aktivně stavěli proti nacistům, způsobovala
násilnějších období druhé světové války.
tato schizofrenní situace v církvi hlubokou
Slovenský prezident Jozef Tiso, který byl
trhlinu.
katolickým knězem, a jeho mi-nisterský
A pro Svatý stolec vytvářela obtížný probpředseda, Vojtech Lázar „Béla“ Tuka, byli
lém. Mons. Burzio poznamenal, že jmenna oficiální návštěvě, kdy se setkali
ování na takováto místa obvykle
s Hitlerem a německým ministrem zahrapředstavovalo „čestné funkce“, že však
ničí Joachimem Ribbentropem. Během
„za nynějších okolností by mohly být spotěchto rozhovorů v horách se zrodil nový
jeny s určitou politickou a morální
pakt. Slovenští politici, kteří se stavěli
odpovědností“.A tuto zodpovědnost
proti nacistům. a ti,kteří byli spíše neutrálzjevně přejímají nebezpeční lidé.
ní, patřili nyní minulosti. Stoupenci nacioNehledě na Burziovu zprávu, Řím byl
nálního socialismu se směle postavili do
tehdy již informován o těchto probléčela.
mových okolnostech. V polovině srpna se
Slovenský ministr zahraničních věcí
tam mons. Vojtaššák písemně obrátil se
Ferdinand Ďurčanský byl kritikem nacisžádostí o benestare (povolení) k převzetí
mu a vzhledem ke svému postoji byl
této funkce.
z těchto jednání vyloučen. Jakmile
Kardinála Maglioneho Vojtaššákovo jedslovenská média přinesla zprávu o setkánání ohromilo. Na Burziovu zprávu
ní v lesní vile, neměl Ďurčanský jinou
načáral strohou otázku: „Quid agendum?“
možnost než rezignovat.
– „Co se má udělat?“, než toto hlášení
Tuka se tak zmocnil obou rolí – předsedy
předal Piovi XII.zjevně seodvrátil od
vlády i ministra zahraničí.
zásad své křesťanské víry, tedy od zásad
Zástupcem Svatého stolce na Slovensku
lásky a spravedlnosti. Při audienci
byl chargé d’affaires, monsignore Giuseu papeže, která se konala 2. srpna 1940,
ppe Burzio. Jako velmi pečlivý úředník
zachytil tajemník Úřadu mons.Tardini stav
shromáždil o tomto kritickém obratu pro
mysli Pia XII., když viditelným – úhledným
zemi ty nejspolehlivější údaje, které mohl
písmem tužkou napsal: „Svatý otec toto
získat – novinové zprávy, důvěrné infor- V němčině vydaný Slovenský Židovský kodex

Vyprávění o dvou hlupácích, mnoha pohřešovaných dívkách
a jednom prostředníkovi
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proti tomu, aby mons. Vojtaššák přijal nominaci za člena Státní rady.“
Zde vyžaduje objasnění použitá formulace. Když papež kladně přijímá
žádost, užívá obvykle slov „nic nepřekáží / nic nebrání“ (lat. nihil obstat,
it. nulla osta). Ve své odpovědi Vojtaššákovi však papež volí výraz, že
„není proti“ [ale v diplomatickém jazyce „ani neschvaluje“] přijetí jeho
nominace.
Za daného stavu věcí nemůže Svatý stolec zasahovat do hierarchie
nebo správy jiné země. Kromě toho starý Kodex kanonického práva
stanovil, že dovolení k přijetí veřejných úřadů kněžími je výsadou místního episkopátu, nikoliv římského papeže nebo jeho dikasteria.
Sotva lze pochybovat, že mnozí uvnitř Svatého stolce si přáli zasáhnout
do této alarmující záležitosti, ale nebylo to možné.
Stručná, ale výmluvná formulace odpovědi byla zvolena záměrně, aby
Svatý stolec neohrozila. A v tom, že se vztahovala pouze na
Vojtaššáka, byla opatrnost, aby nevznikl precedens, kterého by se
později mohli snažit využít jiní s nacismem sympatizující kněží.
Mons. Burzio, chargé d’affaires v Bratislavě, referoval později v témže
týdnu znovu do Říma a tentokrát analyzoval důsledky oficiální návštěvy
která mají politickou a morální odpovědnost.“
prezidentaTisa u Hitlera. Burzio byl přesvědčen, že si nacisté Tisa předJazyk je jako obvykle opatrně diplomatický, ale tím, že je užito věty cházeli, protože byli celkově nespokojeni se slovenskou vládou, obzvlášť
Svatého otce „nevidí bez obav“ a Burziových vlastních slov o „politické s bývalým ministrem zahraničí Ďurčanským, který se snažil zachovat
a morální odpovědnosti“, je dáno jasně najevo, že Vojtaššákovo přijetí
slovenskou nezávislost a omezovat protižidovská opatření. Burzio nafunkce nemá podporu. Burzio předal dopis Vojtaššákovi a osobně mu psal: „Nacistické vedení obviňovalo pana Ďurčanského, že se snaží hájit
sdělil, že „není vhodné přijímat institucionální a vládní funkce“.
Židy, a někteří v tom viděli skutečný důvod jeho pádu.“ Nyní, když byl
Mezitím však Vojtaššák napsal papeži Piovi XII. další oficiální dopis, ten- Ďurčanský pryč, měl však Burzio velmi znepokojivou předpověď – že
tokrát s osobní „pokornou žádostí“ o svolení, přičemž záměrně baga- „velmi brzy budou proti Židům přijata rázná opatření“.
telizoval svou roli jako „pouze čestnou funkci“. Nezmínil se o tom,že Jeho bystré politické shrnutí dále vysvětlovalo, že nová slovenská vláda
členové Státní rady byli soustavně vyzýváni, aby hlasovali pro konkrétní byla také odhodlána potlačit veškerou proruskou propagandu. Kdokoliv,
opatření proti Židům.Tento dopis přišel Burziovi na stůl a poté byl kdo je podezřelý ze sympatií ke komunismu, bude podle nových zákonů
21. srpna odeslán do Říma, tedy ve stejný den, kdy odtamtud přišla považován za zločince, a tak mají tyto zákony jednak zastrašit obyvatelodrazující odpověď na Vojtaššákovu první žádost.
stvo, jednak vytvořit vhodnou záminku pro zatýkání politických odpůrců.
Řím nevěděl, že týden před napsáním
Někteří v Římě zaznamenali tuto tvrdou
druhé žádosti již Vojtaššák funkci přijal,
linii proti komunismu jako dobrou zprávu,
zpupně a bez svolení Svatého stolce.
pro jiné to bylo zneklidňující.
Složil přísahu člena Státní rady 6. srpna.
Burziovy temné předpovědi byly správné,
Jeho „pokorná žádost“ k papeži byla
i když vládní represe nebyly zprvu zaměpředložena až potom, co již učinil své
řeny proti Židům, ale s politicky motivorozhodnutí. Stručně řečeno, lhal.Toto
vaným nacionalismem se obrátily proti
chování může být interpretováno jako
Adventistům sedmého dne a protedobře uvážený pokus Vojtaššáka a jeho
stantům.
kolegů přivést Vatikán do úzkých a dostat
I když je Slovensko převážně katolické,
písemný souhlas, který by byl jistě
podle Burziova názoru se tyto nové
považován za trofej a jehož by nacisté
restrikce ve skutečnosti netýkaly náboa fašisté dobře využili.
ženství. K jejich vzniku a uplatnění spíše
Jakmile dal Svatý otec 21. srpna jasně
vedlo Odium Cechorum, nenávist vůči
najevo, že „není vhodné, aby kněží
slovenským občanům českého původu,
přijímali oficiální zodpovědnost“, měl se
kteří představovali nábožensky rozmamons. Vojtaššák alespoň dobrovolně
nitější protestantské společenství.
vzdát v pokorné poslušnosti své funkce.
Burziova pronikavá analýza si kladla
Ale co se dá dělat, když vyjde najevo, že
otázku: „Jak dlouho dovolí Tisovi jeho povás vlastní lidé podvádějí? Takové zjištění
litické přesvědčení, a zvláště jeho kněžmuselo Svatý stolec rozlítit i zdrtit.
ské svědomí, aby kráčel ruku v ruce se
Protože Vojtaššák již funkci převzal,
svými nacionálně socialistickými pány?“
nezbývalo Svatému stolci nic jiného než
Byl přesvědčen, anebo si tomu přál věřit,
to přijmout jako hotovou věc. Proto byla
že Tiso možná hraje strategickou hru;
odpověď z 9. září 1940 zdvořilá, ale
„doufá, že zachrání, co se zachránit dá,
odměřená:
Článek v novinách Grenzbote s oznámením, že a že uplatnění nacistických metod nebude
„Jeho Svatost dává na vědomí, že není Ďurčanského nahradil ve funkci ministra zahraničí Tuka. dohnáno do krajních důsledků“.
vše nevidí bez
obav...“
A tak byla odpověď Říma na Burziovu zprávu jednoznačná:
„... dát biskupovi Scepusia
taktně najevo, že Svatý stolec nevidí bez obav, když duchovní,
obzvlášť za daných okolností,
zaujímají místa,
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Ale v předtuše nadnejen katolické mlácházejícího teroru nadeže, včetně mlápsal, že teprve „později
deže neárijského
bude možno posoudit,
původu, na vzdělájestli byly jeho předponí odpovídající jeklady správné“.
jich víře“.
Burzio správě rozpozZ Maglioneho slov
nal, že hlavní zájem
bylo zřejmé, že tyto
Německa o Slovensko
instrukce pocházely
nebyl ideologický, ale
přímo od samotekonomický, zaměřený
ného Svatého otce.
na prosperující průPro mě je to jeden
myslovou základnu
z příkladů, které
Slovenska.
Dalším
dokazují, že Pius
cílem se tak staly podXII. nečinil rozdíly
niky v židovském mamezi lidmi různých
jetku. Burzio informoval
ras.
o tom, jak obchody
Sestup Slovenska
a podniky vlastněné
do teroru rychle
židovskými občany mu- Nacistický pozdrav při slovenské státní hymně..
pokračoval. Dne 8.
sely být viditelně oznaříjna 1940 pronesl
čeny nápisy jako „židovský podnik“ nebo „židovský obchod“. Ulice, které prezident Tiso projev ke shromáždění 20 000 katolických poutníků poblíž
bývaly pro Slováky příjemným místem procházek a nákupů, nyní Žiliny na severním Slovensku, v němž ospravedlňoval vládní protižiznetvořoval cejch nenávistných nacistických předsudků. Burzio dále dovská opatření.
napsal:
Tiso směle prohlásil, že v dávných dobách měli Židé velmi dobré vůdce,
„Člověk zůstává ohromen skutečností, že celý hospodářský život země a pak převrátil smysl jednoho z Mojžíšových ustanovení, když tvrdil, že
byl v rukou Židů a že několik restriktivních zákonů proti této převaze není Mojžíš nařídil, aby Židé každých padesát let odevzdávali své výdělky.
tak špatná myšlenka.“ A pokračoval, že „přijatá opatření překračují Ve skutečnosti Mojžíš hlásal, že všechny výdělky, které byly získány
naneštěstí hranice spravedlnosti a směřují k tomu, aby Židé byli zcela neoprávněně, mají být vráceny původnímu vlastníkovi.Tiso to mohl
vyloučeni z hospodářského a společenského života země. To vše nikoliv dobře vědět, přesto význam tohoto poučení záměrně překroutil. Chtěl
ve prospěch Slováků, ale ve prospěch Němců, kteří získají všechny tím dokazovat, že Židé jsou podle svého náboženství povinni odevzdat
zdroje příjmů a bohatství, které byly předtím v rukou Židů.“
majetek Slovensku. Jak řekl ve svém projevu, je to jasný a jistý důkaz,
Pak vyjmenoval příkazy, které pro židovské obyvatelstvo znamenaly že židovský národ zapomněl své vlastní učení. Proto je prý od Židů
největší omezení: „Uzavření všech (židovských) veřejných místností; nesprávné, když si stěžují například na to, že jim byly odebrány rozhzákaz mít křesťanské služebné mladší než 40 let; přiznání a registrace lasové přijímače. Již začátek projevu byl ve znamení této zvrácené
všech domů a majetku; zákaz navštěvovat střední a vysoké školy a také nenávisti. A Tiso pokračoval: „Není správné, že s odvoláním na
provozovat a zřizovat takové vlastní školy, takže od nynějška bude křesťanské zásady kritizují to, že jim jsou odebírány jejich obchody
vzdělávání židovské mládeže končit na úrovni základní školy.“
a obchodní povolení. Byli pouze nuceni vrátit to, co dříve vzali
Vyloučení židovských dětí ze středních a vysokých škol okamžitě křesťanům. Není správné, když si stěžují, že jsou vyloučeni ze státních
způsobilo „těžkosti církevním úřadům, protože kdyby se tento zákon škol, zatímco jejich heslem vždy bylo pracovat jen málo a vydělávat
důsledně uplatňoval, mnoho dětí židovského původu, ale katolického hodně.“
vyznání, by muselo opustit své katolické základní školy a navštěvovat Tento čistý, nepokrytý rasismus, řinoucí se jako jedovatý odpad z úst
židovské základní školy. A takovéto děti již na školách středních a vy- kněze, je nesporně šokující. Úplný přepis Tisova projevu byl předán do
sokých budou muset přerušit své vzdělávání.“
Papežské kanceláře v Římě 8. října 1940.
Burzio poté vyslal do Říma naléhavé varování, v němž sděloval, že Spolu s datem obdržení přepisu zaznamenal Úřad i jméno zdroje, od
budou brzy vyhlášena ještě tvrdší a krutější ustanovení „ve věci manžel- nějž přepis pocházel. Když jsem zkoumal stovky slovenských doského zákonodárství“. Nebezpečí zásahu státu do svátosti manželství kumentů, povšiml jsem si, že v některých případech se opakovaně
způsobilo Svatému stolci velkou starost. To, že by se stát vměšoval objevoval tentýž zdroj, a to dosti pravidelně. Tužkou psané poznámky
a pokoušel se omezit nebo dokonce zničit něco, co je posvátným Úřadu říkají pouze „předal Commendatore Babuscio“, což je na těchto
svazkem mezi dvěma lidmi, bylo políčkem do tváře katolické víry. Burzio dokumentech jediný identifikační prvek. Bez něj bychom neměli tušení,
doufal, že by se slovenští biskupové mohli postavit „společně a rozhodně jak se tyto dokumenty dostaly ke státnímu tajemníkovi a pak na papežův
proti“ jakýmkoli zákonům, týkajícím se mezirasového manželství. Byl si stůl.
však také dobře vědom, že vzhledem k rozdělení duchovenstva na Kdo byl tajemný komtur (commendatore) Babuscio? Můj starý jezuitský
příznivce a odpůrce nacismu to nebylo příliš pravděpodobné.
profesor a významný historik otec Pierre Blet líčí Francesca Babuscia
Víme, že Burziovu zprávu si Pius XII. přečetl se znepokojením, protože Rizza jako italského vládního diplomata. Na počátku druhé světové války
Maglione Burziovi odepsal a dal mu pokyn, aby nadále informoval Řím o byl jeho oficiální titul rada italského velvyslanectví u Svatého stolce,
těchto tíživých událostech, zejména pokud jde o postoj slovenského patřil tedy k součásti ministerstva zahraničí italské vlády. Jeho funkce
episkopátu a „kroky, které by tito biskupové podnikli, aby zachovali práva znamenala, že byl v pravidelném oficiálním kontaktu se Svatým stolcem.
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Je však zajímavé, že, jak se zdá,
předával také zpravodajské informace, určené pro jeho vládu. Navíc je
pozoruhodné, že dokumenty, které
předával, nejsou opatřeny razítkem
ani označením, že oficiálně pocházejí
z italského ministerstva zahraničí.
Jsou prázdné, kromě jména, které si
poznamenal Úřad. To by mohlo naznačovat, že tento statečný
a vstřícný muž ve stínu jednal spíše
z osobních pohnutek než v oficiální
funkci. Je také možné, že za tím byl
jeho nadřízený, italský velvyslanec.
Ale tyto zjevně tajné akce by výše
postavení činitelé v Mussoliniho fašistické administrativě jistě neschválili.
A kdo ví, co by se s Babusciem
Rizzem mohlo stát, kdyby ho tato
administrativa odhalila – při fašistických sklonech ke kruté odplatě? Jaké
byly jeho motivy a kdo jiný ještě mohl
stát v pozadí, to zasluhuje další
zkoumání. Víme, že Babuscio byl
přítelem a důvěrníkem tajemníka
Úřadu Tardiniho a že při jedné
příležitosti, jak na to již poukázal otec
Blet, varoval Vatikán před plánovanými proticírkevními opatřeními ze
strany Mussoliniho.
Dne 28. srpna 1940 předal Babuscio
Rizzo tři další doplňující přepisy –
kopii italského vládního memoranda
Francesco Babuscio Rizzo
o slovenském politickém přístupu
k „náboženským církvím a sektám“, přepis projevu slovenského
předsedy vlády Tuky a novinovou zprávu o jiném projevu, „Opatření vůči
Židům“, ministra vnitra Šaňo Macha.
Projevy Tuky i Šaňo Macha ukazují, jak rychle se země propadala do
násilného, divokého antisemitismu. V projevu, který ministerský
předseda Tuka pronesl 24. srpna 1940, dal brutálně najevo, jak se budou
věci ohledně Židů na Slovensku vyvíjet: „Žid je neslučitelný s nacionálním socialismem, protože Židé jsou buď kapitalisté, nebo komunisté.
A proto musíme židovskou otázku radikálně vyřešit. Nechceme Židy
zabíjet, ale na Slovensku nemůžeme dovolit, aby židovský kapitál stále
více rozšiřoval svá chapadla. Nemůžeme nadále trpět skutečnost, že
náš hospodářský a obchodní život je otráven židovským duchem,
a nemůžeme připustit, aby naše literatura a umění zůstávaly pod vlivem
Židů. Říkají, že Židé jsou nepostradatelní pro životní potřeby a že proto
mají být tolerováni. To vůbec není pravda. Můžeme se obejít bez Židů,
a proto nechci slyšet o jejich nepostradatelnosti“.
O den později přednesl Šaňo Mach projev nazvaný „Opatření vůči
Židům“, který se nesl v podobném zlověstném tónu.
Uprostřed toho všeho nadále rostlo ve slovenském episkopátu napětí
mezi těmi, kteří podporovali Tisa a nacisty, a těmi, pro něž byly jejich
názory a prohlášení nepřijatelné. Jeden z nejvýraznějších Tisových
stoupenců, kanovník Karol Körper, zastával několik veřejných funkcí –
byl poslancem parlamentu, kaplanem Hlinkovy gardy (milice Hlinkovy
slovenské lidové strany, zvaná též Prezidentova garda) a úředníkem

ministerstva školství a národní osvěty.
Stal se terčem ostrého útoku ve vlivném
slovenském týdeníku Katolícke noviny,
sponzorovaném biskupy. Zveřejněné
vyjádření dávalo Körperovi za vinu
nemorální prospěch z jeho veřejných
funkcí. Přestože patřil k Tisovým
klíčovým spojencům, nacionální socialisté ho odstavili a využili tohoto
propadu jako vhodné záminky k tomu,
aby se zbavili nejen jeho, ale i mnohých
jiných katolíků, činných ve veřejném
sektoru.
Chargé d’affaires mons. Burzio to
všechno tušil. Jak zdůraznil ve své poslední depeši, dojde nevyhnutelně
k tomu, že nacionální socialisté se
budou nakonec zbavovat všech katolíků, i těch, kteří stáli na jejich straně
a zastávali tutéž rasovou ideologii.
Informace z první ruky o situaci na
Slovensku poskytlo Úřadu opět italské
velvyslanectví při Svatém stolci prostřednictvím commendatore Babuscia.
Bez váhání se podělil o zprávy o situaci
na Slovensku: „Není snadné smířit
nacionální socialismus s Hlinkovými
zásadami (zásadami katolické víry)
a uplatňovat jej v zemi, v níž církev,
náboženství a kněží vždy zaujímali
význačnou úlohu [...]... Záštita nacistického Německa není něco, co by se
dalo přijmout částečně: je to systém,
který organizuje život národa do nejmenších detailů. Buď se přijme všechno, nebo se to nepřijme vůbec.“
Dne 21. ledna 1941 se situace na Slovensku ještě více vyhrotila. Tuka
oznámil svůj čtrnáctibodový program slovenského národního socialismu.
Toto označení bylo jen kouřovou clonou, aby to vypadalo, že si země
počíná nezávisle, že program není tak extrémní jako ten nacistický a že
tu není úmysl, podle Tukových vlastních slov, „vyloučit Židy“. Bezohledný
prezident Tiso samozřejmě ale veřejnosti lhal, jak ukázaly další události.
Kopie Tukova čtrnáctibodového programu, který vyšel v nacistům
blízkém listu Slovakische Rundschau, se dostala do kanceláří Úřadu.
Někdo, možná sám kardinál Maglione, podtrhl červenou tužkou body
třináct a čtrnáct. Třináctý bod zněl: Náboženství jako podklad každého
mravního života je státem chráněno a sluhové boží budou zabezpečeni
ze státních peněz. Kněžské příjmy mají být rozděleny mezi duchovními
podle zásad sociální spravedlnosti. Slovenské kněžstvo bylo vždy šikem
slovenských národovců. Slovenští kněží měli vždy slovenská srdce a co
dokázali v minulosti, dokazují dnes a dokáží to i v budoucnosti.“
Důležitá je tu formulace „v budoucnosti“. Jde o záměrné pošpinění
starých ideálů slovenského nacionalismu a zmírnění nových ideálů
a brutality nacismu. V novém slovenském pořádku by náboženství mohlo
být chráněno, ale jen pokud by se náležitě chovalo a zůstávalo ve
stanovených mezích.
Bod čtrnáct se už vůbec netýkal politické hry. Jeho prostý, krutý záměr
byl zcela jasný: „Vyřešit konečně židovskou otázku.“
Jaké metody používal nacismus pro přičlenění slovenského nacionalis-
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mu (a části slovenské církve), dokládají v archivu podrobné přepisy
německých novin, zasílaných chargé d’affaires mons. Burziem. V jedné
zprávě citoval z článku v listu Völkischer Beobachter, oficiálních novinách nacionálně socialistické strany. Burzio podtrhl klíčové věty:
„Náboženský problém na Slovensku je prvkem mnohem významnějším
a obtížnějším, než v jiných slovanských zemích, kde stát a konfese jsou
ve shodě. [...] Mladý slovenský nacionalismus se bude muset s tímto
problémem chtě nechtě vyrovnat.“
„Ne všechny cesty vedou do Říma“, byl přetištěn také v jiných novinách.
Říšská propagandistická mašinérie měla v úmyslu vytvořit situaci, která
by donutila nebo dotlačila slovenské politiky, a dokonce i obyvatelstvo,
aby přijali falešné tvrzení, že nacismus je totéž jako jejich verze nacionalismu. Přijmout to však znamenalo vzdát se náboženského svědomí.
Několik slovenských kněží následovalo bohužel tuto směrnici a odtrhlo
se od Říma – jak naznačuje uvedený novinový článek.
Naproti tomu Katolícke noviny zůstávaly vůči nacistům neochvějně
a odvážně kritické. Články, které uveřejňovaly, vypovídaly o vzrůstajícím
rozdělení ve společnosti a varovaly, že nacismus je falešné proroctví:
„Pro větší přitažlivost pravděpodobně vystaví na odiv kněze, či dokonce
dva nebo tři takové, kteří se k Církvi obrátili zády a odpluli daleko od
jejích břehů na moře nepokoje a úzkosti. Ale takový kněz už nebude
opravdovým sluhou Božím, ale odpadlíkem a renegátem, jak hned ukáží
jeho skutky.“
Nová slovenská „nacionalizace“ se však dál šířila, rychle a zdánlivě
nekontrolovaně, jako neléčitelná nemoc. Článek v Gardistovi, slovenských nacionálně socialisticky zaměřených novinách, bědoval, že
„mnoha židovským podnikům, které měly být dávno zlikvidovány, se díky
protekci vysoce postavených lidí podařilo vyhnout vládním opatřením“.
„Vysoce postavenými lidmi“ měl pisatel na mysli protinacisticky
zaměřené biskupy a duchovenstvo.
Ve své depeši citoval Burzio zprávu z jiného periodika, novin Hlinkovy
strany Slovák. Článek nesl název „Připravuje se vystěhování všech Židů
z Evropy“ a pravilo se v něm: „Vláda rozpustila všechny židovské kulturní, sociální a jiné spolky a organizace... a zřídila v Bratislavě pro Židy
jedinou organizaci Ústřednu Židů, která má 9 odborů. Ústředna Židů
začala svoji činnost jen před několika dny, ale už má 144 zaměstnanců.
... nejméně 250 zaměstnanců bude potřebovat. Každý Žid na Slovensku
musí být členem ÚŽ, která mu vystaví legitimaci. ... a co je nejdůležitější,
[ÚŽ] má na starosti naučit Židy řemeslům a vůbec manuální práci..., protože v novém sídlišti nebude nikdo, kdo by za ně pracoval.“
Reálně tento šokující vývoj znamenal, že nezávislí a produktivní židovští
obyvatelé Slovenska měli zřejmě být poníženi na otroky ve službách
nacistů. A tato akce byla přímým
důsledkem – fyzickým naplněním –
Tisova projevu, v němž překrucoval
Mojžíše. Článek pokračoval:
„V plánu je, že během tří čtyř let bude
možno všechny Židy z Evropy
vystěhovat. Náklady, spojené s kolonizováním... ponesou zúčastněné státy
podle počtu vlastních Židů. U nás se
například počítá, že náklad na
vystěhování jednoho Žida bude...
vyžadovat asi 40–50 000 korun... Podle
předběžného odhadu je na Slovensku
asi 85–86 000 Židů. ... Bohatší Židé
budou muset přispět svým chudším
soukmenovcům.“

Tento mrazivý text představil skutečné záměry slovenské vlády. Při jeho
čtení je jasné, že zamýšleli jen jedno. Nejprve by využili Židy jako otrockou pracovní sílu a pak by je ze Slovenska vyhnali úplně.
Otec Wladimir Ledóchowski, generál jezuitů, informoval Úřad po svém
návratu do Říma o obsahu telegramu, kterýTiso poslal Hitlerovi
k „vůdcovým“ 52. narozeninám. Ryzejší, devótnější vyznání lásky, jímž
tu byl zahrnut Reichskanzler, a jeho nacistický program, bychom těžko
hledali.
Tiso napsal: „Doba, v níž slovenský národ stejně jako národ německý
oslavuje 52. narozeniny Vaší Excelence, se shoduje s dalším důležitým
vítězstvím v boji našich národů, s vítězstvím, které vybojovala armáda
Vaší Excelence. Prosím Vaši Excelenci, aby přijala mé nejupřímnější
blahopřání a přání, aby Bůh i nadále žehnal německým zbraním, které
bojují za spravedlivou věc.“
Nedlouho potom napsal mons. Ferjenčík, který působil jako katolický
kněz a zároveň byl poslancem slovenského parlamentu, další článek,
překypující chválou na Hitlera. To dalece překračovalo meze a pro Pia
XII. to bylo příliš. Poté, co byl nucen přejít zjevnou neposlušnost
Vojtaššáka a dalších členů slovenského kléru, kteří se v rozporu s jeho
názorem přiřadili ke slovenské vládě, to již papež nehodlal znovu strpět.
Vyjmul jméno monsignora Ferjenčíka ze seznamu domácích prelátů
Jeho Svatosti. Byl to jasný vzkaz ostatním slovenským duchovním, že
taková veřejná podpora pro nacisty je zcela nepřijatelná a nebude
tolerována.
Do Úřadu začala přicházet nová očitá svědectví ze Slovenska.
Pozornost zaslouží zejména to, které pocházelo od jezuitského otce
provinciála z města Hriňová.
Jezuita popisoval zemi jako „nacistickou kolonii, kde je 75 procent
průmyslu v rukou nacistů. Vlaky s 500 vagony mouky zmizely, nevíme
kam. Zatímco na venkově jíme jen černý chléb. A v hlavním městě už tři
dny není žádný chléb.“ Informoval také, že Slovensko muselo „poskytnout pohostinství 10 000 mladistvým Němcům (Hitlerova mládež), kteří
mají zakázáno chodit do kostela, i když byli vychováváni
jako ,věřící v boha‘. Tito mladí chlapci jsou drzí. Za pochodu musejí zpívat následující refrén: ,Ježíš byl synem Žida a jeho matka byla Marie
Kohnová.‘
Jezuita ve své zprávě pokračoval: „V nacistických školách je Kristus
představován jako opovrženíhodný Žid a německý poradce pro propagandu pořádá konference o tom, jak ochromit a zničit vliv církve.
Ministerský předseda Tuka přistupuje každý den ke svatému přijímání,
ale stal se slepým nástrojem nacistů. Vzácní lidé se nyní méně angažují
ve veřejném životě a úřadech, zatímco velení ve veřejné sféře přebírají
odpadlí kněží, svobodnízednáři
a další obskurní individua, přičemž
dostávají horentní platy, přesahující
40 000 korun měsíčně. Vstup
Slovenska do války silně rozrušil obyvatelstvo, zvláště vzhledem k tomu,
že tuto válku vyhlásil kněz.“
Podobná zmínka o Tukovi se objevila
již v jedné z Burziových zpráv.
Informátor mluvil nejen o atmosféře
strachu, ale také o silném znechucení, jaké pociťovalo mnoho katolíků
vůči Tukovi a jiným, kteří nadále
přijímali svátost oltářní, ale byli jasně
spojeni s nacisty. ...
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Dr. Johan Ickx (1962) je ředitel historického archivu Sekce pro zahraniční vztahy Státního sekretariátu Vatikánu. Vystudoval náboženské vědy, teologii a filozofii na Katolické univerzitě v Lovani. Na Papežské gregoriánské univerzitě
získal doktorát z církevních dějin.
Kromě výzkumu různých témat
z dějin katolické církve byl úředníkem několika oddělení římské
kurie. Mezi svými mnoha historiografickými díly vydal knihu o angažmá Eugenia Pacelliho jako vatikánského „ministra zahraničí“
v Belgii během první světové války.
Ve své „Pius XII. a Židé“ (Milán,
Rizzoli, 2021; česky Odtajněné
archivy Vatikánu) dr. Ickx rekonstruuje válečné úsilí Pia XII. při
záchraně tisíců pronásledovaných
Židů, které nacistická ideologie
určila ke zničení v koncentračních
táborech.

DR. JOHAN ICKX, historik a archivář z Vatikánu, boří mýtus
o papeži Piu XII. a o jeho „mlčení“ o perzekucích Židů
během druhé světové války
2800 požadavků Židů, ať už pokřtěných či nepokřtěných, adresovaných přímo papeži Piu XII.,
a zachovalých, je nejvíce překvapujících s ohledem na skromné možnosti komunikace ve válečných podmínkách a nebezpečí všudypřítomného nacistického represivního aparátu.
Zpráva o gestu papeže Františka z března 2020. – kdy otevřel vatikánské archivy z éry, neprávem nazývaného „kontroverzního“ papeže Pia XII. – obletěla svět během několika dní. Ale v přívalu zpráv jen několik
málo badatelů historických témat mělo dost odvahy poukázat na to, že gesto papeže Františka je znamením, že katolická církev se nebojí své minulosti a že takové kroky ukazují, že se církev nebojí otevřít se
veřejnosti. Archivy Pia XII. byly otevřeny osm let před uplynutím minimálně 70 let od smrti tvůrce archiválie
(Pius XII. zemřel v roce 1958). Na první plody nové církevní otevřenosti jsme nemuseli dlouho čekat. V jednom z posledních čísel Glas Koncila, chorvatského katolického týdeníku ze Záhřebu, představil vatikánský
historik dr. Johan Ickx snahy Pia XII. o záchranu Židů během druhé světové války.
Od kdy se datují snahy papeže Pia XII. o záchranu Židů před krutou
nacistickou perzekucí, která většinou končila jejich smrtí.
Pokračoval Vatikán v poskytování pomoci židovským uprchlíkům i
po skončení 2. světové války?
Snahy papežského magisteria upozornit všechny katolíky na obranu a
ochranu Židů a jejich komunit začaly již během první světové války.
Moje kniha se mimo jiné zabývá činností, která probíhala od roku 1939
a nepřesahuji rok1945. Je důležité poznamenat, že před rokem 1941
bylo spíše vzácné, že by Židé, kteří přijali katolický křest, byli deportováni, ale poté, co se v Německu změnily rasové zákony, pronásledování zasáhlo i tuto skupinu lidí židovského původu. Nové zákony

stanovily, že rozdíl již nečiní náboženství, ale rasová složka až do třetího
stupně příbuzenství. Najednou tak byli ohroženi i katoličtí Židé. To byl
případ římské katoličky Ines Stameové provdané za Árijce, která v
listopadu 1943, měsíc po útoku na římské ghetto, v šoku napsala Piovi
XII. Bála se, že by její rodinu mohl potkat stejný osud jako tisíce jiných,
a to kvůli tomu, že její matka, která však zemřela před padesáti lety, byla
Židovka, byla ona a její rodina také klasifikována jako židovského
původu. Dokumenty zachované v historickém archivu svědčí o neúnavném úsilí personálu Pia XII. zachránit život potenciálním obětem
perzekucí. Svatý stolec ani jednou nepřestal jednat, aby zabránil tragickému osudu jakékoli lidské bytosti. V historiografii o Piovi XII. byl a je
tento koncept lásky k lidstvu často prezentován a uplatňován v teoretic-

w w w. e u r o m e d i a . c z

Od kdy se datují snahy papeže Pia XII. o záchranu Židů před krutou
nacistickou perzekucí, která většinou končila jejich smrtí.
Pokračoval Vatikán v poskytování pomoci židovským uprchlíkům
i po skončení 2. světové války?
Snahy papežského magisteria upozornit všechny katolíky na obranu
a ochranu Židů a jejich komunit začaly již během první světové války.
Moje kniha se mimo jiné zabývá činností, která probíhala od roku 1939
a nepřesahuji rok1945. Je důležité poznamenat, že před rokem 1941
bylo spíše vzácné, že by Židé, kteří přijali katolický křest, byli deportováni, ale poté, co se v Německu změnily rasové zákony, pronásledování zasáhlo i tuto skupinu lidí židovského původu. Nové zákony
stanovily, že rozdíl již nečiní náboženství, ale rasová složka až do třetího
stupně příbuzenství. Najednou tak byli ohroženi i katoličtí Židé. To byl
případ římské katoličky Ines Stameové provdané za Árijce, která
v listopadu 1943, měsíc po útoku na římské ghetto, v šoku napsala Piovi
XII. Bála se, že by její rodinu mohl potkat stejný osud jako tisíce jiných,
a to kvůli tomu, že její matka, která však zemřela před padesáti lety, byla
Židovka, byla ona a její rodina také klasifikována jako židovského
původu. Dokumenty zachované v historickém archivu svědčí o neúnavném úsilí personálu Pia XII. zachránit život potenciálním obětem
perzekucí. Svatý stolec ani jednou nepřestal jednat, aby zabránil tragickému osudu jakékoli lidské bytosti. V historiografii o Piovi XII. byl a je
tento koncept lásky k lidstvu často prezentován a uplatňován v teoretickém smyslu, a tím vytváří atmosféru nebo dokonce naznačuje lhostejnost papeže, který by se bezmocně a bez zájmu díval na vše, co se dělo
přímo pod jeho oknem Apoštolského paláce.
Kdo všechno byl zapojen do
těchto humanitárních snah?
Které instituce ve Vatikánu
se podílely na záchraně
Židů? Jak se i Vatikánu
podařilo zjistit, kdo jsou lidé
v nouzi, s ohledem na
skromné možnosti komunikace ve válečných podmínkách a také s ohledem
na nebezpečí všudypřítomného nacistického utlačovatelského aparátu?

životů. Hlavním problémem papeže Pia XII. a jeho nejvyšších diplomatů
bylo, že jejich riskantní činnost musela nutně odpovídat diplomatické
nestrannosti a diplomatické obezřetnosti Svatého stolce. Toto neustálé
napětí umožnilo vyvolat falešný dojem, že Pius XII. a Vatikán byli na
straně Němců. Papež ale v mnoha případech nezůstal zticha, ať už to
bylo v diplomatických Slovesných nótách, nebo při skrytých útocích na
Hitlera, jako protagonisty pronásledování a vraždění jemu nepohodlných
lidí.
Je zarážející, že podobně po první světové válce Francouzi a Belgičané
nespravedlivě obvinili Benedikta XV., že byl přítelem a spojencem
Němců.
Vaše otázka nás vede k vyjádření se k takzvanému „mlčení Pia XII.“. Je
nutné rozlišovat dvě věci. „Verbální mlčení“, to neodpovídá skutečnosti:
například Pius XII. hovořil jasně o deportacích. Činil tak ze své vůle, ale
nechtěl, stejně jako jeho předchůdce Benedikt XV. během první světové
války, zpochybnit nestrannost Svatého stolce. Přednesl v rádiu na Štědrý
večer 1942 (rádio bylo v té době nejvýkonnějším komunikačním prostředkem!), captatio benevolentia pro své židovské bratry, což v uších
nacistů muselo znít hrůzně. Jste „nespočetní vyhnanci, které válečný
hurikán vytrhl z jejich rodné země a rozptýlil je v cizině a přísluší vám
nářek Proroka. Naše dědictví je obráceno k mimozemšťanům: náš dům
k cizincům. A pokračoval tím, že řekl, „statisíce lidí, kteří byli bez
jakéhokoli zavinění, někdy jen kvůli své národnosti nebo rase, posláni na
smrt nebo na otrockou práci.” Archivy nám umožňují pochopit, jaký byl
globální dopad tohoto vánočního poselství. Člověk musí být hluchý
a slepý, aby nezahlédl jeho jemnost a nerozuměl mu.
Za strategické musíme považovat „Politické mlčení“ Pia
XII. – tedy jeho veřejný
neintervenční postoj. Na
druhou stranu: „Mlčeti zlato“
bylo za války součástí protiofenzívy proti totalitnímu
nepříteli. Přísná obezřetnost
byla povinností. Podle příběhů
a citací z kronik v mé knize se
zdá, že mezi lety 1939 a 1945
tento postoj většina Židů
dobře chápala.
Jak si vysvětlujete, proč mu
dál „klepali na dveře,” a nejen děkovali, ale stále žádali
o pomoc?

Dosud byly intimní myšlenky
a názory papeže zveřejňovány
na základě neúplných a často
falešných informacích, to je
Složky označené štítky s nápisem „Pius XII“ jsou vidět skrz mřížku během
Zkrátka šlo o politické mlčení,
pocházejících z druhé nebo
komentované prohlídky vatikánské knihovny o papeži Piovi XII. ve Vatikánu,
jako politickou taktiku, ale ne
třetí ruky. Díky přímému
27. února 2020. Vatikánská apoštolská knihovna o Piovi, druhé světové
o verbální mlčení. Měli
přístupu k dokumentům, poválce papeže z éry a jeho záznam během holocaustu byl pro badatele
bychom tak velmi přesně
známkám a originálním kootevřen 2. března 2020. (AP Photo/Gregorio Borgia)
rozlišit typ ticha. Papež
mentářům se konečně protao určitých věcech se svými
gonistům vrací něco z jejich skutečné tváře a emocionálního a psycho- spolupracovníky nemluvil, aby zachránil lidské životy, aby neohrozil ty,
logického profilu. „Úřad“, jak jsem to v knize nazval, tvoří papež, kardinál kteří mohli být odhaleni. U toho bychom se měli na chvíli zastavit
státní sekretář Luigi Maglione, sekretář Mons. Domenico Tardini a zamyslet se nad tím, jak v těch letech mohli žít se zlem, které
a úředníci ministra zahraničí. Jsou neustále v každodenním kontaktu pronásledovalo spolupracovníky dobra. Tehdejší papež se proto uzavřel
s nunciy a apoštolskými delegáty po celém světě, s arcibiskupy a do obezřetného aktivního mlčení a nedávno dostupné „Ebrei-files“ to
biskupy a také s vládními představiteli, diplomaty a veřejnými institucemi. z velké části vysvětlují. Věřím, že to lze shrnout do fráze Francesca da
Člověk si mezi stovkami tisíc dokumentů všimne, že bylo neustálým Sales, která se nachází v deníku Mons. Andrea Cassulo, válečný Nunzio
zájmem Svatého stolce najít způsoby, jak zachránit co nejvíce lidských v Bukurešti: „Dobro nedělá hluk a hluk neprodukuje dobro“.
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skými spojenci. Společně s maďarskými kolegy jsme
nedávno vydali knihu, která obsahuje zprávy o tajných misiích maďarských jezuitů, které byly vykonány pro Pia XII.
Týká se intenzivní korespondence z let 1946 a 1947, která
byla před několika lety odhalena v Budapešti a která nyní
nachází potvrzení v právě otevřených dokumentech z
archivu Svatého stolce. Svědčí o tajných cestách některých
jezuitů mezi Římem a Budapeští.Cestování v té době
rozhodně nebylo snadné. Papežovým cílem bylo zahájit
dialog se Sověty za účelem nalezení možného modus
vivendi, což byl klíčový koncept později slavné Ostpolitik
kardinála Augostina Casaroliho. Je jasné, že pro Pia XII.
stál před jakoukoli ideologií osud jednotlivých lidí.

Zpráva o otevření archivu Pia XII. se rychle rozšířila do celého
světa. Ale pandemie koronaviru zabránila mnoha výzkumníkům v
přístupu k archivům? Je digitalizace těchto zdrojů jedním z
možných řešení?
Digitalizace dokumentů Historického archivu za období pontifikátu Pia
XII. stále probíhá. Dokumenty z let 1939 až 1948, již byly digitalizovány
a mohou do nich nahlížet různí badatelé. Díky digitálnímu zpracování
mají všichni badatelé přístup k materiálům, které jsou k dispozici. A
mohou je studovat ve stejnou dobu stejným způsobem.
Mohou otevřené archivy poskytnout nějaké nové poznatky o úloze
Pia XII. a případně některých dalších vrcholných církevních
hodnostářů?
Jde o další prvek, který zapadal do konstrukce mýtu o Piu XII.: jeho údajné neochotě najít shodu se Sovětským svazem a jeho východoevrop-

A na závěr otázka, na kterou se nebude jednoduché
odpovědě. Mohl Pius XII. udělat více pro záchranu Židů
a všech ostatních národů stíhaných nacistickými fašistickými režimy? Dovíme se v příštích letech, že za druhé světové
války existoval nejen Schindlerův seznam zachráněných Židů, ale
také seznam Pia XII. a případně chorvatského kardinála Alojzije
Stepinace?
Ukázal jsem, že existuje seznam Pacelli, a pokud se nepletu, kniha
Esther Gitman nedávno odhalila něco podobného pro Stepinaca.
Doufám, že do archivu brzy přijdou další výzkumy z Chorvatska.
Nicméně, pokud jde o mě, věřím, že se mi podařilo dokázat, že pro Pia
XII. neplatí ani jedna z charakteristik, která z něho dělala „Hitlerova
papeže”, hluboce sympatizujícího s nacisty, dychtivého po nacistickofašistickém vítězství a posedlého porážkou Sovětů za každou cenu,
oddaného antisemitu, ale spíše, že dělal vše, co bylo v jeho silách, aby
pomohl těm, kteří trpěli pod nacistickým a fašistickým útlakem, a že byl
pouze omezen okolnostmi.
Ze zahraničních pramenů
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Blanka Kovaříková
PRVNÍ REPUBLIKA –
JAK ŽILY HVĚZDY
S autorkou knihy Blankou Kovaříkovou
nahlédnete do soukromí filmových a divadelních hvězd, ale také dalších mimořádných osobností – režisérů, tanečnic, výtvarníků, lékařů, sportovkyň i podnikatelů.
Každý z nich byl hvězdou ve svém oboru.
Dozvíte se, jaké příběhy prožívali, podíváte
se do jejich domovů, šatníků i kuchyní,
zajdete s nimi do kaváren a restaurací
a zjistíte, jak žili za první republiky, kde
nakupovali, jakým způsobem trávili volný
čas. Knížka o životním stylu doby, kterou si
někdy až přehnaně idealizujeme, je plná
unikátních fotografií a dobových reklam
a může se vám stát příjemným průvodcem
dávno zašlých časů.
Vázaná, 328 stran, 399 Kč,
ISBN: 978-80-242-8082-0, EAN: 9788024280820
Vydává Universum
Zakoupit můžete zde
https://www.knizniklub.cz/knihy/524162-prvni-republika-jak-zily-hvezdy.html

https://youtu.be/TJgpCojqQ_s
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S. A. Cosby
ASFALTOVÁ PUSTINA
Býval nejlepším řidičem podsvětí (stejně jako
jeho otec), než skončil v kriminále. Když vyšel
ven, hodil starý život za hlavu, vybudoval vlastní
autodílnu, stal se z něj milující manžel a otec.
Jenže pak se to zase zvrtlo, podnik drtí nekalá
konkurence, poctivá práce nevynáší a „Bug“ se
nechá umluvit k poslední velké akci. Vždyť tam,
kde se vůně benzínu mísí se strachem, na něj
nikdo nemá. A tak to riskne. Najde v asfaltové
pustině, kde ho nepronásleduje jen přízrak dávno
ztraceného otce, ale i stíny vlastní minulosti, tu
správnou cestu? Nebo naopak přijde o všechno,
na čem mu záleží?
Přeložil Martin Urban
Vázaná, 300 stran, 398 Kč, ISBN 978-80-257-3913-6,
EAN 9788025739136

Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/509346/asfaltova-pustina/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách

Distribuuje: Kosmas, Za Halami 877, 252 62 Horoměřice, tel.: 226 519 383,
e-mail: odbyt@kosmas.cz, internet. knihkupectví: www.kosmas.cz
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Shepherd’s Corner, Virginie, 2012
Podle Beauregarda vypadala noční obloha jako obraz. Okolím se
rozléhal řehot, který přehlušila kakofonie vytáčených motorů,
právě když zpoza mraků vyklouzl měsíc. Z reproduktorů vedle
stojícího Chevroletu Chevelle duněly basy tak mocně, že měl
Beauregard pocit, jako by mu někdo prováděl nepřímou masáž
srdce. Před starým obchodem se smíšeným zbožím nahodile
parkovalo dalších zhruba dvanáct aut, dnes už téměř veteránů.
Kromě Chevelle tam byl Ford Maverick, dva Chevrolety Impala,
několik Chevroletů Camaro a dalších pět šest modelů z doby
největšího rozmachu amerických bouráků. Chladný vzduch
prosycovala vůně benzinu a oleje. Také husté, štiplavé výfukové
zplodiny a pach spálené gumy. Sbory cvrčků a lelků se marně
snažily upoutat na sebe pozornost.
Beauregard zavřel oči a natahoval uši. Sotva je slyšel. Cvrčci
a lelci se křikem domáhali lásky. Napadlo ho, že touto činností
tráví většinu života i spousta lidí.
Do vývěsní tabule na rameni sedm metrů vysokého sloupu se
opřel vítr. Jak s ní kýval sem a tam, povrzávala.
PRODEJNA CARTER – SPEEDE stálo černými písmeny na
bílém pozadí. Cedule začínala stářím žloutnout. Vybledlá písmena byla sem tam oprýskaná. Laciná barva se z nich odlupovala
jako suchá kůže. Poslední „E“ z názvu řetězce čerpacích stanic
„SPEEDEE“ zmizelo. Beauregard dumal, co se asi stalo s Carterem. Jestlipak zmizel i on.
„Na mýho legendárního Oldse nemáte ani náhodou, vy hulibrci!
Možná byste se měli radši vrátit domů ke svejm megerám a užít

si jako každý úterý. Protože mýmu legendárnímu fáru nemáte co
předvíst. Ve vteřině je na stovce. Sázka o pět set babek s tím,
kdo se postaví na start. Tak co? Nějak jste všichni ztichli. No tak,
můj Olds už nejednomu cucákovi provětral kapsy. Taky jsem
s Oldsem ukázal záda vícero poldům než slavný Dukeovi hoši!
Jo, Oldse jen tak nepředjedeš!“ Takhle se chvástal chlápek
jménem Warren Crocker. Naparoval se ve svém Oldsmobilu
Cutlass z roku 1976. Nádherné auto. Tmavě zelená karoserie
s chromovanými litými koly a chromovým lemováním, které se
táhlo po kapotě jako tekutý blesk. Kouřová skla a LED světlomety
namodrale zářily jako nějaký světélkující mořský živočich.
Beauregard se opřel o svůj Plymouth Duster, zatímco Warren dál
kázal o neporazitelnosti značky Oldsmobile. Beauregard ho
nechal mluvit. Takové řeči nic neznamenaly. Řeči auto neřídí.
Řeči jsou jen hluk. V kapse měl tisíc dolarů. Byl to veškerý
výdělek za dva týdny práce v autoservisu po zaplacení většiny
složenek. Jenže v domě, kde provozoval svou firmu, dlužil osm
set dolarů na nájemném. Musel se rozhodnout, jestli zaplatit
nájem, nebo brýle pro nejmladšího potomka. Ve skutečnosti
neměl na výběr. Takže se obrátil na bratrance Kelvina s dotazem,
kde se pořádá nejbližší pouliční závod. Kelvin se stále ještě znal
s několika týpky, co znali zase jiné, kteří věděli, kde se dá závodit
pro peníze.
Právě kvůli tomu se teď nacházeli nějakých patnáct kilometrů od
výstaviště těsně za hranicí okresu Dinwiddie, kde si uspořádali
ilegální závody speciálně upravených aut.
Beauregard znovu zavřel oči. Poslouchal motor Warrenova vozu
běžícího na volnoběh. Za vším tím chvástáním slyšel nezaměnitelný tikot.
Warren měl v motoru porouchaný ventil. To mohlo znamenat dvě
věci. Buď o tom věděl, ale považoval to za drobnou závadu, kterou smázne brutálním výkonem motoru. Možná zvyšoval výkon
příměsí oxidu dusného a s vadným ventilem si nelámal hlavu.
Anebo o závadě nevěděl a měl jen plnou hubu keců.
Beau kývl na Kelvina. Bratranec se motal mezi davem a snažil se
přítomné vyprovokovat k vysokým sázkám. Závody se vyhlásily
už čtyřikrát, jenže nikdo nechtěl vsadit víc než dvě stovky. To by
nestačilo. Beauregard potřeboval, aby vsadili nejméně tisíc dolarů. Potřeboval sehnat někoho, koho by při pohledu na jeho
Plymouth napadla možnost snadného výdělku. Hejla, který by se
zadíval na omšelý lak a řekl si, že to bude hračka.
Potřeboval sehnat právě takového kreténa, jakým byl Warren
Crocker.
Crocker toho dne už jeden závod vyhrál, ale to bylo ještě před
příjezdem Beauregarda s Kelvinem. Ideální by bylo vidět toho
chlapa závodit ještě před uzavřením sázky. Jak kroutí volantem.
Sledovat, jak si s autem počíná na popraskaném asfaltu tohoto
úseku Route 83. Ale nebyli v pozici, aby si mohli vybírat.
Cesta sem jim trvala sice půl druhé hodiny, ale tak daleko se
vydali právě proto, že doma v Red Hill by s Beauregardovým
Plymouthem nikdo nezávodil.
Kelvin se postavil před Warrena, který se naparoval u svého
auta. „Támhle mýmu kámošovi může deset lidí dosvědčit, že
bude mít ve vteřině na tachometru sto deset, zatímco ty se teprve
povlečeš stovkou,“ pronesl dunivým hlasem. Veškeré brebentění
ustalo. Jen cvrčci a lelci rámusili jako smyslů zbavení.
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„Anebo dokážeš jen žvanit?“ zeptal se Beauregard.
„No týýý volééé…“ ozývalo se ze shromážděného davu. Warren
si přestal vykračovat a opřel se o střechu svého auta. Byl vysoký
a štíhlý. Jeho snědá kůže vypadala v měsíčním svitu namodrale.
„Tomu říkám vodvážný tvrzení, ty sráči. Můžeš ho něčím podpořit?“
Beauregard vytáhl peněženku a v širokých dlaních rozevřel do
vějíře deset stodolarovek jako paklík karet.
„Otázkou je, jestli máš koule to dorovnat,“ řekl Kelvin hlasem
rozhlasového moderátora. Zubil se na Warrena Crockera jako
šílenec. Crocker si tlačil jazykem zevnitř na tvář, až byla celá
vypouklá.
Jak vteřiny ubíhaly, začal z toho Beauregard mít dobrý pocit. Přímo viděl, jak Warrenovi v hlavě zapadají ozubená kolečka do
sebe, a o přijetí sázky zapochyboval jen na pouhou vteřinku.
Věděl, že Warren neodmítne. Jak by také mohl? Sám sebe zahnal do kouta a pýcha mu nedovolovala couvnout. Kromě toho
Plymouth moc velký dojem na okolí nedělal. Byl sice čistý a neměl zrezlou karoserii, ale sytě červená barva už nebyla zrovna
výstavní a kožené sedačky měly tu a tam trhlinu a prasklinu.
„Dobrá. Odsud k támhletomu dubu s puklým kmenem. Prachy
pohlídá Sherm. Nebo si to dáme o auťáky?“ nabídl Warren.
„Ne. Ať pohlídá peníze. Kdo určí vítěze?“ zeptal se Beauregard.
Sherm kývl směrem k dalšímu chlápkovi. „Já a Jaymie. Chceš,
aby u toho byl tvůj kámoš?“ zeptal se pisklavým hláskem.
„Aby ne,“ odpověděl Beauregard. Kelvin, Sherm a Jaymie skočili
do Shermova auta. Chevrolet Nova v základní barvě.
Vyrazili směrem k rozštíplému stromu o čtvrt míle dál. Od chvíle,
co sem dorazili, neviděl Beauregard projet kolem žádné jiné auto.
Většina řidičů se tomuto úseku vyhýbala a radši jezdila po čtyřproudé dálnici, která se vinula od mezistátní silnice celou oblastí
Shepherd’s Corner. Tuto část předměstí nechal pokrok za sebou.
Opustil ji stejně jako místní benzinku.
Pouhá asfaltová pustina, kde straší dávné přízraky. Beauregard
se otočil a nastoupil do Plymouthu. Nastartoval a motor se
rozeřval jako smečka vzteklých lvů. Vibrace pronikaly až do
volantu. Několikrát ťukl chodidlem do plynového pedálu. Lvi se
proměnili v draky. Zapnul světlomety. Dvojitá žlutá čára uprostřed
silnice ožila. Uchopil řadicí páku a zacvakl tam jedničku. Warren
vyjel z parkoviště a Beauregard se s vozem zařadil vedle něj.
Z davu vyšel nějaký chlápek a postavil se mezi auta. Zvedl ruku
nad hlavu. Beauregard znovu zběžně pohlédl na hvězdy a měsíc.
Koutkem oka zaznamenal, jak si Warren zapíná bezpečnostní
pás. Plymouth pásy vůbec neměl.
Beauregardův otec k tomu vždycky poznamenal, že v případě
nehody by měl funebrák práci s vyprošťováním těl z vraku.
„Připravení?“ zaječel chlápek mezi auty.
Warren ukázal zvednutý palec.
Beauregard přikývl.
„RAZ, DVA… TŘI!“ zavřeštěl chlápek
Tajemství nespočívá v motoru. Jo, ten je toho součástí, ale není
tím hlavním. To nejdůležitější, o čem se lidi nechtěj moc bavit, je
způsob jízdy. Když jedeš, jako bys měl strach, prohraješ. Když
jedeš tak, abys pak nemusel přestavět celej motor, prohraješ.
Musíš jet tak, jako by nezáleželo na ničem jiným než na cílový
pásce. Jeď kurva tak, jako bys to auto ukrad.

Tátův hlas k Beauregardovi promlouval pokaždé, když usedl za
volant Plymouthu. Slýchával ho i v dobách, co ještě dělal nájemního šoféra. Ty chvíle pro něj představovaly hořce nabytou
moudrost. Tátovo nesmyslné brebentění mu připomínalo, že
nesmí skončit jako on. Jako duch, který nemá hrob.
Beauregard prudce sešlápl plynový pedál až na podlahu.
Kola se protočila a od zádi se zvedl bílý dým. Přetížení mu drtilo
hrudní kost. Warrenovo auto se odlepilo od startovní čáry se
zvednutými předními koly. Beauregard zařadil dvojku a přední
kola Plymouthu se zaťala do vozovky jako orlí pařáty.
Jak se řítil nocí kupředu, ze stromů po straně silnice se staly
jen mihotavé stíny. Mrkl na tachometr. Sto deset.
Dupl na spojku a zařadil trojku. Na hlavici řadicí páky neměl
vyznačené rychlostní stupně. Byla to prostě stará kulečníková
koule s číslem 8, kterou táta na páku přimontoval. Beauregard
nepotřeboval nápovědu. Zařazenou rychlost poznal po hmatu.
A po zvuku. Auto se otřepalo jako vlk, když si suší srst.
Sto padesát.
Kůží potažený volant vrzal pod rukama. Před sebou spatřil
Shermovo auto stát u krajnice. Zařadil čtyřku. Řev motoru přešel
ve válečný pokřik samotného boha. Dvě koncovky výfuku byly
trumpetami zvěstujícími jeho příchod. Beauregard držel plynový
pedál až u podlahy. Auto jako by se nahrbilo a vrhlo se kupředu
jako útočící had. Ručka tachometru vylétla na sto sedmdesát
kilometrů v hodině.
Plymouth prolétl kolem Warrena, jako by jeho auto uvízlo na
vrstvě lepidla. Starý rozeklaný dub se v bočním zrcátku rychle
vzdaloval. Ve zpětném zrcátku Beauregard zahlédl Kelvina
máchat pěstmi nad hlavou. Sešlapával spojkový pedál, dokud
nepodřadil opět na jedničku. Pak ještě zpomalil, na malém prostoru auto otočil a zamířil k obchodu se smíšeným zbožím.
Zajel na parkoviště s Warrenem v patách. O pár minut později
dorazili Sherm, Kelvin a Jaymie. Beauregard vystoupil, obešel
předek auta a opřel se o kapotu.
„Že se tomu starýmu Plymouthu uměj splašit koně,“ poznamenal
podsaditý černoch s širokým nosem a kapičkami potu na čele.
Opíral se o černobílého Mavericka, který automobilka Ford kdysi
vyráběla jako přímého konkurenta Plymouthu Duster.
„Dík,“ prohodil Beauregard.
Sherm, Kelvin a Jaymie vystoupili z Chevroletu Nova. Kelvin
přiklusal k Plymouthu s nataženou rukou. Beauregard ho plácl do
dlaně, aniž se na něj podíval.
„Natrhnuls mu prdel jak otrok na útěku,“ prohlásil Kelvin.
Z hrudi se mu vydral hrdelní smích.
„Pokazil mu to vadnej ventil. Koukni na ten vejfuk. Motor spaluje
olej,“ poznamenal Beauregard. Z výfuku Oldsmobilu stoupal
oblak černého kouře. Sherm přistoupil blíž a podal Beauregardovi dva svazky bankovek. Jeho tisícovku dolarů a srolovaný
paklík od Warrena.
„Co to v tý káře vozíš pod kapotou?“ vyzvídal Sherm.
„Dvě rakety a kometu,“ řekl Kelvin. Sherm se uchechtl.
Warren konečně vystoupil z Oldsmobilu. Postavil se vedle auta
s rukama založenýma na prsou. Tvář měl zkroucenou vztekem.
„Dáváš mu mý prachy za ulitej start?“ V rozjásaném davu se
rozhostilo hrobové ticho. Beauregard se ani nehnul a na Warrena
se nedíval. Jeho hlas protnul okolní tmu jako břitva.
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„Chceš říct, že jsem podváděl?“
Warren si uvolnil ruce, pak si je opět založil na prsou. Zakroutil
svou velkou hlavou na tenkém krku.
„Jen říkám, žes byl o dvě dýlky přede mnou, ještě než von stačil
napočítat do tří. Nic víc.“ Warren zastrčil ruce do kapes plandavých džínů. Pak je zase vytáhl. Zdálo se, že neví, kam s rukama. Počáteční kuráž se vytrácela.
„Nemusím podvádět, abych tě porazil. Podle zvuku toho prosakujícího ventilu se ti motor brzy zadře hůř než vocas v lůně panny.
A hnací hřídel a zadek auta jsou moc těžký. Proto se ti při startu
zvedá předek,“ vysvětloval Beauregard. Odlepil se od kapoty
a otočil se k Warrenovi. Ten mžoural na noční oblohu.
Potom se zadíval na špičky svých bot. Dělal všechno možné, jen
aby se nemusel na Beauregarda podívat.
„Hele chlape, prohráls. Prostě se s tím smiř a uznej, že Olds už
není tak legendární, jaks myslel,“ říkal Kelvin. V okolním davu se
pár lidí zachechtalo. Warren přešlápl z jedné nohy na druhou.
Beauregard k němu došel třemi dlouhými kroky.
„Co kdybys zopakoval, že podvádím.“
Warren si olízl rty. Beauregard nebyl sice tak vysoký, ale byl
dvakrát statnější. Široká ramena, samý sval. Warren o krok couvl.
„Já to říkal jen tak.“ Hlásek měl tenký jak krepový papír.
„Takže tys to říkal jen tak. Jen tak si pouštíš hubu na špacír,“ říkal
Beauregard. Kelvin se postavil mezi ně.
„No tak, Bugu, jdeme. Svý prachy máme.“
„Až to odvolá,“ nedal se odbýt Beauregard. Kolem se shromáždilo několik dalších závodníků. Kelvin čekal, že každou chvíli
začnou skandovat „Boj! Boj!“, jako když chodili do školy.
„Tak už to odvolej, kámo,“ pobídl Kelvin Warrena.
Ten pomalu kroutil hlavou. Nedokázal se zpříma podívat ani na
Beauregarda, ani na shromažďující se dav. „Hele, možná jsem se
splet. Jenom říkám…“ spustil, ale Beauregard zvedl ruku.
„Přestaň jen tak něco říkat. Nebo že ses splet. Od-vo-lej-to.“
„Nenech si srát na hlavu, vole!“ zakřičel někdo z davu.
Kelvin se otočil k Warrenovi. Hlubokým hlasem mu vysvětloval:
„Bacha, ať ti tady někdo nerozbije hubu. Můj bratranec bere ty tvý
kecy hrozně vážně. Odvolej to, a až pojedeš domů, budeš mít
pořád všechny zuby.“
Beauregard držel paže podél těla. Sledoval Warrenovy oči. Ten
kolem sebe mžoural, jak by se z toho chtěl vykroutit. Beauregard
věděl, že to neodvolá. Ani nemohl. Týpci jako Warren čerpali
energii z vlastní arogance. Dýchali ji jako kyslík. Nemohli svá
slova odvolat, stejně jako nemohli přestat dýchat.
Parkoviště ozářily světlomety. Pak se od omšelých stěn obchodu
u pumpy SpeeDee Mart odrazilo světlo modrých majáků.
„A do prdele, chlupatý,“ řekl Kelvin. Beauregard viděl, jak se před
výjezd z čerpací stanice postavilo červené auto s policejními
majáky. Pár chlapů z davu se začalo vytrácet ke svým autům.
Většina zůstala bez hnutí stát.
„Chlupatý?“ podivil se jeden opocený černoch.
„Jo, protože jakmile je uvidíš, jsi v chlupatý prdeli,“ vysvětlil mu
Kelvin.
Z auta vystoupili dva muži v uniformách zástupců šerifa a vytáhli
svítilny. Beauregard si rukou zastínil oči.
„Tak co to tu máme, pánové? Menší noční závod? Ale žádný
nápisy NASCAR tady nevidím. Kolego Halle, vidíte vy snad

nějaký nápisy NASCAR?“ zeptal se ten druhý zástupce šerifa.
Byl to běloch se světlými vlasy a tak hranatou bradou, že se snad
musel holit podle učebnice geometrie.
„Né, kolego Jonesi, žádný nápisy NASCAR tu nevidím. Hoši, co
kdybyste si nachystali doklady a hezky se posadili tady na chodník?“ vyzval je zástupce šerifa Hall.
„Neděláme nic špatnýho, jen tu parkujem,“ řekl opocený chlapík.
Zástupce Jones se k němu rychle otočil. Ruka mu klesla ke
zbrani na boku.
„Ptal jsem se vás snad na něco? Už ať sedíte na zadku. Všichni
tasit doklady a sednout na zem!“ Dav čítal zhruba dvacet lidí, aut
tam bylo zhruba patnáct. Jenže všichni byli černoši, kdežto
dvojice policajtů byla bílá a ozbrojená. Všichni vytáhli peněženky
a posadili se na chodník. Beauregard si sedl na trs suché trávy
rašící mezi kusy betonu. Vytáhl z peněženky řidičák. Poldové šli
každý z jedné strany a postupovali k prostředku skupiny.
„Je na někoho z vás vypsaný zatykač? Za neplacení alimentů,
napadení, krádež?“ vyptával se zástupce šerifa Hall. Beauregard
se pokoušel zahlédnout, z jakého jsou okresu, ale stále mu svítili
do očí. Zástupce šerifa Jones se před ním zastavil.
„Je na vás vypsaný zatykač?“ zeptal se, když od Beauregarda
přebíral řidičák.
„Ne.“
Jones si na průkaz posvítil. Na nášivce na jeho rameni stálo:
POLICIE.
„Z jakýho jste okresu?“ zeptal se Beauregard. Jones mu posvítil
baterkou opět do očí.
„Z okresu Naser si, počet obyvatel jeden.“ Vrátil Beauregardovi
řidičák. Otočil se a začal něco hlásit do vysílačky na rameni.
Zástupce šerifa Hall si počínal stejně. Lelkové, žáby a cvrčci
pokračovali v koncertu. Minuty ubíhaly, zatímco policisti se radili
s někým na druhém konci linky, ať už to byl kdokoli.
„Tak, chlapi, uděláme dohodu. Na některé z vás je vypsaný zatykač. Na některé ne. Ale to je jedno. Nepotřebujeme, abyste nám
tady v Shepherd’s Corner drandili po ulicích sem a tam.
Sice vás teď necháme odjet, ale aby vás nenapadlo se sem zase
vrátit, budete muset zaplatit závodnickou daň,“ oznámil zástupce
šerifa Hall.
„Co to ta závodnická daň je?“ zeptal se opocený černoch. Jones
vytáhl zbraň a přiložil mu hlaveň k orosené tváři. Beauregardovi
se stáhl žaludek.
„Vysyp peněženku, tlouštíku. Nebo se snad chceš stát obětí
policejní brutality?“ opáčil Jones.
„Slyšeli jste, co máte dělat. Vyprázdněte kapsy, pánové,“
řekl Hall. Začal vát jemný vánek. Polaskal Beauregardovi obličej.
Vánek s sebou nesl vůni zimolezu. Zástupci šerifa šacovali sedící
muže v řadě a brali jim z rukou peníze. Jones došel k Beauregardovi.
„Všechno z kapes, synku.“
Beauregard k němu vzhlédl. „Seberte mě. Zatkněte mě. Peníze
vám ale nedám.“
Jones mu přiložil hlaveň k obličeji. Beauregarda udeřil do nosu
ostrý pach oleje na zbraně a usadil se mu vzadu v krku.
„Možná jsi neslyšel, co jsem říkal támhle tvýmu kamarádovi.“
„Není můj kamarád.“
„Chceš chytit kulku? Chceš spáchat sebevraždu asistovanou
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Shepherd’s Corner
policajtem?“ ptal se Jones. Oči se mu v měsíčním svitu leskly.
„Ne. Jen vám nehodlám dát peníze,“ odpověděl Beauregard.
„Nech to bejt, Bugu,“ radil mu Kelvin. Jones po něm střelil okem.
Ukázal na Kelvina zbraní.
„To je tvůj kamarád, že jo? Měl bys ho poslechnout, Bugu.“
Široce se usmál a odhalil řádku křivých, zahnědlých zubů.
Beauregard tedy vytáhl svůj svazek bankovek a pak i ten, který
vyhrál nad Warrenem. Jones mu je vytrhl z ruky.
„Hodnej chlapec,“ řekl.
„Tak fajn, hoši, koukejte se sebrat a vypadnout odsud. A už se do
Shepherd’s Corner nevracejte,“ radil Hall. Beauregard a Kelvin si
stoupli. Dav se s tichým reptáním rozešel. Nocí se rozhlehlo vytí
startujících Dodgeů Charger, Chevroletů Chevelle, Chevroletů
Impala a Fordů Mustang. Kelvin s Beauregardem nastoupili do
Plymouthu. Poldové o kousek ustoupili, a auta odjížděla tak rychle, jak jim předpisy dovolily. Warren seděl ve svém Oldsu a zíral
před sebe.
„Tak jen pokračuj, Warrene,“ řekl zástupce šerifa Jones. Warren
si přejížděl dlaněmi po tvářích. „Nechce nastartovat,“ mumlal.
„Cože?“ ptal se Hall.
Warren prudce odtáhl ruce od obličeje. „Nechce nastartovat!“
Kelvin se rozesmál, pak s Beauregardem vyjeli z parkoviště.
Beauregard odbočil doleva a vydal se po úzké silnici. „K hlavnímu
tahu je to tudy,“ upozornil Kelvin.
„Jo. Ale tudy je to do města. A taky k baru,“ namítl Beauregard.
„A za co si koupíme panáka, když nemáme peníze?“
Beauregard zastavil a nacouval k bývalé dřevařské cestě.
Zhasl světla a nechal motor běžet na volnoběh.
„To nebyli skutečný poldové. Neměli na uniformách žádný
označení okresu. A ta bouchačka byla osmatřicítka. Takový
poldové už dvacet let nenosej. Taky znali jméno toho chlapa.“
„Ten hajzl. Narafičili to na nás,“ žasl Kelvin. Bouchl do přístrojové

desky. Beauregard ho zpražil pohledem. Kelvin přejel po palubní
desce rukou a začal hladit kožené čalounění. „Do hajzlu, promiň,
vole. Takže co tady děláme?“
„Warren říkal, že mu nechce startovat auto. On jedinej tam
zůstal.“
„Myslíš, že závod poldům nabonzoval právě on?“
„Není to bonzák. Je to jejich komplic. Zůstal tam, aby si vzal svůj
podíl. Žádnej z nás, co s ním dneska závodili, není odsud.
Takže mě napadlo, že týpek jako Warren to možná bude chtít
oslavit panákem,“ vysvětloval Beauregard.
„Takže ty kecy o tom, že podvádíš, byl jen tyátr.“
Beauregard přikývl. „Nechtěl, abych odjel hned. Dal tím
parťákům dost času na příjezd. Předtím už pár závodů zajel, aby
nalákal ostatní. Možná si chtěl jen ověřit, kolik peněz bude
v banku. A když jsem je pak shrábl já, poslal kámošům
esemesku.“
„Ten zmrd. Hm. Martin Luther King by měl radost. Z tý spolupráce
bělochů s černochama,“ filozofoval Kelvin.
„Jo.“
„A ty myslíš, že přijede sem? Přece není zas až tak blbej, nebo
jo?“
Beauregard neodpovídal. Bubnoval prsty o volant. Dospěl k názoru, že ne všechno, co Warren říkal a dělal, bylo jen naoko.
Skutečně to byl nafoukaný blb. Týpci jako on si myslí, že jim
pokaždé všechno projde. Mají dojem, že jsou vždycky o krok
napřed před ostatními.
„Na takový týpky jsem narážel, když jsem dělal šoféra.
Nepochází odsud. Podle hlasu bude odněkud na sever od
Richmondu.
Možná z Alexandrie. Chlápci jako on se nemůžou dočkat, až to
doma oslaví. A on slavit chce. Páč si myslí, že vyhrál. Myslí si, že
nás dokonale doběhnul. Teď bude chtít zajet do nejbližší na-
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lejvárny to zapít. Bude sám, páč se jeho parťáci nemůžou jen tak
producírovat ve falešnejch uniformách. Takže půjde támhle do
toho baru s plnou hubou keců jako předtím. Nemůže si pomoct.“
„Jseš si tím jistej, co?“ zeptal se Kelvin. Beauregard neodpověděl. Nemohl si dovolit přijít domů bez peněz. Na zaplacení
nájmu tisícovka sice nestačí, ale je lepší než nic. Instinkt mu
napovídal, že Warren pojede do města oslavovat. A na svůj
instinkt dal. Musel.
Minuty ubíhaly, Kelvin se podíval na hodinky.
„Hele, vole, podle mě nepřij…“ spustil Kelvin, když kolem prosvištělo auto. Ve svitu měsíce zazářil zelený lak.
„Legendární Olds,“ prohodil Beauregard. Vydal se za Oldsmobilem. Jeli za ním přes ploché pláně a mírné svahy
nevysokých kopců. Jak míjeli jednopodlažní domy a karavany,
měsíční svit ustoupil osvětlení verand a zahrad. Projeli zatáčku
tak ostrou, že by se s ní dalo krájet, za níž se jim otevřel pohled
na centrum Shepherd’s Corner. Bledé světlo pouličních lamp
osvětlovalo fádní betonové a cihlové budovy. Ulici lemovaly
knihovna, lékárna a restaurace. Téměř na konci ulice stála široká
cihlová budova, cedule nad vchodem hlásala: GRILL BAR DINO.
Warren odbočil vpravo a zajel za zadní trakt podniku. Beauregard
zaparkoval na ulici. Natáhl se k zadnímu sedadlu pro francouzský
klíč. Po chodníku nikdo nešel ani nepostával před barem. Jen
před Plymouthem stálo několik aut. Stěnami podniku pronikal ven
hluboký, dunivý hip-hop.
„Zůstaň tady. Když uvidíš někoho přicházet, zatrub,“ přikázal
Beauregard.
„Hlavně ho nezabij, vole,“ radil Kelvin. Beauregard mu to neslíbil.
Vystoupil, rychle přešel chodník a parkoviště. U zadního rohu
budovy se zastavil. Nakoukl za něj a uviděl Warrena stát vedle
auta. Šel se vychcat. Beauregard přeběhl parkoviště.
Jeho kroky tlumila hudba dunící z baru.
Warren se začal otáčet přesně ve chvíli, kdy ho Beauregard
praštil francouzským klíčem. Zasáhl trapézový sval. Beauregard
zaslechl mokré křupnutí, jaké slýchával, když jeho děda u kuchyňského stolu lámal kuřecí křídla. Jak se Warren hroutil k zemi,
pochcal bok Oldsmobilu. Přetočil se na bok, a vtom mu
Beauregard zasadil další ránu, tentokrát do žeber. Warren se
přetočil na záda. Z úst mu po bradě vytekl čůrek krve.

Beauregard si klekl vedle něj. Francouzský klíč mu položil na
ústa jako roubík. Uchopil nářadí na obou koncích a celou vahou
se o něj opřel. Warrenův jazyk připomínající tlustého růžového
červa šmejdil kolem kovového madla. Z koutků úst mu tekly sliny
smíchané s krví.
„Vím, že máš mý prachy. Vím, že jsi v holportu s těma poldama
na objednávku. Jezdíš po okolí, organizuješ závody a oškubeš
každýho trumberu, kterej se tam ukáže. Do toho mi nic není.
Ale vím, že máš mý prachy. Takže až teď dám ten klíč pryč, jestli
řekneš cokoli, co s mejma prachama nesouvisí, zpřerážím ti na
sedmkrát čelist,“ vyhrožoval Beauregard. Neječel, nekřičel.
Narovnal se a dal klíč stranou. Warren zakašlal a otočil hlavu ke
straně. Vyplivl chuchvalec růžových slin, jenže ten mu přistál na
bradě. Několikrát zalapal po dechu, načež mu po bradě stekla
další směs slin a krve.
„V zadní kapse,“ sípal. Jak ho Beauregard otočil na břicho,
Warren zavyl. Vysokým, zvířecím hlasem. Beauregardovi se
zdálo, že slyší jemné ťukání, jak o sebe třely rozdrcené klíční
kosti. Vytáhl svazek bankovek. Rychle ho promnul mezi prsty.
„Je tu jen sedm set padesát. Kde mám svejch tisíc? A kde máš
prachy ty? Kde je zbytek?“
„Můj… můj paklík byl jen atrapa.“
„Takže tohle je tvůj podíl,“ odtušil Beauregard. Warren chabě
přikývl. Beauregard vtáhl vzduch skrz zuby. Stoupl si a schoval
peníze do kapsy. Warren zavřel oči a ztěžka polkl.
Beauregard si strčil klíč do zadní kapsy a dupl Warrenovi na
kloub kotníku. Warren zařval, ale kromě nich dvou v okolí nikdo
nebyl.
„Odvolej to,“ řekl Beauregard.
„Co… co do prdele chceš, vole, zlomil jsi mi kotník.“
„Odvolej to, nebo ti zlomím i ten druhej.“
Warren se opět přetočil na záda. Beauregard si všiml, že se
Warrenovi táhnou po nohavicích tmavé fleky od rozkroku až ke
kolenům. Ocas mu stále visel z poklopce jako tasemnice.
Beauregarda do nosu udeřil pach chcanek.
„Odvolávám. Nejsi podvodník, dobrá? Do prdele, nejsi žádnej
podvodník.“ Beauregard si všiml, jak se mu z koutků očí vyřinuly
slzy. „Tak fajn,“ řekl Beauregard. Přikývl, otočil se a vydal se ke
svému autu. ...
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S. A. Cosby je americký autor z jihovýchodní Virginie, v jehož knihách se
bravurní literární styl prolíná s drsnou
realitou amerického Jihu. Po knize My
Darkest Prayer (Má nejtemnější modlitba), v níž vyšel ze svých zkušeností
zaměstnance pohřební firmy, na sebe
v roce 2020 strhl pozornost kritiky i čtenářů díky adrenalinovému trháku
Asfaltová pustina (Blacktop Wasteland), po němž následovaly stejně tak
ceněné Razorblade Tears (Slzy ostré
jak břitva). Cosbyho psaní je přímočaré
a vrstevnaté zároveň, jeho vyostřený
smysl pro vnitřní dilemata postav, jež
balancují na hraně zákona, dává jeho
postavám nečekanou psychologickou
hloubku a věrohodnost. Cosby patří
k výjimečným autorům, kteří jsou
každou další knihou lepší a lepší.

Není neobvyklé, že skvělé psaní je sníženo
špatným čtenářským výkonem, ale Cosby je
nadaný čtenář a krásný spisovatel a jeho příběh
dokáže publikum naprosto zdevastovat. Po
tom, co opustil jeviště, se místností rozlehlo
vzrušení; okouzlení z objevování, vzrušení ze
slyšení nového hlasu, který chtěl být slyšen
znovu a znovu.
Stejný pocit nadšení zasáhne čtenáře dostaneli do rukou Cosbyho román Asfaltová pustina
(Blacktop Wasteland). Několik seznamů „Best
Of“ a „Must Read“ – včetně New York Times,
Buzzfeed, Time Magazine a dalších – jej řadí
mezi to nejlepší za rok 2020 a je předurčeno
k mnohým nominacím na ceny.
Příběh muže, který se snaží vyvážit život ve
zločinu se svou rodinou, možná není novým
terénem v krimi, ale Cosbyho strašidelná lyrika,
sugestivní venkovský noir a neutuchající napětí
odlišují jeho dílo od ostatních. Příběh i jeho
autor si zaslouží široké publikum. Blacktop
Wasteland není jen jedna z nejlepších kriminálních knih roku 2020. Je to jedna z nejlepších
knih o krimi vůbec.

myslíte, že vám umožní uniknout, ale jen se zdvojnásobí, jako
když had žere svůj ocas.
Vaše próza, jak poznamenali jiní, je nezapomenutelná. Jak
dlouho vám trvá napsat knihu?
Obvykle od počátečního konceptu po dokončení první verze
uplyne devět měsíců. Obvykle píšu dlouhý, podrobný souhrn,
který pak použiji jako vodítko pro konečný návrh. Většinou mám
docela dobrou představu, jak mé knihy skončí, ale nemám
tušení, jak se tam dostanu. To je ta zábavná část.
Změnila se tato kniha, pokud jde o koncept, v průběhu
psaní?
Koncept v podstatě zůstal stejný, ale některá témata se stala
složitější. Původní myšlenkou bylo napsat kriminální příběh, který
rekonstruuje, jak moc chudoba ovlivňuje rozhodování lidí, pokud
jde o zapojení do kriminálních aktivit. Ale také se to pro mě
znamenalo uvolnění ve vztahu k problémům souvisejících s rasismem, které existuje nejen na jihu, ale v celé Americe.
Jak velký výzkum jste musel udělat pokud jde o značky aut?
Vždycky jsem byl tak trochu „na hlavu,” takže mi výzkum přišel
snadný. Moji strýcové a bratranci jezdili v dětství závodit s namačkanými muscle cars, takže jsem zašel k nim domů a povídal
si s nimi. Nejen o inženýrství, ale i o tom, jaké to je být za
volantem rakety s koly.
Kromě toho, že je nádhernou prózou, je Asfaltová pustina
také mimořádně filmová. Jste velkým fanouškem filmů, ale
také hudby, komiksů... Ovlivnilo to nějak vaše psaní?

Opravdu mě inspirovaly venkovské béčkové filmy 70. let: „White
Asfaltová pustina je krásný a strašidelný titul. Můžete Lightning“, „Gator“, „Crazy Larry and Dirty Mary“, „Rumrunners“.
vysvětlit, co pro vás znamená?
Filmy, které měly specifický drsný, realistický tón. Dalším filmem,
Je to místo, kde umírají sny. Dlouhá klikatá cesta, o které si který mě ovlivnil, byl „Hell or Highwater“. V tom filmu je řeč o tom,
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jak je chudoba nemoc. Řeč pronesená zločinecky podce- Rád bych zdůraznil, že tu show řídím, ale upřímně řečeno,
ňovaným Chrisem Pinem mě zasáhla jako tuna cihel. Blacktop postavy ke mně mluví a vyprávějí mi své příběhy. Skoro mám
Wasteland s těmi filmy rozhodně sdílí hodně DNA. Myslím, že pocit, že navštěvuji jejich svět a hlásím, co vidím.
Road to Perdition (grafický román) byl také trochu inspirací.
Kdo je vaše publikum? Máte na mysli konkrétního čtenáře?
Kriminálka je plná výklenků – útulných, tvrdých, psychologických – některé s definovanou sociální příčinou, jiné méně. Nejdůležitějším publikem jsem já sám. Musím být spokojený
Kde v tom světě vidíte vaši tvorbu? Myslíte si, že s budoucí- s tím, co jsem napsal, jaká témata se snažím předat. Pokud to
udělám, pak si myslím, že si kniha čtenáře najde.
mi knihami z toho místa nakonec vystoupíte?
Rozhodně přenáším své životní zkušenosti jako člověk barvy
Doufám, že můj malý výklenek je venkovský noir s trochou sociál- pleti vyrůstající v bývalém Kapitolu Konfederace. Rasa, náboženního komentáře. Zní to trochu domýšlivě, ale skutečně věřím, že ství, sex a třída jsou základy jižanské literatury a to všechno jsou
krimi je žánr, který nemá dostatečný respekt k tomu, co říká o důležité aspekty mého vlastního života. Když si sednu k psaní,
lidském stavu. Chci říct, že Zločin a trest je jedním z největších najdu postavu, která se k těmto problémům může vyjádřit, a pak
románů v historii. Lidé mezi námi tomu říkají literární, ale stále to použiji své zkušenosti k přidání nuancí a perspektivy.
začíná vraždou. Myslím, že bych jednou chtěl zkusit napsat něco
jiného. Jsem velkým fanouškem sci-fi a hororu a nevadilo by mi Kromě románů jste si vysloužil uznání jako mistrný povídkář
odbočit do těchto oborů. Mým snem je napsat vícegenerační a čtenář, zejména v Noir at the Bar. Jsou vaše příběhy psány
epos jako The Given Day nebo The Color Purple , ale myslím, že výslovně proto, aby je bylo možné číst nahlas?
na to ještě nejsem úplně připravený.
Své povídky vždy píšu, jako by se měly číst nahlas. Pro mě to
dává příběhu lepší rytmus.
Co především stojí za vaším úspěchem?
Myslím, že je to vytrvalost. Publikační hra je maraton, ne sprint a
musíte počítat s dlouhou hrou. Talent je toho obrovskou součástí,
ale talent bez odhodlání je jen zbožné přání. Musíte být
připraveni stále se vracet...

Co bylo nejlepší od psaní knihy přes hledání agenta až po
prodej velkému vydavateli? Co vás nejvíc bavilo?

Rozhodně psaní knihy. Dlouho jsem si myslel, že nemám na to,
abych dokončil román. Nyní zjišťuji, že raději píšu romány.
Určitě vás baví vás baví tvůrčí prostor, ve kterém se Myslím, že pro žádného spisovatele není lepší pocit, než dospět
nacházíte, a máte takový neodmyslitelný dar vytvářet plně ke konci a vědět, že jste do toho vložíl srdce a duši.
uvěřitelné postavy. Když píšete, máte na starosti je nebo oni
(Ze zahraničních pramenů)
vás?
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Amin Maalouf
ZBLOUDĚNÍ
Jedné noci v Paříži zazvoní telefon. Adam se dozví, že
jeho nejbližší přítel z mládí umírá. Rozhodne se
okamžitě odjet do své domoviny, které se po dlouhých
dvacet pět let vyhýbal. Jako exulant žil ve Francii
pohodlný život respektovaného historika – sice v cizině,
ale v bezpečí. V jeho rodném Libanonu zatím zuřila
občanská válka a škody, které napáchala na místní
společnosti, Adama při návratu domů rychle doženou.
Každý z jeho školních přátel si v dramatické době zvolil
vlastní cestu; někteří žili se zavřenýma očima, jiní se
nechali unést ideologií a mají na rukou krev. Neseme za
stav své země osobní odpovědnost? Je utéct lepší než
se zaprodat? A jsou věci, které nemůžeme odpustit ani
nejlepším přátelům?
Přední současný francouzskojazyčný spisovatel ve
svém autobiografickém románu bilancuje své životní
rozhodnutí, uvažuje o ideálech, kompromisech, politice
i lásce v době války.

Přeložil Jan Petříček
Brožovaná, 344 stran, 448 Kč, ISBN 978-80-88411-14-7, EAN 9788088411147
Zakoupit můžete zde

https://www.emaraton.cz/zbloudeni/

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

w w w. e m a r at o n . c z

Milý Adame,
když jsem si četl Tvou poslední zprávu a když jsem si pak znovu přečetl
tu, kterou jsem Ti poslal já, uvědomil jsem si, že možná došlo k nedorozumění, které bych chtěl rozptýlit.
Napsal jsem, že jsem zemi opustil „proti své vůli“, a Ty jsi z toho vyvodil,
že mě k tomu donutili rodiče. Dlužím památce svého otce, abych to uvedl
na pravou míru. Nedonutil mě k tomu, nýbrž mě přesvědčil, během
dlouhého rozhovoru, který jsme spolu vedli „jako chlap s chlapem“ a na
který nikdy nezapomenu.
Už v týdnech, které tomu rozhovoru předcházely, jsme se spolu
několikrát pohádali. Kdykoli padla zmínka o odjezdu, projevil jsem
nesouhlas a on se na mě obořil. Pak jsem mu něco podrážděně odsekl,
oba jsme zvýšili hlas a moje matka se rozplakala. Atmosféra v domě
začala být neúnosná.
Jednoho dne si mě otec pozval do malého pokojíku, který mu sloužil jako
kancelář. Vyzval mě, ať se posadím do křesla, zavřel dveře a poté – což
bylo neobvyklé – vytáhl z kapsy balíček cigaret a jednu mi nabídl. Byla
to jakási obdoba dýmky míru. Oběma nám připálil a položil mezi nás
popelník.
Na tu scénu si vzpomínám, jako by se odehrála před týdnem, a přitom
už to je víc než pětadvacet let! Jak víš, nebyl to velký pokoj, bylo v něm
místo jen pro ta dvě křesla, v nichž jsme seděli. Stěny byly obloženy knihami v různých jazycích a stál tam dřevěný, perletí vykládaný sekretář
s mnoha šuplíčky. Světlo přicházelo oknem obráceným do zahrady. Toho
dne byla zima, ale kvůli kouři otec stejně nechal okno pootevřené.
Vzpomínám si, jakými slovy zahájil svou obhajovací řeč: „Když jsem byl
v tvém věku, také jsem měl vzácné přátele. Byli to počestní, vzdělaní,
nadaní mladí lidé, pocházeli z nejrůznějších komunit a měli ty
nejušlechtilejší ambice. Byli pro mě ještě důležitější než moje vlastní rodina. Společně jsme snili o zemi, v níž by občané nebyli definováni v první
řadě svým náboženským vyznáním. Chtěli jsme změnit smýšlení svých
krajanů, narušit zaběhané zvyklosti.“ Jak miřekl, jedním z jejich hlavních
témat byla otázka jmen. Proč by křesťané měli vždycky mít křesťanská
jména, muslimové muslimská a židé židovská? Proč by každý měl už
v samotném jménu nosit odznak svého vyznání? Místo toho, aby se
jedni jmenovali Michel nebo Georges, druzí Mahmúd nebo Abdurrahmán
a my Šalamoun nebo Moše, měli bychom všichni mít „neutrální“ jména
jako Selim, Fúad, Sámí, Ramzí nebo Naím.
„Proto se jmenuješ tak, jak se jmenuješ,“ sdělil mi můj otec. „Několik
mých přátel se v téhle věci dostalo do vážných sporů se svými rodinami.
Někteří museli ustoupit, ale já si stál za svým. Tvůj dědeček chtěl, aby
ses jmenoval po něm Ezra.
Abych se před ním obhájil, vysvětlil jsem mu, že židé byli po staletí
nuceni nosit typicky židovské oblečení, aby je gójové poznali na první
pohled a mohli se jim vyhnout nebo se před nimi mít na pozoru, a že typicky židovská jména hrají podobnou roli. Nejsem si jistý, že jsem ho
přesvědčil, ale už mi mé rozhodnutí nevymlouval.
Tohle všechno ti vykládám proto, abych ti ukázal, že jsem v mládí měl
stejné ideály jako ty, stejné sny o mírovém soužití mezi všemi komunitami a že mi rozhodně nedělá žádnou radost, když teď musím svou rodinu
odvléct pryč ze země, kde moji předkové žili po pět staletí. Život zde se
však pro nás stal nesnesitelným a všechno nasvědčuje tomu, že to bude
jenom horší.
Nedělej si žádné iluze, v celém arabském světě už brzy nebude ani
jedno židovské společenství. Ani jedno jediné!
Některá vymírají už teď, jako v Káhiře, Alexandrii, Bagdádu, Alžíru,
Tripolisu… A teď i tady. Zanedlouho už se v tomhle městě nenajde ani
deset lidí, kteří by se mohli sejít ke společné modlitbě. Je to nesmírně

smutný, nesmírně skličující vývoj, ale my s tím nic nenaděláme, Naíme.
Ani ty, ani já.
Čí je to vina? Může za to vznik Izraele? Vím, že ty a tví přátelé si to myslíte. A zčásti je to pravda. Ale jenom zčásti.
Diskriminace a útisk všeho druhu totiž existují už mnoho staletí, existovaly dlouho před Izraelem, dlouho před územními spory mezi Židy
a Araby. Bylo snad v dějinách arabského světa jediné období, kdy k nám
přistupovali jako k plnoprávným občanům?
Možná namítneš, že jinde to nebylo jiné. A to je pravda.
V Evropě to dokonce bylo horší, tisíckrát horší. Bylo zapotřebí všech
hrůz nacismu, než se smýšlení začalo od základu měnit, než antisemitismus začal být považován za něco ostudného, za ohavnou
chorobu.
Jsem přesvědčen, že se tento vývoj mohl přenést i na arabský svět.
Kdyby po nacistické noční můře okamžitě nenásledoval palestinský konflikt, možná by se v té době postavení Židů v arabských společnostech
nezhoršilo, ale zlepšilo.
Vlastně jsem si jistý, že by tomu tak bylo. Bohužel však nastal pravý
opak. Všude jinde se situace Židů zlepšuje, jen u nás to jde od desíti
k pěti. Jinde byly pogromy vykázány na smetiště dějin – a tady začínají
nanovo. Jinde Protokoly sionských mudrců mizejí ze všech úctyhodných
knihoven – a tady se tisknou ostošest.
Když jsme před pár dny mluvili o šestidenní válce, přirovnal jsi izraelský
vzdušný útok na arabská vojenská letiště k překvapivému útoku Japonců
na Pearl Harbor. Tohle srovnání mi přijde přehnané, ale je v něm kousek
pravdy – když ne s ohledem na historická fakta, tak s ohledem na to, jak
je lidé vnímají. Je pravda, že mnozí naši spoluobčané v nás nyní vidí
pátou kolonu nepřátelské mocnosti. Jsme na tom podobně jako ti
Američané japonského původu, které po Pearl Harboru zavřeli do
internačních táborů a propustili je až po skončení války. Co by se stalo,
kdyby Japonsko zvítězilo, kdyby si udrželo všechna dobytá území v Asii
a Pacifiku – Čínu, Koreu, Filipíny, Singapur a ostatní – a kdyby přimělo
Spojené státy přijmout ponižující příměří, takže by se například musely
vzdát Havaje a zaplatit vysoké reparace?
Z tohoto úhlu pohledu se opravdu dá říct, že šestidenní válka je jako útok
na Pearl Harbor, který byl korunován famózním úspěchem. Zatímco
Izraelci slaví, Arabové jsou vzteky bez sebe a my jsme jejich obětní
beránci. Je odporné útočit na bezbranné civilní obyvatelstvo, ale těžko
lze od ponížených davů očekávat, že se budou chovat velkoryse
a rytířsky. Jsme pro ně nepřátelé a jako k nepřátelům se k nám budou
chovat – i k tobě, Naíme, ať už jsou tvé názory jakékoliv. Takhle jsme
dopadli. Ať už se nám to líbí nebo ne, není žádné východisko.“
To, co mi tehdy otec řekl, teď sepisuji vůbec poprvé. A to díky Tobě,
Adame. Díky otázkám, které jsi mi položil, a vzpomínkám, které jsi ve
mně vyvolal. A také díky Tvému včerejšímu podrobnému líčení
Murádových machinací. Když jsem je četl, říkal jsem si, že naše příběhy,
příběhy našich rodin a naší party přátel, našich iluzí a selhání, stojí za to
vyprávět, protože určitým způsobem shrnují dějiny naší epochy – totiž
právě jejích iluzí a selhání.
Ale to odbočuju, teď zpátky k rozhovoru s mým otcem v předvečer našeho odjezdu, našeho malého exodu (moje matka raději říká: naší
„vyjížďky“). Vlastně to nebyl opravdový rozhovor, byla to obhajovací řeč,
jak jsem napsal na začátku tohoto dopisu, řeč, kterou si otec dlouho
připravoval, a to nejen aby přesvědčil mě, ale především aby přesvědčil
sám sebe a mohl učinit definitivní rozhodnutí.
Nechal jsem ho mluvit. Vypadal tak pohnutě, tak upřímně a projevoval
tolik respektu k mým postojům, že jsem neměl chuť se s ním hádat. Je
pravda, že vzdor bouřlivým sporům, které jsme spolu tehdy vedli, jsem
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ho obdivoval, hluboce obdivoval a ani na okamžik jsem nezapochyboval
ani o jeho mravní integritě, ani o pronikavosti jeho inteligence.
A nebyl jsem sám, kdo ho obdivoval. Celá komunita poslouchala jeho
názory s úctou a řídila se jeho příkladem. Právě proto ostatně naše rodina odjela až mezi posledními.
Otec věděl, že svým odjezdem dá ostatním znamení, a nechtěl to udělat
lehkovážně. Dokud byla nějaká naděje, nehodlal se jí vzdát. V jednom
okamžiku našeho rozhovoru jsem se zeptal, zda bychom byli nuceni
odejít do exilu, i kdyby Izrael válku prohrál. Útěšně mi položil ruku na
rameno: „Vzdej to, Naíme, nemá to cenu, není žádné východisko, už
tisíckrát jsem si to všechno prošel v hlavě. Náš osud byl zpečetěn už
dávno, ještě před tvým narozením, a dokonce i před mým. Kdyby Izrael
poslední válku prohrál, bylo by to ještě horší, protože by nás nejen
pronásledovali, ale navíc by námi opovrhovali.
Nikdy si každopádně nebudu přát porážku Izraele, ta by znamenala jeho
zkázu. Pro naši malou komunitu byl jeho vznik pohromou a pro židovský
lid jako celek je to riskantní podnik; každý má právo mít na něj svůj vlastní názor. Už o něm však nemůžeme mluvit tak, jako by pořád šlo jen
o mlhavý plán pana Herzla. Nyní je Izrael skutečností a všichni jsme do
toho dobrodružství zataženi, ať se nám to líbí nebo ne. Je to podobné,
jako kdybys mi ty, Naíme, vzal peníze, ano, kdybys naší rodině sebral
všechny peníze až do posledního piastru a vsadil je na dostihového
koně. Nadával bych ti, obviňoval bych tě, že jsi nás zruinoval, možná
bych dokonce proklínal den, kdy ses narodil. Ale znamená to, že bych si
přál, aby tvůj kůň prohrál? Určitě ne. Vzdor všemu bych se modlil, aby
doběhl jako první. Kdyby Izrael z příští války vyšel jako poražený, byla by
to pro všechny Židy katastrofa biblických rozměrů. A takových už jsme
zažili víc než dost, nemáš ten pocit?“
Když domluvil, zeptal jsem se ho, zda naše rodina nakonec zakotví
v Izraeli. Po několika vteřinách odpověděl: „Ne, v Brazílii.“ Hlas se mu
trochu zachvěl, což ve mně vzbudilo dojem, že ještě nemá úplně jasno.
Ve skutečnosti však už byl pevně rozhodnutý a zůstal tomu rozhodnutí
věrný až do konce života. Několikrát Izrael navštívil, ale nikdy
nepomýšlel na to, že by se tam usadil. Moje matka byla jiného názoru.
Dvě její sestry byly v Tel Avivu a ráda by žila blízko nich. Je však ze staré
školy a proti rozhodnutím svého muže nikdy neprotestovala. I pokud se
jí něco nezdálo, nechávala si to pro sebe. Její pochybnosti každopádně
byly založené jen na emocionálních poutech a nemohly konkurovat
vybroušeným argumentům mého otce. Když ho slyšela kritizovat Izrael,
nelíbilo se jí to, ale nepřela se s ním, jenom si dlouze povzdechla anebo
se pokusila stočit rozhovor na jiné téma.
Jednoho dne, bylo to už mnoho let po našem odjezdu, nás v São Paulu
navštívila Colette, má teta z matčiny strany. Byla to boubelatá, zábavná
a všemi mastmi mazaná žena a můj otec ji měl moc rád. Následkem toho
měla pocit, že se na něj během rodinného oběda smí vytasit s dotazem:
„Tak co, Mojše, kdy konečně odvezeš svou rodinu do Izraele, abychom
mohli žít vedle sebe?“ Můj otec se jenom usmál. Teta si proto přisadila:
„Brazílie je moc pěkná, ale tam je to přece jenom náš domov, nemyslíš?“
Otec neodpověděl a až do konce oběda nepromluvil. Matka rychle
začala mluvit o něčem jiném, nepřestávala však svého muže koutkem
oka sledovat, protože věděla, jaký je. I pokud ho lidé provokovali sebevíc, nikdy nereagoval impulzivně. Za všech okolností si dával načas,
rozmýšlel se, zvažoval různé možnosti.
Po obědě jsme se všichni zvedli od stolu a šli se posadit na verandu.
A ve chvíli, kdy nám podávali kávu, se můj otec konečně rozhodl tetě
odpovědět. Nedíval se na ni, místo toho upřeně hleděl na svůj šálek, jako
by v něm měl čtecí zařízení. „Máme právo označovat Palestinu jako
‚Erec Jisrael‘ a máme přinejmenším stejné právo tam žít jako ostatní,

možná i větší. Nic nás však neopravňuje říct Arabům: ‚Vypadněte, kliďte
se odsud, tohle byla odjakživa naše země a vy tady nemáte co pohledávat!‘ To mi přijde zcela nepřijatelné, ať už budeme svaté texty interpretovat jakkoliv a ať jsme v minulosti trpěli sebevíc.“
Odmlčel se, lokl si kávy a pak střízlivým tónem dodal: „Ale je také pravda, že kdybychom přišli do Palestiny poníženě, omluvili se, že
obtěžujeme, a poprosili Araby, zda by nebyli tak laskaví a nenechali nám
tam trochu místa, tak bychom ničeho nedosáhli, hned by nás vyhnali.“
Opět chvíli mlčel a pak se své oblíbené švagrové prvně podíval do očí:
„Na otázky, jako jsou tyhle, není žádná uspokojivá odpověď, Colette. Jak
přestat být beránkem, aniž bychom se stali vlkem? Cesta, jíž se Izraelci
vydali, mě nepřesvědčuje, ale sám nemám žádný lepší návrh. A tak si
držím odstup, mlčím a modlím se.“
Na okamžik zůstal zticha, jako kdyby se doopravdy modlil. Potom už
veseleji dodal: „Místní lidé mají ve zvyku říkat: ‚Deus é Brasileiro‘, Bůh je
Brazilec. Zprvu jsem se nad tím usmíval, ale teď mi připadá, že mají
pravdu, možná ještě větší, než si sami myslí. Když Hospodin obhlíží
svět, která jeho část v něm vzbuzuje největší hrdost na jeho stvoření?
Kterou jeho částí se cítí být oslavován, kterou se cítí být haněn? Jsem si
jistý, že tuto zemi, Brazílii, pozoruje s radostí a pýchou, zatímco tu naši,
Levantu, pozoruje se smutkem a hněvem. Ano, moji noví krajané mají
pravdu, ‚Deus é Brasileiro‘. Tady je svatá země, tady je země zaslíbená
– a já, skromný Mojše, lituji, že jsem sem nedovedl svůj lid.“
Odpusť mi, milý Adame, že na tu Tvou jednu větičku odpovídám tak
zdlouhavě. Ale bylo to zapotřebí. Abych uctil památku svého otce a také
abych Ti vyložil své vlastní názory. Neboť jeho slova, jak jsem Ti je teď
po paměti zopakoval, se v zásadě shodují s tím, co si dnes sám myslím.
Odkázal mi svůj pohled na svět tak, jako mi odkázal své knihy, a já mám
pocit, že jsem dědicem zastaralé moudrosti, o niž už naši současníci
nestojí. Žijeme ve věku pokrytectví a zabarikádovaných pozic. Ať je
člověk Žid nebo Arab, má na výběr jen mezi nenávistí k druhému
a nenávistí k sobě. A pokud máš tu smůlu, že ses tak jako já narodil
zároveň jako Arab a Žid, pak prostě a jednoduše neexistuješ, nikdo ani
neuznává, že jsi někdy existovat mohl. Jsi jenom nedorozumění,
záměna, omyl, nepravdivá fáma, kterou už dějiny vyvrátily. Hlavně nikomu nepřipomínej, že Maimonides napsal Průvodce zbloudilých arabsky!
Myslíš si, že si v našem kroužku přátel – nebo v tom, co z něj zbylo –
pořád můžeme o těchto věcech klidně pohovořit? Bude moci Žid jako já
vyjádřit své postoje se všemi nuancemi, aniž by se musel nejprve
prohlásit za antisionistu?
I když Ti pokládám tyto otázky – a i když si je sám v duchu kladu –,
neberu je jako podmínku pro svou účast na srazu.
Toužím znovu vidět naši zemi a setkat se s přáteli z mládí, a pokud nebude možné ty záležitosti klidně prodebatovat, tak o nich debatovat nebudu.
Nikdy bych se nesnížil k tomu, že bych řekl něco, co si nemyslím, ale to
neznamená, že musím říkat všechno, co si myslím. Můžu prostě jenom
navštívit svou starou vlast, přecpat se dobrým jídlem a vyprávět o svých
vzpomínkách z dětství, a přitom se vyhýbat všem palčivým tématům.
Srdečně, Naím
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Zajímá nás, kam směřujeme a jak se z po sobě
jdoucích krizí dostaneme.
Jak přimět různé lidi, aby
žili ve stejné společnosti, je
otázka, která podkopává
všechny lidské společnosti. Mám pocit, že nikdo
nemyslí dostatečně do
hloubky a vynalézavě, aby
našel řešení.
Co považujete za nejdůležitější?
Je to ČAS – náš nejdůležitější kapitál. Hlavně
před pandemií lidéí často cestovali. Ale teď si
uvědomujeme, že existují určité věci, které
můžeme udělat z domova, a více vyyužívat
příležitostí, které nabízí virtuální cestování. Pro
spisovatele, jako jsem já, je nejdůležitějším
kapitálem čas. Takže se snažím ho ušetřit.
Sázím na virtuální vztahy, nemuset někam
jezdit, nevyužít cestování letadlem – to všechno
jsou věci, kterým se mohu snadno vyhnout
a přizpůsobit se.
Jak tedy vypadá váš pracovní den?
Začínám pracovat ráno, svým tempem, každý
den a každý den trochu pokročím, ovšem
pomalu – málokdy napíšu víc než dvě nebo tři
stránky, nejsem spisovatel, který text vrší.
Pohybuji se velmi pomalu, hodně přečtu, hodně
opravuji, ale jak každý den trochu pracuji,
nakonec to postupuje kupředu. Postavám
musíte dát volnost, jinak se z nich stanou
loutky. Musíte namalovat portrét postavy, cítit
ho a od začátku do konce jí nevnucovat
chování. Musíte předpokládat, jak by reagovala
na určitou situaci, a řekl bych, že to je to nejzajímavější, nejpodnětnější na celém tvůrčím
procesu. Jste sami s postavami, které jste
ztvárnili, a necháváte je na sebe reagovat,
diskutovat, představovat si, co by ta či onen
řekl, jak reagoval na nějaký podnět.
Zamiloval jsem se na první pohled – bylo to do
knihy Gulliverovy cesty. Určitě jsem ji četl, když
mi bylo dvanáct nebo třináct, možná jedenáct
let a moc mě zaujala. Zjišťoval jsem, co se dá
dělat s představivostí. Doteď jsem této knize
oddán. Bez knih se neobejdete. Dnes existuje

Amin Maalouf je francouzsko-libanonský spisovatel, nar. 25. 2.1949 v Bejrútu. První roky
prožil v Egyptě, adoptivní vlasti svého dědečka z matčiny strany, který zbohatl obchodem
v Heliopoli.
Amin je druhé ze čtyř dětí. Jeho matka pochází z libanonské horské rodiny, rodiny učitelů
s tradicí od generace jeho praprarodičů. Její babička z matčiny strany je Turkyně a její
dědeček je maronitský křesťan. Aminův otec je syn presbyteriánského pastora, ale nepraktikuje. Dítě tedy vyrůstalo ve směsici náboženství. Na přání své matky jsou děti poslány do jezuitské katolické školy. Tady Amin objeví francouzštinu. Ve studiu sociologie pokračoval na Saint
Joseph University (USJ) v Bejrútu. Jako novinář začal pracovat v deníku AN-Nahar a specializoval se na mezinárodní vztahy. V roce 1971 se oženil s Andrée, učitelkou ve škole pro
hluchoněmé děti. Budou mít tři děti.
Na začátku války v Libanonu odešel z Bejrútu do hor a odmítal se zapojit do konfliktu. V roce
1976 rodina emigrovala z Libanonu do Paříže. Zde se stal šéfredaktorem Jeune Afrique.
První úspěch jako spisovatel zaznamenal v roce 1986 s románem „Léon l'Africain“, což vedlo
k rozhodnutí plně se věnovat literatuře. Pak přicházejí romány „Samarcande“ a „Les Jardins
de lumière“. V roce 1993 získal Goncourtovu cenu za „Le Rocher de Tanios“.
Romány Amina Maaloufa jsou poznamenány jeho zkušenostmi z občanské války
a imigrace. Vyznačují se (mimo jiné) putujícími cestovateli mezi zeměmi, jazyky
a náboženstvími. Ve své knize „The Murderous Identities“ je rozhořčen nad lidským chováním,
když hledání sebe sama jde tak často ruku v ruce s negací toho druhého. Jako přesvědčený
humanista je přesvědčen, že můžeme zůstat věrní hodnotám, jejichž jsme dědici,
Od června 2011 je členem Académie Française. V roce 2012 vydal „Les Désorientés“, za který
získal Cenu veřejnosti Algue d'Or (Saint-Briac-sur-Mer).
Zdroj: image.auditive.free.fr/maalouf
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mnoho způsobů, jak získat znalosti, ale kniha poskytuje něco víc. Jste
sami s autorem, jeho představivostí, nápady. Pokud se vám nepodaří
ponořit se do jeho vesmíru, je to proto, že jste nedosáhli takového stupně
koncentce, abyste si dokázali představit jiný svět a ovlivnili běh věcí.
Co děláte pro to, aby vám lidé rozuměli?
Říkám mladým lidem a dětem, aby nikdy neztráceli víru v lepší svět.
Dnes je těžké vyslovit pravdu beze strachu, protože procházíme těžkými
časy, ale my jako spisovatelé nemáme právo se bát. Naší povinností je
shromáždit všechny částečky naděje. Momentálně žijeme v době, kdy
zjišťujeme, co je se světem špatného. Měli bychom si z této zkušenosti
vzít ponaučení a měli bychom přemýšlet jinak a mít sen o nalezení lepšího světa, z něhož lze odstranit nespravedlnost a násilí.
Recept se těžko hledá?
Ano. Zvítězí ti, kteří přijmou rozmanitost. Ale v poslední době jsme byli
svědky destrukce. Východomořská civilizace měla dát vzor celému modelu. Přesto se stal pravý opak. Vyrostl jsem v Bejrútu. Tam se různé
komunity a kultury těšily z dobrých vzájemných vztahů. Bylo to
velkolepé.
Dá se říci, že mezi lidmi vládlo porozumění?
Menšiny a rozmanité kultury přidávají hodnotu zemi, ve které žijí.
Koncem 15. století byli muslimové a Židé vyhnáni ze Španělska, které
díky tomu zchudlo. Kdyby tam zůstali, bylo by tam bohatství a pokrok.
Byli ale vyhnáni. Většina z uprchlíků odešla do Osmanské říše,
Nizozemska a dalších zemí. Španělsko se díky tomu vrátilo o 300 let
zpátky.
Různé náboženské, jazykové a kulturní komunity žily v Osmanské říši
v harmonii a představa, že by lidé mluvící stejným jazykem měli mít svůj
vlastní stát, byla nemyslitelná. Prosazovat se začala až v 19. století a od
té doby rozděluje svět. Dnes si lidé užívají odloučení nebo rozdělení.
Pokud je někdo poněkud odlišný od druhého, rychle se rozhodne oddělit.
Nevím, jestli se někdy dokážeme naučit žít spolu a respektovat se.
V současné době se však pohybujeme opačným směrem. Vztahy mezi
různými skupinami se staly destruktivnější a násilnější. Bohužel si
nemyslím, že se to změní. Ale snahy o nalezení lepšího světa bychom
se neměli vzdát.
Země musí stát především na hodnotách. Myšlenka založit ji pouze na
základě příslušnosti, ať už náboženské, jazykové nebo jiné, nestačí.
Jak dědictví, které jste získal během dospívání v Libanonu, určilo
vaši tvůrčí cestu?
Věřím, že když vyrůstáte v kraji, kde jsou neustálá trápení a konflikty,

zvyknete si pozorovat svět určitým způsobem. Skutečnost, že jsme se
narodili ve společnosti, která je již rozdělena na komunity, z nichž každá
má svou trajektorii, svou historii, dává určité myšlenkové návyky a skutečnost, že jsme prožívali události, také násilné, ovlivňuje náš vzhled.
Nemohu přesně říct, jak narození v Libanonu ovlivnilo můj pohled na
svět, ale jsem si jistý, že ano.
Jazyk je civilizačním znakem. Jak udržet jeho svobodný rozvoj?
Do hry vstupují dva faktory: jazyk jako vyjadřovací prostředek – a to je
termín, který lze použít ve velmi odlišných významech – a konkrétněji
jazyk. Vyrostl jsem ve společnosti, kde vždy existovalo několik jazyků.
Skutečnost, že jsem od dětství cvičil různé jazyky, také ovlivnil můj
pohled na věci a můj způsob vyjadřování. Vyrůstal jsem v prostředí, kde
se hovořilo arabsky, anglicky a francouzsky. Rodina mého otce se
vzdělávala ve školách s anglickým jazykem, rodina mé matky ve školách
s francouzským jazykem a společným jazykem, jazykem domu i země,
byla arabština. A navíc v arabštině stále existují dva jazyky: klasický
jazyk a mluvený jazyk, který je zcela odlišný, nemluvě o různých dialektech, protože v mé rodině, z matčiny strany, jsme mluvili egyptským
dialektem, z otcovy strany libanonským dialektem. A opět jsou tu rozdíly.
Myslím, že to vše může být obohacením a já jsem tuto mnohojazyčnost
prožíval spíše s klidem. Jsou země, kde panuje mezi jazyky napětí.
V Libanonu tomu tak není.
Ve své tvorbě citujete mnoho básní. Jaké místo má poezie ve vašem
životě?
V mé rodině žilo mnoho básníků. Ootec vydával básnické sbírky
a některé jeho básně se učily ve školách. Měl jsem radost, že jsem měl
ve školní učebnici básně mého, takže to byla otázka hrdosti.
Nemám takový talent: sám jsem napsal velmi málo básní. Ale vždycky
jsem hodně četl poezii, občas chci citovat, zvláště na začátku části knihy,
pár vět básníka, které mi připadají jako shrnutí tématu této části. Myslím,
že přítomnost poezie v životě potřebujeme a nacházíme se v době, kdy
poezie poněkud ztratila své místo. V minulosti byli básníci velkými
postavami společnosti. Dnes už tomu tak není. Ve Francii jsme znali
a recitovali velké básníky současnosti. Málokdo je dnes zná.
Jak definujete svou knihu: esej o geopolitice, biografii, poetický
pamflet určený současníkům?
Řekl bych, že je to meditace, která začíná v intimním režimu a která se
postupem času trochu rozšiřuje. Je to kniha někoho, kdo se blíží ke konci
svého života, kdo nepřestává milovat život, a přesto přemýšlí o své
době, o excesech své doby. Tohle není kniha, kterou bych napsal ve
dvaceti!
(Ze zahraničních pramenů)

w w w. e m a r at o n . c z

Zakoupit můžete zde:
https://www.kosmas.cz/knihy/222343/sedni-si-a-nedelej-nic/

Zakoupit můžete zde:
https://www.kosmas.cz/knihy/514625/prirucka-pro-bohy/

Zakoupit můžete zde:
https://www.kosmas.cz/knihy/253302/a-buh-pravil-musis-mi-pomoci/

Zakoupit můžete zde:
https://www.kosmas.cz/knihy/280435/thovt-transformacni-klic/

Zakoupit můžete zde:
Zakoupit můžete zde:
https://www.kosmas.cz/knihy/507688/neposlusnost-lasky/

https://www.anch-books.eu/shop/knihy/smlouvy-dusi

Jan van Helsing v rozhovoru s Johannesem
o „Příručce pro bohy“
Jsem naprosto upřímný, když přiznávám, že mě současná situace přivedla na emocionální a tolerantní meze.
Na jedné straně mě každý den rozčilují vyděšené kočky, které nosí masku, když sedí samy v autě nebo jedou
na kole, nebo spoluobčané, kteří se nechají přesvědčit, že vakcína je všelék. Na druhou stranu také nechápu
lidi z okruhu čtenářů nebo z tzv. pravdivější scény, kteří čekají jen na jednoho Trumpa, Putina nebo někoho
jiného, kdo osvobodí svět od Deep State, tedy od takového typu vládnutí složeného z potenciálně tajných
a neautorizovaných sítí moci, které fungují nezávisle na politickém vedení státu. Hněv a frustrace obětí –
čekajících, až za ně někdo vyřeší jejich problémy, mě vedly k napsání knihy s názvem „Příručka pro bohy“.
Chtěl jsem znovu připomenout čtenářům, kdo skutečně jsme a proč jsme všichni na této planetě.
Tento projekt jsem realizoval společně s Johannesem, jasnovidným člověkem, který má schopnost fungovat
jako médium. Dostali jsme se k jádru otázky, proč se Ilumináti tak bojí velmi specifického tématu a proč stojí
zády ke zdi a diskreditují, cenzurují nebo mažou vše, co rebeluje na internetu i prostřednictvím novin a televize. (Pojem ilumináti byl používán od 14. století Bratry Svobodného ducha. V 15. století byl název přejat
dalšími nadšenci, kteří tvrdili, že prozření nepřichází prostřednictvím komunikace s autoritativním nebo tajným
zdrojem, ale prostřednictvím člověka samotného jako výsledek povzneseného vědomí, „osvícení“.
(Wikipedia).

O čem je projekt „Corona“ – a co
s ním souvisí?

Johannesi, tvrdí se o vás, že už od dětství jste projevoval
nadání pro média. Jak to vypadalo ve skutečnosti?
Ani jako malé dítě jsem nikdy nebyl ve svém dětském pokojíčku sám
– především se mnou byla stále malá, tančící bytost světla, kterou
mimochodem viděl i můj bratr. Později se to rozšířilo a kromě duší
zesnulých jsem viděl i přírodní duchy, elementární bytosti, duchovní
bytosti, energetické pole zvířat a také vesmírné lodě. Podrobně
o tom referuji v knize – byla to velmi vzrušující záležitost. A v této
souvislosti se mi ukázaly i scénáře z budoucnosti a minulosti.
V knize popisuji, jak jsem jednou dorazil na bývalé místo poprav.
Postupně do mého života přicházely mimořádné duševní a jiné
schopnosti.
Kdo vlastně jsme a co děláme na zemi, nabízí se otázka pro
vás?
Velmi stručně řečeno, jsme bohové a bohyně v lidské podobě
a jsme zde na zemi, abychom zažili svůj božský původ, abychom si
ho uvědomili. Duše je jako pevný disk počítače: ukládá nedokončené zkušenosti, aby je nakonec zvládla v dalším životě. Kolo
karmy je jako kolo pro křečka. Znamená to tedy: Zbavte se toho. To
je předmětem naší knihy, totiž opustit postoj oběti a vzít žezlo vlastního života do svých rukou!
Jak se v knize podrobně zabýváme, ilumináti jsou schopni se
svobodně přepínat a vládnout jen proto, že většina lidí je na jednu
stranu zcela pasivní, ale na druhou také nevědomá a nechtějí za
sebe převzít zodpovědnost.

Božská inteligence je pozorovatelem
a vůdcem hry. Projekt „Corona“ neboli
„probuzení z letargie“ bude moci běžet,
dokud nesplní svůj účel. Tento globální
proces učení byl vždy součástí hry
života. My Stvořitelští bohové/bohyně
jsme si vybrali tuto cestu. Ve finále je
možné všechno – záleží na lidstvu a jeho vědomí.
Jinými slovy: Experiment Corona je
povolen duchovním světem, protože
dává člověku skvělou příležitost konečně se probudit a poznat a pochopit,
že je ve skutečnosti božská bytost. Nyní
je vyzván a zároveň požádán, aby
vystoupil ze své komfortní zóny. Taková
je realita, uvědomte si lidi v běžném
životě, to je tragédie. Nesoudím lidi, ale
uvědomuji si to. Zákon rezonance
funguje pro všechny stejně: každý
přitahuje svůj vlastní druh – není to
dobré nebo špatné, prostě to tak je.
Každý si vytváří své vlastní prostředí
a životní podmínky. Většina lidí je jen
k smrti líná, pokud jde o jejich vlastní duchovní vědomí.
Když už mluvíme o Coroně: Nedávno jsem diskutoval
s lékařem – ateistou, pozor – který má svůj vlastní, docela vyhraněný postoj ke Coroně. Řekl: „Existují lidé, kteří jsou naštvaní, že kočky chytají ptáky a jedí je. Faktem je, že sežerou
pouze jedince, kteří vypadnou z hnízda nebo jsou příliš slabí
nebo příliš pomalí. Podle Charlese Darwina je to zákon
„nejschopnějšího, neboli přirozený výběr.“ Pokud jde o lidi,
kteří jsou infikováni virem a onemocní, věří, že jsou to ti, kteří
mají slabý imunitní systém. Proč je jejich imunitní systém
slabý? Protože buď mají nadváhu, mají již existující onemocnění, jsou staří nebo dostatečně necvičí, špatně jedí, kouří
nebo užívají drogy nebo mají jinou vadu či nemoc. Lidé
s neporušeným imunitním systémem – většina lidstva – nejsou
virem postiženi, ani nemají „chřipku“ a pak se docela rychle
uzdraví. Tento lékař vidí menšinu, tedy ty, kteří umírají, jako
„přirozený výběr“ a nechápe, proč by naprostá většina lidí
měla brát v úvahu tento malý počet těch, kteří onemocní.
Pokud ano, pak by tito lidé měli být v karanténě, ale zbytek by
měl mít možnost žít normálně. Řekl: „Tato malá menšina má
problém a ze svého problému dělají ‚náš‘ problém – já se s tím
nesmiřuji“ Co si o tom myslíte, Johannesi?
Milý Jene, tak to není, slova Ježíše Krista by byla jen jakýmsi
kouřem. Ve svém poselství mluvil o „podstatě lásky“, která člověka
provází po celý život. Takže jsme mezi sebou propojeni, ale do této
sítě lidstva byly záměrně vloženy rušící programy. Kdyby měl váš
syn slabý imunitní systém, dal byste ho do karantény? Lékař,
o němž hovoříte, neví, co je láska. Láska opravdu dokáže hory

vali? Válka by byla ještě násilnější. V následujících desetiletích
duchovní svět obohatil Zemi mnoha znalostmi, například
prostřednictvím knih o síle myšlenek. Vím samozřejmě, že mohla
existovat kratší cesta, ale bylo na ni lidstvo skutečně připraveno?
Ilumináti vědí o události, která má zasáhnout Zemi v příštích
dvaceti letech, pravděpodobně dříve, a proto od 50. let
dvacátého století budují podzemní zařízení Můžete se k tomu
vyjádřit? Stane se to?
Ano, tato hrozba existuje a byla by pro lidstvo na jedné straně
zničující – a na straně druhé požehnáním. Pokud se upadání lidské
společnosti nepodaří zastavit, pak se bude uvažovat o jiných
možnostech... K této události nemusí nutně dojít, ale je
pravděpodobné, že k ní dojde, pokud lidstvo nebude pěstovat jiný,
harmoničtější životní styl.
Co říkáte na duchovní scénu v západním světě? Nežije ve
snovém světě a necukruje své životy snahou skrýt temné
stránky bytí?
Samozřejmě duchovní sféra je velmi důležitá, ale i v ní se lidé chtějí
navzájem překonávat. Opravdový alchymista není duchovní snílek,
který vidí přes růžové brýle. Je to vizionář v akci. Hoří v něm oheň
nadšení a dokonce kvůli žízni po akci zapomíná na světské jídlo.
Pokud jde o temné aspekty, jsou nakonec pro lidstvo požehnáním.
Jsou přátelským zlem, které nás probouzí.
Asi před 2000 lety byla na této planetě také vytvořena síť, která se
dodnes používá ke globálnímu probuzení. Křesťané také začínali
v malém, měli mnoho odpůrců, byli pronásledováni a odsuzováni
jako sekta, a přesto se křesťanské myšlení a činy nakonec prosadily
v životech lidí. Mají jeden ideál – Boha. Faktem je, že se k hnutí
připojily desítky milionů lidí a dávají najevo svou nespokojenost.
Mají svobodu, proč ne... a kdo říká, že to není trumf ve hře
o probuzení? Měli bychom zůstat pozorovateli a nehodnotit. Je to
jako šachová hra odehrávající se na určitých frekvenčních úrovních
zkušeností.
Přijde spasitel, někdo, kdo nás osvobodí?

přenášet. „Síla lásky“ překonává program smrti. Ježíš byl a je
vzorem, protože toto poznání hlásal.
Samozřejmě, máte pravdu. Ale také chápu lékaře, když vidíte, jak
mnoho lidí se špatně stravuje nebo ničí svá těla nevhodným
cvičením nebo je naopak zanedbává – nemluvě o jejich myšlenkách
a slovech.
Přejděme na jinou úroveň: Při havárii UFO v Roswellu bylo
zjištěno, že mimozemšťané ovládali vesmírnou loď silou své
mysli. Jeden americký generál tehdy řekl, že by se o této
události nemělo lidstvo nikdy dovědět, jinak by dostalo
„hloupé“ nápady. Co tomu říkáš?
V podstatě tento americký generál pronesl moudrá slova.Tehdy,
brzy po druhé světové válce, bylo mnoho lidí naplněno nenávistí
a hořkostí. Co by se stalo, kdyby tyto „mimozemské”znalosti apliko-

Skutečný Vykupitel je již přítomen a byl tu dříve, než existovala
Země. Přebývá v celém životě. V lidském rouchu nebude žádný
vykupitel. Pomoz si sám a Bůh ti pomůže. Lidé mají svou tvůrčí sílu
a je jim dovoleno si ji uvědomit, místo aby fňukali a čekali na
nějakého „zachránce“, který jim uklidí jejich nepořádek. Zkouška
dospělosti se lidstvu zjevuje v současnosti.
Přijde brzy zlatý věk? Ptám se na to, protože mnoho lidí věří, že
se to stane.
Zlatý věk je frekvenční úroveň, která odhaluje lásku, suverenitu
a jednotu. Všechno souvisí se vším, včetně vědomí lidstva s touto
frekvencí, která již byla všem lidem vštěpována. Aktivace má co do
činění s rozvojem. Kde jsou lidé v tuto chvíli? V pověrčivosti, nebo
už jste přišli na to, o co jde? Svět žije v iluzorním světě, kterému
říkají Matrix – ve světě sebezkušenosti.

Může přijít naděje z duchovního světa? Lze očekávat
pomoc, pokud ano, v jaké formě?
Naděje není poznání. Poznání je neomezené a již proudí
z duchovního světa do našeho světa, kde ten náš není od
něho oddělený... Hmotný svět je v podstatě „duchovní
substance“. Lidstvo je neustále zaplavováno věděním.
Pokud se lidé opravdu chtějí stát svobodnými, měli by svá
přijímací centra nastavit na „bezmezné znalosti“. Neexistuje
žádné „nemožné! Nemůžu! Neexistuje!” Duchovní pomoc je
vždy přítomna – vždy!
Souhlasíte se mnou, že žijeme ve dnech oddělování
pšenice od plev. Co to znamená pro jednotlivce?
Lukáš v evangeliu říká: „Dva budou na poli; jeden bude
vzat, druhý zanechán.“ Kdo jsme a v jaké podobě žijeme?
Ano, zrno se odděluje od plev, to je záměr a také ku
prospěchu lidí. Každý jedinec si „musí“ uvědomit, kým je! Žít
„bezpodmínečnou lásku“ znamená ji uplatňovat. Je to
energie!
Co mohou jednotlivci v této těžké době dělat?
Musí se snažit využít příležitosti a pracovat na sobě. Pokud
si každý člověk dá svůj vlastní svět do pořádku a bude se
vnímat jako tvůrce své reality, bude to pro globální
zkušenost přínosem. Jste svým vlastním zachráncem!
Skočte do akce a naprogramujte svého autopilota
neomezenými způsoby. Nevynakládejte nesmírné množství
energie na nepodstatné rozhovory. Řeč je stříbrná, ticho je
zlaté.
Děkuji Johne. V každém případě jsem si všiml, kde je
chyba v naší společnosti, především na duchovní
scéně: Člověk neusiluje o řešení, ale zaměřuje se pouze
na problém – jako oběť. Může existovat pět milionů
různých virů, pokud je můj imunitní systém neporušený, poradím si s virem, jako každý rok s chřipkou.
V případě Corona viru byl přístup orientovaný na řešení, znamenal budování vlastního imunitního systému:
na fyzické úrovni můžete jíst zdravě, žít beze strachu,
užívat doplňky stravy a/nebo dostatek vitamínů a minerálů. A na duchovní úrovni...?, Johannesi...
Pošlete nesoudné a čisté myšlenky, fyzické cvičení v čisté
přírodě, meditujte a jděte do sebe, pročistěte energetická
centra vlastního těla, vneste do života radost a zlatý humor
a mnoho dalšího...
Místo toho se pohodlně spoléhá na vnější pomoc: vakcínu.
A tak je to s některými lidmi, kteří si říkají „duchovní“.
Duchovní pomoc zvenčí nebo shůry vždy působí prostřednictvím našeho vnitřního probuzení a umožňuje nám
stát se tvůrci.
Přesně tak, Jane. Pojďme k věci. Naše kniha má být
pomůckou, povzbuzením a praktickým průvodcem, jak to
realizovat v každodenním životě.
(Ze zahraničních pramenů)

Protože jsem člověk...
láska je moje náboženství...
pravda je můj život...mým právem je svoboda
Chováš se vždy ke všem lidem s láskou? Děláte to automaticky. Jsou lidé, kteří lidi nenávidí,
a já k nim nepatřím. Já to prostě neumím. Nemám to v povaze. To má také něco společného se
zralostí duše. Kolik zážitků duše jste měli, kde jste si později uvědomili, že vás to změnilo.
Přestanete nenávidět lidi, protože jste si uvědomili, že je to naprosto zbytečné. Pak řekneš:
„Mohl bych se stejně dobře změnit a začít místo toho milovat všechny. Je to mnohem lepší pro
mě i pro ně.” Tak by měl svět fungovat tak jako tak. Láska sama o sobě je bezpodmínečná.
Christina von Dreien
Žijeme v podivných časech, které se s každým rokem zdají být podivnější. Mnoho lidí si klade otázku:
Jak se mohlo stát všechno, co se zde na Zemi a s lidstvem zvláště v posledních několika letech stalo?
Proč je v našem světě tolik ošklivých podmínek? A jak to všechno má skončit?“ „Love's Disobedience“
na tyto otázky odpovídá objevným a místy překvapivým vysvětlením současné světové situace. Kniha
vyzývá k větší odvaze a lidskosti i nenásilnému odporu proti společenskému systému, který je lásce tak
vzdálený, že bez skrupulí ničí přírodu a lži, manipulaci, násilí a války prohlašuje za normální. Ale navzdory všem zvláštnostem Christina vykresluje vysoce pozitivní obraz budoucnosti naší planety.
Fascinujícím způsobem vysvětluje, že lidské bytosti jsou od přírody laskavé a milující bytosti a to je tedy
jen otázkou času, kdy se současný negativní systém zhroutí a nahradí ho nová forma soužití založená
na míru, svobodě a vzájemném respektu. Protože stále více lidí se právě probouzí, spojuje se a dává
světlem naplněný impuls ke změně. Tichá revoluce neposlušnosti lásky je nezastavitelná." Zaměření na
lásku nutí člověka vždy jednat tak, aby neubližoval sobě ani jiným živým bytostem, protože láska vždy
podporuje a chrání život. Když je po milujícím člověku požadováno, aby ubližoval druhým, nemůže
a nesmí poslouchat. Tento postoj by se dal nazvat ‚neposlušností lásky‘.

Leila Eleisa Ayach se od mládí intenzivně zabývá neviditelným
světem. Přenosy smluv duše, které přijala z duchovních sfér,
přinesly hlubokou proměnu v jejím životě. Jejím zájmem je
pomáhat bližním, aby se znovu cítili sami sebou a žili v souladu
s duší a nejvyšším božským plánem. Leila Eleisa pochází
z Německa a nyní žije ve Švýcarsku poblíž Curychu.
Duchovní cesta nebo duchovní hledání Leily Eleisy Ayachové
započalo před více než dvaceti lety, kvůli brzkému, nečekanému
přechodu její matky do duchovního světa.
Nejprve se intenzivně zabývala různými světonázory, studovala
mnoho filozofických spisů a nakonec se dostala do kontaktu se
spisy súfismu.
Jejím zájmem je pomoci lidem dostat se zpět do kontaktu s jejich
plánem duše a žít v souladu s duší a nejvyšším božským plánem
Stvořitele.
Často se cítíme bezmocní vydáni napospas
osudu, nechápeme, co se s námi děje, jsme
zmatení, zoufalí a smutní. Zapomněli jsme,
že se naše duše stahuje, jen: duše se stahuje, co to znamená? Před naší inkarnací na
Zemi si každý z nás definoval plán duše,
ve kterém je položena každá výzva, která
podporuje náš duchovní rozvoj a vede nás
na cestu k probuzení. Duchovní svět ví
o našich obavách a potřebách, o našich
výzvách, ale také o našich touhách, cílech
a touhách, a chce nám pomoci pochopit,
proč máme v životě určité zkušenosti.
V konečném důsledku jde o to žít v souladu
s tvořivou silou a nejvyšším božským
plánem světla a nechat tvořivou sílu v životě
plně působit. Často se cítíme bezmocní

vydáni napospas osudu, nechápeme, co se
s námi děje, jsme zmatení, zoufalí a smutní.
Zapomněli jsme, že se naše duše stahuje,
jen: duše se stahuje, co to znamená? Před
naší inkarnací na Zemi si každý z nás definoval plán duše, ve kterém je položena
každá výzva, která podporuje náš duchovní
rozvoj a vede nás na cestu k probuzení.
A tak není náhoda, že tato poselství byla
předána právě teď, protože duchovní svět ví
o našich obavách a potřebách, našich
výzvách, ale také o našich touhách, cílech
a touhách, a chce nám pomoci pochopit,
proč jsme rozhodovací zkušenosti v našich
životech.

Zuzana Erdösová
LISTY Z MEXIKA
Osobité postřehy Češky o mexických odlišnostech
Když jsem se před patnácti lety přistěhovala do Mexika,
netušila jsem, do jak pestré a prazvláštní země mě osud
zavál. S manželem, Mexičanem, se nám narodila dcera
a já se dennodenně snažím v té krásné zemi plné podivných kulturních rozdílů, chaosu i bezstarostnosti
plavat a narážím přitom na srdečnost i nepochopení v té
nejryzejší podobě.
Vázaná, 304 stran, 329 Kč, EAN 978807633819

Ukázka a videorozhovor
s autorkou na následujících stranách
Zakoupit můžete zde

https://www.alpress.cz/listy-z-mexika-osobite-postrehy-cesky-o-mexickych-odlisnostech/
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Mexiko a já
na svatební cestě

centrum a celý jeho strohý majestát z růžovošedivého sopečného kamene, druhé
největší náměstí světa, kde jsou dávné
pyramidy začleněné do moderní architektury, bulváry prokvetlé stromy jacaranda
s něžně fialovými korunami, zkrátka všechno to, co jsem jako turista měla vidět hned
zkraje, aby mě to libě naladilo a přebilo
dojem z toho, co na mě čekalo mimo
centrum a co už tak vzhledné nebylo.
Jenže já centrum objela a shlížela jsem
z paluby autobusu na normální ulice
a normální Mexičany žijící normální mexické životy. Mé zrakové vjemy byly proto
značně postapokalyptické. Domy na mě
působily jaksi nedokončeně a neomítnutě,
v ulicích visely věnce kabelů a odpadky
ležely všude možně, jen ne na místech
k tomu určených. To bylo to Mexiko, které
pánové Kašpar a Stingl buď ještě nezažili,
protože v jejich době vypadalo jinak, nebo
se ho rozhodli obloukem obejít, respektive
preventivně nezačlenit zmínku o něm do
svých knih. V jejich podání Mexiko působilo
venkovštěji, tradičněji a klidněji, zatímco to, co jsem objevila já,
bylo plodem bouřlivé, nekontrolované a nedokončené globalizace.

Zuzana Erdösová začala profesně působit v Mexiku v roce
2007, od roku 2012 tam trvale žije.
Přes deset let je vědeckou pracovnicí na Autonomní univerzitě státu
México ve městě Toluca de Lerdo.
V České republice získala doktorský titul v oboru Románské jazyky,
další pak v Mexiku v oboru Latinskoamerická studia. Je autorkou,
spoluautorkou a editorkou devíti
knih a přes čtyřiceti vědeckých
článků a knižních kapitol souvisejících s problematikou mexických
a obecně latinskoamerických indiánských národů, jazyků, mezikulturních vztahů a vzdělávacích systémů. Také působí jako překladatelka, tlumočnice, spisovatelka, textařka, zpěvačka a propagátorka kulturně–vědeckých vztahů
mezi Mexikem a Českou republikou.

Má první cesta do Mexika byla jakási
několikaměsíční ochutnávka. Zde bych
ráda podotkla, že ochutnávky jsou zrádné,
protože v malém množství člověk snese
prakticky všechno. Teprve když se z jednohubky stane oběd, který vám servírují den
za dnem, dojde na lámání chleba.
Jak to probíhalo? Vysoukala jsem se z letadla v Ciudad de México po dvanáctihodinovém letu (nebo třiadvacetihodinové
cestě, pokud to počítám „od dveří ke
dveřím“) a vydala se na poslední přejezd
z hlavního města do Toluky vzdálené asi
dvě hodiny autobusem.
Můj první dojem bylo podivné zvukové
panorama. Kolem to hučelo jako v úlu,
protože jízdní pruhy v obou směrech plnila
kvanta popojíždějících aut, všude to pohoukávalo a motorově pořvávalo, nemluvě
o dalších vstupujících činitelích, jako byli
pouliční prodavači vybavení megafony
nebo reprodukovaná hudba u stánků s jídlem.
Byla jsem utahaná jako kotě, na žádné trajdání po památkách jsem
neměla žaludek, a tak jsem toho dne hanebně minula historické
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Toluca de Lerdo

„Co už,“ pravila jsem lapidárně a úspěšně se přepravila do Toluky.
Ta působila jako zmenšenina hlavního města, bohužel minus
metropolitní kulturní vyžití. Pochopila jsem, proč Toluca není žádný
hit – byla poněkud nezajímavá a většina lidí jí bez ohlédnutí pouze
procházela na své cestě do nějaké jiné destinace. Měla
všehovšudy jednu pamětihodnost, secesní skleník s největší sadou
vitráží na světě zvaný Cosmovitral, a jen kvůli němu tolucké
zastupitelstvo pořídilo turistickou vyhlídkovou tramvaj, která
návštěvníky vozila kolem dokola. Ovšem protože turistů hodných
tohoto označeníbylo pomálu, tramvaj si užili zejména místní.
Na druhou stranu, hned první den kvůli mně strážník, konsternovaný tím, že do Toluky dorazil nějaký cizinec, zastavil dopravu,
abych mohla komfortně přejít na druhou stranu ulice. Kde jinde se
vám něco takové stane?
Zásadní na tom všem bylo, že na mě celý ten mumraj působil
exoticky, což bylo přesně to, co jsem jako ochutnávač jednohubek
potřebovala k životu. Díky pocitu novosti mi všechno přišlo růžové
a západy slunce obzvláště nazlátlé. Prožívala jsem zkrátka etapu
„svatební cesty“, nad kterou se právě dramaticky zdvihala opona.
Mimochodem, španělsky se svatební
cesta řekne luna de miel čili „medový měsíc“. No není to výstižné?
Kýčovitost a vřelé city z toho úplně kanou…
Trochu jsem se v Toluce rozkoukala, nastoupila do práce a navázala první vztahy s moderními Mexičany. Můj společenský život po
jejich boku raketově odstartoval a byl ohromný! Šéf jazykové školy,
kde jsem pracovala, a jeho rodina se mě příkladně ujali. Byli ke

mně přívětiví a pozorní a já jsem od první chvíle měla pocit, že
mezi ně skvěle zapadám. Znali jsme se sotva pár dní, ale už jsme
si spolu spiklenecky povídali a chechtali se.
Coby hostující lektorka jsem bydlela s šéfovou rodinou, a jakkoli to
z českého pohledu bylo spolubydlení poněkud netradiční, mělo
řadu libých stránek. Český šéf by asi lektorku neumístil do středu
své domácnosti a neposkytl by jí ložnici svých dvou malých dcer.
Asi by nenechával sušit na dohled své spodní prádlo. Asi by ji
o víkendech neučil očesávat ze stromu mango.
Nehledejte v tom, prosím, žádné skryté významy, neboť šéf vykazoval chování pravého gentlemana. Ačkoli po fyzické stránce za
mnoho nevydal (hlavně ustupující brada byla na přítěž), byl po
mexicku komunikativní, zdvořilý a zároveň zábavný, zkrátka z něj
crčelo charizma. Dveře jeho kanceláře byly vždycky dokořán
a výplatu jsem dostávala včas. Co si o tom všem myslela jeho
manželka, je druhá věc, protože i když mám dnes Mexičany
přečtené, telepat přece jen nejsem.
Vztah s vrchností klapal a také jsem záhy pronikla do pracovního
kolektivu jazykové školy, kde jsem měla na starosti vzdělávat
pracovníky různýchfirem v jazyce Shakespearově, často proti jejich
vůli. Seznámila jsem se s kolegy na „našem“ patře a navázala první
přátelské vztahy. Poznala jsem Daniela a Yadiru neboli Yadi,
zamilovaný párek stereotypně brýlatých účetních, jejichž viditelný
zájem jednoho o druhého snižoval na pracovišti produktivitu práce.
Dále sekretářku Montserrat, zkráceně Montse, kudrnatou mexickou
krásku s obrovskýma nyvýma očima, která jen s nejvyšší nechutí
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překládala nudnou obchodní korespondenci a ve volném čase si to
kompenzovala pořádáním feministických kampaní.
A konečně jsem se seznámila s lektorem Erikem, doktorandem
společenských věd místní státní univerzity, který si výukou
angličtiny přivydělával ke studiu. Erik byl učebnicový astenik, který
se díky své nadprůměrné výšce tyčil (či spíše hrbil) nad zbytkem
mexické populace, jež běžně dorůstá cirka 150 až 165 centimetrů.
Na svět se díval zpoza tenkých lennonek, které doprovázelo jakoby
v ironickém údivu setrvale povytažené obočí.
Erikovi byla dána do vínku schopnost chytře a s černým humorem
komentovat dění kolem. Byl schopen neuvěřitelné jazykové
úspornosti, kdy na komplexní problém reagoval odpovědí sestávající ze tří čtyř slov. To jsem na něm od začátku oceňovala, protože
jde o vlastnost, kterou, jak dnes vím, bezelstně dobrosrdeční
Mexičané vesměs neoplývají. Pro mě ale suchý humor byl vždycky
základem dobré a zábavné konverzace, a to nás s Erikem
nevyhnutelně sblížilo.
Brzy jsem si všimla, že Erik je ten typ Mexičana odrodilce, který je
ve své kolektivně založené vlasti schopen žít a přežít jen díky dlouholeté praxi. Už když jsem ho poznala, se rád zavíral o samotě.
Občas upadal do nabručené nálady, přičemž v puse převaloval
slova stejným stylem, jako by přežvykoval tabák. Z davů, ať
anonymních či rodinných, byl nervózní. Oslavy, párty, večírky
a pařby, které jsou v Mexiku na denním a nočním pořádku, ho
nebavily. Jinými slovy, Erikovi v Mexiku nezbývalo než přestát
spoustu věcí, jež mu byly proti srsti. Zastávám teorii, že musel

v minulém životě provést něco strašlivého, a proto se pak v tom
dalším za trest se svou povahou narodil do Mexika.
Já na tom v té době byla jinak. Ještě jsem nebyla zamilovaná do
žádného konkrétního Mexičana, natož do Erika, nýbrž do Mexika
obecně. Chtěla jsem toho co nejvíc zažít, a tak jsem se bez
námitek účastnila všech druhů zábavy, k nimž mě lidé kolem
přizvali. (A protože jsem podivín, pak jsem si o tom psala
poznámky.)
Erik tedy stál trochu stranou. Až po nějaké době, kdy už jsem se
z neustálé účasti na extrovertní mexické kultuře cítila nadoraz,
vyčerpaná a znuděná těmi neustálými sešlostmi a večírky, jsem
začala oceňovat, jak je Erik krásně nespolečenský. Jak vidno, osud
měl pro nás dva v rukávu pár fint, jak nás svést dohromady. Ale
o tom později!
To, co vyklíčilo jako první, byla nová přátelství. Způsob, jakým jsem
s Danielem, Yadi, Montse a Erikem navázala vztahy, byl příkladně
mexický – sehnalo nás dohromady to, co nazývám stádním instinktem čili neochota trávit čas o samotě. Jak jsem záhy zjistila,
i společnost značně různorodých lidí, kteří nemusí mít moc
společného, je pro Mexičany vítanější než někde sedět sám. To je
přístup většiny a ta menšina, co by si raději zašla na oběd sama
a přečetla si u toho noviny, buď beztak jde s proudem, nebo bývá
začleněna proti své vůli.
Požívání jídla je v Mexiku stejnou měrou společenskou událostí
jako ukojením hladu, a tak se lidé v době snídaně, oběda či večeře
shromažďují do houfů a za bodré konverzace se společně živí,
často aniž by si všimli čím vlastně. A protože na „našem“ patře bylo
nemožné na sebe v době oběda nenarazit, byla jsem do tohoto
zvyku pohostinně včleněna také a všichni jsme se začali hromadně
stravovat v malinké restauraci hned naproti jazykové škole.
To nás postupem času podivuhodně stmelilo, ačkoli mezi námi
neexistoval jiný spojovací článek než společné pracoviště. O pár
měsíců později už byly vztahy utuženy, společné obědy se staly
příjemným každodenním rituálem, a dokonce i jazyková škola
celkem uspokojivě fungovala navzdory tomu, že pro ni pracovali
zaměstnanci jako nás pět.

VIDEO

https://youtu.be/7Nq75aCNx7U
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Spojené království, 2022 –
EU Business News oznamuje vítěze soutěže European Enterprise Awards 2021.
Cílem udělení EU Business News European Enterprise Awards, které se koná již čtvrtým
rokem, je ocenit úsilí a inovace podniků v celé Evropě, které rok co rok obohacují
ekonomiku nebo zdoknalují působení reklamy.
Po dvou letech nejistoty v mnoha průmyslových odvětvích se ekonomika otřásla a mnoho
podniků se zastavilo. Na celém kontinentu však existuje také mnoho malých a středních
firem a nezávislých podniků, které za těchto okolností prosperovaly a dokonce vykázaly
rekordní maxima.
Koordinátor ceny Kaven Cooper se zamyslel nad vítězi European Enterprise Awards
2021. „V turbulentních časech posledních let ukázali nominovaní a vítězové svou odolnost a vyšli z krize s pozitivy. Gratulujeme všem vítězům a přejeme jim do budoucna jen
to nejlepší.”

Ocenění získal spolu s šedesáti firmami zhruba z patnácti zemí
i Deník KNIHY.

Nejlepší platforma pro propagaci
multižánrové literatury –
Česká republika
www.eubusinessnews.com/awards/eu-business-awards/

