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Ian McEwan
STROJE JAKO JÁ
Velká Británie prohrála válku 
o Falklandy a Alan Turing se věnuje
vývoji umělé inteligence… 
To je alternativní historie 80. let
minulého století z pera jednoho 
z nejvýznamnějších anglických pro-
zaiků. Důležitým tématem knihy je
však také láska – respektive otázka,
jak se vyrovnáme se skutečností, že
umělá inteligence patrně nebude
umět lhát. Nebude totiž chápat ani
naše milosrdné lži, na kterých
mezilidské soužití stojí a padá 
a které my lidé tak dobře ovládáme. 

Překlad Ladislav Šenkyřík

Vázaná, 360 stran, 399 Kč, 
ISBN: 978-80-207-1992-8, 
EAN: 9788020719928
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Jedna
Bylo to zbožné přání i realistická naděje, byl to svatý grál vědy.
Naše touhy byly všeobjímající – uskutečněný mýtus stvoření, obludný
akt sebelásky. Jakmile to jen bylo možné, neměli jsme na vybranou.
Museli jsme vyhovět svým choutkám a vykašlat se na důsledky.
Ušlechtileji řečeno jsme se vydali uniknout vlastní smrtelnosti, utkat se,
nebo dokonce nahradit Boha dokonalým já. V praktičtější rovině jsme
měli v úmyslu vynalézt vylepšenou, modernější verzi nás samých a ple-
sat nad radostí z vynalézání, nad vzrušením z mistrovského vítězství. Na
sklonku dvacátého století to konečně přišlo, první krok k naplnění
dávného snu, začátek dlouhé lekce, v níž jsme se měli naučit, že navz-
dory vlastní komplikovanosti, bez ohledu na to, jak omylný a obtížný je
pouhý popis našich nejjednodušších činností a stavů bytí, je možné nás
napodobit, a dokonce zdokonalit. A já byl při tom jako mladý muž,
dychtivý a pohotový příjemce těchto novinek v onom mrazivém
rozbřesku.
Avšak umělí lidé představovali klišé dávno předtím, než se skutečně
objevili, takže když opravdu přišli, zdáli se někomu jako zklamání.
Fantazie, která je svižnější než dějiny i než technologický pokrok, si už
tuto budoucnost vyzkoušela v knihách a poté ve filmech a televizních
seriálech, jako by nás prkenně chodící herci se skelným pohledem,
nepřirozenými pohyby hlavou a s tělem ztuhlým v kříži mohli připravit na
život s našimi příbuznými z budoucnosti.
Já jsem patřil k optimistům, navíc jsem po matčině smrti a prodeji rodin-
ného domu, který se, jak se ukázalo, nacházel na ceněném developer-
ském pozemku, oplýval nečekanými finančními prostředky. První oprav-
du funkční uměle vyrobený člověk s věrohodnou inteligencí a vzhledem,
s uvěřitelnými pohyby a změnami výrazu, přišel do prodeje týden
předtím,než se armáda vydala na svou beznadějnou misi k Falklandům.
Adam stál 86 000 liber. Přivezl jsem ho domů do svého nevábného bytu
v severním Claphamu ve vypůjčené dodávce. Učinil jsem lehkomyslné

rozhodnutí, ale povzbudily
mě zprávy, že si stejný
model pořídil i sir Alan
Turing, válečný hrdina 
a vrchní génius digitálního
věku. Patrně ho chtěl
nechat ve své laboratoři
rozebrat, aby bylo možné
jeho systémy a fungování
řádně přezkoumat.
Dvanáct umělých lidí z prv-
ní vyrobené série se jmen-
ovalo Adam, třináct bylo Ev.
Všichni se shodli, že je to
trochu kýč, ale jinak dobrý
komerční tah. Znaky biolo-
gické rasy byly vědecky po-
tlačeny, pětadvacet výrob-
ků navrhli tak, aby pokryly
celou škálu etnických rysů.
Povídalo se, že nejde poz-
nat Araba od Žida, na což
se posléze objevily stížnos-
ti. Náhodně naprogramo-
vané funkce a životní zku-

šenosti zajistí všem naprostou svobodu v sexuální orientaci. Koncem
prvního týdne byly všechny Evy vyprodané. Na první pohled jsem mohl
svého Adama považovat za Turka nebo Řeka. Vážil 77 kilo, takže jsem
musel požádat sousedku Mirandu, která bydlela o poschodí výš, aby mi
ho pomohla přenést z ulice na jednorázových nosítkách, které byly
součástí balení.
Zatímco jsme dali nabíjet jeho baterie, uvařil jsem nám kávu a projel na
internetu čtyřistasedmdesátistránkový manuál. Jeho jazyk byl většinou
srozumitelný a přesný. Adama ale vytvořilo ve spolupráci několik různých
společností a místy instrukce oplývaly kouzlem nechtěného: „Abyste
dosáhli bezstarostného emotikonu na výstupu ze základní desky a osla-
bili náhlé změny nálad, odkryjte horní stranu nátělníku B347k.“
Konečně seděl nahý a se zavřenýma očima u mého jídelního stolu, po
kotníky v kartonech a polystyrenu, a ze zdířky v pupku mu vedl černý
napájecí kabel do třináctiampérové zásuvky ve zdi. Potrvá šestnáct
hodin, než se plně nabije. Pak bude následovat stahování aktualizací 
a nastavení osobních preferencí. Chtěl jsem ho mít hned, stejně jako
Miranda. Jako nedočkaví mladí rodiče jsme dychtivě toužili po jeho
prvních slovech. Neměl žádný lacině zabudovaný reproduktor v hrud-
níku. Z vybuzené reklamní kampaně jsme věděli, že tvoří zvuky dechem,
jazykem, zuby a patrem. Jeho věrohodně vypadající kůže už byla na
dotek teplá a jemná jako u dítěte. Miranda tvrdila, že zahlédla, jak se mu
zachvěly řasy. Byl jsem si jistý, že to byly jen vibrace vlaků podzemní
dráhy projíždějících třicet metrů pod námi, ale nic jsem neřekl.
Adam nebyl sexuální hračka. K sexu byl nicméně způsobilý a udržoval si
funkční sliznice, k jejichž údržbě potřeboval denně vypít půl litru vody.
Zatímco seděl u stolu, povšiml jsem si, že je neobřezaný i docela dobře
vybavený a může se pochlubit hustým tmavým ochlupením. Tento navý-
sost vyspělý model umělého člověka měl zřejmě odrážet představy
svých mladých tvůrců. Mělo se za to, že Adamové a Evy budou tempera-
mentní a vzrušující. Byl inzerován jako společník, intelektuální partner do
debaty, přítel i sluha, který může umýt nádobí, ustlat postel a „pře-
mýšlet“. Každý okamžik jeho existence, všechno, co kdy uslyšel a uviděl,
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si zaznamenával a mohl si to kdykoli zpětně vyvolat. Prozatím ještě
nemohl řídit a nesměl plavat ani se sprchovat nebo chodit ven v dešti bez
deštníku. Ani bez dohledu pracovat s motorovou pilou. Pokud jde 
o výdrž, mohl díky výrazným pokrokům ve skladování elektrické energie
uběhnout za dvě hodiny bez nabití sedmnáct kilometrů nebo dvanáct dní
nepřetržitě hovořit, což představovalo energetický ekvivalent. Jeho život-
nost byla dvacet let. Byl ramenatý, měl robustní postavu a dozadu
sčesané, husté tmavé vlasy. Měl úzký obličej s náznakem zahnutého
nosu, což ukazovalo na pronikavou inteligenci, zádumčivě přivřené oči,
sevřené rty, které už během našeho pozorování ztrácely svůj mrtvolně
žlutobílý nádech a nabývaly sytou lidskou barvu, snad se v koutcích 
i trochu uvolnily. Miranda prohlásila, že vypadá jako „dokař z Bosporu“.
Seděla zde před námi dokonalá hračka, sen věků, triumf lidskosti – nebo
její anděl smrti. Nadmíru vzrušující, ale také frustrující. Šestnáct hodin je
dlouhá doba na to, aby člověk jenom čekal a díval se. Domníval jsem se,
že za částku, kterou jsem po obědě utratil, by měl být Adam nabitý 
a připravený k použití. Bylo chladné zimní odpoledne. Přichystal jsem
tousty a vypili jsme další kávu. Miranda, doktorandka sociálních dějin,
řekla, že by si přála, aby tady s námi seděla mladá Mary Shelleyová 
a mohla zblízka pozorovat, jak pomalu ožívá nikoli Frankensteinův
netvor, nýbrž tento pohledný mladík tmavé  pleti. Já jí na to odpověděl,
že obě ta stvoření mají stejný hlad po životodárné síle elektřiny.
„My ho máme taky.“ Promluvila, jako by se to týkalo spíš jenom nás dvou
než celého elektrochemicky nabitého lidstva.
Mirandě bylo dvaadvacet let, na svůj věk byla vyspělá a o deset let
mladší než já. Z dlouhodobé perspektivy to mezi námi nijak nejiskřilo.
Oba jsme byli báječně mladí. Já se ale pokládal za člověka v jiné životní
etapě. Formální vzdělání jsem měl dávno za sebou. Utrpěl jsem řadu
profesních, finančních i osobních nezdarů. Považoval jsem se za příliš
otrlého, příliš cynického pro půvabnou mladou dívku, jakou byla Miranda.
A třebaže byla krásná, se světle hnědými vlasy, protáhlým úzkým obli-
čejem a s očima, které se často zúžily jakoby potlačovaným smíchem, 
a i když jsem na ni v jistých chvílích hleděl s obdivem, rozhodl jsem se
hned zpočátku, že jí vymezím roli laskavé kamarádky ze sousedního
bytu. Sdíleli jsme spolu vstupní chodbu a svůj malý byt měla přímo nade
mnou. Občas jsme se zvali na kávu a mluvili spolu  o vztazích, o politice
a spoustě dalších témat.
S téměř dokonalou neurčitostí působila dojmem, že je s tímto nas-
tavením v pohodě. Zdálo se, že odpoledne intimních rozkoší se mnou
má pro ni stejnou váhu jako nevinné, přátelské klábosení. Bývala v mé
společnosti uvolněná a já dával přednost domněnce, že sex by všechno
zkazil. Zůstávali jsme dobrými kamarády. Bylo v ní ale cosi svůdně
tajnůstkářského nebo snad zdrženlivého. Možná jsem byl do ní už
měsíce zamilovaný, aniž bych o tom věděl. Aniž bych to věděl? To je ale
hodně nepřesvědčivá formulace!
Neradi jsme se dohodli, že na nějakou dobu opustíme Adama i sebe

navzájem. Miranda měla jít na jakýsi
seminář na severním břehu řeky, já musel
odpovědět na e-maily. Začátkem se-
dmdesátých let už digitální komunikace
ztratila atmosféru užitečného pohodlí a sta-
la se z ní každodenní povinnost.
Podobně jako vlaky uhánějící čtyřsetki-
lometrovou rychlostí – byly špinavé a pře-
cpané. Software na rozpoznávání řeči,
zázrak z padesátých let, se už dávno
proměnil v otrockou dřinu, s níž se celé lid-
stvo několik hodin denně věnovalo osamělé

samomluvě. Softwarové rozhraní mezi mozkem a strojem, výplod opti-
mismu šedesátých let, sotva dokázalo vzbudit zájem u dětí.
To, na co lidé stáli celý víkend ve frontách, bývalo po půlroce asi stejně
zajímavé jako ponožky na jejich nohách. Copak se stalo s helmami
prohlubujícími lidské poznání, co s mluvícími ledničkami, které
rozpoznávaly jednotlivé pachy? Přežily se stejně jako podložka pod myš,
diář Filofax, elektrický kráječ, souprava na fondue. Neustále se valila
budoucnost. Naše nápadité nové hračky začínaly rezivět dřív, než jsme
si je stačili přinést domů, a život běžel víceméně stejně jako dřív.
Bude s Adamem nuda? Není snadné diktovat text a snažit se přitom
zapudit výčitky svědomí z neuvážené koupě. Jistě, jiní lidé, jiný intelekt
nás nikdy nepřestanou fascinovat. Jak se nám umělí lidé začnou
podobat, posléze se námi i stanou a pak se stanou něčím víc, než jsme
my, neměli bychom se jich nikdy nabažit. Určitě nás budou překvapovat.
Mohli by nás zklamat způsoby, jaké si vůbec nedokážeme představit.
Možností byla tragédie, ale nuda ne.
Jako nudná se jevila vyhlídka na uživatelský manuál. Instrukce. Můj
předsudek zněl, že jakýkoli přístroj, který vám nedokáže pouhým svým
fungováním sdělit, jak se má používat, nestojí za to, aby ho člověk vlast-
nil. V záchvatu staromilství  jsem si manuál vytiskl a pak jsem hledal
šanon. Celou tu dobu jsem pokračoval v diktování e-mailů.
Nedokázal jsem o sobě přemýšlet jako o Adamově „uživateli“. 
Předpokládal bych, že se o něm nemohu dozvědět nic, co by mě
nenaučil sám. Jenže manuál se v mých rukou otevřel na čtrnácté kapi-
tole. Angličtina tady byla jasná: osobnostní nastavení. A pak řada
nadpisů – Přívětivost. Extroverze. Otevřenost vůči zkušenosti.
Svědomitost. Citová stabilita. Seznam mi byl povědomý. Pětifaktorový
model. Třebaže jsem dosáhl v humanitních vědách jistého vzdělání, byl
jsem vůči podobně zjednodušujícím kategoriím podezíravý, ale od
kamaráda psychologa jsem věděl, že každá z těch položek má mnoho
podskupin. Když jsem pohlédl na následující stránku, uviděl jsem, že
bych měl zvolit nejrůznější nastavení na stupnici od jedné do deseti.
Očekával jsem kamaráda. Byl jsem připravený Adama přivítat ve svém
domově jako hosta, jako někoho neznámého, s nímž se teprve
seznámím. Domníval jsem se, že přijde optimálně nastavený. Tovární
nastavení – moderní synonymum pro osud. 
Moji přátelé, rodina a známí, ti všichni se v mém životě objevili s daným
nastavením, s nezměnitelnými životními příběhy a historií genů a pro-
středí. Chtěl jsem, aby to s mým drahým novým kamarádem bylo stejné.
Proč to má být na mně? Ale pochopitelně jsem odpověď znal. Většina 
z nás není optimálně nastavená. Laskavý Ježíš? Skromný Darwin?
Jeden vždy za osmnáct set let. I kdyby znala ty nejlepší, nejméně
škodlivé parametry osobnosti, což není možné, žádná nadnárodní kor-
porace s drahocenným renomé nemůže riskovat nepříjemnosti.
Caveat emptor.
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Setkání Beatles (dva roky poté, co byl Lennon
zavražděn), to je malý příklad představivosti Iana
McEwana v jeho románu „Machines Like Me“ (Stroje
jako já).  Autor nás zve do světa, kde atomová bomba
nikdy nebyla shozena a John Kennedy přežil atentát
v Dallasu, a Alan Turing, génius, který během druhé
světové války prolomil tajné kódy nacistického
Německa, nebyl pronásledován za to, že byl homo-
sexuál. (V roce 1954 spáchal sebevraždu (rehabilito-
vala ho až v roce 2013 královna Alžběta II. a letos má
být ve Velké Británii uvedena do oběhu bankovka 
s nejvyšší nominální hodnotou, tedy 50 liber 
s Turingovým portrétem, doplněným jeho citátem
„Toto je pouze předzvěst toho, co přijde, a stín toho,
co bude“). Autor ho ve svém románu nechává žit,
aby stál za obrovskými technologickými objevy,
které vedly k digitálnímu věku.

Jak by měl vypadat „umělý člověk“?

Nebudu zabíhat do detailů. Určitě se ho budeme snažit naplnit tím
nejlepším, co je v nás. Ale pak zjistíme, že je celkem nepříjemné žít po
boku umělých lidí, kteří jsou milejší než my a morálnější než my.
Román však také pohlíží na britskou společnost v krizi v širokém mě-
řítku, s důsledky chyb, k nimž došlo v nedávné době, od války v Iráku až
po brexit, samozřejmě. Sociální věci se do velké míry shodují s vědou 
a technikou. Odrážejí se ve společnosti, která začíná přemýšlet o prob-
lémech jako je nezaměstnanost, automatizace a bydlení. Možná je to
trochu staromódní pohled, ale myslím si, že i v našem světě posedlém
obrazovkou může být román velmi účinný při zkoumání etických otázek.

Jak těžké bylo držet se zvolené kompozice?

Bylo i nebylo. Vždy předpovídáme budoucnost [a vždy] se v ní mýlíme.
Proč se nemýlit v minulosti? Přemýšlel jsem o tom, jak křehká kon-
strukce společnosti dnes je, jak snadné by bylo, aby se věci lišily, že není
nic nevyhnutelného na tom, kde zrovna jsme. Všechno v knize je tedy
zásadně jiné.

Chtěl jste na příkladu Turinga, takového skvělého inovátora, ukázat,
co společnosti, která netoleruje „toho druhého“, chybí?

Postava Turinga je založena na jednoduchém principu typu „co kdyby“.

Ian McEwan, britský spisovatel.
Velkou část svého života strávil
na Dálném východě, v Německu
a v severní Africe, kde byl jeho
otec vyslán jako armádní důstoj-
ník. Vystudoval University of
Sussex a University of East
Anglia, kde byl absolventem
kurzu tvůrčího psaní Malcolma
Bradburyho. Je členem Králov-
ské literární společnosti, Krá-
lovské umělecké společnosti 
a Americké akademie umění 
a věd. V roce 1990 mu byla
udělena v Hamburku Shakespea-
rova cena. Jeho pravděpodobně
největším oceněním je Řád brit-
ského impéria, který obdržel 
v roce 2000. V témže roce byl
hostem Pražského festivalu
spisovatelů. 
Je autorem známého románu
Betonová zahrada. Pro ni a pro
svá raná díla bývá v angličtině 
a francouzštině přezdíván Ian
Macabre (děsivý, makabrózní,
hrůzný Ian), v češtině někdy jako
básník perverze.

V předpovídání
budoucnosti
se mýlíme
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Mohl snadno jít jinou cestou. Představte si ho jako poměrně baculatého,
konvenčně oblečeného muže. Jaký by byl jeho život? Přiznal by se ke
své homosexuální orientaci? Stal by se symbolem, ikonou? Mohl by se
ve svém lesku stát postavou, jakou byl Einstein nebo Stephen Hawking?
Je to skoro jako poslat mu dopis, v němž bych mu napsal, jak bych si
přál, aby žil.  Aby žil tam, kde mohl otevřeně hovořit o tom, že je gay 
a být na to pyšný a užitečný pro ostatní. 
Primitivní, hloupé postoje doby ho v podstatě dohnaly k sebevraždě.
Všechno mohlo být jinak – má to kořeny ve skutečných možnostech. 

Zjednodušíme-li vyznění románu jen na lidskou touhu žít tak, aby se
mohl člověk realizovat, opomineme další stránky knihy…

Ano, román rovněž zkoumá témata vědomí a lidskosti a toho, jak je hi-
storie podmíněna směsicí událostí, možností a náhod, které by mohly
snadno proběhnout jinak a vést k výrazně pozměněné přítomnosti.
Skutečným jádrem knihy je morální dilema, kterému Charlie, Miranda 
a Adam nakonec čelí a dospějí k opačným rozhodnutím. To se může
ukázat jako nejkontroverznější aspekt románu, zejména v kontextu hnutí
#Metoo. Mirandina minulost zahrnuje sexuální útok a soud. Její situace
klade znepokojivé otázky týkající se spravedlnosti, pomsty, morálky 
a pravdy.  Musím však přiznat, že na hnutí #Metoo jsem v tomto případě
vůbec nemyslel. Sexuální útok mi posloužil jako zápletka.

Charlieho příběh se odvíjí velmi rychle, ale efektivně. Neměl jste
obavy, že na něco zapomenete?

Prostě jsem mu dal vše, co potřeboval. Přiměřenou inteligenci, aby unesl
váhu příběhu. Částečně je autobiografický, nyní to mohu přiznat. Když
jsem byl teenager, snažil jsem se zkonstruovat rádio. Několik měsíců
jsem pájel a dodržoval přísné pokyny pro sestavení přijímače. Rozdíl
mezi mnou a Charliem je v tom, že ten můj nikdy nefungoval. Nikdy
nevydal zvuk. 

Umělá inteligence vás fascinovala delší dobu. Proč právě teď
nazrála doba k napsání knihy? 

Dlouho zkoumám, jaké to je mít vztah s tím, co vypadá jako umělé
vědomí. Nyní jsme na začátku něčeho, co nás opravňuje udělat
obrovský skok vpřed. Začíná to měnit nebo vylepšovat naše životy,
jakkoli to chcete vidět. Nyní máme v kapsách mimořádné telefony. Na
temné straně jsou tragická úmrtí téměř 400 lidí ve dvou letadlech Boeing
737 Max, protože software vydával falešné pokyny.  Podobná úskalí
hrozí u všech „autonomních vozidel“.
Za posledních deset let došlo k mimořádnému pokroku v rozpoznávání
hlasu a rozpoznávání tváří. Velkým cílem je nyní obecná inteligence,
která by se dokázala vypořádat se situacemi, aniž by předem věděla, 
o co jde. Jsme na pokraji morálních rozhodnutí.

Technologický pokrok ne vždy dopadne tak, jak doufáme…

Všechny tyto nové hračky nikdy úplně nefungují tak, jak to očekáváme 
v našem chaotickém životě. Vzpomínám si, že jsem celkem nedávno
viděl na Manhattanu brzy ráno dlouhou frontu, na co lidé čekali? Na
zahájení prodeje iPhone5. Kde ho mají teď? Pokud ho nevyhodili, tak je
zapomenutý někde mezi ponožkami ve spodní části zásuvky. Máme
rychlé vlaky, ale mají špinavá okna. A je tu lidská přirozenost, které tech-
nologie nikdy nedosáhne, ať už jde o chaotické rozvody nebo
příležitostné války. Přesto nás nic nemůže zastavit ve vývoji umělé
inteligence. Umělý člověk je starodávný sen. Mary Shelleyová vytvořila
ve své mysli už v roce 1818 příběh mladého vědce Viktora Franken-
steina, který stvoří umělého člověka, monstrum ohyzdné podoby 
s nadlidskou silou. Nyní jsme poučenější, změny přinášejí výhody, ale 
i zcela nové problémy.

Miranda a Charlie se zpočátku rozcházejí v názoru, zda je Adam
stroj nebo vnímající bytost. Dáváte najevo také vlastní úsudek?

Určitě se snažím neřeknout čtenáři, co si má myslet. Chci, aby se cítil 
v Charlieho kůži, protože se potýká s někým, kdo má nadstandardní
povahu a kdo může diskutovat o Shakespearovi s danou sumou informa-
cí. A na konci stojí otázka, je Adam chladnokrevný stroj nebo vnímající
bytost? To je problém, který nám otevírá nový prostor v morální dimenzi.
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Je divné, jak vám tyto věci mohou ležet 
v mysli, a vy vůbec nepřemýšlíte o tom,
že byste o nich napsali román. Jsou jen
součástí jakéhosi bílého šumu vašich
myšlenek. Byly pro mě téměř neviditelné.
Jen jsem cítil, že jsem k těmto druhům
témat přitahován. Najednou jsem si
myslel, že o tom chci napsat román.
Všechno se to začalo spojovat. Věda mě vždycky zajímala.

Každý dobrý román je založen na konfliktu. Stejně i ten váš, kudy
ho vedete?

Hledal jsem konflikt, který by byl opravdu silný. Nikoli drobný problém,
ale  skutečnost, která by zahrnovala život a strašlivou krutost. Adam má
jeden pohled totožný s Turingovým, a Charlie a Miranda jiný. Snažil jsem
se, aby se lidé cítili skutečně rozděleni, ne mezi sebou, ale v sobě. To je
opravdu jádro věci. 

Existuje nějaká spojitost s vaším předchozím dílem?

Nedávno mi vydavatel poslal nová brožovaná vydání všech mých knih.
Od debutu First Love, Last Rites, (česky První láska, poslední pomazání,
Volvox Globator, Praha 2004, přes první román The Cement Garden
z roku 1978, česky Betonová zahrada mj. Euromedia Group, Praha,
2005,  psychologickou novelu Amsterdam, za níž jsem v roce 1998
získal Man Bookerovu cenu, česky, Odeon, Praha, 2012) až po román
The Children Act z roku 2014, česky Myslete na děti!, Odeon 2015).
Uložil jsem je do knihovny a když jdu kolem nich, mám zvláštní pocit,
memento mori. Kolik jich ještě přibude? To je jedna myšlenka. Druhá je
evokována pohledem na některý titul a vím přesně, za jakých okolností
jsem knihu psal, jaký život jsem v té době vedl. Je to zvláštní věc. Někdy
si myslím, že bych je neměl mít na očích, nechci být vyrušován pokaždé,
když projdu kolem. Ale zůstávají na místě…

Jaký dopad mají knihy, které jste četl, na vaše vlastní psaní?

Myslím, že mé psaní, čtení a myšlení jsou součástí jedné nepřetržité
činnosti. Nečtu proto, že to potřebuji pro vlastní výzkum nebo pro nějaký
jiný účel.  Ale pomohl jsem si tím zformovat myšlenky na určité záležitosti
a využít toho v nějaké formě v beletrii, kterou jsem psal.

Jak se zárodek myšlenky u vás vy-
vinul v román?

Mám sklon ponechávat dlouhé mezery
mezi jednotlivými romány. Jsem docela
rád, že se nenutím nepřetržitě psát po
dlouhou dobu. Jsem zastáncem
jakéhosi váhání. Myslím, že na pozas-
tavení není nic špatného, když si

nejste jisti, jak postupovat. A v tom poněkud zasněném, vznášejícím se
duševním stavu, jdu tam, kde se uhnízdily zážitky  z četby, a kam jsem
uložil i některé myšlenky. Někdy na zkoušku napíšu první odstavec –
nebo dokonce prostředek románu, který třeba ani později nepoužiji. Mám
pro ten účel kroužkovaný zelený poznámkový blok A4. Je plný odstavců
z románů, které nikdy ne-dokončím. Ale dříve nebo později mě jedna
taková pasáž zaujme a já se k ní vrátím. Položím si otázku, proč mě tolik
zajímá, proč se zdá, že nabízí zvláštní druh duševní svobody? A tak se
mi může stát, že přidám stránku nebo dvě. Nebo se mohu rozhodnout,
že to, co jsem napsal, patří doprostřed románu, a pak strávím nějaký čas
vymýšlením začátku. Je to způsob, jak se přimět k psaní.

Jak vypadá váš pracovní den?

Sedím před počítačem, ale často mám v ruce pero. Zpracování textu se
mi zdá požehnáním, obrovským zlepšením proti mechanickému řinčení
psacích strojů. Líbí se mi zvláštní, privilegovaná povaha prózy, která
ještě nebyla vytištěna, a je držena v nějakém zvláštním prostoru, který
připomíná soukromou myšlenku nebo tajemství.

Na co tedy pero?

Někdy přicházejí myšlenky ve spěchu a já si musím zapsat pět nebo šest
klíčových slov. Je snadné ztratit představu o celé pasáži, pokud si rychle
neuděláte nějakou poznámku. Nebo je někdy pero užitečné i pro vy-
zkoušení složitějších vět. 

Které knihy teď čtete?

Čtu krátkou knihu Simona Baron-Cohena, Zero Degrees of Empathy, 
o povaze zla, argumentující, že mnoho strašných věcí, které si lidé
navzájem dělají, je důsledkem selhání empatie.  A znovu čtu Na konec
země od Davida Grossmana. Hluboce mě dojal román, který byl
inspirován smrtí jeho syna v roce 2006 během války v Libanonu. Právě
jsem dočetl vynikající román Davida Lodgee o H. G  Wellsovi. 

(Ze zahraničních pramenů)

Líbí se mi zvláštní, privilegovaná povaha
prózy, která ještě nebyla vytištěna, a je
držena v nějakém zvláštním prostoru,
který připomíná soukromou myšlenku
nebo tajemství.
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Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

Globalizace vytrhla stamiliony lidí z chudoby, přispěla k rozšíření vzdělanosti a zdravotní
péče, díky mezinárodním normám je počet konfliktů nejnižší v historii. To jsou skvělé
zprávy. Proč se tedy proti ní lidé bouří? Protože také umožňuje vykořisťování, poškozuje
komunity, ničí ekosystémy a pomohla i šíření pandemie. Víme o tom a mnozí máme strach.
Jakoby to dobré už bylo a my hledíme do budoucnosti s nejistotou.

Poznejte díky brilantnímu popisu i analýze současného stavu, že revolta proti globalizaci
však není jen hrozbou, ale i velkou příležitostí. Díky její energii a potřebě změn máme
jedinečnou šanci vytvořit spravedlivější a udržitelnější svět. Je to na nás.

Lidé po celém světě cítí ohrožení svého způsobu života, kultury a identity, ztrácejí důvěru
v instituce. Z toho těží populističtí politici, šarlatáni brojící proti vědě, anarchisté, funda-
mentalisté, tvůrci falešných zpráv na sociálních sítích, totalitní ideologové i vyznavači
konspiračních teorií. Poválečný věk zodpovědnosti společně se svou stabilitou a příslibem
prosperity skončil. Nadav Ejal, přední izraelský novinář, popisuje tuto vzpouru proti systé-
mu na příbězích konkrétních lidí. Hovoří s anarchisty, neonacisty, ochránci přírody, uprch-
líky, zoufalými horníky bez práce či politikem z potápějících se ostrovů. Pátrá po kořenech
i důsledcích, analyzuje, nesoudí. Dochází k závěru, že máme jedinečnou šanci využít
energii revolty a nasměrovat ji ke globálním reformám. Svět potřebuje zásadní přehodno-
cení ekonomiky, hodnot i způsobu, jakým země řeší lokální krize – a to směrem ke sdílené
zodpovědnosti.

Přeložila  Lenka Lichtenberg

Vázaná 360 stran, 449 Kč, ISBN: 978-80-7555-119-1

https://www.melvil.cz/kniha-vzpoura-proti-globalizaci/Zakoupit můžete zde
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KONEC JEDNÉ EPOCHY
Budova vypadá jako typický kancelářský mrakodrap, jaký najdete 
v každém prosperujícím centru města od Manhattanu přes Londýn
až po Tel Aviv. VIP hosté jsou přiváděni zadní chodbou k malému
služebnímu výtahu, který za těchto okolností působí poněkud
nepatřičně a dodává atmosféře na tajemnosti. Výtah sjede dolů,
dveře se rozevřou a před námi se zjeví kulisy dnešního večera:
rodinný vinný sklípek, tajný, jak dodává náš hostitel. V rohu míst-
nosti nám slavný šéfkuchař právě připravuje večeři. Zdi jsou
lemované skleněnými vitrínami, za nimiž spočívají lahve vína
dovezené z vinic rozesetých po různých koutech světa.
Hosté jsou ohromeni a takové lidi rozhodně není snadné ohromit.
Jsou tu podnikatelé v oblasti špičkových technologií, bývalý
premiér, bývalý vysoký armádní důstojník, který se nyní pustil do
sociálního podnikání, a výkonní ředitelé nejvýznamnějších spo-
lečností. Všichni přítomní, a vlastně kdokoli a kdekoli na světě,
jméno našeho štědrého hostitele velice dobře znají.
Když nás usadí ke stolu, rozhlédnu se kolem a počítám miliardáře.
S pravděpodobností hraničící s jistotou jsem tu dnes jediným
hostem, který přijel Toyotou Corolla s uvolněným blatníkem.
Byl jsem pozván, abych promluvil o mezinárodní situaci, globalizaci
a odporu vůči ní. Moji posluchači v mistrně nasvíceném vinném
sklípku pozorně naslouchají, zatímco vypočítávám jednotlivé vrstvy
obyvatelstva, které nemají nejmenší prospěch z blahobytu
skýtaného současným světovým řádem, a vysvětluji, jak se techno-
logické korporace vyhýbají zodpovědnosti za neduhy globálně
propojeného světa, 
Proč lidé revoltují proti dnešnímu světu který samy stvořily. Tvrdím,
že liberální hodnoty jsou zpochybňovány obrozením nepřátel
pokroku a že mladí lidé dávají před bojem za demokracii přednost
radikálním řešením. Ze statistického hlediska se nám daří dobře,
poznamenávám. Tak proč má tolik lidí pocit, že se ocitli v pasti?
Měl jsem tušit, jakou to vyvolá reakci. Horní procento těch nejbo-
hatších většinou považuje krizi z roku 2008 za pomíjivý mráček na
obloze, Trumpovo zvolení pouze za historickou hříčku osudu a po-
krok, tedy jeho aristokratickou podobu, k níž tito lidé vzhlížejí, za
nezadržitelný. Náš velkorysý hostitel a několik málo hostů podstatě
mé analýzy porozuměli, i když s ní nesouhlasí. Ostatní jsou
popuzeni. „To je přehnaný pesimismus,“ vyhrkne jeden z nich 
a ostatní po něm slabikují „pe-si-mis-mus“. A hned se do mě pustí
s provařenými moudry: Je to jen „populistická vlna“, odpor, který
brzy pomine a nenapáchá větší škody. Rozhovor se promění 

v anachronickou diskusi typickou pro lidi narozené v padesátých 
a šedesátých letech. Zaznívají dokonce taková klišé jako
„sebedůvěra je otcem úspěchu“, „štěstí přeje odvážným“, „všichni
mladí jednou dospějí“ a „nemůžeme se přece vrátit zpátky na
stromy“. Většinu z nich vůbec nezajímá, co jim říkám. Chtějí mě
poučovat a skrze mě chtějí poučovat i celou mladou generaci 
o tom, že všechno dobře dopadne, jen když budeme myslet
pozitivně. Debatu uvízlou na mrtvém bodě elegantně utíná
servírování dezertu. Když je budoucnost vašich dětí zajištěna
dluhopisy bez rizika, můžete si dovolit uctivě nesouhlasit.
Tato večeře mi něčím připomněla poněkud dramatičtější událost,
jíž jsem byl jako novinář svědkem před dvěma lety. Na obou
setkáních se dalo napětí krájet. Když znervózní velcí boháči, obalí
se do celofánu, který šustí optimismem. Střední třída volí mnohem
prozaičtější taktiku: zuří. 
Onoho večera 8. listopadu 2016 byla atmosféra na Manhattanu
slavnostní a napjatá. Bezmračná obloha se klenula nad skleněným
stropem Javitsova centra připraveného na korunovaci nového
vůdce svobodného světa. Pouliční prodejci venku měli žně.
Nabízeli trička s prezidentkou Hillary Clintonovou v kostýmu

Mimo jiné si uvědomíte, že:

z Rozšíření přístupu ke vzdělání i do 
      chudších vrstev způsobila pragmatická 
      poptávka bohatých vrstev po schopné 
      pracovní síle.

z Pokud je cena dovezených výrobků nižší, 
      protože v místě výroby neplatí tak přísné 
      zákony omezující znečištění, pak zákazníci 
      šetří na úkor tamějších lidských životů.

z Hlavním důvodem současného bezprece-
      dentního vymírá ní živočišných druhů je 
      ztráta jejich životního prostoru.

z Dopadům klimatické krize čelí už desetiletí 
      chudé národy, které k ní přispěly nejméně.

z K největším stoupencům populistů a krajní
      levice či pravice nepatří chudí lidé, jež 
      zasáhla krize nejcitelněji, nýbrž střední 
      třída, která je těsně před pádem.

z Neexistuje žádný ověřený model pro 
      zachování moderní spo lečnosti za pod-
      mínek klesajícího počtu obyvatel.

z Islámský fundamentalismus se navenek 
      tváří jako ochránce tradice, ale je moderním
      fenoménem využívajícím nejnovější tech-
      nologie.
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superženy, trička s prvním mužem Billem Clintonem, volební
odznáčky všech barev a suvenýry na památku historického dne.
Venku hlídkovaly stovky policistů a členů bezpečnostních složek
spolu s armádou přenosových vozů a lesem satelitních antén.
Počet zde přítomných novinářů několikanásobně převyšoval
hloučky, které byly vyslány do  poněkud skromnějšího ústředí
Trumpovy volební kampaně vzdáleného vzdušnou čarou jen
několik set metrů.
„Ona povstane,“ napsala o Clintonové básnířka Maya Angelou 
v roce 2008. Nyní se Clintonová chystala osvobodit z rezavých
řetězů a stát se nejmocnějším člověkem světa.
Na pódiu seděli zástupci celého spektra amerického lidu.
Heterosexuálové i gayové, Hispánci, černoši i běloši, ženy i děti.
Měli znázorňovat nástup nové éry, kterou zvolení Clintonové
ohlašovalo. S nekonečnou trpělivostí tam seděli celé dlouhé hodiny
a čekali na těch pár vteřin, kdy je jejich děti uvidí v televizi a navždy
si uloží do paměti obraz svých rodičů vedle první ženy, která kdy
byla zvolena prezidentkou Spojených států amerických. Svá místa
neopustili, ani když se nad Javitsovým centrem začalo stmívat.
Clintonová samozřejmě nakonec nepřišla. Neviděla oslavu, kterou
pro ni připravili. Padla noc a všechno odnesla s sebou.
V  pohledu novináře je cosi brutálního. Z  bezpečné vzdálenosti
skýtající perspektivu sleduje, jak se před ním odvíjí obraz. Zachytí
zklamání šířící se davem, šokované lapání po dechu, slzy a zlo-
mená srdce, banalitu lidských reakcí: popírání, zklamání, zoufalou
naději, která dál koluje mezi oddanými.
Když začali ohlašovat výsledky, stoupenci Clintonové měli oči
přilepené k chytrým telefonům a nevěřícně šeptali. Přesně tak to
bylo. Nemohli tomu uvěřit, nedokázali pochopit, jak se to jenom
mohlo stát.
Mnozí plakali. Jeden z nich se mi svěřil, že se coby židovský homo-
sexuál obává nového holokaustu.
Ptal jsem se ho, jestli nemluví jen tak do větru.
„Ne,“ natahoval, „opravdu se bojím.“
Spojitost mezi zděšenými, panikařícími členy volebního štábu
Hillary Clintonové oné podzimní noci a sebejistými boháči, s nimiž
jsem se setkal ve vinném sklípku, není na první pohled patrná. Ti
druzí byli odhodlaně optimističtí a připraveni všem vysvětlit, že
světový řád, který jim osobně tak vyhovuje, je skvělý také pro
všechny ostatní.
Stoupenci Clintonové vycítili, že se demokracie ocitla v ohrožení 
a že právě přišli o budoucnost. Obou skupin se ale zmocnil
hluboký, nevyřčený strach. Každá se s ním vyrovnávala po svém:
boháči euforicky schovávali hlavy do písku, zatímco voliči
Clintonové pokryli podlahu Javitsova centra slzami. 
Nebáli se jen toho, že Trump, stoupenci brexitu, evropští naciona-
listé nebo islámští fundamentalisté způsobí světovou katastrofu.
Ostatně kdyby k ní skutečně došlo, jen by se utvrdili ve své víře 
v liberální hodnoty či tržní hospodářství. Ne, neobávali se příchodu
nějaké pohromy. Právě naopak. Báli se, že by jejich protivníci mohli
uspět, že by Trump mohl uspět. Jeho úspěch by znamenal
nastolení neliberálního světového řádu a výrazné omezení
celosvětové spolupráce.
Byl by to svět, který v základech otřese skálopevnou vírou ve
vítězství dobra nad zlem za druhé světové války, ve svobodu jako

nezbytný předpoklad prosperity, v odmítnutí náboženského
fanatismu, v to, že žena má právo rozhodovat o svém těle, 
a především ve všemocnou sílu pokroku. Pro tyto lidi by se historie
zastavila a zařadila zpátečku. Poslední roky jsou pro mnoho z nich
důkazem, že tato transformace již započala.
Nejsem Američan ani Evropan. Žiji ve vzdálené provincii, kterou
vzalo pod svá křídla americké impérium. Moje pozice je pozice
pozorovatele s výsadou emocionálního odstupu od přicházející
bouře. Pár měsíců před volbami v roce 2016 jsem se vydal na
cestu po Spojených státech, abych našel odpověď na jednoduchou
otázku: Kdyby měl vyhrát Trump, jak by k tomu mohlo dojít? Podle
volebních průzkumů se to zdálo téměř nemožné, ale já zůstával
skeptický. Seděl jsem v obývacím pokoji jedné hornické rodiny 
v Pensylvánii, státě, který patří mezi pilíře průmyslové revoluce.
Venku lilo a skučel vítr. V rodině panovala stejně ponurá a skličující
atmosféra jako za okny – chyběl jí onen optimismus, do nějž
vkládám své naděje. Černí aktivisté ve Filadelfii mi řekli, že prezi-
dent Obama je jen další maskou bělochů, kteří zabíjejí nevinné
obyvatele z jejich sousedství. Zapřísahali se, že pro „tu ženskou“
hlasovat nebudou. Dívenka z města Charlotte v Severní Karolíně,
která vyrůstala se dvěma transgender matkami, mi se slzami 
v očích vyprávěla, jak ji kvůli jejím rodičům spolužačka přestala
zvát na narozeninové oslavy. Z jejího příběhu jsem vycítil rostoucí
nevraživost vůči nové Americe.
Ve stejném státě jsem navštívil nedělní bohoslužbu. V místním
kostele kazatel hlásal, že Spojené státy budou kvůli tolerování
homosexuální sodomie potrestány epidemií horší než ebola.
Zeptal jsem se ho, zda nemá pocit, že jeho Amerika mizí z tohoto
světa, a dostalo se mi následující odpovědi: „No tak, ještě nás
nepohřbívejte!“
To, k čemu došlo ve Spojených státech za Trumpovy vlády, není
běžná politická výměna ani revoluce opřená o novou, promyšlenou 
politickou ideu. A žádná soudržná politická myšlenka nestojí ani za
brexitem. Vzestup populismu a nacionalismu od Brazílie přes Itálii
až po Maďarsko je ve skutečnosti útokem (ač roztříštěným) na
globalizaci dnešního světa, útokem, jenž povstal z ozvěn ne-
spravedlnosti, které trápí střední vrstvu celého průmyslového
světa. Ti, kdo se příliš soustředili na dění v Americe, Evropě, Africe
nebo Asii, přehlédli nejdůležitější sociální, kulturní a politický úkaz
naší doby. Jednotlivé body se slily jako na pointilistické malbě do
jediného obrazu, obrazu revolty.
Ohromné množství lidí odmítá globalizaci jakožto ekonomický,
kulturní a univerzální hodnotový systém. Vzpoura se šíří po celém
světě, neřízeně a plynule. Její podstatou není pečlivé budování
nových mocenských struktur, ale odmítání těch stávajících.
Ostrá opozice vůči globalizaci se vytvořila na dvou protikladných
frontách: na straně radikální anarchie a na straně náboženského
fundamentalismu. Radikální a zpátečnické myšlenky podnícené
rostoucí sociální nespokojeností si našly cestu ke střední třídě.
Revoltu lze vycítit v rozhodnutí Britů vystoupit z Evropské unie, ve
vzestupu extrémní pravice v Evropě, v šíření fundamentalismu,
jakož i v sílící podpoře radikální levice a v růstu nenávisti vůči
bohatým a vůči koncentraci bohatství. Politici se zoufale snaží
osedlat tygra. Prezident Spojených států od okamžiku svého
zvolení doslova zaplavil americký i mezinárodní diskurz vytrvalými
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provokacemi. Bušení jeho tweetů do klávesnice bylo tak ohlušující,
že jsme zapomněli na něco, co nám všem došlo už ve chvíli, kdy
vyhrál volby: Trump je projevem mnohem širšího fenoménu zro-
zeného dávno před volbami v roce 2016 a 2020. Nyní, s odstupem
několika let, bychom měli udělat to, co je zapotřebí: ohlédnout se
zpět na uplynulá desetiletí jako na součást politické a historické
mozaiky tvořící náš současný svět. Věk revolty je příliš závažný 
a má příliš mnoho důsledků, než aby ho bylo možné připsat na
vrub Trumpovi nebo mediální fascinaci jeho osobou.
Rebelové tvoří různorodou směsici vyděděnců. Někteří z nich pro-
hlašují, že globalizace, liberální hodnoty s ní spjaté a technologie,
jimž dala možnost vzkvést a šířit se, otrávily jejich životy i spo-
lečnost a rozvrátily hluboce zakořeněné hodnoty a přesvědčení.
Jiní se chopili zbraní, často doslova, a vytáhli s nimi proti politické
nomenklatuře, která jim slibovala, že globální řešení přinesou pros-
peritu všem, a sama se přitom zaprodala procentu těch nejbo-
hatších. Bouří se, protože jim nakukali, že globalizace narovná
svět, všechno jim bude ležet u nohou, všechno budou mít hned,
všechno na dosah, stačí jen natáhnout ruku.To je samozřejmě
pouze prázdný slogan. Mezinárodní ekonomika není postavená na
rovnosti, nýbrž na nerovnosti. Rebelové vidí, jak jejich děti zatracují
vlastní kulturu, sílící tlak na politickou korektnost jim přitom brání
vyjádřit frustraci, kterou pochopitelně cítí. Bouří se, protože jejich
jistoty, identita a živobytí se ocitly v ohrožení. Útok teroristů může
přijít každičkým okamžikem, imigranti se chtějí dostat, kamkoliv se
jim zlíbí, a zaměstnavatelé neustále hrozí vyhazovem. Pandemie
koronaviru COVID-19, která se v roce 2020 přehnala přes celou
planetu, odhalila, že politika vedená v duchu 20. století upadá a ne-
ní schopná čelit současným výzvám, například šíření nového pato-
genu v úzce propojeném světě. Vůdci a politické systémy obvykle
budí dojem kontroly, jistoty a bezpečí. Dějiny ale ukazují, že
epidemie tuto iluzi rozbíjejí. V takových situacích také vychází naje-
vo, kteří z vládců jsou rozhodní a schopní a kteří naopak nebe-
zpeční a neschopní. Luchino Visconti, který ve 14. století vládl Mi-
lánu, uvalil na domy, v nichž propukla černá smrt, karanténu, 
a zachránil tak během první vlny epidemie ve městě mnoho životů.
Ostatní vládci prchali do svých letních sídel, zatímco jejich poddaní
umírali – to mi připomnělo, jak Donald Trump uprostřed zuřící
nákazy koronaviru chodil hrát golf. „V časech temných, počínáme
vidět,“ napsal americký básník Theodore Roethke.
Není náhoda, že v mnoha zemích zasažených koronavirem pro-
pukly rozsáhlé protesty. COVID-19 dále katalyzoval povstání proti

roztříštěnému světovému řádu. Tyto výlevy ukřivděnosti, tento
nárůst nelibosti mění svět. Protesty proti mezinárodnímu obchodu
nebo na jiné úrovni proti univerzálním hodnotám jsou daleko víc
než jen ojedinělými výbuchy nenávisti a nevědomosti či pomíjivými
jevy, jak je média často vykreslují. Odpor proti sílící migraci v zá-
padní společnosti není vždy nacionalistickou, šovinistickou propa-
gandou. Globalizace sice zlepšila životní podmínky lidí, zároveň
ale poškodila komunity a rozvrátila ekosystémy, zasela vítr a sklízí
bouři. Revolta propukla na konci věku zodpovědnosti.
Po druhé světové válce svět vstoupil do relativně stabilní éry ve
znamení obezřetnosti a smyslu pro povinnost. Byl to věk
zodpovědnosti. Zásadním způsobem ho formovaly hrůzné osobní
zkušenosti voličů i jimi volených zástupců. Před očima měli zni-
čený, vypálený svět, planetu ve stavu šoku. Viděli strašlivé důsled-
ky rasismu, odplaty krajního nacionalismu, ekonomického úpadku,
obchodních válek, závislosti na ideologickém extremismu a všech-
no to zavrhli. Po válce civilizaci jako déšť po dlouhém období sucha
krátce zaplavil optimismus. Prezident Franklin Roosevelt se stal
mluvčím těchto nálad už v roce 1943, dva roky před koncem války:
„Věříme, že budoucí generace jednou poznají, že nyní, uprostřed
20. století, nastala doba, kdy se lidé dobré vůle dokázali sjednotit,
spolupracovat a porazit síly nevědomosti, netolerance, otroctví 
a války.“ Vytyčil si jednoduchý cíl a opravdu ho uskutečnil. Sověti,
Američané, Číňané, Britové a Francouzi souhlasili, že šlo o spra-
vedlivou válku, a chápali význam hrůz, kterých se stali svědky. Zde
ale jejich konsenzus končí. Roosevelt hovořil o budoucích gene-
racích, jeho generace však zažila Hirošimu a Nagasaki a nedlouho
poté, v roce 1949, ji vyděsila první sovětská jaderná zkouška.
Zrodil se nový svět, svět čelící hrozbě vlastní záhuby.
Vyděšené lidstvo se nejvíc obávalo toho, že přijde další světová
válka, tentokrát zapříčiněná nebezpečným antagonismem studené
války. Optimismus brzy vystřídal hluboký pesimismus. Američané
se těsně po konci druhé světové války domnívali, že budou se
Sovětským svazem budovat světový mír, o rok později už ale
Sovětům věřil jen málokdo a šedesát pět procent lidí očekávalo
další globální konflikt nejpozději do pětadvaceti let. Jeden z prů-
zkumů ukázal, že šest z deseti Američanů požadovalo silnější
mandát OSN, nebo dokonce celosvětový parlament.
Úzkosti a obavy někomu prospívají, zejména pak vládním
činitelům. Jednou z výhod, jež přinášejí, je, že nás nutí k opatrnos-
ti. A opatrnost vede k zodpovědnosti....
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Co stojí za vaším záměrem napsat Vzpouru proti globalizaci?

Různé trendy v globalizaci jsou patrné už nějakou dobu. Jeden
moment, který podle mého názoru k mému záměru přispěl, se stal
v roce 2004, kdy jsem se setkal s pákistánskou novinářkou Amarou
Duraniovou na konferenci v Bostonu. Financovala ji americká
vláda a jejím cílem bylo spojit Izraelce, Palestince, Pákistánce 
a Indy k diskusi o navázání spolupráce.  S Amarou jsme si po akci
dopisovali a zařídil jsem jí interview s tehdejším ministrem pro re-
gionální rozvoj Šimonem Peresem. Amara nemohla vést rozhovor
po telefonu (Pákistán a Izrael nemají formální vztahy) a skype ani
viber ještě neexistovaly. Poslala mi tedy otázky v angličtině 
e-mailem. Přeložil jsem je do hebrejštiny a předal Peresovi.  Poté
jsem přeložil jeho odpovědi a poslal Amaře. Z rozhovoru se stala
událost. Den po zveřejnění dorazila skupina ozbrojených militantů
do redakce  novin, zmlátila lidi a pokusila se místo vypálit. Toto je
dokonalý příběh o globalizaci; izraelský a pákistánský novinář se
setkali na akci pořádané globální supervelmocí a podařilo se jim
vybudovat vztah, který mohl prolomit nějaké bariéry. Zároveň ale
aktivizoval fundamentalisty, kteří měli pocit, že byl porušen základ-
ní přincip pákistánského politického diskurzu.
Samotná kniha je ovlivněna různými událostmi za poslední
desetiletí, i když si nemyslím, že bych knihu napsal, kdyby nebyl
zvolen Donald Trump prezidentem USA. Svou kariéru jsem zahájil
jako izraelský politický korespondent a v roce 2007 jsem se s rodi-
nou přestěhoval do Londýna, kde jsem studoval globální politiku na
London School of Economis (LSE),  a stal se politickým korespon-
dentem. Zabýval jsem se vzestupem Baracka Obamy i Trumpa,
finanční krizí v Řecku, úvěrovou krizí ve Velké Británii a nárůstem
teroristických útoků v Evropě a v Asii. Moje profesionální a aka-
demické zkušenosti mě vedly k identifikaci silného spojení mezi
mladými pákistánskými teroristy, kteří se snaží vyhodit do povětří
hotely v Bombaji, a způsobem, jakým střední třídy na Západě

odolávají některým aspektům univerzálních a liberálních hodnot. 
A v knize tvrdím, že všechny různé události, které jsem popsal
nebo zažil, souvisejí s totální vzpourou proti globálnímu řádu, který
se prohlubuje po roce 1945.

Do jaké míry je součástí vzpoury těch, které globalizace
zdánlivě „minula“. Před vydáním knihy (a americkými volba-
mi) jste napsal studii s názvem Trumpland,  jejíž součástí je
rozhovor se členy  rodiny horníků, kteří byli v mnoha ohledech
globalizací zasaženi? 

Během našeho rozhovoru jsem si všiml, že doma mají padesáti
palcovou TV s plochou obrazovkou (vyrobenou v Číně), a každý
vlastnil iPhone. Zeptal jsem se jich, zda by kvůli americkým pra-
covníkům byli ochotni zaplatit 6000 $ za televizi a tři až čtyři tisíce
dolarů za každý telefon? Neodpověděli mi, prostě se začali smát.
A myslím si, že to je odpověď lidí, kterých se globalizace údajně
nedotkla. Ale to je jen relativní. Spíše existují velké segmenty naší
společnosti, které z ní nemají prospěch, jako tomu bylo dříve, 
a mnoho aspektů globalizace už považujeme za samozřejmost.
Řeka prosperity, která je zdrojem podpory globalizace, nyní teče na
východ. Můj čínský přítel, kterému ještě není čtyřicet, vlastní start-
up pro IPO na NASDAQ. Vyprávěl mi o svém dětství a o tom, jak
se cítil bohatý, když mu rodiče dali malou částku peněz na sprchu
ve veřejných lázních, protože v domě neměli tekoucí vodu. K této
obrovské změně došlo během jeho vlastního života. A přestože se
dějí velmi pozitivní věci, globalizace je radikálním procesem. Mění
komunity a společnosti a mění je navždy.

Jak  je v knize pojata vzpoura proti globalizaci?

S empatií. Kniha tvrdí, že jsme uprostřed rozsáhlé a radikální
změny, která se bouří proti globalizaci ve všech jejích formách:
ekonomické, kulturní a politické. Nejde jen o populistický fenomén,
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ani o rozbití demokratických institucí (protože k tomu nedochází jen
v demokraciích, ale také v Myanmaru (do roku 1989 Barma) 
a v afrických zemích, které nikdy nebyly skutečnými demokracie-
mi). Nejde jen o technologickou a lidskou neschopnost dostatečně
rychle absorbovat změny a nastolit nějakou stabilitu. Vidíme zá-
sadní politickou vzpouru, která je velmi široká. A to jsme teprve na
začátku.

V knize mluvíte o různých skupinách. Na jedné straně existuje
univerzální globalizující síla; a na druhé straně jsou ti, kteří se
proti tomu staví, a usilují o posílení lokálních pravomocí. Koho
považujete za hlavní protagonisty vzpoury?

Vzpoura je platformou pro skutečnou bitvu naší doby, která se točí
kolem hodnot pokroku. Ačkoli revolta poskytuje politickou příle-
žitost napravit některé aspekty globalizace, je také platformou pro
fundamentalisty každého vyznání,
stejně jako pro ty, kteří chtějí bo-jovat
proti pokrokům vědy a racionální
společnosti. Nejtrvalejšími nepřáteli
globalizace jsou fundamentalisté 
a ultranacionalisté, kteří se jí od je-
jího nástupu brání.  V roce 2008
jsem se setkal s Nickem Griffinem
(britský politik, předseda krajně prav-
icové Britské národní strany. V roce
2009 byl zvolen poslancem Evrop-
ského parlamentu). Bylo to během
vznikající globální finanční krize. Byl
z toho šťastný, protože věřil, že jeho
čas nastává. Řekl mi, že jak lidé
ztrácejí stabilitu a jistotu, vrátí se 
k tomu, co považoval za trvalou podmínku boje za svou etno–
národní identitu. Myslím, že do jisté míry měl Griffin, hrozný muž,
pravdu. Podobné argumenty jsem slyšel, když jsem mluvil s Marine
le Penovou, i když zdůraznila, že jejím problémem je, že její agen-
du převzali lidé jako Nicolas Sarkozy. To se stalo mnoha těmto
nacionalistům – jejich poselství kooptovali konzervativci, kteří se
stali populisty,
Vzpoura má však i další součásti. Kniha přináší zkušenosti 
z Londýna a míst z celého světa o tom, jak lidé trpěli globální
finanční krizí. Evropská unie se pokoušela překlenout skutečné
problémy – jako je obrovský rozdíl mezi bohatým severem 
a opuštěným jihem a východem –  prázdnými hesly jako „evropská
identita“. USA se pokusily udělat totéž se svými vlastními problémy,
jako je přechod z ekonomiky založené na výrobě na ekonomiku
služeb, ale problém neřešila.

Říkáte, že věk odpovědnosti definitivně skončil. Čeho jsme
tedy nyní svědky – věku nezodpovědnosti?

Nazývám to věkem vzpoury. Věk odpovědnosti budovali lidé, kteří
zažili dvě války a byli opatrní realisté. Když se měli rozhodnout,
naslouchali zdravému rozumu a výzkumu. Když vědci v roce 1974
studovali účinky chlorfluoruhlovodíků (CFC) na atmosféru, objevili
jejich škodlivé účinky na ozonovou vrstvu. Východ a západ se
spojily a podnikly kroky na základě Montrealského protokolu 

k zákazu CFC. Nikdo neřekl, že utlačovat Západ bylo komunistic-
kým spiknutím. A protesty průmyslového odvětví byly k ničemu. Ale
dnes věda a demokracie znamenají čím dál tím méně. Vědci Foa
a Mounk se ptali lidí narozených v letech 1930 až 1950, jak důležitá
je pro ně demokracie. 60 až 70 procent v USA a Evropě tvrdí, že je
nezbytná. Ale když položili stejnou otázku lidem narozeným v le-
tech 1970 až 1990, jen 25 až 30 procent si demokracie váží.

To samo o sobě neznamená vzpouru. Jak jste na tento výraz
přišel?

Demokracie, liberální hodnoty a globalizace byly velmi důležité pro
zlepšení života lidí. Klesá dětská úmrtnost, zvyšuje se životní
úroveň, zmenšují rozdíly v platech mezi zeměmi globálního Jihu 
a Západu. Ale to vše je nyní ohroženo. V éře vzpoury dominují lidé,
kteří mají pocit, že je ohrožena jejich práce, jejich identita a osobní

bezpečnost. Stávající energetické
struktury již nejsou relevantní. Proto
je revolta platformou pro všechny
druhy fundamentalistů a lidí, kteří
chtějí bojovat proti myšlenkám vědy,
faktů a racionální společnosti.

Popisujete různé paradoxy: glob-
alizace je prostředkem proti
chudobě, ale také umožňuje
vykořisťování, příliš mnoho prav-
dy šíří dojem, že si každý navzá-
jem lže, lhostejnost se stává
vzpourou ...

Globalizace je založena na dialek-
tickém procesu. A to je jedna 

z věcí, které lze velmi těžko vysvětlit. Pokud politik něco říká v tele-
vizi, lidé si to mohou ověřit z mnoha zdrojů. To, co zjistí, však
nemusí být pravda a poznání „politik je lhář,” se stává virálním. Jde
o to: každý někdy lže. Politici, novináři nám lžou už mnoho let.
Najednou však zdarma přišel nástroj, který nám umožnil zkontrolo-
vat, kde je pravda. Ale zároveň se jí lidé bojí, proto před ní zavírají
oči a říkají, nemluvme o faktech, mluvme o názorech. Vše je velká
lež a to nám umožňuje říkat věci jako „svět je plochý“. Už to není
něco, o čem se hádáte. A to je opravdu nebezpečné. Lidé chtějí
rychlou nápravu. 

Jak mohou být lidé přesvědčeni, že svět není jen černobílý,
když potřebují jednoduché odpovědi, a ty se jim často
nedostávají?

Mnoho lidí jako Steven Pinker ve své knize z roku 2018 „Osvícení
nyní“ Enlightenment Now: The Case for Reason, Science,
Humanism, and Progress tvrdí, že osvícenské hodnoty rozumu,
vědy a humanismu přinesly pokrok a ukazuje, že takové hodnoty
jako je zdraví, prosperita, bezpečnost, mír a štěstí nabývají ve
světě na významu a vysvětluje kognitivní vědu, proč by měl být
tento pokrok oceněn. Jde o pokračování knihy z roku 2011, The
Better Angels of Our Nature. Ale neustálé zdůrazňování úspěchů
lidi nepřesvědčí. Obama se o to pokusil ve svých projevech v roce
2016. Zkoušela to i Hillary Clintonová, a lidé to odmítli, protože 

Lidé se pravdy bojí,
proto před ní zavíra-

jí oči a říkají,
nemluvme 

o faktech, mluvme
o názorech.



Jan Melvil Publishing, s.r.o., Roubalova 383/13,  602 00 Brno, www.melvil.cz

v tom viděli jakýsi prvek ohrožení. Lidé mají neustále strach, že
ztratí zaměstnání kvůli robotické ruce nebo kvůli levnější práci na
východě nebo na jihu. Sedmdesát procent pracovních míst ztra-
cených ve výrobě ve Spojených státech za poslední desetiletí bylo
způsobeno automatizací a outsourcingem.

Vedoucí představitelé tedy podle vás musí dát lidem větší
jistotu?

Lidé v USA zažili mnoho radikálních okamžiků, zvolení Obamy, ale
také Trumpa. Tyto radikální okamžiky nám dávají pocit, že nic není
jisté a všechno je možné. Podívejte se na Trumpovy daňové re-
formy. Po zvýšení cel na ocel, které paradoxně vedlo ke krizi 
v americkém ocelářském průmyslu, zvýšil cla na výrobky z oceli.
Kam to vedlo? Budeme potřebovat model, který lidem poskytne
bezpečnost. I Tom Friedman, který se globalizaci věnuje v deníku
New York Times, říká, že existuje
mnoho komunit, které globalizace
zničila, protože jsme se o ně ne-
starali, i když jsme to slíbili. Měli
bychom lidem naslouchat a brát je
vážně.

Ale mnoho lidí, alespoň v západ-
ním světě, čerpá z globalizace
ekonomické výhody, a stále ji
odmítá ...

Mnoho lidí vidí, že imigrace mění
jejich komunity. Někteří z nich ne-
návidí přistěhovalce a volí populi-
stické strany, i když ve svém soused-
ství nemají cizince. Myslíte si, že
jsou lidé hloupí? Vědí, že počet
cizinců se zvyšuje. Lidé vidí v tele-
vizi, že se země mění. Cítí, že jejich země a jejich osobní
bezpečnost jsou ohroženy terorem a radikály. Nový výzkum ukazu-
je, že lidé zasažení finanční krizí měli ve skutečnosti sklon volit.
Lidé, kteří se upínají k radikálnější pravici, jsou ti, co se dívají na
propast a říkají: Nechci se tam dostat. Je to velmi podobné situaci
ve třicátých letech. Byla to střední třída, která se bála připojit do
skupiny nezaměstnaných, což nacistům dodávalo stále více moci.
Kvůli své demografii Evropa potřebuje imigranty, ale hlavně
potřebuje imigrační model. Mluvil jsem s rodinou přistěhovalců,
která žije v Německu. Pracují, jsou úspěšní, mluví německy. To, co
pro ně Německo dělá, je pozoruhodné. Pokud  však země nemají
imi-grační étos, je velmi
těž.-ké přistěhovalce přij-
mout. Pak se to může
všechno zhroutit, dokon-
ce i německé úsilí.

Do jaké míry se spo-
lečnosti cítí odpověd-
né za podmínky, za
kterých jsou jejich pro-
dukty vyráběny?

Často existuje propast mezi společností, osobou, která výrobek
konzumuje, a subjektem, který jej skutečně vyrábí, nebo lidmi
trpícími znečištěním životního prostředí způsobených výrobou.
Manažeři mohou říci, že netušili, že lidé v kterémkoli bodě výrob-
ního řetězce trpí. Tento problém máme od počátku globalizace.
Můžete to vidět v první opiové válce proti Číně a na Haiti. Velkým
korporacím nesmí chybět etický přístup. Jako třeba německým
automobilovým společnostem, které klamaly s emisemi auto-
mobilů. Manažeři většinou vědí přesně, o co jde, ale nechtějí o tom
ani slyšet, skrývají škodlivé chování nebo aktivně podvádějí ve-
řejnost. To platí i pro tabák, energii, opioidy a mnoho dalších věcí.
Některé z těchto praktik mohou být „pouze“ nezdravé nebo ne-
etické, zatímco jiné jsou jednoduše nezákonné.

V poslední době stále více lidí hovoří o účelu, udržitelnosti 
a etice. Hospodářského úspěchu se však často dosahuje za

cenu vykořisťování a ničení život-
ního prostředí. Mohl by tomu lépe
čelit  nový ekonomický systém?

Než budeme mít nový kapitalismus,
proč odmítat starý kapitalismus?
Ten, který jsme měli s vyšším zda-
něním a vyšším růstem, možná ve
spojení s více environmentálními
předpisy. Někdy, když máte vysoké
zdanění, je to pobídka pro spo-
lečnosti, aby investovaly spíše do
vlastního podnikání, než aby kupo-
valy své  akcie, aby zvýšily ceny. Pak
možná budeme mít tempo růstu, jaké
jsme měli po druhé světové válce 
a do sedmdesátých let.

Jakou cenu budeme muset všichni zaplatit, abychom se
dostali  z doby revolty?

V Pensylvánii, kde se zrodila průmyslové revoluce v Americe, se
zapomnělo, co vyžaduje moderní doba. Proč neposkytneme high-
tech společnostem takové pobídky, aby pro ně bylo výhodné
přestěhovat se na venkov. Třeba takové, aby patnáct let nemusely
platit daně. Můžeme se postarat o tamější  zapomenuté lidi; máme
zdroje.
A pokud žijete v centru velkých měst, jako je Mnichov nebo Tel Aviv,
můžete zaplatit zvláštní solidární daň za lidi, kteří žijí sto mil

daleko. Musíme podp-
orovat spravedlivou glo-
balizaci. Jinak přijdou
nacionalisté a ochranáři,
aby svět uspořádali
podle svého. Otevíráme
jim dveře tím, že preferu-
jeme pouze nabídku 
a poptávku. 

(Ze zahraničních
pramenů)

Musíme podporovat
spravedlivou globa-
lizaci. Jinak přijdou

nacionalisté 
a ochranáři, aby
svět uspořádali

podle svého. 
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Arnošt Lustig
VLNY ŠTĚSTÍ
ARNOŠTA LUSTIGA
ANEB MY JSME
CHTĚLI JINÝ SVĚT
Unikátní, vůbec první výbor z dosud nepublikova-
ných rozhovorů a rozhlasových relací světově uzná-
vaného spisovatele Arnošta Lustiga z let 1953–
2010 přináší nadčasové, stále platné úvahy o živo-
tě, svobodě, tvorbě i o tom, co si člověk musí za
každou cenu udržet, a co naopak mít nemusí. 
Publikace mapuje prostřednictvím dobových pu-
blicistických textů i pozdějších Lustigových oso-
bitých postřehů jeho novinářské literární začátky,
vztah k pražskému jaru, emigraci a návrat po same-
tové revoluci, ale stejně tak jeho názory na výuku
literatury a filmu a na jeho vlastní literární tvorbu.
Kniha obsahuje odkaz na audiozáznamy s vybraný-
mi rozhlasovými relacemi včetně adaptací někte-
rých Lustigových literárních děl. 
Unikátní audionahrávky si můžete přehrát na webu:
www.vlnystesti.cz
Vázaná, 320 stran, 359 Kč, ISBN: 978-80-242-7130-9, 
EAN: 9788024271309

Vydává UNIVERSUM

https://www.knizniklub.cz/knihy/508988-vlny-stesti-arnosta-lustiga-aneb-my-jsme-chteli-jiny-svet.htmlZakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a vzpomínková videa na dalších stranách

26. 2. – deset let
od úmrtí 
Arnošta Lustiga

Na snímku Eva Lustigová, která společně se
svým bratrem Josefem pečuje o odkaz otce,
viz video na dalších stranách
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Ke Dni tisku a rozhlasu hovoří
spisovatel Arnošt Lustig.
Československý rozhlas,
vysíláno 14. 9. 1960.

Pamatuji se na 15. listopad roku 1948, kdy
jsem chodil po městě a ke známým jakoby
mimochodem utrušoval: „Dělám teď 
v rozhlase.“
Svou první reportáž jsem poslouchal po
boku své vyvolené v hospodě někde na
Perštýně, nemaje sám tak skvělého pro-
středku, jako je rádio, v majetku. Udivil
jsem se, že hosté dávali přednost pivu,
třebaže jsem pouštěl přijímač na plné
pecky. Příští den jsem známým na jejich
poznámky ledabyle odpovídal: „Jo, to
jsem udělal, a zítra mi večer zase něco
vysílají.“ Nejvděčnějším posluchačem
jsem však byl nepochybně já sám. A tento
zdlouhavý úvod budiž tedy začátkem
mého tklivého a stručného vzpomínání.
Učil jsem se novinářem v rozhlase.
Šéfredaktor Kořínek mi při nástupu řekl: „Všechno, co napíšeš, si nej-
dříve řekni nahlas. Žádné zbytečné kudrlinky, poslouchají tě tři miliony
lidí.“ A o pár dní později dodal: „A jestliže si myslíš, že mi budeš v pra-
covní době chodit s písařkou do kina, tak to jste oba na omylu. To bych
vás oba za něco vzal.“ Jenže to byla křivda. Nepočítal jsem od prvního
dne s omezenou pracovní dobou, nýbrž právě naopak. Měl jsem však
přitom zato, že v tomto povolání vládne jistá svoboda jednání včetně
návštěvy biografů. A tak jsem poznal hned od začátku, že rozhlas je
pevně organizovaný podnik s železnými zvyklostmi, kde po časovém
znamení přijde pořad, i kdyby na sůl nebylo. A tomuto zákonu se pod-
řizuje všechno.
V rozhlase jsem se učil od začátku od těch nejlepších a byla jich celá
řada. Všechna ta slavná a známá jména, která člověk znal z poslechu,
se tady měnila v živé lidi se všemi jejich přednostmi i nedostatky.
Sportovní reportéři Josef Laufer a Otakar Procházka, Mašlonka 
a Zelenay, reportér prvních dnů budování svobodné republiky František
Kamil Zeman, který dokázal přijít před mikrofon a bez přípravy mluvit
hodinu na dané téma, jako by to četl, přičemž neměl v rukou ani lísteček,
a reportéři Ruml nebo Vrba, který se odvážil ve svém mládí diskutovat 
i s takovými veličinami, jako byl třeba Zděnek Nejedlý, když se mu jakož-
to redaktorovi nedělních Živých slov něco nezdálo... Bylo to všechno
krásné, ba snad ještě více, je-li to možné stupňovat.

Pamatuji si, jak jsem chtěl dostat do
rozhlasu dnešního krále sportovních
reportérů Otu Pavla, do té doby roz-
našeče prášku DDT, a  šéfredaktorka
Mery Koťátková si posteskla, že nemá
želbohu žádné volné místo. Ale ve
sportovním oddělení potřebovali posilu 
a Otakar Procházka mi řekl, abych ho
tedy přivedl. Přivedl jsem ho za čtrnáct
dní a Mery Koťátková mě pozvala na
kobereček. „Máš jediné štěstí,“ řekla, „že
ten kluk má talent jako bůh. Jinak bych
vás asi vyrazila oba. A pro příště už
žádné partyzánštiny.“
Bylo to krásné i z jiných důvodů. V roz-
hlase jsem našel možnost procourat
doslova celou naši zemi od Šumavy až
po Ubľu na východě, kde jsou karpatské
pralesy a kde jsem viděl na lesní cestě
vlka vysokého jako tele. Poznal jsem tu
mnoho lidí dobrých i horších, z nichž ti
druzí většinou pokládali rozhlas jen za
přestupní stanici na cestě za kariérou 
a vesměs po roce skončili spíše bez kar-

iéry. Byli tu opravdu i lidé pro román.
V  politickém zpravodajství pracoval po určitou dobu jistý mládenec,
který se vždycky tvářil, jako by už odmalička spolupracoval s nej-
vlivnějšími kruhy. Když ho některý z vedoucích redaktorů napomenul
buď proto, že nic nedělá, nebo proto, že to udělal špatně, vytáhl malý
zápisníček, do kterého si to hned zapsal, a utrousil, že si to nenechá jen
pro sebe. Jednou přišel do redakce v podroušeném stavu, což je něco,
co charakter rozhlasové práce vůbec nesnese. Na výtky odpovídal jen
stručně: „Dělejte si s tím, co považujete za vhodné. Já vás jen upo-
zorňuju, že jsem popíjel s dcerou jednoho ministra. A pro jistotu si to za-
znamenám tadyhle do zápisníčku.“ Šel potom samozřejmě z redakce.
Byl to zkrátka jeden z těch, které někdy přitahuje práce v rozhlase v do-
mnění, že je to snadné povolání. Přitom mohou tisíce jiných dosvědčit,
níci sedmé velmoci, tisku a rozhlasu, mají tvrdý chlebíček. Každý, 
i neopeřený adept to brzy pozná. Musí se to dělat celým srdcem. Musí
se tomu odevzdat každý bezezbytku. Kdo nevydrží, odpadne.
Neexistují pracovní hodiny. I v noci, kdy se zdá, že jsi už usnul, osnuješ
konstrukci příští reportáže, sbíráš nebo hledáš nápady sám v sobě. Jako
bys byl studna, kde se to musí stůj co stůj najít. Rychlost, informovanost
a vtipnost, to je jedna z rovnic rozhlasové práce. Vzpomínám si na
hlasatele Junka, který za dvě minuty půl jedné, když už skoro „gongalo“,
dočetl v přípravně zprávy a sportovní zápas ještě nebyl dohrán.
Nechával pak hlasatelnu otevřenu. A sportovní reportér mu po kolenou,
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s popsaným papírem v zubech, přinášel ke stolku s mikrofonem tu
opravdu nejposlednější zprávu, kterou přečetl hlasem, jako by se nic
nestalo. A to se stávalo často. Posluchač, který slyší zprávy, neslyší už
povzdech, který následuje, vypne-li technika mikrofon. Ale někdy ho
nevypne, nebo ho nevypne včas, a z toho mohou být skandály, o nichž
se pak mluví s nádechem pikantního humoru. Ve Vídni se prý stalo, že
po půlnočních zprávách si hlasatel ulevil asi v  tomto stylu: „A teď mi
všichni vlezte na záda.“ Dostal výpověď a milion posluchačů se za něj
nazítří přimlouval, aby zůstal na svém místě. U nás se to prý ještě nesta-
lo, což by svědčilo o sebekázni anebo štěstí našich hlasatelů a techniků.
Čím jsem starší, tím častěji se vracím k těmto prvním rokům práce 
v rozhlase. Prošel jsem skoro všemi odděleními od prvního až po páté
poschodí. A co poschodí, to je jeden velký rozhlasový úsek. Politické
zpravodajství, zahraniční vysílání, hudební vysílání, literární redakce‚
a technika, a nejvýše, snad řízením náhody, je ředitelství, kde jsem
naštěstí pro rozhlas i pro mě nikdy nepracoval.
Rozhlas je veliká tvůrčí dílna, kde pracují stovky lidí pro miliony dalších.
Materiál, z něhož se tu tvoří, je jeden z nejvzácnějších. Jeho hodnota se
nedá vyvážit zlatem ani vzácným kamením. Je to hodnota lidské důvěry,
vzdělanosti a citového obohacení. Tuto důvěru rozhlas má. O tom jsem
se za těch deset let rozhlasové práce přesvědčil. Kamkoliv přijde člověk
z rozhlasu, má otevřené dveře jako někdo, komu pro tohle všechno
vážné a méně vážné přirostl rozhlas k srdci, říkám si vždycky, když na to
myslím. Moc toho nedovedu, ale za to málo jsem vlastně ze všeho nejvíc
vděčen rozhlasu a dobrým lidem, kteří se nezištně dělí o to, co sami
umějí, těm velkorysým, kteří vědí, že nikdo nespadl učený z nebe, 
a dovedou dát možnost i nováčkovi. A konečně těm, kteří už jsou tak
daleko, že jim nesejde na vlastní slávě a naučili se pomáhat a vychová-
vají novou rozhlasovou generaci. Jsou solí tohoto podniku, o kterém by
se toho dalo napovídat asi tisíckrát tolik, kdyby na to bylo místo.

Kdy jsem začal psát? Popravdě řečeno dřív, než jsem to uměl. Je to
něco podobného, jako když se malé dítě chce pokusit udělat pár souvis-
lých kroků a  je na nose daleko dřív než na nohou. Jenže s psaním to je
o to horší, že dokud to nesvedete, je to, co chcete povědět, ve vás a je
to jako závaží, a je to zároveň jako nálož. Je to jako přemíra vzduchu 
v plicích a je to jako berla, bez které se nehnete ani o centimetr. Ale
touha psát ve mně byla hodně silná, byla to možnost vytvořit ještě jiný
život, než je ten, který žijeme, a zároveň právě ten, který žijeme, oba
znásobeny tisícerou představou, která se nevtěsná do ničeho jiného než
do slov, která jsou s to tento staronový život bez ustání křísit. Sama
skutečnost, že je to možné, byla přede mnou v nejlepších knihách, které
byly v tomto pokolení napsány, a musím říct, že právě ty nejlepší knihy
jsou největším povzbuzením. Čtete třeba Fučíkovu Reportáž a cítíte, že
je to právě takové, jak to cítíte a jak byste to vyjádřili, kdybyste to uměli.

Po válce jsem začal psát hned týden po tom, co dozněla střelba: do
kalendáře, který jsem vyhrál v kartách na kamarádovi, který se se mnou
dobrovolně hlásil do transportu v Osvětimi a tam šel do plynu, protože
byl na svých čtrnáct let poměrně malý. Psal jsem všechno, co jsem si
pamatoval, jako kdyby člověk tušil, že bohatství, které si životem
ponese, je bohatství toho, co prožil. Mám ještě někde schované ty útržky
psané pod psa, bez významu pro kohokoliv než pro mne samého. Mám
je rád, bojím se jich, protože si jich zároveň vážím, a celý ten kalendář je
pro mne něčím víc než jenom kalendářem, protože je po kamarádovi, na
kterého rodiče po válce dlouho čekali, protože jsem jim nemohl říci, že
jejich syn se se mnou hlásil dobrovolně na smrt, když mohl jako míšenec
zůstat na místě. Pak jsem napsal reportáž o tom, co všechno se mi 
v posledních třech letech stalo. Sestra mi ji opsala na stroji a já to poslal
do nakladatelství. Dostal jsem odpověď, že je to otřesná četba, ale že 
v záplavě knih o válce jsou to spíše zápisky pro domácí použití. Tato
poslední slova byla napsána latinsky, bál jsem se dlouho říci někomu 
o překlad, až jsem nakonec zjistil, co znamená to tajemné pro domo sua.
Byla to svatá pravda, bylo to jistě jenom pro domácí potřebu, totiž ani to
snad ne, nikdy jsem si to od té doby nepřečetl a je to skoro už dvacet let.
Nu a jednou jsem napsal román. Přišlo to znenadání, vrátil jsem se 
z práce v redakci rozhlasu a začal jsem psát a místo dovolené jsem
pořád jenom psal. Měl jsem horečku, nikoho jsem neviděl, a když jsem
dopsal, bylo mi do pláče. Poslal jsem román do nakladatelství a  dostal
jsem odpověď, že by ho chtěli vydat, musím jen proškrtat poslední pětinu
nebo třetinu, aby myšlenky byly jasnější.
Posedl mě poprvé v životě pocit zodpovědnosti. Říkal jsem si: Co bude,
jestliže toto svědectví bude tím jediným svědectvím o tom, o čem jsem
tam psal? A v noci jsem měl horečku strachu. Bál jsem se, že by román
mohl vyjít. Tak jsem si ho v tom nakladatelství vyzvedl a už nikdy jsem
do něj nevkročil a ten román naštěstí nikdy nespatřil světlo světa.
Ale všechny příběhy, které jsem tam uložil – nebo snad ne všechny, ale
ty, které jsem pokládal za důležité –, jsem psal znovu jako povídky 
a jako novely. Zdálo se mi to lepší, schůdnější, spíše odpovídající mým

slabým silám než román. A tak jsem tedy začal psát. Psal jsem ty povíd-
ky s přestávkami pět nebo deset let, to nejde ani povědět, protože jsem
samozřejmě nepsal jako reportér jenom to, ale měl jsem velkou ctižádost
je napsat a také jsem je napsal. Vyšly v roce 1957, dvanáct let po válce,
v nakladatelství Naše vojsko, a  kdyby mi snad jednou vyšly sebrané
spisy, což o sobě nikdo nemůže předpokládat předem, nemohl bych mít
větší radost, než byla ta, když vyšly mé první povídky. V takové chvíli
člověk začne mít strach o život, ne ze zbabělosti, ostatně strach sám 
v dobách míru nemůže člověka připravit o život, ale říkal jsem si, že zítra
nebo pozítří kniha vyjde, a co kdyby mě třeba něco zajelo? Bál jsem se,
že ten okamžik nějak zmeškám. Nezmeškal jsem ho, Noc a  naděje
spatřila světlo světa v  lednu roku osmapadesátého a v redakci mi řekli,
že prorokují knížce dobrý život. Prožil jsem tehdy v duchu pocit matky,
která přivedla na svět prvorozeného syna...

VIDEA

https://youtu.be/urYS63IHJB4 https://youtu.be/LLHrqSfUL5w
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Laurent Binet
CIVILIZACE
Román Civilizace stojí na této hypotéze:
Atahualpa, vládce Incké říše, se vylodí 
v Evropě Karla V. Habsburského. Jak to zde
vypadá? Španělská inkvizice, Lutherovy
reformy, rodící se kapitalismus. Zázračný
vynález knihtisku, díky němuž promlouvá
papír. Monarchie, vyčerpané nekonečnými
válkami a bez ustání ohrožované Turky.
Moře sužovaná piráty. Kontinent drcený
náboženskými a dynastickými sváry. Ale
především týraný, vyhladovělý, bouřící se
lid, toledští Židé, granadští Mauři, němečtí
rolníci: možní spojenci. Z Cuzca do Cách 
a hlavně až do bitvy u Lepanta – to je trasa
vyprávění o převráceném chodu dějin, 
o ovládnutí světa, k němuž vlastně mohlo
dojít.

Mohlo se to stát. Chybělo málo – jen tři věci:
kdyby měli indiáni koně, kolo a ty správné
protilátky, ubránili by se konkvistadorům 
a museli bychom přepisovat dějiny.

Přeložila Michala Marková
Vázaná, 288 stran, 398 Kč, ISBN 978-80-257-3365-3, EAN 9788025733653

https://www.kosmas.cz/knihy/275252/civilizace/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách

Zakoupit můžete zde
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PRVNÍ ČÁST
Sága o Freydís Eriksdóttir
1. Erik
Žila kdysi jedna žena jménem Aude Přemoudrá, dcera Ketilla
Plochonosého, jež byla královnou. Byla to vdova po Olafovi
Bílém, irském králi a válečníkovi. Po smrti svého muže se vydala
na Hebridy a až do Skotska, kde se stal králem její syn, Thorstein
Rudý, ale Skotové ho zradili a on zahynul v bitvě.
Když se Aude dozvěděla o synově skonu, vydala se s dvaceti
svobodnými muži na moře, dorazila na Island a ovládla zde
území mezi Polední řekou a řekou Skrauma.
Připlulo sem s ní množství vznešených mužů, kteří padli do zajetí
během vikinských výprav na západ a byli zváni otroky. Byl mezi
nimi jeden muž jménem Th orvald, který odešel z Norska, neboť
se provinil vraždou, a s ním jeho syn, Erik Rudý. Oba byli rolníci.
Jednoho dne Eyjolf Ptačinec, příbuzný Erikova souseda, zabil
Erikovy otroky, neboť způsobili sesuv půdy. Erik zabil Eyjolfa
Ptačince. Zabil i Hrafna Soubojníka.
A tak byl vyhnán.
Osídlil Býčí ostrov. Půjčil svému sousedovi stavební trámy, avšak
když si pro ně přišel, tento mu je odmítl vrátit. Začali se bít 
a zemřeli další muži. A tak ho thorsneský ting opět vyhnal.
Na Islandu zůstat nemohl a do Norska se vrátit také nemohl.
Proto se rozhodl vydat k zemi, kterou kdysi spatřil syn Ulfa Vrány,
když jednoho dne na své plavbě zabloudil nezvykle daleko na
západ. Nazval tuto zemi Grónskem, neboť mínil, že ponese-li tato
země tak krásné jméno, bude lidi vábit k cestě.
Oženil se s Thjodhild, vnučkou Thörbjorga Knarroprsa, a zplodil
s ní několik synů. Také však měl dceru s jinou ženou. Jmenovala
se Freydís.

2. Freydís
O matce Freydís není nic známo. Po svém otci však stejně jako
její bratři zdědila náklonnost k cestování. A tak nasedla na loď,
kterou její nevlastní bratr Leif Šťastlivec půjčil Thorfinnu
Karlsefnimu, když chtěl tento znovu objevit cestu do Vinlandu.
Vypluli na západ. Učinili zastávku v Marklandu, poté dosáhli
Vinlandu a nalezli tábor, který tu zanechal Leif Eriksson.
Země jim připadala krásná a lesnatá, hvozdy tu sahaly téměř až
k moři a na pobřeží ležel bílý písek. Nalezli zde mnoho ostrovů 
a mělčin. Den a noc se vzájemně délkou rovnaly mnohem víc než
v Grónsku nebo na Islandu.
Byli tu však i Skraelingové, podobní trollům malého vzrůstu.
Nebyli to Jednonožci, jak se říkávalo, ale měli tmavou kůži a libo-

vali si v červených látkách. Gróňané s nimi látky, které sem dove-
zli, směnili za zvířecí kožky. Začali spolu obchodovat. Jednoho
dne však Karlsefnimu z ohrady utekl divoce ryčící býk a Skra-
elingy vyděsil. A tak tábor napadli, a Karlsefniho muži by byli
poraženi na hlavu, kdyby se Freydís pohledem na jejich úprk
nerozzuřila tak, že sebrala ze země meč a útočníkům se postavi-
la na odpor.
Roztrhla si košili, bila se mečem naplocho do prsou a Skraelingy
urážela. Šílela zuřivostí a proklínala své druhy za zbabělost.
Tehdy se Gróňané zastyděli a opět se obrátili, a Skraelingy
pohled na tu kyprou bytost v pominutí smyslů vyděsil natolik, že
se rozprchli.
Freydís byla těhotná a měla zlou povahu. Rozkmotřila se s dvě-
ma bratry, kteří byli jejími spojenci. Chtěla se zmocnit jejich lodě,
která byla větší než ta její, proto přikázala svému manželu
Thorvardovi, aby je zabil i s jejich muži, a tak se také stalo.
Freydís pak sekerou pozabíjela jejich ženy.
Minula zima a přiblížilo se léto. Freydís se však neodvažovala
zpět do Grónska v obavách, že kdyby její bratr Leif zjistil, že se
provinila vraždou, rozhněval by se na ni. Zároveň cítila, že jí
ostatní již nedůvěřují a že v táboře není vítána. Vybavila si tedy
pro sebe loď oněch dvou bratří a pak se na ni nalodila spolu se
svým manželem, několika muži, dobytkem a koňmi. Osadníkům,
kteří zůstali ve Vinlandu, se s jejím odjezdem ulevilo. Než se však
opět vydala na moře, řekla jim: „Já, Freydís Eriksdóttir, přísahám,
že se vrátím.“
A vypluli na jih.

3. Jih
Širokoboký knarr plul podél pobřeží. Strhla se bouřka a Freydís
se modlila k Th orovi. Koráb se téměř roztříštil o útesy. Zvířata na
palubě se v hrůze zmítala tak mocně, až posádka uvažovala 
o tom, že se jich zbaví, neboť se bála, že jim dobytek převrhne
loď. Nakonec se však boží hněv uklidnil.
Cesta trvala déle, než předpokládali. Posádka nenalézala místa,
kde by mohla přistát, neboť útesy byly příliš vysoké, a kdykoliv
nalezli přístupný břeh, zahlédli hrozivé Skraelingy, kteří třímali
luky a házeli po nich kamením. Na změnu kurzu k východu bylo
pozdě, vracet se Freydís nechtěla. Muži se živili rybami, které
ulovili, a někteří onemocněli, neboť pili mořskou vodu.
Jednoho dne, kdy jim žádný severní vítr nepomohl napnout
plachty, porodila Freydís, obklopena veslaři a mezi dvěma lavice-
mi, mrtvé dítě, jemuž zamýšlela dát po dědečkovi jméno Erik, 
a odevzdala je moři.
Pak konečně v jedné zátoce našli příhodné přístaviště.

4. Země Jitřní hvězdy
Voda tu byla tak mělká, že se na písečný břeh bez potíží
přebrodili. Vzali s sebou všemožná zvířata. Byla to krásná země.
Zbývalo jen ji prozkoumat.
Byly tu louky i háje oplývající zvěří. Řeky se hemžily rybami.
Freydís a její druhové rozbili tábor v závětří nedaleko pobřeží.
Zásoby jim nechyběly, a tak se rozhodli přečkat zde zimu, neboť
usoudili, že zimy tu budou určitě mírnější či přinejmenším kratší
než v jejich rodné zemi. Ti mladší z nich se narodili v Grónsku,
starší pocházeli z Islandu či z Norska tak jako otec Freydís.
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Když pak jednoho dne pronikli hlouběji do vnitrozemí, narazili na
obdělané pole. V úhledných řádcích tu rostl jakýsi žlutý ječmen
se šťavnatými, křupavými zrny. A tak poznali, že tu nejsou sami.
I oni by rádi pěstovali takový žlutý ječmen, ale nevěděli, jak na to.
O několik týdnů později se zpoza návrší nad tábořištěm vyhrnulo
množství Skraelingů. Byli vysocí a dobře stavění, kůži měli
natřenou tukem a tváře pomalované dlouhými černými čarami,
což Gróňany vyděsilo, ale tentokrát se v přítomnosti Freydís
nikdo neodvážil ani pohnout, aby nebyl za zbabělce. Kromě toho
tito Skraelingové působili spíš zvědavě než krvelačně. Jeden 
z Gróňanů jim chtěl věnovat sekerku, aby si je naklonili, ale
Freydís mu v tom zabránila a místo toho jim nabídla perlový
náhrdelník a železnou sponu. Druhý jmenovaný dar Skraelingy
nesmírně zaujal, podávali si ho z ruky do ruky a živě o něm roz-
mlouvali, až nakonec Freydís a její druhové vyrozuměli, že je
Skraelingové chtějí pozvat k sobě do vesnice. Pozvání přijala jen
Freydís. Její manžel a ostatní zůstali v tábořišti – ne ze strachu 
z neznáma, ale naopak proto, že za podobných okolností už
předtím málem přišli o život. Označili Freydís za svou vyslankyni
a zmocněnkyni, což ji rozesmálo, protože pochopila, že nikdo 
z nich nemá dost odvahy, aby ji doprovodil.
Opět jim začala spílat, ale tentokrát je k činu nepřiměl ani stud. 
A tak se sama vydala za Skraelingy, a ti jí nejprve natřeli bílou
kůži a rusé vlasy medvědím sádlem a pak s ní ve člunu vydla-
baném z kmene stromu vypluli do bažin. Stromy tu byly tak
veliké, že se do člunu pohodlně vešlo deset osob. Člun se
vzdaloval a Freydís se Skraelingy zmizela.

Tři dny a tři noci čekali na její návrat, ale hledat se ji nikdo nevy-
dal. Dokonce ani její manžel Th orvard se do močálů neodvážil.
Čtvrtého dne se pak vrátila se skraelinským náčelníkem,
kterýměl na krku a v uších ozdoby pestrých barev a dlouhé vlasy
na jedné straně vyholené. Jen těžko si lze představit pozoru-
hodnější zjev.
Freydís svým lidem řekla, že se nalézají v Zemi Jitřní hvězdy 

a že tito Skraelingové se jmenují Lid úsvitu. Vedli válku 
s jiným národem, který žil dál na západ, a Freydís se
domnívala, že by se slušelo jim pomoci. A když se jí ptali,

jak to, že rozumí jejich jazyku, rozesmála se:
„Možná jsem völva.“ Povolala muže, jenž chtěl
dát Skraelingům svoji sekeru, a tentokrát mu
přikázala, aby ji dal sachemovi, který ji doprovázel
(tak totiž Skraelingové nazývali své náčelníky). 
O devět měsíců později porodila dceru 

a pojmenovala ji Gudrid: jmenovala se tak její
bývalá švagrová, žena Karlsefniho, vdova po
Thorsteinnu Erikssonovi, kterou Freydís odjakživa
nenáviděla (avšak netřeba se zabývat těmi, kdo do
příběhu této ságy nezasáhnou).
V sousedství skraelinské vesnice založili malou

osadu. Obě společenství nejen že tu společně
žila beze sváru, ale začala si pomáhat. Gróňané
Skraelingy naučili hledat ve slatinách železo 
a vyrábět z něho sekery, kopí či hroty šípů. Tak se
Skraelingové mohli řádně vyzbrojit a porážet své
nepřátele. Na oplátku naučili Gróňany pěstovat
křupavý ječmen: ukázali jim, jak zrnka hroužit do
malých hromádek hlíny a sázet k nim fazole 

a okurky, aby se pnuly po vysokých lodyhách. Tak si mohli
Gróňané udělat zásoby na zimu, až bude méně zvěře. Nic si
nepřáli tolik jako v této zemi zůstat. Na důkaz přátelství věnovali
Skraelingům krávu.
Pak se ale přihodilo, že Skraelingové začali být nemocní. Jeden
z nich dostal horečku a zemřel. Netrvalo dlouho, a umírali jeden 
za druhým. Gróňané se zalekli a chtěli odejít, ale Freydís byla
proti. Její společníci ji přesvědčovali, že dříve nebo později
nemoc zasáhne i je, ale ona odmítala opustit vesnici, kterou
vybudovali, zdůrazňovala, že tady našli úrodnou zemi a že nema-
jí žádnou záruku, že jinde narazí na přátelské Skraelingy, se
kterými budou moci obchodovat.
Záhy však nemoc skolila i urostlého sachema. Když se jednou
vracel do své chýše s polokulovitou střechou podpíranou
obloukovými pilíři a pokrytou pásy stromové kůry, náhle se mu
zjevili neznámí mrtví, zahradili vstup a jako ohromná vlna odnesli
jeho vesnici i osadu Gróňanů. Když se pak toto vidění rozplynulo,
ulehl v horečce a poslal pro Freydís. A jakmile přistoupila k jeho
lůžku, řekl jí do ucha pár slov tak, aby je slyšela jen ona, ale poté
nahlas pro všechny pronesl, že šťastni jsou ti, kdo jsou doma
všude na zemi, a že dar železa, který příchozí věnovali jeho lidu,
nebude zapomenut. Promluvil s ní o tom, jak se sám cítí, a pro-
rokoval jí i jejímu dítěti velkou budoucnost. Nato ztratil vědomí.
Freydís u něho bděla celou noc, ale ráno už byl vychladlý. 
A tehdy se vrátila ke svým společníkům a řekla: „Nyní pojďme, je
třeba naložit dobytek na knarr.“
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Binet získal cenu
Francouzské akademie 
za román, ve kterém Evropu
dobudou Inkové
Cenu Francouzské akademie za román získal se
svou nejnovější knihou Civilizations (Civilizace)
také v Česku známý spisovatel Laurent Binet.
Tentokrát vypráví alternativní historii, kdy Evropu 
v 16. století obsadí dobyvatelé z říše Inků. O oce-
nění informovalo nakladatelství Grasset, jež Bine-
tova díla vydává ve Francii.
Binetovy knihy v českém překladu Michaly
Markové vydalo Argo.
Některé z postupů, které využil v Sedmé funkci
jazyka, Binet nyní uplatnil také v Civilizaci. Hravě
se pouští do popisu paralelní historie, v níž kolem
roku 1000 z Grónska vyplouvá dcera Erika
Rudého. Ta pak obyvatele Nového světa seznámí
s mnoha civilizačními vymoženostmi.
Posádku lodi Kryštofa Kolumba v roce 1492 zadrží
domorodí obyvatelé, kteří mají šípy s železnými
hroty, umějí jezdit na koních a jsou odolní vůči
evropským nemocem. Opačným směrem přes
Atlantik se poté vydá výprava vedená bratrem inc-
kého vládce Huáscara a Evropu krátce nato
ovládne incká civilizace.

Co kdyby se Kryštof Kolumbus ze svých cest nikdy nevrátil?
Co kdyby to byli Inkové, kteří by  v 16. století dorazili až do
Středomoří…?  Právě prostřednictvím této uchronie (alterna-
tivní historie), jste napsal jeden z nejoriginálnějších
současných románů. Čím vás zaujali právě Inkové?

Většina synchronizací, z nichž některé jsou velmi úspěšné, se
týká stejného tématu: co kdyby nacisté vyhráli válku? Je mi
jasné, že druhá světová válka je nejtragičtější a nejtraumatičtější
událostí v historii lidstva.  
Největší otřesy přinesl objev Ameriky. Myšlenka na tuto knihu se
zrodila nejprve na výstavě v pařížském muzeu Quai Branly 
o Incích a dobývání Jižní Ameriky a pak po přečtení knihy Jareda
Diamonda The World Until Yesterday: What Can We Learn from
Traditional Societies (česky: Svět, který skončil včera, Jan Melvil
Publishing, 2014; https://www.melvil.cz/kniha-svet-ktery-skoncil-
vcera/), která pro mě nastolila otázku, proč to byl Francisco
Pizarro, španělský dobyvatel říše Inků, přišel do Peru nejen
založit nynější hlavní město Limu, ale zajmout Atahualpu, posled
ního císaře Říše Inků, a ne Atahualpa, který by vtrhl do Evropy a
zde zajal Karla V.  Když jsem si to přečetl, řekl jsem si: proč by to
tak nemohlo být?

Bylo nutné, abyste dokonale znal historii, než jste ji přetvořil
podle sebe? 

Ano, samozřejmě, uchronie má se skutečným příběhem
společné rysy a podobnosti, efekty, ironii. Potřeboval jsem tedy
být velmi dobře obeznámen s mnoha aspekty historie 16. století. 

V čem jste se například nemohl zcela odklonit od reálných
historických faktů?

Třeba, když moji Inkové přistanou ve Španělsku, zkoumám
inkvizici. Když přijdou do Německa, přečetl jsem si vše, co jsem
mohl, o protestantské reformaci a rolnické válce. Když konvertuji
Jindřicha VIII. na vládce Slunce, přečetl jsem Erazma a Thomase
Mora. Předtím jsem prostudoval všechny dostupné kroniky

Civilizace 
je poháněna 
duchem 
pomsty

Laurent Binet (* 1972), francouzský spisovatel,
původně působil jako pedagog, učil mimo jiné 
i francouzštinu na vojenské akademii v Košicích.
Jako spisovatel debutoval v roce 2000, do širo-
kého čtenářského povědomí se ale zapsal v ro-
ce 2010, když vyšel jeho román HHhH (č. 2010),
následně oceněný Prix Goncourt za nejlepší
románovou prvotinu. Osobitý pohled na pozadí
atentátu na Reinharda Heydricha si získal vel-
kou čtenářskou přízeň a byl i filmově zpracován.
V roce 2015 se čtenáři dočkali dalšího románu,
brilantní a zábavné sémiologicko-konspirační
hříčky Sedmá funkce jazyka (č. 2017), za nějž
autor obdržel několik literárních cen. Za nej-
novější román Civilizace (Civilizations, 2019)
získal významnou Prix de l’Académie française.
Stejně jako v předchozích úspěšných románech
tu Laurent Binet dokazuje, že je skvělý vypravěč
a vynikající fabulátor. 
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dobyvatelů, Bernala Diaz del Castilla, Pedra Pizarra a dalších.
Kolumbův deník, Královské komentáře Inků v Peru od Inca
Garcilaso de la Vega a obecně mnoho literatury ze 16. století.
Nemluvě o islandských ságách, které jsou mým výchozím
bodem. Na mém stole nemohly chybět spisy Machiavelliho,
Rabelaise Lazarilla de Tormesa,  Montaigna a dalších. Byla to
skvělá zábava a prohloubením vzdělání se mi dostala docela
závratná odměna.

Náboženství nebo politické systémy nejsou v textu pojmen-
ovány, ale jsou popsány pohledem Inků. Co jste tím chtěl
ukázat?

To, co se nám může zdát zřejmé, naše víry viděné zvenčí se
nevyhnutelně objevují v tom, čím jsou, folklór založený na
pověrách a nepravděpodobných legendách.

Díky výkonu moci jsou Inkové „kompatibilní s Evropou“.
Znamená to snížení složitosti lidí a politiky na pragmatickou
nutnost a na vůli k osobní moci?

Jisté je, že dobývací duch nebyl jen výsadou Evropanů. Inkové 
i Aztékové byli divokými dobyvateli, kteří budovali obrovské říše. 

Máme ve vašem románu hledat nějaké podobenství o naší
době?

Není to na mně, abych na tuto otázku hledal odpověď, a kromě
toho, v hloubi duše, nevím. Doufám, že vazby a mosty nejsou
omezeny na jedinou interpretaci za předpokladu, že každý dobrý
román nabízí více možností výkladu. 

Je to právě současná realita, kvůli které chcete měnit historii
ve fikci? 

Vždy vycházíme ze skutečného, pokud je to naše tady a naše
teď, nemůžeme to dělat jinak. Původem mých romantických
výkladů není jenom to, co bylo, ale také, co by mohlo být.  Myslím
si, že civilizace je poháněna duchem pomsty, nebo řekněme

nutkáním nabídnout pomstu poraženým v historii. Setkáváme se
s politickým a fantazmagorickým: to by snad mohla být docela
dobrá definice románu.

(Ze zahraničních pramenů)

Ideální knihovna Laurenta Bineta: kolem Nového světa a dobyvatelů



www.euromedia.cz

Mandy Robotham
DÍTĚ TŘETÍ ŘÍŠE
Anke je vězeňkyní v lágru, a aby
přežila, dělá to, co umí nejlépe –
pomáhá svým spoluvězenkyním
porodit a starat se o novorozence.
Jenže pak si její činnosti všimne
kdosi důležitý a Anke čelí zdrcující
volbě. Eva Braunová totiž čeká
děťátko. Poslouží Anke budoucnosti
říše, kterou nenávidí? Nebo obětuje
život nevinného dítěte pro lepší
zítřky celého světa? V luxusním
sídle v Berghofu se bude hrát o víc
než jen o život jednoho dítěte.

Přeložil Roman Lipčík
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Odjezd
Už jen ta slova způsobila, že jsem se viditelně rozklepala: „Chce s tebou
mluvit velitel.“ Z přítmí baráku na mě zíraly vytřeštěné oči, ustal všechen
pohyb. Neozval se jediný zvuk, bylo slyšet jen vyděšené dýchání, jež
přebilo zvířecí zápach shromážděných lidských bytostí: moči a výkalů,
menstruace a vytrácející se pach porodu. Zhnisané ruce mi mokvaly 
a voják na ně vrhl znechucený pohled. Hledala jsem kus suchého hadru,
a to mi ve tmě chvíli trvalo.
„Pospěš si!“ popoháněl mě. „Nebude na tebe čekat věčnost.“
V té chvíli jsem uvažovala jasně: zemřu tak jako tak, nebudu tedy ten
okamžik urychlovat. Velitel si nikoho nezval k přátelskému odpolednímu
poklábosení.
V ledovém větru, který mi profukoval dírami v oblečení, jsem se
paradoxně přestala třást. Napínala jsem v těle každý sval, abych si
uchovala aspoň trochu tepla. Z druhé strany holého dvora se na mě
upíraly další pohledy, v nichž jsem četla, jak odhadují, co mě čeká, 
a současně jsem se snažila nezaostávat za ukázkově pochodujícím
vojákem. „Jistě, na Anke si vzpomínáme,“ budou si později vyprávět ve
vlhké ubikaci. „Ten den, kdy ji zavolali k veliteli, mám v živé paměti. Už
jsme ji pak nikdy neviděli.“ Budu-li mít štěstí, stanu se součástí takových
vzpomínek, budu žít dál v historkách.
Dozorce mě vedl mezi boudami až k bráně, kde stála administrativní
budova. „Běž, běž,“ zavrčel a postrčil mě k ní.
Dveře toho domu jsem nikdy předtím neviděla a zpomalila jsem, abych
obdivovala spletité řezby na vnější straně, anděly a nymfy, jež určitě
vytvořil Ira, kameník a řezbář, který minulou zimu umřel na zápal plic. Ze
všeho, co kdy udělal, čišelo, jak je na své dílo hrdý, i tady z těch dveří do
domu nepřítele, i když jsem si všimla maličkého chrliče vtěsnaného mezi
dvě růže, který jasně zpodobňoval nacistické zlo. Klopýtala jsem do
schodů ke dveřím a tohle drobné řezbářovo buřičství mi dodalo špetku
odvahy.
Uvnitř mi v nenadálém horku začaly planout tváře a nad horním rtem mi
vyrazily kapičky potu. Olizovala jsem je a měla jsem radost z jejich slané
příchuti. V rozlehlé vstupní hale obložené dřevem hučel v krbu oheň 
a vedle ležela naskládaná taková spousta polen, že by vydala na
záchranu dobrého tuctu dětí, které jsem za poslední měsíce viděla umřít.
Nepřekvapilo mě to, ani to mnou neotřáslo a já se nenáviděla za to, jak
jsem bezcitná. Naučily jsme dávat najevo jen ty emoce, jimiž se dalo
něčeho dosáhnout: hněv byl plýtvání energií, ale roztrpčení plodilo

vychytralost a kompromisy, a to vedlo k záchraně životů.
Bachař sjel pohledem po mých na kost vyzáblých končetinách a štěkl na
mě, ať se postavím k ohni, což jsem vzala jako drobný projev lidskosti.
Stoupla jsem si zády ke krbu a dovolila teplu, aby mi proniklo skrz
prodřené oblečení až na kostnatý zadek; cítila jsem, jak mi rychle seže-
hává kůži, a přestože to skoro až bolelo, vychutnávala jsem si ten pocit.
Voják zaklepal na dveře z tmavého dřeva, zevnitř se ozvalo zavolání 
a dozorce mi pokynem naznačil, abych vešla dovnitř.
Seděl ke mně zády, měl světlé vlasy, skoro až bílé – mladý árijec jako 
z plakátu. Dozorce srazil podpatky jako španělský tanečník, sedící muž
otočil hlavu a přede mnou se zjevil ukázkový model nacisty: špičaté lícní
kosti, zdravě šlachovitý, bohatá strava mu zabarvila pleť dorůžova, do
odstínu půvabných plameňáků, které jsem si pamatovala, když jsme 
s otcem chodili do berlínské zoologické zahrady. Všichni ostatní v táboře
měli pokožku v různých odstínech šedé.
Přemístil pár lejster a zadíval se mi na nohy. Jako horká sprcha mě
zaplavila nenadálá hanba, protože boty jsem měla samou díru, ale hned
jsem dostala na sebe zlost – jak jsem vůbec mohla takhle uvažovat,
vždyť za ty díry a bolestivé vřídky na zrohovatělých chodidlech může on
a jemu podobní. Zvedl pohled, po troskách mezi nohama a hlavou jen
nevšímavě sjel očima.
„Fräulein Hoffová,“ oslovil mě. „Máte se dobře?“
Jako bychom byli na čajovém dýchánku, takovým tónem to pronesl, jako
by se letmou otázkou obracel ke staropanenské tetě nebo hezkému
děvčeti. Znovu se mě zmocnilo podráždění a nedokázala jsem se přinutit
k odpovědi. Bezmyšlenkovitě se vrátil opět k papírům na stole a pouze
nastalé ticho ho přimělo znovu se na mě zadívat.
Napadlo mě, že nemám co ztratit. „Sám vidíte, jak dobře se mám,“
odpověděla jsem rázně.
Zvláštní, že po mé vzdorné reakci nepřišel výbuch hněvu, a já pochopila,
že dostal úkol, který musí splnit, nepříjemnou, ale nutnou povinnost.
„Hmmm,“ pokračoval. „Děláte tady v táboře porodní sestru? Pomáháte
zdejším ženám, všem ženám?“
Hleděl na mě s hlubokým odporem, vnímal, jak jsem snědá a černo-
vlasá, všechny mé židovské rysy, jež mě od přírody odlišovaly od jeho
germánských.
„Ano, pomáhám,“ odvětila jsem s náznakem hrdosti.
„A před válkou jste byla zaměstnaná v berlínských nemocnicích? I tam
jste pracovala jako porodní sestra?“
„Ano.“
„Máte po všech stránkách dobrou pověst,“ mluvil dál a četl si něco 
z papírů před sebou. „Vedla jste porodnické oddělení a vypracovala jste
se na pozici zdravotní sestry.“
„Ano.“ Absence jakýchkoli emocí mě u něj už začínala nudit. Nedával
najevo ani zlost.
„A od svých zaměstnanců tady jsem slyšel, že za celou dobu, co se
staráte o zdejší rodičky, jste nepřišla o jediného novorozence.“
„Při porodu ne,“ přisvědčila jsem, tentokrát vyzývavě. „Před porodem 
a po něm se to stává běžně.“
„No… ano…“ Vyhnul se tématu smrti, jako by gestem ruky odehnal
číšníka, který mu chtěl dolít čaj nebo víno. „A co vaše rodina?“
V tom okamžiku ze mě hrdost a paličatost spadly, sesypaly se na
hromádku k mým děravým botám. Hrdlo se mi sevřelo bolestí, a když
jsem musela polknout, jako bych měla v krku žhavé uhlíky.
„Mám matku, otce, sestru a bratra, pravděpodobně v táborech,“ dostala
jsem ze sebe. „Možná jsou mrtví.“
„No, o nich mám jisté zprávy,“ prohlásil a úsečně přitom odsekával slova.
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„Pocházíte z dobré německé rodiny, po všech stránkách dobré – až na
to, že váš otec nepodporuje naše válečné úsilí a váš bratr také ne. Jsou
přirozeně v naší péči a jsou naživu. A oba vědí, jak jste na tom vy.“
Pohled mu na krátkou chvíli vyjel vzhůru, aby viděl, jak na to budu reago-
vat. Když jsem nereagovala, zase jej sklopil.
„Vzhledem k návrhu, který pro vás mám, jsem považoval za nutné vás 
o tom informovat.“ Podle jeho tónu bych si mohla myslet, že mi nabízí
bankovní úvěr, a ne život. Napadlo mě v té chvíli, jestli se vítá se svou
matkou objetím, když se setkají, jestli jí dá upřímnou pusu, jestli jí někdy
brečel na rameni. Nebo se už narodil jako bezcitný lump? Uvažovala
jsem, jestli to z něj udělala až válka, citové vakuum, které s sebou nese
uniforma. Skvěle jsem se bavila, kosti se mi rozehřívaly ohněm sálajícím
z jeho krbu. Aspoň umřu s pocitem tepla a v žilách mi nebude kolovat
ledově promodralá krev. Parádně mu tu zakrvácím dokonale vydrhnutou
podlahu – to už nebude jen drobná nepříjemnost a bude snad rozmrzelý
aspoň z toho. Doufala jsem, že mu v té rudé kaluži, která se ze mě bude
rozlévat, podjedou nohy, uklouzne a krvavá skvrna se mu zažere do
kožené podrážky a bude ji tam nosit navěky.
„Fräulein?“ Z myšlenek mě neprobrala naléhavost v jeho hlase, ale
výstřel, který se rozlehl na dvoře, rána, jež prořízla ticho v kanceláři.
Jedna z mnoha, které jsme slýchaly každý den. „Fräulein, slyšela jste
mě?“ „Ano.“
„Vyžádaly si vás nejvyšší orgány, přímo Vůdcův úřad.“ Čekala jsem, že
po těch slovech se rozezní krátká fanfára na trubku, tak slavnostně to
prohlásil. „Potřebují vaše služby.“
Mlčela jsem, nevědouc jak na to reagovat.
„Za hodinu odjíždíte,“ dodal, aby dal najevo, že tím se mnou skončil.
„A co když nechci nikam jet?“ Vypadlo to ze mě, než jsem si uvědomila,
co říkám, jako by to za mě vyslovil někdo jiný.
Teď už byl viditelně otrávený, nejspíš tím, že mě nemůže na místě
okamžitě a chladnokrevně zastřelit. Jako to udělal už tolikrát předtím, jak
se o něm povídalo. Už jen zmínka o Vůdcově úřadu napovídala, že
pokud budu souhlasit a pojedu, nezemřu tady, přinejmenším ne dnes.
Velitel zaťal zuby, lícní kosti měl jako z kamene, oči šedé jako ocel.
„V takovém případě vám nebudu moci zaručit, že se vaší rodině nic ne-
stane, ani zdárný konec vašich současných obtíží.“
Takhle to tedy bylo. Budu ošetřovat ženy nacistů, pomáhat jim rodit, 
a odvrátím tak hrozbu bezprostřední smrti od vlastní rodiny. V jeho
slovech nebyl žádný skrytý význam – oba jsme věděli, jak si stojíme.
„A co zdejší ženy?“ nedbala jsem na to, že z jeho strany bylo setkání 
u konce. „Kdo se postará o ně?“

„Poradí si,“ odpověděl, už opět zahleděný do lejster. „Za hodinu,
Fräulein. Doporučuji vám, abyste byla připravená.“
Moje tělo bylo imunní vůči ledovému větru, když jsem se s pochodujícím
dozorcem vracela do baráku 23. Zajímavé bylo, že fyzicky jsem necítila
nic, dokonce ani úlevu, že jsem se z budovy velitelství dostala živá 
a zdravá. Místo toho se mi hlavou honily myšlenky – co všechno musím
vysvětlit Rose, které bylo sice teprve osmnáct, ale byla to nejlepší
pomocnice, jakou jsem tady zatím kdy měla. Rosa mi v posledních
devíti
měsících asistovala téměř při každém porodu v táboře, když bylo třeba,
poskytovala rodičkám útěchu, držela je za ruce, uklízela a utírala
matkám slzy, když jim přišli děti vzít, což se stávalo často.
Žádné židovské novorozeně po porodu nepřežilo u své matky déle než
dvacet čtyři hodin. Nežidovským rodičkám občas dovolili dítě si nechat,
než podlehlo nevyhnutelné podvýživě nebo podchlazení, ale matky si je

aspoň užily. Židovky chňapaly rukama do prázdna, jejich vzlykot sekun-
doval rytmickým náporům větru, který svištivě profukoval baráky. Pouze
jednu židovskou matku odvezli v noci i s dítětem z tábora – nejspíš na
rozkaz vysokého důstojníka, jak jsme se domnívaly. Neshodly jsme se
na tom, jestli to pro ni bylo dobré nebo zlé.
Spoluvězeňkyně v baráku mě přivítaly s ulehčením, jež se proměnilo ve
smutek, když zjistily, že odjíždím. Neměla jsem nic, co bych si měla
sbalit, a tak jsem tu vzácnou hodinu strávila překotnou instruktáží Rosy,
co všechno je třeba zkontrolovat a kde máme poschovávané skrovné
zásoby. Během neskutečně krátkých šedesáti minut jsem se pokusila
předat jí zkušenosti, které jsem získala za devět let jako porodní sestra:
jak si poradit, když uvíznou ramínka, obklady na natrženou dělohu, co
dělat, když jdou nožičky ven dřív než hlava, jak zabránit, aby matka
nevykrvácela, co když se přilepí placenta. Nedokázala jsem tak rychle
uvažovat ani mluvit, abych to všechno odříkala. Rosa se naštěstí učila
rychle. Normálních případů viděla už hodně a zažila už i několik tako-
vých, které se normálu vymykaly. Vzala jsem jí hlavu do dlaní a napjala
jsem pergamenovou pleť kolem jejích velkých očí.
„Musíš mi slíbit, že až se odsud dostaneš, uděláš, co ti teď povím,“ nabá-
dala jsem ji. „Udělej si kurz, začni pracovat jako porodní sestra a ko-
nečně zažij, jak je to hezké, když matka zůstane s dítětem. Máš dar od
přírody. Dostaň se odtud a dělej, co tě baví.“
Mlčky přikyvovala. Z očí jí vytryskly slzy, nefalšované slzy, tím jsem si
byla jistá, protože nikdo z nás nemarnil vzácné tekutiny, pokud ho něco
opravdu nevzalo za srdce. Lépe se se mnou rozloučit nemohla.
Zabušení na chatrné dveře mi připomnělo, že hodina uplynula, a já
neměla ani čas zajít do svého baráku. Stejně bych tam nikoho nezastih-
la, Graunia a Kirsten, moje opory tady v táboře, byly venku s pracovní
četou. Nezbýval mi už čas, abych je šla hledat, a tak jsem pověřila Rosu,
aby jim vyřídila, že je mám moc ráda, a rozloučila se za mě. Cestou ven
jsem se s pár ženskými objala a klopila jsem zrak, abych zakryla vlastní
úzkost. Odcházím odsud, ale co mě čeká? Možná ještě horší osud než
hrůzy tady v táboře. Nechtěla jsem domýšlet, jak moc hluboko do duše
si budu muset možná hrábnout, abych to přestála.
Velká černá limuzína už čekala, typ vozu, kterým cestovali nacističtí
hodnostáři, a s ní řidič a mladý seržant jako doprovod.
Seděl v protilehlém rohu na zadním sedadle s kamenným výrazem 
a čišelo z něj, jak mu fyzicky i morálně smrdím a jak je mnou, Němkou,
jež není loajální ke své vlasti, znechucený. Zabořila jsem se do měkké
kůže, dopřávala si hřejivého pocitu, jejž mi přinášel dotek čalounění 
z nefalšované vlny i běžící motor, zavřela jsem oči a upadla do
hlubokého, byť neklidného spánku.

Eva Braunová s Adolfem Hitlerem na Berghofu
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Kým jste chtěla být dřív: spisovatelkou nebo
porodní asistentkou?

Spisovatelkou, bylo mi devět let – četla jsem
„Harriet the Spy“ od Louise Fitzhughové, a chtěla
jsem být jako ona. Potulovala jsem se po školním
hřišti, svírala svůj notebook a pokoušela se napsat
knihu, která však vždy skončila stejně jako zápletka
z „Harriet“. Ačkoli mi to trvalo dlouho, než jsem toho
dosáhla, stále jsem snila sen, že jednou budu mít
vlastní knihu. Byl to velmi dobrý den, když se mi to vyplnilo. Přiznám se,
že pořád cítím vůni stránek, když jsem listovala prvním výtiskem. K psaní
jsem však měla vždy blízko, pracovala jsem jako redaktorka v ča-
sopisech.Ale když se mi v roce 1994 narodil syn Harry, nastartovalo to i
změnu mé kariéry.
Těhotenství a porod, byl pro mě tak silný zážitek, že jsem se rozhodla
stát se porodní asistentkou. Přihlásila jsem se k tříletému studiu oše-
třovatelství a porodní asistence a po absolvování nastoupila v Stroud
Maternity, což často vyžadovalo sloužit i pohotovostní služby. 
Psaní však pro mě stále zůstávalo zájmem a vášní a přispívala jsem do
různých odborných časopisů a stále v sobě nosila touhu napsat knihu,
což po narození druhého syna Finna bylo pochopitelně obtížné, 
a musela jsem počkat, až děti budou větší a mně zbude více času pro
sebe. Přihlásila jsem se na kurz psaní v Prema Arts Center v Uley, kde
na mě čekala malá, přátelská skupina lidí. Nikdo na nás nevyvíjel tlak,
ale spíš nás lektoři motivovali k tomu, aby každý něco během týdne na-
psal. Díky této skupině jsem si uvědomila, že potřebuji autory kolem
sebe, abych získala sebevědomí a dověděla se co nejvíce o literární
tvorbě. V podstatě volný kurz mi už nestačil, a tak jsem zahájila dvouletý
magisterský program tvůrčího psaní na Oxford Brookes University.
Udělala jsem dobře a mohu  doporučit podobný kurz každému, kdo to

myslí se spisovatelskou dráhou vážně. 

A to už byla přímá cesta k napsání knihy?

No, ještě ne. Získala jsem sice mnohem větší
sebevědomí, ale o románu jsem netušila vůbec
nic.

Chyběla vám inspirace?

Jako většina nových autorů, jsem zjistila, že
inspirace vychází z každodenního života. Napište, co víte, je běžná rada,
kterou jsem slyšela od mnohých lektorů, a proto se zdálo rozumné začít
s knihou o porodní asistentce. Pomohla mi spisovatelka Katie Ffordeová,
která mě navigovala od povídky, kterou jsem zamýšlela napsat, přímo k
románu. A tak vznikl  A Woman of War (česky Dítě třetí říše) který vypráví
příběh ženy, která byla převezena z nacistických koncentračních táborů
a byla přidělena jako porodní asistentka do blízkosti samotného Hitlera. 

Měla jste hodně zkušeností z předešlého profesního života, musela
jste přesto nastudovat nějaká další fakta? 

Každý porod v knize vychází z reálného scénáře, přeneseného do
válečné situace. Ale mnoho věcí jsem musela nastudovat. Například
jsem potřebovala důkladně prozkoumat, jak fungovaly německé porodní
asistentky, jaké měly vybavení a za jakých podmínek se rodily děti 
v některých koncentračních táborech. Historii obdivuji a mimořádně se
zajímám o válečné období, takže mě práce na knize velmi bavila. 

Psala jsem ji přibližně rok a vydala ji v roce 2018 společnost Avon Books,
divize HarperCollins.

Mandy Robotham je
novinářka, která se přes pro-
fesi porodní asistentky stala
spisovatelkou. Žije ve
Stroudu v Gloucestershire a
je hrdou matkou dvou
chlapců. Miluje divoké ženy,
Jane Austen, kavárny po
celém světě. 
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Jak knihu přijali čtenáři?
Dostalo se jí téměř jedno-
myslné chvály, a držet první
výtisk, byl pro mě téměř
magický zážitek. 
Představa, že by lidé mohli
chtít číst příběh, který by
vyšel z mé hlavy, mě stále
udivuje. 
Znamená to, že si více
vážím spisovatelů, než kdy
jindy. Vím, že není snadné
napsat knihu a přesvědčit o
její kvalitě nakladatele, aby ji
vydal. V každé knize je
opravdu krev, pot a slzy.
Kniha byla přeložena do
osmi jazyků, a i když si nikdy
nebudu moci přečíst italsk-
ou nebo litevskou verzi, je
pro mě něco neskutečného
vidět ji v tištěné podobě. 
Za úspěch považuji i po-
zvání na festivaly literatury 
v Cheltenhamu a Stroud
Book Book. 

Rádi bychom se o vás
dověděli ještě něco víc.
Máte nějaké oblíbené
místo, kde ráda čtete? 

V kavárně s dobrou kávou 
a obklopena lidmi. Ale ráda
čtu i v noci, zachumlaná pod peřinou. Je to zvlášť příjemné v zimě. 

Existuje knižní postava, s níž byste ráda uvízla ve výtahu?

Je to pan Darcy  jedna ze dvou ústředních postav v románu Jane Austen
Pýcha a předsudek (česky Leda, 2014). Dověděla bych se od něho, co
si muži mysleli počátkem devatenáctého století o ženách.

Preferujete knihu vázanou, nebo brožovanou, případně audiokni-
hu?

Miluji pevnou vazby, ale pro větší pohodlí většinou čtu knihy brožované.
Audioknihy vyhledávám také, ale neposkytují mi tak skvělý zážitek jako
ty tištěné

Kterou poslední knihu jste přečetla? 

Things in Jars came (Věci ve sklenicích) od Jess Kiddové. Zaujalo mě,
jak se jí podařilo brilantně vykreslit postavy. Miluji historické romány 
s kriminální zápletkou, a tento k nim patří.

Píšete perem nebo na počítači? 

Pro každou plánovanou knihu založím nový poznámkový blok a ručně
napíšu všechny poznámky, nápady, jména postav atd. Je to můj stálý
společník do doby, než zasednu k počítači, a to je tehdy, když začnu
přemýšlet o scénách a dialozích postav.

Kterou literární postavu byste si vybrala za kamarádku? 

Vrátím se k Jane Austenové a jejímu románu Pýcha a předsudek
a z něho bych zvolila Elizabeth Bennett. Miluji silné ženy s jiskrou, ty,
které budou všechno zpochybňovat  a nebojí se říci rozhodné „ne“.
Myslím, že bych jí pověděla, že to, co dělá a myslí, je správné. 

Kdybych nebyla spisovatelkou, byla bych… 

Byla jsem porodní asistentkou a pracovala dvacet let v porodním centru,
zbývalo mi jen psát na plný úvazek. 

Kam byste se teď nejraději vydala?

Určitě do Benátek. Ale kromě toho bych chtěla lépe poznat  Dánsko.
Zbožňuji Kodaň jako město a ráda bych se vydala i na venkov. 

Který umělec je váš nejoblíbenější? 
Pablo Picasso – génius. Mohu mít dva? V takovém případě je to ještě
David Hockney.

Na co se těšíte? 

No, mělo to být vydání nové knihy. A také předpokládám, že strávím
měsíc v New Yorku a budu se procházet městem a navštěvovat nejlepší
kavárny a galerie.

(Ze zahraničních pramenů)
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Stefan Zweig
BALZAC
Román jeho života
Románová biografie, na které Zweig pracoval více než
deset posledních let svého života, měla být jeho magnum
opus. Dílo nestačil podle svých představ dokončit, avšak 
v ucelené podobě ho vydal v roce 1946 Zweigův přítel,
spisovatel Richard Friedenthal. A ukázalo se, že vskutku jde
o Zweigovo stěžejní dílo, neboť jeho balzacovská mono-
grafie má sama parametry velkého románu.

Zweig Balzaca portrétuje s  psychologickou přesvědčivostí,
často v pozoruhodných protikladech, nejednoznačně 
a mnohdy ne zcela lichotivě. Má pochopení zejména pro
jeho tvůrčí genialitu, nezměrnou vůli a pracovitost, vidí
však i řadu lidských slabostí, občas směšných či ku-
riózních. Prokazuje také, že je velkým znalcem Balzacova
rozsáhlého literárního díla. Zweigovo vysoce působivé

líčení, jeho mnohdy mistrovské formulace a pronikavé metafory způsobují, že četba biografie je
mimořádným zážitkem. Je zjevné, že do své práce vložil Zweig velmi mnoho studia, energie,
empatie a toho nejlepšího ze svého talentu. Kdo si tuto působivou biografii, toto hluboké umělecké
dílo přečte, bude jím zasažen.
Práce vychází česky po téměř pětačtyřiceti letech jako úvod k novému výboru toho nejlepšího 
z Balzacovy tvorby, který připravuje nakladatelství Maraton.

Přeložila Jaroslava Vobrubová-Koutecká

Vázaná, 416 stran + 24 stran fotopřílohy, cena 448 Kč, ISBN 978-80-907771-2-5

https://www.kosmas.cz/knihy/284703/balzac/Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy na další straně
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PANÍ DE BERNY
Ve dvaadvaceti letech neviděl Balzac splnění ani jedné, ani druhé 
z těchto dvou passions pro lásku a slávu. Bezmocné byly všechny jeho
bezuzdné sny, marné vášnivé pokusy. CROMWELL, jímž mířil na „krále
tohoto světa“, žloutne v zásuvce, skryt a zapomenut mezi jinými bezcen-
nými papíry. Bídné romány, které hudlaří na běžícím páse, vycházejí 
a mizí pod cizími jmény; nikdo ve Francii nepronáší, nikdo mezi pěti tisíci
spisovateli této země nezná jméno jakéhosi Honorého Balzaca. Nikdo si
neváží jeho nadání, a nejméně on sám. Nic nepomohlo, že se sklonil
hluboko pod svou přirozenou míru, aby se sklepními dveřmi vkradl
alespoň do nejvykřičenějšího přístavku literatury, do braku. A nic
nepomáhá, že dnem i nocí píše a píše, s houževnatou zarytostí hladové
krysy, která se mermomocí chce prohlodat do spižírny, jejíž lákavá vůně
ji pálí až v útrobách. Nejneslýchanější úsilí ho nepřivedlo ani o krok dál.
Osudný pro Balzaca v oněch letech není nedostatek síly – ta se v něm
už vzpíná nahromaděna a nakupena –, nýbrž nedostatek odvahy. Balzac
má temperament dobyvatele a vůli prosadit se. I v řídkých chvílích skle-
slosti ví, že duchem, pílí, věděním, usilovností stojí nekonečně vysoko
nad všemi svými kamarády; ale protože je mnohaletým zastrašováním 
v rodině pravděpodobně porušena jistota jeho chování, nedovede této
své vnitřní smělosti uvolnit cestu: Smělý jsem sice byl, ale jen duševně,
nikoli svým vystupováním.
Až do třicátého roku se jako umělec neodváží na jemu přiměřený úkol 
a v soukromém životě si jako muž nevěří ve vztahu k ženě. Ač tato
představa v první chvíli působí sebegroteskněji, pozdější dravý,
nevázaný muž byl po celé své mládí téměř chorobně nesmělý. Ale
nesmělost nemusí vždycky pramenit ze slabosti; jen člověk již vyvážený
je opravdu jistý, a přemíra nepoužité síly, která ještě neví, co se sebou
počít, snadno způsobuje svými neklidnými nárazy, že duše kolísá: kolísá
mezi vypínavostí před sebou samým a zároveň úzkostí přiznat tuto ještě
ničím neprokázanou sílu před jinými.
Mladý Balzac se vyhýbá ženám, nikoli ze strachu, že by se zamiloval,
nýbrž naopak, že se bojí své vlastní bouřlivosti. Také smyslnost se
začala u něho projevovat pozdě, sám mluví o pubertě, kterou nadměrně
prodlužovala práce, a o své mužnosti, která jen váhavě vyháněla zelené
letorosty.
Později však prokrvuje podsaditého, širokoplecího mladíka s téměř
černošsky odulými rty tak prudce, že mu dává nejmohutnější sexuální
zdatnost, jež může být muži dána: schopnost nevybíravosti. Balzac jako
člověk smyslů a obrazotvornosti nepotřebuje u ženy ani mládí, ani
půvab. Tento mág vůle, který si ve svých hladových letech píše na stůl
jídelní lístek a domnívá se, že pojídá kaviár a paštiku, zatímco v zubech
drtí tvrdý, starý chléb, tento muž je schopen, jakmile použije své vůle,
vidět Helenu v každé ženě, i v Hekubě. Ani stáří, překročivší hranice
kanonického věku, ani porušené tahy, ani otylost, ani jiné kazy, jež by
eklektického milovníka přinutily k biblickému josefovskému gestu, nejsou
pro něho zábranami. Bude milovat, koho chce milovat, a vezme si, čeho
se mu právě zachtělo.

Tak jako je coby spisovatel ochoten propůjčit své pero bez výběru každé-
mu mazalovi, tak je jako muž ochoten dát si dohodit každou ženu, která
ho vysvobodí z rodinného otroctví, a je jedno, bude-li hezká či ošklivá,
omezená či hašteřivá. Jeho první námluvy jsou – právě tak jako jeho
knihy – zcela anonymní.
Poohlédni se pro mne – píše tento prapodivný mladý idealista sestře –
po nějaké bohaté vdově s jměním … a vychval mě: dvaadvacet let,
hodný hoch, slušného zevnějšku, jiskrných očí, plný ohně. A jako manžel
nejlepší paštika, jakou kdy nebesa upekla.
Jako v knihkupeckých krámech v Palais Royal lze tenkrát Honorého
Balzaca lacino koupit i na sňatkovém trhu, protože svou cenu hodnotí
téměř nulou; Balzac nebude v sebe věřit dříve, dokud ho nepovzbudí
alespoň jediný člověk. Nakladatel, kritik, který by mu přislíbil úspěch,
žena, která by mu darovala úsměv, a zakřiknutost by z něho spadla. Ale
sláva ho nechtěla, ženy si ho nevšímaly; a tak chce alespoň třetí pozem-
ský statek: peníze, a s nimi svobodu.
Že ženy neznámého mladého studenta zvlášť nepovzbuzovaly, je samo
o sobě pochopitelné. „Mladý, velmi ošklivý muž,“ tak začíná Vigny své
tehdejší líčení; jako zanedbává svůj talent, zanedbává v oněch letech
také svůj zevnějšek, a sami mužští kamarádi si s odporem povšimnou
jeho nechutné mastné hřívy, špatných zubů, které při chvatném mluvení
rozstřikují sliny, a nezavázaných tkaniček u bot. Rovněž starý venkovský
krejčí v Toursu, jehož úkolem je obracet pro něho otcovy obnošené
obleky, nedokáže při jeho široké býčí šíji a mohutných ramenou dodat
fraku módní švih. Balzac ví, že ho jeho vrozená krátkonohá těžkopád-
nost činí směšným, když se pokouší jako tehdejší élégants při chůzi
koketně kroutit nebo se odvážit na parkety k tanci. A tento pocit
méněcennosti před ženami způsobuje, že znovu a znovu prchá zpět k
svému osamělému psacímu stolu. Co je mu platné „ohnivé oko“, když se
ihned ukryje pod víčko, jakmile se k němu blíží krásná žena? Co duch,
vědomosti, vnitřní překypující hojnost – když se neodváží promluvit, když
ze sebe vypraví jen několik koktavých, bezmocných slov tam, kde se jiní,
tisíckrát hloupější, dovedou vlichotit svižnými frázemi? Mladý muž ví, že
by dovedl hovořit tisíckrát lépe, že jeho schopnost svádět, eroticky a také
sexuálně obšťastňovat je v něm neskonale živelnější než v těchto
hezounech v dobře střižených fracích a s pečlivě uvázanými nákrčníky,
kteří si pohrávají s lorněty. Ve svém neukojeném hladu po lásce by byl
ochoten dát všechna svá budoucí díla, svou inteligenci i své umění,
svého ducha i své vědomosti za ono druhé umění, naklánět se tak
vláčně a s rozjiskřenými zraky k ženě a při tomto sklánění cítit chvění
jejích ramen. Ale není mu dopřána ani jiskřička takových úspěchů, jež by
se byla při síle jeho fantazie ihned rozhořela v plamen, ozařující celý
svět. Jeho pohled říká ženám tak málo jako jeho jméno nakladatelům, 
a je to sám Balzac, který svému hrdinovi Rafaelovi dává v ŠAGRÉNOVÉ
KŮŽI líčit porážky svého mládí: Má duše, jíž bylo znovu a znovu
překáženo a znemožňováno, aby se projevila, uzavírala se víc a víc do
sebe. Třebaže jsem byl z domova otevřený a přirozený, přece jsem asi
působil chladně a nepřirozeně… Byl jsem plachý a nemotorný; pochybo-
val jsem, že by můj hlas mohl být sebeméně působivý; nesnášel jsem
sama sebe, shledával jsem, že jsem ošklivý, a styděl jsem se za sebe.
Navzdory onomu vnitřnímu hlasu, který nadaného člověka v jeho
strázních vždycky udržuje a který na mě volal: Odvahu! Kupředu!
Navzdory zjevení, které probleskávalo v mé samotě a ukazovalo, jaká je
ve mně síla, navzdory naději, kterou jsem čerpal, když jsem tehdejší díla,
jimž se obecenstvo obdivovalo, srovnával s uměleckými díly své fan-
tazie: byl jsem nejistý jako dítě. Byl jsem kořistí nejdivočejší ctižádos-
tivosti, domníval jsem se, že jsem určen k velikým věcem, a zároveň
jsem cítil svou nicotnost… 



www.emaraton.cz

Mezi mladými lidmi svého věku jsem se setkával se sektou chvastounů,
kteří chodili se vztyčenou hlavou, žvanili jalovosti a bez jakýchkoli zábran
usedali vedle žen.
Ti mi imponovali nejvíc: nestoudnostmi, které dávali k lepšímu, způso-
bem, jakým okusovali hlavici své hůlky, svým strojeným tlacháním.
Prostituovali ve svých řečech nejhezčí ženy, tvrdili, že s každou leželi 
v posteli, nebo se alespoň tak tvářili, a zároveň si hráli na povznesence,
pro něž takové rozkoše vlastně vůbec nic neznamenají. Nejctnostnější,
nejcudnější žena byla v jejich očích pouhou snadnou kořistí – bylo ji
možno dobýt prostým slovem, nepatrným, odvážným posunkem, prvním
drzým pohledem! Prohlašuji ti na čest a svědomí: tenkrát se mi zdálo, že
je méně obtížné získat moc nebo literární slávu než dobýt mladou,
duchaplnou a půvabnou urozenou dámu…
Viděl jsem tenkrát dost žen, které jsem zpovzdálí zbožňoval, pro které by
mé srdce bylo bývalo ochotno podstoupit jakoukoli zkoušku – byly by
mně mohly duši rozervat na kusy, má energie by se nezalekla žádné
oběti, žádné trýzně. Náležely hlupákům, které bych já nechtěl mít ani
jako domovníky…
Byl jsem dozajista příliš prostoduchý pro tuto vyumělkovanou společ-
nost, jež se pohybuje v umělém světle a všechny své myšlenky odívá 
v konvenční fráze nebo v módní úsloví. A nedovedl jsem ani mluvit
mlčením, ani mlčet tlacháním. A tak jsem nakonec musel oheň, který mě
stravoval, ukrýt ve své hrudi. Přitom jsem měl přece duši, jakou si ženy
mohou jen přát, plnou oné blouznivosti, po které touží, měl jsem opravdu
onu sílu, jíž se oni hňupové jen holedbali – ale všechny ženy jednaly se
mnou záludně a krutě… Ó, mít pocit, že jsme zrozeni k lásce, že jsme
určeni k tomu, abychom ženu učinili šťastnou, a nenajít jediného
člověka, ani odvážnou a vznešenou Marcelinu, ani nějakou obstárlou
markýzu. Nosit s sebou ve své žebrácké brašně poklady a nenajít niko-
ho, ba ani dítě, ani nějakou zvědavou mladou dívku, které by je mohly
obdivovat. Často jsem ze zoufalství chtěl na sebe vztáhnout ruku.
Avšak i snazší dobrodružství, v nichž mladí muži jinak nalézají náhradu
za své vysněné lásky, jsou mu odepřena. V městečku Villeparisis ho
střeží rodina, v Paříži nedopustí souchotinářský rodičovský měsíční
příspěvek, aby si pozval k večeři byť nejchudší grizetku.
Leč čím vyšší je hráz, tím mocnější je tlak vodní masy, který ji chce
roztříštit. Jako mnich postem a modlitbami, tak dokáže Balzac toto
dychtění po ženách a něžnostech nějakou dobu potlačovat fantastickou
prací. Ve svých románech tone v náhražkách skutečnosti a opájí se
svými – značně kýčovitými – hrdinkami. Tato obrazotvornost v něm však
– je to začarovaný kruh – jen živí zápalný živel. Ve svém dvaadvacátém
roce je Balzac přeplněn stále se stupňujícím dychtěním. Nesmírná
mohoucnost lásky čeká jen na první podnět k svému vyžití. Balzac už
nesnáší svou samotu. Chce konečně žít, konečně milovat, být milován.
A kde Balzac nasadí svou vůli, vytvoří si ze zrnka prachu nekonečno.
Potlačované vášně si jako jiné přírodní živly, jako vzduch, voda a oheň,
když jsou sraženy na nejkrajnější tlakový bod, prolomí průrvu na
nejneočekávanějším místě. Balzacův rozhodující zážitek začíná v ma-
lém městě, a téměř ve stínu jinak tak úctyhodného domova.
Náhoda chtěla tomu, že rodina de Berny má v Paříži svůj městský byt
vedle pied-à-terre rodiny Balzacovy a právě tak jako ona letohrádek ve
Villeparisis. Z toho brzy vyplyne bližší seznámení, které maloměšťanská
rodina Balzacova musí pokládat za nemalou čest. Pan Gabriel de Berny,
syn skutečného guvernéra a sám conseiller à la cour impériale, císařský
dvorní rada, pochází z dobré šlechty; původ jeho značně mladší ženy
není tak modrokrevný, zato však zajímavější.
Její otec Filip Josef Himmer, příslušník staré wetzlarské muzikantské
rodiny, se směl těšit obzvláštní ochraně Marie Antoinetty, jež mu dala za

manželku svou vlastní komornou Markétu de Laborde. Po časné
Himmerově smrti – umírá ve třiceti letech – je spojení s královským
domem ještě užší, neboť vdova se v druhém manželství provdá za rytíře
de Jarjailles, nejodvážnějšího ze všech royalistů, který se v době
nebezpečí osvědčí jako nejvěrnější z nejvěrnějších; vrací se z Koblenze
a s ohrožením života se pokouší o nemožné, o vysvobození uvězněné
královny z Conciergerie. Sedm dětí, hezounká děvčátka a roztomilí
chlapci, oživují a rozveselují prostorný letohrádek; je tam plno smíchu,
žertů, her a chytrých řečí. Pan Balzac se snaží bavit pána, od té doby,
co postupuje ztráta jeho zraku, poněkud mrzoutského a přihlouplého.
Paní Balzacová uzavírá přátelství s paní, přibližně stejně starou a rovněž
poněkud romanticky založenou. Laura Balzacová se stává družkou
mladých dívek.
A je výborné, že se i pro Honorého najde vhodné použití. Jelikož rodiče
neberou jeho literární činnost příliš vážně a mladý povaleč má za
přístřeší a stravu konat alespoň něco užitečného, přimějí ho, aby v ho-
dinách, kdy nepracuje na románě, vyučoval svého mladšího bratra
Henriho. Jelikož Alexandre de Berny je přibližně téhož věku, není nic
přirozenějšího, než že Balzac dává opakovací hodiny oběma najednou,
a tak dochází dvaadvacetiletý mladík, který vítá každý podnět, může-li se
k domu svých rodičů obrátit zády, častěji a častěji do útulného, veselého
letohrádku Bernyových.
Brzy začne být Balzacově rodině něco nápadné; za prvé že Honoré i ve
dnech, kdy nevyučuje, putuje k Bernyovým a tráví tam celá odpoledne 
i večery, dále že se pečlivě obléká, že je přístupnější a zřejmě vlídnější.
Rozluštění této šarády není pro matku nijak obtížné. Její Honoré je
zamilován, a není pochyb o tom, do koho. Paní de Berny má kromě již
provdané dcery mladičkou, jako obrázek krásnou Emanuelu – „byla úch-
vatná krasavice, indický květ!“ píše Balzac o dvacet let později –, jež byla
jen o něco málo mladší než Honoré.
Balzacova rodina se usmívá pod vousy. To by nebylo tak špatné, bylo by
to dokonce to nejrozumnější, co tento nevyzpytatelný mládenec až
dosud začal, neboť rodina de Berny stojí společensky vysoko nad nimi 
a je – a tím matka Balzacová nikdy nebude pohrdat – značně zámožná.
Se ženou z tak vlivných kruhů by pak Honoré dosáhl ihned výnosného
postavení a kromě toho ještě úctyhodnějšího, než je houfné vyrábění
románů pro malé nakladatele. A tak podporují toto potěšitelné sblížení 
a matka Balzacová pravděpodobně v duchu již přemítá o zaokrouhlené
číslici věna v brzké svatební smlouvě. Sní o svatební smlouvě Honorého
Balzaca a Emanuely de Berny, ozdobené všemi podpisy oboustranného
příbuzenstva.
Je však neblahou sudbou matky Balzacové, že i když svým přísně
měšťansky orientovaným způsobem poctivě usilovala o synovo blaho,
nikdy o něm nevěděla to, co bylo podstatné. Také tentokrát byl její dohad
zcela nesprávný. Není to okouzlující dívenka Emanuela de Berny, nýbrž
matka – a dík provdané dceři již babička –, jež okouzlila Balzaca. Na tuto
nejnepravděpodobnější ze všech možností, že by pětačtyřicetiletá žena,
která porodila devět dětí, byla ještě s to roznítit milostnou vášeň, nikdo
ani nepomyslel. Byla-li madame de Berny v mladších letech krásná,
nelze pro nedostatek dokumentárních obrazů zjistit. Jisté je jenom to, že
ve svém pětačtyřicátém roce byla pro mladého muže daleko mimo hrani-
ci erotické žádoucnosti. I když zádumčivá křehkost jejích rysů působila
přitažlivě, její tělo již dávno zbaculatělo. Ženskost se již úplně přelila 
v mateřskost. Ale právě tato mateřskost, po níž Balzac po celé dětství 
u své vlastní matky marně dychtil, je asi to, co v této podobě hledá 
a nalézá. Tajemným instinktem, který jako strážný anděl provází
každého génia na jeho pouti, poznává, že síle v něm sídlící je třeba
vedení a řízení, vědoucí a milující ruky, jež uvolní a ruší napětí, jež to, co
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je v něm hrubého, zjemní 
a uhladí, aniž zraní. Jež ho
povzbudí a zároveň mu
ukáže jeho chyby, ale nikoli
způsobem kritickým, zlovol-
ným, nýbrž pomocným 
a spolutvořivým, jež se
snaží myslet jeho myšlenka-
mi a jeho bujným snům se
neposmívá jako čirému
bláznovství. Živelná potřeba
sdílnosti, bouřlivá touha
svěřovat se, kterou jeho
vlastní matka pociťovala
jako neslýchanou aroganci,
může se konečně s důvěrou
vybíjet u této ženy, jež mu,
skoro stejně stará jako jeho
matka, naslouchá  s jasný-
ma, chytrýma, dobrotivě
účastnýma očima, když před
ní sní své plamenné plány.
Bude jeho drobné ztráty
sebeovládání a neobratnos-
ti, jeho nejapnosti  a beztak-
tnosti šetrně opravovat,
avšak nikoli pánovitým,
přísným matčiným  způso-
bem, nýbrž neznatelně ho
bude formovat, opatrně ho
vychovávat, a již tím, že se citlivá, naslouchající k němu skloní, napřímí
pokleslé sebevědomí. Ve své PANÍ FIRMIANIOVÉ líčí štěstí tohoto
duchovního setkání.
Měl jste někdo to štěstí, že jste se setkal se ženou, jejíž harmonický hlas
propůjčuje slovům půvab, který rovněž obestírá celé její chování?
Ženou, která dovede mluvit i mlčet, která vás svou vlídností a něžností
zaujme, která  šťastně volí svá slova a hovoří ryzí řečí? Její škádlení jsou
jako laskání, její kritika nezraňuje; nerozpráví o věcech hašteřivě, nýbrž
se spokojuje tím, že rozhovor řídí a v dané chvíli odvádí na jiné pole. Je
roztomilá a usměvavá, v její zdvořilosti není nic nuceného, i když o něco
usiluje, přece nikdy není přehnaně úzkostlivá, úcta, kterou jí musíte
prokazovat, není nikdy víc než pouhý sladký stín, nikdy vás neunavuje,
propouští vás spokojeného s ní i s vámi. A tento líbezný půvab je vtisknut
do všech věcí, jimiž se obklopuje.
V jejím domě lahodí všechno očím, vzduch, který dýcháte, zdá se vám
vzduchem domova. Tato žena je přirozená. Nekoná nic s námahou,
nevystavuje se na odiv, vyjadřuje své city prostě, protože cítí upřímně…
Je něžná a veselá zároveň, utěšuje neobyčejně mile. Budete ji milovat
tak horoucně, že budete ochoten shledávat, že je v právu i tehdy, kdyby
se tento anděl někdy dopustil chyby.
A pak, do jaké nové, do jaké jiné společenské atmosféry vstupuje v tomto
kruhu! Jak styk s ní učí tohoto mladého muže, který jako nikdo dovede
vidět souvislost lidí s jejich dobou, cítit a prožívat dějiny jako nejživější
přítomnost! Při křtu této ženy byli vévoda de Framsac a kněžna de
Chimayes zástupci kmotrů tak vznešených jako francouzský král a krá-
lovna; po Ludvíkovi XVI. se jmenuje Laura Ludvika, po Marii Antoinettě
se jmenuje Antoinetta. V domě svého otčíma rytíře de Jarjailles slýchala
tohoto nejvěrnějšího z věrných vyprávět, jak se s nebezpečím života

vloudil do Conciergerie 
a přijal z královniných
rukou dopisy jejímu milci
Fersenovi. Snad mu ukáže
královnin vděčný dopis,
který rodina spolu s kapes-
níkem, smočeným na
popravišti v královnině krvi,
chová jako největší poklad,
onen poslední, otřesný
dopis: „Snili jsme krásný
sen, toť vše. Bylo však
velkým ziskem pro mne, že
se mi při této příležitosti
opětně dostalo nového
důkazu Vaší oddanosti.“
Jaké jsou to vzpomínky,
jak oživují tisícerými jed-
notlivostmi obrazotvornost,
jak vzrušují smysly, jak
rozněcují vůli k práci 
a tvoření! Lze si představit
mladého Balzaca, opuště-
ného chlapce, jehož mládí
chřadlo  ve vězeňských
kobkách semináře a v bíd-
ném podkroví v rue
Lesdiguières, který doma
stále jen slyší věčné
maloměšťanské nářky nad

drahou činží, nad úroky, nad vklady a doživotními rentami a že by přece
jen konečně měl vydělávat a stát se počestným měšťanem nebo drob-
ným úředníčkem. Lze si představit, jak naslouchá, když křehký, něžný
ženský hlas vypráví tyto velké le-gendy o umírajícím království a hrůzách
revoluce, a když jeho vlastní netrpělivá, znovu a znovu překotně
předbíhající zvědavost není odháněna odmítavým slovem, nýbrž
přijímána s mateřsky teplým pohledem. Při takových rozhovorech cítí,
jak se jeho obrazotvornost znásobuje, jak jeho srdce roste; vděčně
nahlíží netrpělivý básník s pomocí této vlídné učitelky poprvé do života.
Tak to začalo s madame de Warens, když vzala k sobě do domu
mladého Jeana-Jacquesa Rousseaua. Také ona chtěla nemotorného,
nevykvašeného, bouřlivého mladíka jen trochu řídit a vést a vychovávat.
Také ona nemyslela a nezamýšlela nic jiného než podělit se 
s nezkušeným o svou zkušenost. Ale mezi učitelem a žákem snadno
dochází k proměně citu, nepozorovaně přecházejícího v erotiku.
Bezděky se výtka mění v něžnost, úcta v lásku a touha po důvěrném
pobesedování v dychtění po vroucnějších důvěrnostech. Také madame
de Berny se dává zprvu oklamat nesmělostí mladého, ohnivého muže 
a domnívá se, že je to jen úcta k jejím letům, k její společenské
nadřazenosti. Netuší však, když vlídným povzbuzováním uvolňuje jeho
sebevědomí, jakou démonickou sílu tu osvobozuje, jaký žár po léta
dušeného ohně může rozpoutat už pouhý pohled. Nemůže tušit, že pro
člověka takové obrazotvornosti jako Balzac její léta nic neznamenají a že
jeho nesmírná schopnost rozplamenit se a nadchnout může učinit ji,
matku, babičku, ještě žádoucí. Leč Balzacova vůle milovat, tato
jedinečná vůle, vytvoří si, vynutí si tento zázrak...
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Honoré de Balzac
LILIE V ÚDOLÍ
Na rozdíl od mnoha jiných Balzacových románů, v nichž
autor vystupuje jako kritik společenských, politických či
morálních poměrů své doby, Lilie v údolí je zasvěcena
soukromé tematice, vztahu mezi mužem a ženou, a v tomto
smyslu je nadčasová.

Vypravěč nejprve líčí své chmurné dětství, kdy trpěl tím, že
byl odmalička dán na výchovu mimo rodinu, cítil se nemilo-
vaný, v dospívání pak pokořovaný chudobou a bezútěšně
toužící po citu a ženě. Jednoho dne se tento už dvacetiletý
chlapec, citově ani fyzicky ještě nerozvinutý, octne na
venkovské slavnosti, potká tam ženu, v níž se mu náhle
zpředmětní všechny dosavadní touhy a v náhlém pominutí
smyslů ji políbí na nahá ramena.

Od této chvíle se odvíjí příběh osudové lásky mezi Félixem
a vdanou paní de Mortsaufovou, která trpí v nešťastném

manželství s tyranským a labilním starcem. V peripetiích jejího vztahu s Félixem, plného zklamání
a nadějí, odříkání i narůstající intimity projevuje Balzac velké mistrovství. Nečekaně ironický závěr
pak podtrhuje mimořádnou působivost díla, ve kterém vzdal autor hold první ženě svého života,
paní de Berny.

Česky vychází román po téměř pětačtyřiceti letech jako první svazek edice Světoví klasici, která
přináší známá i méně známá díla géniů světové literatury posledních staletí. Kritériem výběru je
to, zda obstála ve zkoušce času a jsou schopna oslovit i dnešního čtenáře.
Přeložila Drahoslava Janderová
Vázaná, 312 stran, 348 Kč, ISBN 978-80-907771-1-8

https://www.kosmas.cz/knihy/284683/lilie-v-udoli/Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy na další straně
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Paní hraběnce Natalii de Manervillové

„Vyhovuji tvému přání. Žena, kterou milujeme víc než ona nás, má tu
výsadu, že pro ni zapomínáme na všechna pravidla zdravého rozumu.
Aby vám na čele nevyvstala jediná vráska, abychom zahnali trucovitý
výraz z vašich rtů, které rozesmutní sebemenší odmítnutí, překonáváme
jako zázrakem vzdálenosti, cedíme krev, utrácíme budoucnost. Řekla sis
dnes o mou minulost, máš ji mít. Jedno však musíš vědět, Natalie. Abych
ti vyhověl, musel jsem zmoci nepřekonatelné zábrany. Ale řekni – proč
vlastně ta podezíravost, když se někdy uprostřed největšího štěstí zne-
nadání dlouze zasním? Proč ten krásný hněv milované ženy, když se na
chvíli odmlčím? Copak by sis nemohla pohrávat s rozpory v mé povaze,
a neptat se po jejich příčinách? Skrýváš snad v srdci tajemství a chceš
znát tajemství má, aby se těm tvým dostalo rozhřešení? Uhodla jsi,
Natalie, a možná že bude lépe, když se dozvíš všechno: ano, můj život
ovládá přízrak. Jen se ho dotknu neopatrným slovem, už vyvstává v ne-
určitých obrysech a často se nade mnou začne vznášet sám od sebe.
Mám hluboko v sobě uložené vzpomínky, nádherné jako plody moře,
které se nám někdy podaří zahlédnout za klidného počasí a jež vlny při
bouři vyvrhávají na písčitý břeh. Práce, kterou budu muset vynaložit,
abych vyslovil své myšlenky, bude možná obsahovat ty dávné city, které
mě pokaždé tak bolestně zasáhnou, když se probudí příliš nečekaně.
Najdeš-li v mé zpovědi střepiny, o které by ses mohla poranit, vzpomeň
si, čím vším jsi mi hrozila, jestli tě neuposlechnu. Netrestej mě tedy za
to, že jsem ti vyhověl. Byl bych rád, kdyby má zpověď znásobila tvou
něhu. Na shledanou dnes večer. Félix“
Kterému umělci asi bude jednou patřit náš dík za tragický obraz utrpení,
které bez hlesu snášejí duše, jejichž ještě útlounké kořínky narážejí na
půdě domova jenom na tvrdé kameny, jejichž první lístky ničí nenávistné
ruce a jejichž květy spaluje mráz právě ve chvíli, kdy se otvírají? Který
básník nám vylíčí trýzeň dítěte, jehož rty sají z hořkého prsu a jehož
úsměvy spaluje oheň přísného pohledu? Příběh o těchto ubohých
stvořeních utlačovaných lidmi, kteří jim byli nejblíž a měli za úkol rozvíjet
jejich vnímavost, by byl pravdivým vylíčením mého mládí. Čí ješitnost
jsem asi mohl už jako novorozeně urážet? Jaký nedostatek fyzických či
morálních půvabů způsobil chlad mé matky? Byl jsem snad dítě
zplozené z povinnosti, dítě, jehož narození způsobila náhoda, nebo dítě,
které celý život zůstane němou výčitkou? Dali mě na vychování na
venkov a rodina na mě tři roky zapomněla. Když jsem se vrátil do rod-
ného domu, znamenal jsem tak málo, že jsem budil soucit cizích lidí.
Nemám tušení, jaký cit a jaká šťastná náhoda mi pomohly zotavit se 
z tohoto prvního úrazu: jako dítě jsem byl nevědomý a jako dospělý muž

nic nevím. Bratr a dvě sestry mi můj úděl nejen neulehčovali, ale naopak
ještě se bavili tím, že mě trápili. Byl jsem vyloučen z nepsané úmluvy,
podle níž děti na sebe neprozrazují drobné hříchy a která jim už
odmalička vštěpuje ponětí o tom, co je čest. Naopak, trestali mě často za
to, co provedl můj bratr, a nemohl jsem se proti té nespravedlnosti nijak
ohradit. Nevím, jestli se děti zúčastnily týrání, které mi způsobilo takový
žal, z licoměrnosti probouzející se už v tomto věku, aby se zavděčily
přísné matce, či zda to byl výsledek jejich sklonu k napodobování,
potřeba vyzkoušet své síly, anebo nedostatek soucitu.
Možná že to všechno dohromady mě připravilo o radosti sourozenecké
lásky. Protože mi odpírali náklonnost, neměl jsem ani co milovat – 
a přitom mě příroda stvořila k milování! Přijímá snad nějaký anděl nářky
takhle věčně odmítané citlivé duše? Zatímco u některých lidí se zneuz-
nané city proměňují v nenávist, v mé duši se hromadily a vyhloubily si
tam řečiště, z něhož později vytryskly do mého života. Chvějeme-li se
neustále o všechno, opouštějí nás síly a narůstá v nás bázlivost, která
nás nutí neustále ustupovat. Z toho pak vzniká slabost, která člověka
degraduje a naočkuje mu cosi otrockého. Mne však tato nepřetržitá
muka nutila bojovat proti ní čím dál houževnatěji, až jsem v sobě
vypěstoval schopnost mravní rezistence. Protože jsem stále čekal, kdy
přijde nějaká další bolest, jako mučedníci čekali na další ránu, propadal
jsem zřejmě rezignaci, která ve mně dusila všechen půvab a hravost
dětství. Všichni to pokládali za příznak slabomyslnosti a dávalo to za
pravdu neblahým předtuchám mé matky. Byl jsem si jist, že se mi křivdí,
a tak ve mně zdravý rozum probudil hrdost, jež zřejmě nedovolila, aby ve
mně vznikly špatné sklony, které taková výchova podněcuje. Matka mě
sice zanedbávala, přesto si však se mnou občas dělala starosti,
hovořívala o mém vzdělání a vyjadřovala přání se jím zabývat. Když
jsem si ovšem představil, jaké utrpení by mi působilo, kdybych ji musel
vídat každý den, běhal mi hrůzou mráz po zádech. Blahořečil jsem své
opuštěnosti a byl jsem šťasten, že mohu zůstat v zahradě a hrát si 
s kamínky, pozorovat hmyz a dívat se na modrou oblohu. Snivost ve mně
nepochybně podporovala samota. Za svou zálibu v rozjímání však
vděčím příhodě, která vám dá představu o mých útrapách. Byl jsem 
v domě tak nedůležitý, že mě guvernantka často zapomínala uložit ke
spánku. Jednou večer jsem se pokojně choulil pod fíkovníkem a díval se
na jakousi hvězdu s onou podivnou vášní, jakou se dávají unášet děti 
a kterou má předčasná melancholie zabarvila odstínem citlivé chá-
pavosti. Mé sestry se bavily a křičely. Poslouchal jsem jejich vzdálené
hlasy jako doprovod ke svým myšlenkám. Potom hluk umlkl, nastala noc.
Matka si náhodou všimla, že nejsem doma. Naše guvernantka, příšerná
slečna Caroline, si chtěla ušetřit důtku. Prohlásila proto, že dává za prav-
du matčiným obavám, je prý pravda, že mám z našeho domu hrůzu, 
a že kdyby mě nebyla tak pozorně hlídala, byl bych už dávno utekl.
Nejsem prý slabomyslný, ale poťouchlý. Ze všech dětí, které jí kdy byly
svěřeny, prý ani jediné nemělo tak špatné sklony jako já. Předstírala, že
mě hledá, a zavolala na mne. Ozval jsem se. Šla k fíkovníku, protože
věděla, že tam jsem.
„Co jste tu prosím vás dělal?“
„Díval jsem se na hvězdu.“
„Na žádnou hvězdu jste se nedíval,“ řekla matka, která nás poslouchala
z balkonu. „Copak ve vašem věku se někdo vyzná v astronomii?“
„Ach! milostpaní,“ vykřikla slečna Caroline, „nechal puštěný kohoutek od
nádrže, zahrada je zatopená.“
Nastal všeobecný zmatek. Sestry se předtím bavily otáčením kohoutku,
chtěly vidět, jak teče voda. Když však voda vyrazila obloukem a celé je
postříkala, ztratily hlavu, nestačily kohoutek zavřít a utekly. Dopadli mě 
a usvědčili, že jsem to uličnictví spískal já, obvinili mě ze lži, když jsem
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se zapřísahal, že jsem
nevinný, a byl jsem přísně
potrestán. Ale jak strašný
trest mi uložili! Vysmáli se
mi, že mám rád hvězdy, 
a matka mi zakázala
zůstávat večer v zahradě.
Tyranské zákazy stupňují
vášeň, u dětí ještě víc než 
u dospělých. Děti mají proti
dospělým tu výhodu, že
myslí jenom na zakázanou
věc, která tím pro ně nabývá
neodolatelné přitažlivosti.
Tak se stalo, že jsem kvůli
své hvězdě dostal často
výprask. Protože jsem se
nemohl nikomu svěřit, vy-
právěl jsem jí o svých trá-
peních tou rozkošnou vnitřní štěbetavou řečí, jíž dítě vyžvatlává své
první myšlenky, jako kdysi žvatlalo první slova. 
Ještě ve dvanácti letech v gymnáziu jsem při pohledu na ni pociťoval
nepopsatelnou rozkoš, tak hluboké stopy zanechávají v srdci první citové
zážitky z dětství.
Charles, o pět let starší než já, byl stejně krásné dítě, jako je krásný muž.
Byl otcův oblíbenec, matčin miláček, naděje rodiny, a tudíž král domu.
Byl pěkně rostlý a statný a měl domácího učitele. Mne, slaboučkého 
a neduživého, posílali už v pěti letech denně do městského penzionátu.
Ráno a navečer mě vodil tam a zpět komorník mého otce. Odnášel jsem
si z domu poloprázdný košík, zatímco spolužáci si nosili bohaté zásoby.
Kontrast mezi mou nouzí a jejich bohatstvím mi působil tisícerá utrpení.
Hlavní součástí poledního jídla, kterým se žáci posilňovali mezi snídaní
a večeří doma, byla proslulá tourská vepřová pomazánka a škvarky. Tato
pochoutka, kterou si někteří labužníci tak pochvalují, se objevuje na
stolech šlechticů z Toursu jen zřídkakdy. I když jsem o ní slyšel, ještě než
mě poslali do penzionátu, nikdy jsem neměl to štěstí, aby mi tou
tmavohnědou pomazánkou namazali krajíc chleba. Ale i kdyby nebyla
módou v penzionátě, nebyl bych po ní toužil o nic méně, neboť se pro
mne stala jakousi utkvělou myšlenkou, podobnou touze, jakou vzbudily
u jedné z nejelegantnějších vévodkyň v Paříži pikantní domovnické
omáčky a kterou jako správná žena uspokojila. Děti uhodnou žádostivost
z očí stejně dobře, jako vy z nich vyčtete lásku. Stal jsem se tudíž
vděčným terčem posměšků. Spolužáci, kteří pocházeli skoro všichni 
z měšťanských rodin, mi chodili ukazovat své báječné pomazánky, ptali
se mě, jestli vím, jak se dělají, kde se prodávají a proč je také nemám.
Olizovali se a vychvalovali škvarky, zbytky vepřového masa, osmažené
ve vlastním sádle a podobající se pečeným lanýžům.
Prohledávali mi košík, a když v něm našli jenom Olivetovy sýry nebo
sušené ovoce, mučili mě svým Ty si nemáš čím namazat?, které mě
naučilo uvědomovat si rozdíl mezi mým bratrem a mnou. Tenhle ne-
poměr mezi mou opuštěností a štěstím ostatních poskvrnil růžové květy
mého dětství a vzal svěžest mému nejútlejšímu mládí. Když jsem
poprvé, oklamán šlechetným gestem, natáhl ruku, abych přijal vytoužený
pamlsek, který mi pokrytecky nabídli, můj mystifikátor s krajícem ucukl
za smíchu spolužáků, kteří předem věděli, co na mne chystá.
Nedovedou-li se ubránit ješitnosti ani nejskvělejší duchové, jak neod-
pustit dítěti, že pláče, protože jím pohrdají a vysmívají se mu?
Z kolika dětí by se při takovém zacházení stali požitkáři, loudilové nebo

zbabělci? Aby mě přestali pronásledovat, začal jsem se prát. Má zoufalá
odvaha jim naháněla strach, ale byl jsem terčem nenávisti a neměl jsem
zbraň proti úskokům. Jednou večer, když jsem se vracel domů, dostal
jsem ránu do zad stočeným kapesníkem plným kamení. Když komorník,
který mě nelítostně pomstil, oznámil tu zprávu matce, vykřikla:
„S tím zatraceným dítětem budeme mít věčně jenom trápení!“
Když jsem zjistil, že ve škole vzbuzuji stejný odpor jako v rodině, ztratil
jsem ze zoufalství důvěru v sebe sama. Jako doma i tady jsem se stáhl
do sebe. Už podruhé ve mně napadl sníh a semena zasetá do mé duše
podruhé nestačila včas vzklíčit. Má hrdost se opírala o poznání, že ti, kdo
jsou všeobecně oblíbeni, jsou zaručeně darebáci. Žil jsem tedy osamo-
cen. Tak se stalo, že jsem zase nemohl projevit city, jichž bylo ztrápené
srdce plné až po okraj. Protože jsem byl věčně zamračený, někde zale-
zlý a nikdo mě neměl rád, utvrdil učitel mé rodiče v mylném přesvědčení,
že mám špatnou povahu. Jakmile jsem se naučil číst a psát, matka mě
poslala do Pont-le-Voy, ústavu řízeného oratoriány, kteří přijímali děti
mého věku do třídy zvané Nelatiníci, v níž byli mimo jiné i žáci se sníže-
nou chápavostí, kteří nebyli s to zvládnout základy učební látky. Celých
osm let jsem žil jako vyvrženec. Bylo tomu tak proto, že jsem dostával tři
franky měsíčně na drobné výdaje, částku, jež sotva stačila na pera,
kapesní nožík, pravítka, inkoust a papír, které jsme si museli opatřovat.
Protože jsem si z toho důvodu nemohl koupit chůdy, provazy ani žádné
jiné věci, bez nichž se zábava na gymnáziu neobejde, byl jsem vyloučen
z her. Abych se jich mohl účastnit, byl bych musel pochlebovat bohatým
nebo lichotit nejsilnějším žákům. I sebemenší zbabělost, jakých se děti
snadno dopouštějí, se mi hnusila. Sedával jsem pod stromem,
pohroužen do lítostivého snění. Četl jsem tam také knihy, které nám
každý měsíc přiděloval knihovník. Kolik bolesti se skrývalo v hloubi té
strašlivé samoty! Kolik úzkosti ve mně vyvolávala má opuštěnost!
Představte si, co musela cítit má duše při prvním rozdílení cen, když
jsem dostal dvě nejdůležitější ceny, za překlad do cizí řeči a z cizí řeči.
Když jsem si je šel vyzvednout na pódium, za hlučného potlesku a za
zvuků fanfár, nepřišel mi blahopřát otec ani matka – a hlediště přitom
bylo zaplněno rodiči všech mých spolužáků. Místo abych políbil
rozdělovače cen, jak bývá zvykem, vrhl jsem se mu kolem krku a roz-
plakal jsem se. Večer jsem spálil oba vavřínové věnce v kamnech. Týden
před rozdílením cen, v době, kdy se psaly písemné práce, byli všichni
rodiče ve městě a mí spolužáci každé ráno celí šťastní odcházeli pryč.
Mí rodiče bydleli sice jen pár mil odtud, ale já zůstával ve třídě se
„zámořáky“, jak se říkalo žákům, jejichž rodiny bydlely na ostrovech
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nebo v cizině. Při večerní modlitbě se pak ti necitové před námi holed-
bali, co báječných jídel spořádali s rodiči. Jak uvidíte, mé neštěstí bude
stále narůstat, protože společenské vrstvy, do kterých se dostanu, mi
zůstanou vždycky nepřístupné. Co úsilí jsem vynaložil, abych zrušil ortel,
který mě odsuzoval žít jen sám v sobě!
Těch nadějí, jež jsem tak dlouho hýčkal v nesčetných vzepětích duše 
a pohřbených za jediný den! Chtěl jsem přimět rodiče, aby za mnou
přijeli do ústavu, a psal jsem jim proto celé litanie překypující city. Možná
že jsem se vyjadřoval příliš vzletně, ale jak je možné, že jsem si těmi
dopisy vysloužil výtky od matky, která mě ironicky kárala za můj sloh?
Nedal jsem se odradit a sliboval jsem, že splním všechny podmínky,
které si matka a otec kladli pro případ, že by přijeli. Úpěnlivě jsem prosil
o přímluvu sestry, kterým jsem psal k svátkům a k narozeninám 
s pravidelností ubohých opuštěných dětí, ale má vytrvalost byla zbyteč-
ná. Když se blížilo rozdílení cen, zdvojnásoboval jsem své prosby,
zmiňoval jsem se o předpokládaném úspěchu. Dal jsem se oklamat
mlčením rodičů, celý vzrušený jsem očekával, že přijedou, oznamoval
jsem to spolužákům. Kdykoli se pak rozlehly na nádvoří kroky starého
školníka, který vyvolával žáky, jejichž rodiče právě přijeli, vždycky se mi
chorobně rozbušilo srdce. Mé jméno nevyvolal ani jednou!
Jednoho dne, když jsem se u zpovědi zatratil za to, že jsem proklínal
život, ukázal mi zpovědník nebe, na kterém kvetla palma zaslíbená
Spasitelovým beati qui lugent! Vrhl jsem se tedy při prvním přijímání do
tajemných hlubin modlitby, stržen okouzlujícími příběhy biblické
dějepravy. Pln horoucí víry jsem prosil Boha, aby kvůli mně zopakoval
všechny ty úchvatné zázraky, o kterých jsem četl v Knize mučedníků.
Když mi bylo pět let, vzlétal jsem ke hvězdě. Ve dvanácti jsem se chystal
zaklepat na brány svatyně. Náboženské vytržení ve mně vyvolávalo
nepopsatelné sny, které zaměstnávaly mou představivost, znásobovaly
mou vnímavost a posilovaly mé myšlenkové schopnosti. Často jsem
přičítal ty ušlechtilé vidiny andělům pověřeným, aby připodobnili mou
duši božským osudům. Nadaly mé oči schopností nazírat vnitřní smysl
věcí, připravily mé srdce na kouzla, jež činí básníka nešťastným, má-li
osudnou moc srovnávat to, co cítí, s tím, co je, a velké věci, po nichž
prahl, s málem, jehož se mu dostává. Vepsaly mi do hlavy knihu, z níž
jsem mohl vyčíst, co jsem potřeboval vyjádřit, vdechly mým rtům schop-
nost improvizace
Otec pojal jakési pochybnosti o kvalitě oratoriánské výuky, přijel si pro
mne do Pont-le-Voy a odvezl mě do Paříže, do ústavu ve čtvrti Marais.
Bylo mi patnáct let. Po přezkoušení mých schopností uznali žáka rétoriky
z Pont-le-Voy za hodna postoupit do kvinty.
V Lepîtrově ústavu jsem se setkal s novou podobou utrpení, jež jsem
předtím zakoušel v rodině, ve škole a na gymnáziu. Otec mi nedával
žádné peníze. Jakmile se rodiče dozvěděli, že dostanu stravu a ošacení
a že do mě budou hustit latinu a cpát řečtinu, bylo rozhodnuto. Za svého
pobytu na gymnáziu jsem poznal asi tisíc spolužáků, ale s žádným
nejednali rodiče s takovou lhostejností. Pan Lepître, fanatický příznivec

Bourbonů, udržoval styky s otcem v době, kdy se oddaní roajalisté po-
koušeli unést z vězení v Templu Marii Antoinettu. Teď známost obnovili,
a pan Lepître tudíž pokládal za svou povinnost vynahradit otci, že se na
něj zapomnělo. Ale částka, kterou mi měsíčně poskytoval, byla skromná,
protože nevěděl o záměrném jednání mojí rodiny. Penzion byl zařízen 
v bývalém paláci Joyeusů, ve kterém byl jako ve všech starých panských
sídlech příbytek vrátného. O přestávce, než nás domácí učitel odvedl do
lycea Karla Velikého, chodívali bohatí spolužáci na přesnídávku k vrát-
nému, který se jmenoval Doisy. O těchto obchodech Doisyho, podloud-
níka každým coulem, kterého bylo záhodno si předcházet, pan Lepître
nic netušil nebo mu je prostě trpěl. Doisy byl tajný svědek našich
poklesků, věděl o každém pozdním příchodu a zprostředkovával vy-
půjčování zakázaných knih. Posnídat šálek kávy s mlékem byl aristokra-
tický přepych, což si lze vysvětlit přemrštěnými cenami zboží z kolonií za
Napoleona. Bylo-li požívání cukru a kávy přepychem pro rodiče, pak
mezi námi bylo znamením ješitné nadřazenosti, která byla s to vypro-
vokovat naše vášně, kdyby se o to nepostaraly už naše sklony k napo-
dobování, naše požitkářství a nakažlivost módy.
Doisy nám dával na úvěr. Předpokládal, že všichni máme sestry nebo
tety, kterým leží na srdci naše studentská čest a platí za nás dluhy.
Dlouho jsem svodům kávových dýchánků odolával. Kdyby mí soudcové
věděli, jak mocné to bylo pokušení, jak se má duše hrdinsky upínala ke
stoicismu a jaké běsy jsem v sobě tak dlouho přemáhal, byli by mé slzy
osušili, místo aby je vyvolali. Ale což jsem jako dítě mohl mít velkorysost,
která opovrhuje pohrdáním bližního? Byl jsem také možná zasažen
řadou společenských neřestí, jejichž účinek má žádostivost jen zvyšo-
vala. Koncem druhého roku přijeli otec s matkou do Paříže. Den jejich
příjezdu mi oznámil bratr: bydlel v Paříži a ani jednou mě nenavštívil.
Měly přijet i sestry a měli jsme si společně prohlédnout Paříž. První den
jsme chtěli zajít na večeři do Královského paláce, odkud nás měli odvézt
do Francouzského divadla. Přes opojení, jež ve mně tento nečekaný
sváteční program vyvolal, kalila mou radost předtucha bouře, kterou
dovedou tak rychle vycítit lidé přivyklí neštěstí. Nezbývalo mi než se
přiznat, že jsem nadělal sto franků dluhů u pana Doisyho, který mi
vyhrožoval, že rodiče požádá o peníze sám. Usmyslel jsem si, že použiji
bratra jako prostředníka mezi mnou a rodiči, jako tlumočníka mého
pokání a přímluvce za odpuštění. Otec se klonil ke shovívavosti. Zato
matka byla nemilosrdná. Zmrazila mě pohledem svých tmavomodrých
očí a chrlila ze sebe hrůzná proroctví: Co ze mne bude později, když už
v sedmnácti letech vyvádím takové husarské kousky? Jsem vůbec její
syn? Chci snad rodinu přivést na mizinu? Copak jsem doma sám?
Nevím snad, že kariéra, pro kterou se rozhodl můj bratr Charles, vyžadu-
je zvláštní dotaci, kterou si bratr ostatně už zasloužil svým chováním,
které dělá čest rodině, zatímco já jí budu dělat jenom ostudu? Chci snad,
aby se obě sestry vdávaly bez věna? Copak nevím, jakou cenu mají
peníze a kolik vydání je stojím? K čemu je dobrý cukr a káva pro mou
výchovu? Nevím snad, že takhle propadnu všem neřestem?... 
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Úsměvná románová trilogie Hanse Ratha

Svět je špatný. Jakob Jakobi to zakusí na vlastní kůži,

když ho cestou na vánoční trhy okradou dva muži

v kostýmech Mikuláše a čerta. Na Zemi se zkrátka 

a dobře musí něco změnit, nejen v malém, 

ale i ve velkém. Kdo to tvrdí? Jakobův starý známý, 

Bůh osobně. Objeví se v podobě všeuměla Abela

Baumanna a ze všeho nejdřív skoncuje s Jakobovými

plány na exotickou dovolenou. A nejenom to: Bůh

tentokrát svého bývalého terapeuta bez okolků

prohlásí za nového mesiáše. O něco později se k nim

připojí i hlouček poněkud pochybných apoštolů –

avšak Jakob má o tomto způsobu záchrany světa

vážné pochybnosti. 

Bernadette von Dreien
CHRISTINA

Christina se narodila 

s výrazně rozšířeným

vědomím. Již od svého

narození projevuje

podivuhodný vhled do

dění dnešního světa a ohromuje svou vysokou etikou,

moudrostí i vnitřním klidem. Tématy jejich knih jsou

univerzální pravidla hry života, cesta duše, odhalení

svého potenciálu, podpora duchovních průvodců,

praktické tipy k navýšení vibrací, tichá revoluce

bezpodmínečné lásky. 

Jason Mason
MŮJ OTEC BYL MIB

Mimozemšťané žijí mezi námi, a to

již hodně dlouhou dobu!

Jistý muž v černém kontaktoval

krátce před smrtí svého syna, autora

této knihy, aby ho do této organizace

(MIB) uvedl jako svého nástupce a zasvětil ho do

zákulisního dění, jež se odehrává na pozadí nám

známých událostí. Jedná se o svět plný tajných orga-

nizací, zázračných technologií, které známe jen ze

sci-fi filmů, i o utajené mocenské struktury, jež naši

planetu pevně svírají ve svých pařátech.

Tom Kenyon, Judi Sion
ARKTURIÁNI

Arkturiáni jsou již od dávných dob

strážcové a ochránci lidstva.

Odkud pocházejí, jaké úkoly převzali

a jak nás podporují – o tom zde

vypráví osm z nich.

Součástí knihy je CD s arkturiánskými zvukovými

kódy.

Tyto meditace jsou úžasný, jemný a snadný nástroj

ke zkoumání jiných dimenzí

Tom Kenyon
MOUDROST HATHORŮ

Poselství dávné civilizace o tom, jak

probudit a trénovat své interdimen-

zionální schopnosti.

„Jsme Hathorové. Jsme mistři zvuků

a lásky z jedné vzestoupené inter-

galaktické civilizace. Přicházíme v lásce a oznamu-

jeme vám i vaší Zemi, že vás čeká kouzelná realita.

Jste-li připraveni vytvořit nový svět, zveme vás,

abyste se k nám připojili na cestě ducha a srdce.“

Enrique Barrios
TRILOGIE O AMIM

V jeden letní podvečer sedí malý Jihoameričan Pedrito

u moře na skále a vidí, jak nad mořem přistává UFO.

Z lodi vystoupí bělovlasý kluk přibližně stejného věku.

Mezi chlapci se rozvine neobvyklý rozhovor 

a mimozemšťan Ami pozve Pedrita na vesmírnou

procházku ve své lodi. Pedro zažije nevídaná 

dobrodružství a zasvěcení do tajů vesmíru i Země. 



Můžete nám prosím něco říct o sobě?

Když mi bylo osmnáct, nečekaně jsem vstoupil do spontánního
jogínského transu, ve kterém jsem zažil Samádhi. Tento
pozměněný stav je charakterizován hlubokými změnami ve
vnímaném čase a prostoru, pozastavením dýchání (v józe nazý-
vaným kumbhaka) a posunem vědomí. 
Jinými slovy, neuvědomoval jsem se jako osoba, ale spíše šlo 
o pocit spočívajícím ve vědomí sebe sama. Byl tam také hluboký
všezahrnující pocit míru, univerzálního soucitu a bezpodmínečné
lásky – takové, jaké jsem nikdy nezažil.
Protože jsem byl vychován v křesťanské kultuře, neměl jsem
tušení, co jsem právě zažil, ale snažil jsem objevit, o co šlo. 
Náznaky jsem našel ve spisech svatých a mystiků o velké kontem-
plativní fázi křesťanství během středověku. A další stopy se našly
v tradicích jógy, taoismu a buddhismu z Dálného východu.
Ale poslední kousek, který to pro mě všechno spojil, nepochází 
z různých duchovních tradic, do kterých jsem se ponořil ve snaze
porozumět svému spontánnímu ponoření do nekonečné zásoby
transcendentálního vědomí. Spíše toto hlubší porozumění přišlo
prostřednictvím věd – konkrétně neuropsychologie a kvantové
fyziky. Hodně mi také pomohlo mé studium psychoakustiky – jak
lze zvuk a hudbu použít ke změně vědomí.
Více než 30 let jsem pracoval jako psychoterapeut a léčil pomocí
hudby, kterou jsem složil, abych mohl měnit stav vědomí. Na
začátku své kariéry mi bylo jasné, že tento přístup prohloubil
terapeutické zkušenosti mých klientů a zrychlil jejich zlepšování
zdravotního stavu. 
V roce 1983 jsem se rozhodl vytvořit neformální vědeckou organi-
zaci výzkumných pracovníků nazvanou Acoustic Brain Research.
Po dobu deseti let jsme vědecky dokumentovali účinky zvuku 
a hudby na mozek a jeho použití jako integrační modality ke
zlepšení fyzického a emočního stavu i jako prostředek ke zvýšení
mozkové výkonnosti.

Jaká je vaše definice vědomí?

To je pro mě velmi uštěpačná otázka, protože to, jak člověk na tuto
otázku odpoví, bude naznačovat, jak se dívá na projevy vědomí.
Pod projevy vědomí mám na mysli vnější chování, do kterého se
zapojujeme při interakci s vnějším světem, a také naše vnitřní
mentální a emoční zkušenosti – jinými slovy oblast vnější reality, ve
které žijeme, a naše vnitřní realita, která ovlivňuje, jak vnímáme
sebe a své místo ve světě.
Na základě mé práce terapeuta a výzkumného pracovníka po více
než tři desetiletí jsem osobně začal vnímat vědomí pomocí dvou
velmi odlišných oborů.
První z nich je neuropsychologie, která obecně zkoumá vědomí 
jako výsledek fyziologické aktivity v mozku. Pokud v mozku ne-
existuje fyziologická aktivita, řekli by obecně neuropsychologové,
že neexistuje žádné vědomí – protože vědomí je proces, který
vzniká výlučně z mozkové činnosti.
I když to pro naše každodenní zážitky určitě platí, existují určité
stavy vědomí, které zdánlivě překračují nebo fungují nezávisle na
fyziologické mozkové činnosti. Používám slovo „zdánlivě“, protože
v tuto chvíli neexistuje vědecký konsenzus ohledně platnosti
vnitřních zkušeností, které jsou generovány při minimální nebo
žádné fyziologické mozkové aktivitě. Osobně se domnívám, že 
v důsledku toho, více otevřeni vědci obrátí svou pozornost na jevy
neobvyklých stavů vědomí, nastane vědecká shoda mozku, která
bude zahrnovat nejen fyziologickou aktivitu jako zdroj vědomí, ale
také transcendentní aktivita, která je generována z jiných aspektů
sebe sama, které jsou mimo doménu fyziologie mozku.
Mezi tyto typy osobních (tj. interních) zkušeností patří – ale
rozhodně se neomezují pouze na ně – například zážitky z blízkosti
smrti, vzdálené pozorování, změněné stavy vědomí, ke kterým
dochází během psychoterapeutické hypnózy, některé druhy snů,
některé formy hluboká meditace a určité typy kontemplativní modl-
itby, kde se radikálně mění zkušenost člověka v čase a prostoru.



Není neobvyklé, že osoby, které vstupují do těchto typů neob-
vyklého vnímání, mají to, co lze nazvat „duchovními zážitky“.

Jako terapeutovi / výzkumníkovi mi osobně připadá mnohem vy-
nalézavější zkoumat tyto typy zážitků prostřednictvím
Transpersonální psychologie a neuropsychologie, spíše než
prostřednictvím duchovních dogmat tradičně spojených s těmito
typy jasných zážitků. Důvodem této preference je, že duchovní
dogmata jsou ze své podstaty teritoriální a úzká v jejich pohledu.
Když se blížím k rozšířeným stavům vědomí, považuji za
užitečnější je brát v úvahu prostřednictvím metod zkoumání, které
jsou otevřené (tj.intelektuálně expanzivní) a založené na důka-
zech.
Práce s klienty na integraci těchto typů silné transpersonální
zkušenosti mě přivedly k přesvědčení, že tato neobvyklá setkání 
s expanzivními stavy vědomí mohou být pozoruhodným zdrojem
hlubokého vcítění a v některých případech i zvýšeného duševního
a fyzického zdraví.

K jakým výsledkům jste dospěl při výzkumu povědomí?

Moje první zkušenost se samádhi odhalila obrovský vnitřní svět,
který byl nekonečný i sebevědomý. A zatímco jsem v tomto
rozpoložení vnímal, že všichni lidé mají podobný transcendentní
aspekt – ať už si toho byli vědomi, nebo ne.
Můj „proces“ začal, když jsem se pokusil integrovat do svého
každodenního života takový rozšířený stav vědomí jako člověka,
který je  – ze své podstaty – omezen rozsahem nervového systé-
mu, který vnímá úzkou šířku pásma elektro–magnetického spektra
– nebo jinak řečeno – jsme si vědomi pouze nejmenší části reality
(ať už je jakýkoli). Dále nám biologické organismy jasně omezují
hranice času, místa a okolností. Naše biologické životy jsou
lineární s počátečním a konečným bodem.

Ale z hlediska našich transcendentních přirozeností nejsme vázáni
našimi lokalizovanými nervovými systémy, ani nejsme vázáni
časem a prostorem. Neexistuje žádný počáteční ani konečný bod.
A tento náš aspekt je nekonečný, sebevědomý a svou vrozenou
povahou soucitný.
Jak spojit tyto dvě skutečnosti bylo – a stále je – úkolem pro mě. 
A jak být prostředníkem pro vyjádření všeobjímajícího soucitu ve
světě plném tolika sporů je jedním z charakteristických znaků
úkolu, který považuji i za svůj.

Jaká byla nejhlubší vnitřní změna, kterou jste osobně zažil při
transformaci vědomí, a jak to ovlivnilo váš život duchovním 
i praktickým způsobem?

Nejhlubší vnitřní změna, kterou jsem zažil, je ta, že mé vnímání
světa bylo změněno (a stále se mění) pozitivně. V důsledku
pravidelného kontaktu se svou vlastní transcendentní povahou
jsem obecně vynalézavější a kreativnější, stejně jako soucitný
(vůči sobě i ostatním).
Pokud uvažuji o změnách v sobě v průběhu svého života, mohu
jasně ukázat na svou vrozenou transcendentní povahu jako na
faktor těchto změn. Dalším faktorem je kvalita mých vztahů s ostat-
ními. Když jsem ve vyšším vyjádření sebe sama, cítím, že komu-
nikuji s ostatními pozitivnějšími způsoby. A když se setkám s ostat-
ními, kteří přicházejí z vyšších prostor sebe sama, jsem povznesen
jejich přítomností. Toto ztělesnění transcendentního já do našeho
každodenního života (tj. vzájemná interakce s větším nadhledem,
kreativitou a soucitem) je velmi prospěšné jak pro nás, tak pro
společnost.

(Ze zahraničních pramenů)



Hathorové
Domovská galaxie: Andromeda

Domovská planeta: neznámá
Hathorové byli před 2,5 miliony
let po milion let dominantní ra-
sou v mlhovině Andromeda.

Vzhled
Hathorové jsou humanoidní a prů-
měrně vysocí. Jejich kůže je sma-
ragdová a pokrytá zlatavými vzory,
vlasy mají stříbrnou barvu. Barva
jejich očí je jantarově žlutá s drob-
nými smaragdovými tečkami.
Hathorové jsou extrémně dlouho-
věký národ, jejichž délka života se
musí počítat na tisíce let a dá se ještě prodloužit 
s pomocí techniky.

Historie
Hathorové osídlili před 2,5 miliony lety přes čtyři mi-
liony světů v mlhovině Andromeda, kterou nazývali
Hathorjan.
Před 2 300 000 lety: Frostrubin způsobil na jejich cestě
Hathorjanem explozi Supernovae S Andromedae. Při
tom přišel o život velký počet porleytských pozoro-
vatelů a tři tisíce jejich vědomí se spojily s primitivními
humanoidy Erranty, kteří brzy nato úzce spolupracovali
s Hathory.
Hathor Terak Terakdšan založil asi před 2,3 miliony let
řád Rytířů Hlubiny v Dómu Kesdšan na planetě Khrat 
galaxii Norgan–Tur jako nástupce Porleytů.

Jejich vztah k Šuwašům, jejichž první říše před 
2 miliony let padla kvůli rebélii jejich vlastních robotů,
není přesně znám.
Když Errantové před 1,6 miliony let patřili k 36 ná-
rodům, které měly za úkol postavit Roje, Hathorové se
tohoto projektu nezúčastnili.
Před 1 500 000 lety: První říše Hathorů padla po milionu
let, když hathorští filozofové proklamovali, že i smysl
života pro zachování druhu je vyčerpán.
Větší část obyvatel rezignovala, zdegenerovala a na-
konec po asi jedné generaci vymřela. Menšina ale stále
hledala vyšší cíle. Třetí část obyvatelstva ztratila
schopnost rozmnožování, žili však extrémně dlouho.
Tato část národa se usadila na ekoformovaném a pře-
technizovaném měsíci Hathorgomja u plynového obra.
Asi roku 50 000 př. Kr. byl tento měsíc zničen flotilou
Tefrodů, protože se obyvatelé nechtěli podrobit
Mistrům ostrovů. Až na hrstku osob, jako byl podrobený
Talossa a Korpel, byla tato část národa úplně vymazá-
na.
Před 1 400 000 lety: Během útoku Hord z Garbeše na
Lokální skupinu před 1,4 miliony let, bránili Andromedu
především Hathorové.
Členové národa Hathorů podporovali před 1,4 miliony
let Rytíře Hlubiny Vaikana z Vaniloonu při obraně
galaxie Tradom proti superinteligenci OCCIAN a vešli 
230 000 let později i s ním do superinteligence VAIA.

Před 800 000 lety – Strážci světla: Hathorové, kteří zů-
stali v Andromědě, dospěli k názoru, že ovládnou zá-
konitosti universa a nakonec se osvobodí ze své mate-
riální existence. Vytvořili Strážce světla a rozmístili se
po galaxiích, aby pokračovali v evoluci a ochraňovali
inteligentní rasy před válčením a samozničením.
Před 88 000 lety: Dvanáct Strážců světla zůstalo 
v Andromedě. Obranu invaze z jiného kontinua přečkali
jen Yuga a Marduk z klanu Lethos. Jejich syn Tengri se
narodil asi 88 000 let před Kristem.
Také v sousední Mléčné dráze se činila skupina
Strážců světla. Mýtus Vhratho – lemursky Vehra-a'to,
arkonidsky Vretatou, terransky Vhratho – má kořeny ve
zjevení Strážce světla Veri Hatha na Lemuru (Dvanáct
Heroenů).
Před 52 000 lety: Vzrůst lemurských uprchlíků do
Andromedy, kteří se později nazývají Tefrodi, násle-
dovalo vyhánění a války proti Maahkům a jiným
obyvatelům Andromedy. Poté Yuga a Marduk Lethos
uloží svého syna v jeho Věčnolodi do hlubokého
spánku, než se vydají na svou neúspěšnou misi k boju-
jícím stranám. Tak chtěli zajistit, že v Andromedě
přežije alespoň jeden Strážce světla. Yuga a Marduk
zemřeli při pokusu sjednat mír.
Časoví agenti Korpel a Talossa pocházeli z další části
národa Hathorů, kteří žili extrémně dlouho. Mistři
ostrovů zavraždili všechny členy národa, kteří nebyli
ochotni se podrobit a vstoupit do jejich služeb. 
Od 2 406: Tengri Lethos je vzbuzen teprve roku 
2 406 Modulanem Baar Lunem a Iltem Guckym. Spo-
lečně s Baar Lunem a Oxtorňanem Omarem Hawkem
se mu podaří zabránit vyhubení Tefrodů Maahky.
Později jeho vědomí přejde do Dómu Kesdšan a tam se
sloučí se zakladatelem Terakem Terakdšanem do
Lethos–Terakdschana, nového Strážce řádu Rytířů
Hlubiny.
3 821 (234 NGL): Během doby, kdy byl zmocněncem
Kosmokratů, potkal s Atlan v Alkordoomu Tuškana Te-
rakdšana, vnuka Teraka Terakdšana. Tuškan sledoval
stopy časových chirurgů, aby mohl pomstít vraždu
svých rodičů, a při této výpravě se natolik vzdálil od
původní etiky svého národa, že to vedlo až k tomu, že
se mu duch jeho dědečka zjevil při návštěvě Dómu
Kesdšan a prohlásil ho za vyhnance. 



TOM KENYON + Judi SiON 
ArKTuriáNi 

Arkturiáni jsou
již od dávných
dob strážcové
a ochránci lid-
stva. Odkud
pocházejí, ja-
ké úkoly pře-
vzali a jak nás
podporují – 
o tom zde vy-
práví osm 
z nich. Je mezi
nimi lékař, vě-
dec, ákášický
knihovník, vá-
lečník, mistr
meditace, též
Sanat Kumara,
Ješua ben Jo-
sef a Marie
Magdalena. 
Mluví ze své

perspektivy o skutečnostech, s nimiž se potýkají 
a o způsobech pomoci lidstvu. díky skvělým komu-
nikačním a interpretačním schopnostem Toma
Kenyona dostaly tyto zprávy písemnou formu. 
Arkturiáni jsou výjimečné, odvážné a velmi rozvinuté
bytosti.

Součástí knihy je Cd s arkturiánskými zvukovými
kódy, jež obsahuje dvě zvukové meditace: První se
jmenuje Nakura. usnadňuje meditaci, která je úžas-
ným, jemným a snadným nástrojem ke zkoumání
jiných dimenzí, vstupem přes „kura“, což znamená
přes bránu k věčnosti. druhá meditace je Arkturián-
ská regeneze. Přibližuje posluchači kolísání světla 
v arkturiánské Komoře regeneze, což je komora
znovuzrození na arkturiánské vesmírné lodi. Při této
kontemplaci můžete procítit, jak vibrace zvukových
vzorců Komory regeneze resonují celým vaším tělem.
Tyto reakce jsou biologické odpovědi na světelnou
infuzi, jíž se vám poslechem dostává.

Tom Kenyon je průkopníkem v práci s hlasem a zvu-
kem. Svůj hlas s rozpětím téměř čtyř oktáv a sklada-
telské dovednosti využívá ke změnám stavů mozku 
a přeměně vědomí. Více než patnáct let působí jako
psychoterapeut v oblasti výzkumu mozku. Má nezvyk-
lou schopnost „naladit“ svůj mozek na jakoukoliv
frekvenci, což mu usnadňuje komunikaci s bytostmi
jiných dimenzí.

Tom Kenyon

Jeden z nejuznávanějších léčitelů zvukem na
světě. Toma a jeho hlas je není možné popsat
několika slovy. 

Tomovy životní studie za několik desetiletí, jeho
zkušenosti a vědomosti z mnoha existencí mu
umožňují se přesouvat mezi moudry tibetského
budhismu, egyptskou vysokou alchymií, taois-
mem a hinduismem. V jeho workshopech a pe-
dagogické praxi zprostředkovává skrze tóny
nesmírné pole informací, které probouzí všech-
na fyzická centra, a umožňují hlouběji pochopit
tištěná slova a ducha jeho textů.

Judi Sion

Judi Sion pracovala dlouhá léta ve Washington
D.C. jako politická poradkyně a žurnalistka. Po
ukončení kariéry se přestěhovala na západní
pobřeží USA , kde publikovala knihy od Ramthy:
Poslední valčík tyranů, Finanční svoboda, UFO
a povaha reality.

Tom a Judi jsou již více než patnáct let partneři,
v životě i obchodně. V roce 2002 vydali společně
knihu Rukopis Magdalény. Už mnoho let cestují
neúnavně po celém světě a snaží se všude na
Zemi „ukotvit“ katalytické tóny Hathorů (viz
Týdeník KNIHY č. 13) a zprostředkovat co
největšímu počtu lidí jejich transformační sílu



Kdy jste se začal zajímat o zvuk a jak vás napadlo využít ho pro
léčení? 

Vlastně mě to zajímá od dětství. Moje matka říkala, že jsem celé
hodiny proseděl na houpačce a zpíval si. Zjevně jsem se tím
uzavřel do vlastního malého světa a maminka mě z něho těžko
dostávala.
Když mi bylo dvanáct nebo třináct, získal jsem velmi zvláštní
zkušenost. Bydleli jsme v činžovním domě a já si našel v přízemí
prázdnou místnost a tam si zpíval. Zaujala mě ozvěna, která
pochopitelně musela být jiná než v zařízeném bytě nebo v přírodě.
Měl jsem tam klid, nikdo mě nerušil. Až jednou jsem uslyšel kroky.
U dveří stál nějaký chlápek a já přestal zpívat. Řekl: „Nechtěl jsem
tě rušit ani vyděsit. Jen bys měl vědět,  že svým  hlasem uzdravíš
mnoho, mnoho lidí.“ Pak se otočil a odešel. 
Po studiích na vysoké škole jsem se stal profesionálním hudeb-
níkem. Žil jsem v zajetí hudby a  zřejmě i díky tomu, jsem si všiml,
že různé tóny působí na lidi různě.
Začátkem osmdesátých  let jsem se stal praktikujícím psychote-
rapeutem a začal se zabývat využitím zvuku k efektivnější výuce.
Po absolvování odborného semináře v Kalifornii jsem se vrátil do
své soukromé praxe, začal používat hudbu k urychlení terapeutic-
kého procesu u mých pacientů. Tato zvuková terapie měla značný
pozitivní vliv, a tak ji mí klienti začali doporučovat svým přátelům 
a zanedlouho za mnou začali jezdit lidé z celé země a žádali mě 
o pomoc.  Bylo mi jasné, že už nejde o náhodu, a tak jsem se snažil
vědecky zdokumentovat účinky zvuku na mozek. Spolupráci mi
nabídlo několik věhlasných vědců a společně jsme zkoumali, co se
děje v mozku, když na něj působí tóny různé výšky a intenzity, jak
reaguje na měnící se rytmus. Akustický výzkum mozku se stal mým
hlavním zaměřením na příštích deset let. Tak jsem se dostal k práci,
která má podle mě smysl. Nejprve prostřednictvím svých zájmů,
pak vymezením, co by šlo udělat pro druhé. 

Jak jste přišel na to, že lze velmi dobře využít takových
nástrojů jako jsou křišťálové misky a bubny? 

Z vědeckého hlediska jsou zdroje zvuku velmi zajímavé. V po-
čátcích mého výzkumu  jsem se zaměřil na EEG, tedy na vyšetření
aktuální elektrické aktivity mozku. Při studiu různých odborných
prací jsem narazil na článek, v němž autor dokazoval, jak shaman-
ské bubnování v určitém rytmu zvyšuje aktivitu theta v mozku
(theta léčba – metoda zaměřená na vlny v mozku).
Do té doby jsem používal elektronické generátory tónů. Mohl jsem
nastavit digitálně řízené kmitočty a vyvolávat tak změny v mozku.
Ale jak jsem začal pracovat se šamanskými bubny a jinými zvukový-
mi nástroji, velmi rychle jsem opustil používání tónového generá-
toru. 

Proč? 

Protože zvukové nástroje byly mnohem efektivnější! Například,
když jsem testoval změny stavu člověka, mohl jsem velmi jemně
měnit intenzitu zvuku bubnu, zatímco u generátoru tónů, jakmile
nastavíte frekvenci, už s tím nelze nic dělat. 

Jak tělo přijímá zvuky křišťálových mís, zvonků a ladičky? 

V mozku je něco, co se nazývá RAS neboli Reticular Activating
System. Jde o svazek nervových vláken, která se nacházejí 
v blízkosti mozkového kmene.  RAS, pokud známe, upozorňuje
mozek na přítomnost nových podnětů. Takže pokud se ve vašem
prostředí stane něco nového, nebo jiného, RAS upozorní mozek na
hrozící nebezpečí a okamžitě ho stimuluje do stavu vysoké bdělosti.
Když se stimuluje opakovaně, RAS přestane podnětu věnovat
pozornost, má sedativní kvalitu. 
Mezinárodní společnost pro studium jemné energetické medicíny,
zastává názor, že podíváte-li se na člověka, vidíte jen část toho, co

Zdroje
zvuku
jsou
velmi
zajímavé



existuje. Kolem každé lidské bytosti se rozprostírá energetické pole,
což je vědecky zdokumentované. Toto energetické pole citlivě rea-
guje na zvukovou či jinou energii. Dr. Valerie Huntová z UCLA do-
kázala, že energetické pole člověka se připojí k jinému člověku,
když obě osoby na sebe myslí. Vznikne tak velmi silné spojení obou
energetických polí, a to se dá využít při léčbě.
Stavy Alpha-Theta jsou důlěžité pro transformaci vědomí, protože
jsou snové. (Alpha byla první mozkovou vlnou, která byla pojme-
nována a popsána. Alfa stavy jsou často spojovány s meditací 
a hlubokými stavy klidu. Theta se využívá zejména při řešení
dlouhotrvajících traumat ze zneužívání návykových látek.).
V normálním stavu bdění máme tendenci dívat se na svět určitým
zažitým způsobem. Jak se dostáváme do stavu snů, objevují se
možnosti nových způsobů vidění.
Další věc, která je zajímavá na těchto mozkových vlnách, spočívá 
v tom, že v Theta je v podvědomí tak internalizována, že si už
nejsme vědomi vnějšího prostředí. A vzhledem k tomu, jak je
nastaven nervový systém, tělo – mysl skutečně interpretuje tyto
vnitřní zkušenosti jako skutečné události. Například člověk může
mít sen,  v němž vystupuje jako monstrum, a najednou se probudí
s bušením srdce a rychlým dechem. Dokazuje to existenci neuro-
logických a chemických reakcí na sny a fantazie.

Chápu, že někteří lidé jsou proti léčbě imunní, a jiní se vyléčí 
i z těžkých nemocí. Co je nezbytné, aby mozek umožnil tělu
léčit se?

Existuje několik faktorů. Jedním z nich je fyziologie, další psycholo-
gie a jemná energie. Fyziologicky musí být člověk dostatečně vní-
mavý k tomu, aby se otevřel novým energiím. Dám vám příklad. 
V muzikoterapii je klasický kus, který se často používá jako léčebný
prostředek. Jde o Pachelbelův Canon, largo, pomalé a velkolepé,
které má tendenci zvyšovat aktivitu alfa – jinými slovy, je to re-
laxační hudba. Tuto skladbu jsem využil už v počátcích mé praxe 
a všichni pociťovali příjemné uvolnění. Až do jednoho dne, kdy
tato skladba vyvolala u mého pacienta strach. Spojila se mu se
zážitkem, souvisejícím se smrtí jeho matky. Takže stimul, který uvol-
ní jednu osobu, může na někoho jiného působit zcela opačně. 
Existují určité pozorovatelné fyziologické stavy, z nichž lze odvodit
vnímavost. Klient, aby vytvořil podmínky pro léčení pomocí zvuku,
musí vstoupit do vnímavého stavu. Psychoterapií se zabývám zhru-
ba dvacet let a za tu dobu jsem nabyl přesvědčení, že máme všech-
ny prostředky pro vyléčení problémů, kterým čelíme. Jen musíme
najít způsob, jak se k nim dostat. Někteří lidé jsou velmi pružní 
v přístupu k vnitřním zdrojům a jiným je potřeba více pomoci. Takže
součástí, řekněme, zvládnutí praxe zvukového léčitele je, aby
přesně vycítil, že pacient skutečně vstoupil do stavu vnímavosti.
Neumíme přesně vysvětlit, proč se jedna osoba vyléčí a druhá ne.
Jsem však přesvědčen, že to závisí na tom, jak je člověk schopen
přijímat zvuky a otevřít se jim v hlubší úrovni svého vědomí. Je
zřejmé, že se všichni chceme vyléčit. Ale existují v nás místa, bloky,
které nám v tom brání. Někdy mohou hrát velkou roli v tom, proč
nefunguje nejen léčení zvukem, ale ani jakákoli jiná léčba.  

A co situace, kdy víte, že pacient má vůli se uzdravit, a přesto
zemře. Nepomohly bubny, mísy, zvonky, píšťaly... Kde se stala
chyba? 

Nejprve bych o tom chtěl mluvit z pohledu oboru psychoimunologie,
někdy nazývaného psychoneuroimunologie. Je to velké slovo, které
znamená, jak mysl ovlivňuje imunitní systém. A za druhé tu je má
zkušenost s manželkou Pam, která zemřela na rakovinu prsu. 
První věc je, že jde o škody, k nimž dochází v hnutí New Age, kde
lidé říkají: „Je to moje zodpovědnost za to, co se stane mně a jak to
ovlivní mé zdraví." Vědecky však bylo dokázáno, že existuje vliv
duševních a emočních zkušeností, co denně cítíme, se projeví na
naší imunitě. Ale přesto nás to neopravňuje tvrdit, že naše myšlenky
a emoce byly dostatečně jasné a silné k zabránění vzniku choroby.
Myslím, že je to velmi škodlivý způsob myšlení.
Někteří lidé si myslí, že pokud onemocní rakovinou, je to jejich
chyba. Neuvědomují si, že existuje tolik toxinů v životním prostředí
a biosféra je tak znečištěná, že to nemohou ovlivnit. Existuje příliš
mnoho skutečností, o nichž nevíme. 
To mě vede k připomenutí mé zkušenosti s mou ženou Pam. Po její
smrti, která mě velmi zasáhla nejen jako milujícího člověka, ale 
i jako jako léčitele, jsem se uchýlil k tibetskému rituálu, který přivádí
do stavu Bardo, jímž člověk prochází po smrti. Záhy po začátku
tohoto rituálu, ke mně přišla Pam a řekla: „Neplýtvej svými silami.
Jsem v pořádku. Mám něco důležitějšího. Zde je seznam mých
šperků, rozdej je a udělej svým bližním radost.” Chtěl jsem s ní ještě
mluvit, ale zahlcen svým zármutkem jsem se jen zeptal, proč mu-
sela zemřít. A ona odpověděla: „No, neuvědomila jsem si to, ale
nemohla jsem se stát Láskou, když mě omezovala lidská existence,
a já potřebovala mnohem širší svět.” Uvědomil jsem si, že její
rozhodnutí umřít bylo učiněno na úrovni duše. Jako člověk byla
skutečně odhodlána zůstat naživu a dělala pro to všechno, co
mohla, včetně dodržování všech lékařských postupů i těch alterna-
tivních. Trápilo mě, že jsem jí nebyl schopen pomoci zastavit zhoub-
né bujení. Útěchou mi může ale být, že má terapie zvukem ji
pomáhala zmírnit bolesti. Nezapomenu na její poslední slova dva-
cet minut před smrtí. „Víte, opravdu nezáleží na tom, zda žiji dvacet
minut nebo dvacet let. Důležité je, čím svůj život naplníte.”

Co je tedy podstatou terapie zvukem?

Řekl to věhlasný léčitel pomocí zvuku Jonathan Goldman: „Hudba
je nosná vlna pro terapeutický záměr.“  Znamená to, že léčení
zvukem při použití různých nástrojů má fyziologický a neurologický
účinek. O tom není pochyb, to se ukázalo. Ovšem samotné nástroje
nejsou léčbou. Věřím, že je to vědomí, které způsobuje uzdravení,
a je to souhra mezi nástrojem – ať už je to šamanský buben,
křišťálová miska, ladičky, zvonky – a  léčitelem, který ji používá, 
a pacientem. To jsoun tři prvky, které se musí propojit, aby léčba
měla potřebný efekt.

(Ze zahraničních pramenů)



TOM KENYON + 
WENDY KENNEDY
VELKÝ EXPERIMENT
Země představuje pozoru-
hodný experiment, kde je
uložen genetický materiál 
z tisíců světů. Společně 
s tímto genetickým mate-
riálem zde bylo zanecháno
veškeré emoční kódování 
a zkušenosti těchto planet
a druhů, které jsou zákla-
dem pro Velký experiment.
Existují další časové osy, 

v nichž tento experiment nebyl úspěšný. Ale vy, vaše
verze, s níž vedeme tuto konverzaci, je úspěšná, 
a proto procházíte procesem vzestupu. Informace,
které v této knize sdílíme, považujeme za nej-
vhodnější vibrační shodu pro stav, v němž se právě
teď nacházíte. Zatímco poskytujeme informace, vždy-
cky se díváme na vibrační úroveň většiny těch, u nichž
předpokládáme, že text budou číst. Děláme to proto,
abychom vám poskytli verzi pravdy, jež vám nejlépe
poslouží k získání přístupu k vašemu nejvyššímu
potenciálu. Jsme opravdu nadšení, že se pouštíte na
tuto cestu! Toto okno v čase oplývá úžasným poten-
ciálem, jenž je limitován pouze vaší představivostí.
Největší výzvou pro vás bude zbavit se zábran
způsobených vašimi hodnoceními a přesvědčeními.
Vězte, že je možné cokoliv. A o tom všem je vzestup.
Jakmile zjistíte, že navzdory všemu „negativnímu“,
hrám či manipulacím – jste to vy, kdo je tvůrcem bytí,
můžete změnit svou verzi reality. A pokud vás bude
dost, kdo se rozhodnou pro jinou verzi skutečnosti,
pak se vytvoří zcela nová časová osa, kterou následují
změny v současných událostech. A to všechno vede 
k úplně novému světu. 
Takže – zbývá udělat pouze jednu věc: Sněte svůj nej-
krásnější sen!

https://www.kosmas.cz/knihy/220115/velky-experiment/

Zakoupit můžete zde

Wendy Kennedy je intuitivní a empatická.

Během dvou desetiletí využila svých schopností

pracovat s bytostmi v jiných sférách a roz-

měrech, pomáhá druhým rozpoznávat a uvol-

ňovat staré formy energie a pomáhat jim žít 

v moderním integrovaném světě. Jasná a soucit-

ná moudrost sdílená prostřednictvím Wendy

usnadňuje posun v pochopení vícerozměrné

existence. Počátkem devadesátých let se jí

zjevily vize, kterým nerozuměla, ale které ji inspi-

rovaly k tomu, aby se vzdělávala. 

V roce 1995 začala Wendy využívat channeling

– zapisovala myšlenky, které k ní přicházely 

z jiných světů. Pracovala nejprve s vlastními

andělskými průvodci, než své poznání obohatila

průnikem do tzv. 9. dimenze (The 9th Dimen-

sional Pleiadian Collective). Plejádský kolektiv

deváté dimenze se stal jedním z nejdůležitějších

zdrojů její teorie duchovního rozvoje. Nyní se

věnuje především veřejným akcím a  organi-

zování soukromých zasedání. Kromě Plejáďanů

pracuje s bytostmi ze Sirius, Lyra a Arcturus

stejně jako s dalšími vyššími dimenzionálními

nebeskými bytostmi.

Wendy přednáší po celém světě. Byla jedním ze

šesti zdrojů pro film a knihu „Tuning in: Spirit

Channelers“ v Americe. Její práce lze nalézt také

v nově vydané knize Martine Vallée, The Great

Human Potential: Walking in One's Own Light,

která je nyní dostupná v šesti jazycích.


