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První Velký knižní čtvrtek v roce
2020 přinesl 15 novinek
domácích i zahraničních autorů
S jarním Velkým knižním čtvrtkem 19. března měla rozkvést
pestrá nabídka tuzemských knihkupectví patnácti novými tituly
z deseti nakladatelství. Bohužel velké očekávání překazila
pandémie COVIDU 19. Připoměňme si tedy znovu světové bestsellery, očekávané novinky českých autorů, knížky přinášející
zábavu, inspiraci, poznání či ponaučení dospělým i dětem.
A jaké jsou ty nejlepší knihy pro letošní jaro? Plné mystérií a napětí: Jozef
Karika, držitel mnoha literárních cen včetně Ceny literární kritiky Zlaté pero,
osminásobný držitel Zlaté knihy a trojnásobný Platinové knihy přináší novinku
Na smrt. V unikátním žánrovém mixu historické ságy, thrilleru a hororu připomíná působivou a zároveň děsivou formou, jak málo stačí k tomu, aby z nás
spadla civilizační slupka a stali jsme se krutými, bezcitnými monstry.
V boj o přežití se nečekaně promění úniková hra, která do temného uzavřeného
prostoru přivede Vincenta, Julese, Sylvii a Sama, ambiciózní investiční bankéře
z Wall Street v thrilleru Úniková hra Meghan Goldinové.
Román Melmoth Sarah Perryové, autorky bestselleru Nestvůra z Essexu, se
odehrává v Praze, městě přetékajícím historií i tajemnými stíny. Anglická
překladatelka Helena tu žije už léta. Když však v Klementinu objeví písemnosti
odkazující k dávné legendě prostupující dějinami i konkrétními lidskými životy,
její pracně vybudovaná křehká existence se začne rozpadat…
Součástí exkluzivního výběru Velkého knižního čtvrtku je nejnovější kniha polské spisovatelky a čerstvé nositelky Nobelovy ceny za literaturu Olgy
Tokarczukové Bizarní povídky. Deset povídek, každá v úplně jiném prostoru.
Volyň během vpádu švédských vojsk, současné Švýcarsko, vzdálená Asie,
imaginární místa…
To povídková antologie s názvem Krvavý Bronx se odehrává na jednom jediném místě – v nechvalně proslulé brněnské čtvrti zvané Bronx. Známí čeští
autoři jako Kateřina Tučková, Alena Mornštajnová, Jan Němec, Petr
Stančík, Petra Soukupová, Irena Dousková, Martin Reiner, Václav Kahuda,

www.velkyctvrtek.cz

Bianca Bellová ad. se nechali inspirovat novinovými zprávami z druhé
poloviny 19. století a napsali skvělé texty na „temné" motivy: Vraždy,
krádeže, otrava lékárenským jedem, bizarní záměny či sňatkové podvody, pokaždé životy žité na hraně existence.
Svěží jarní nadílka Velkého knižního čtvrtku 19. března potěší také milovníky reálných příběhů – zasvěcených nahlédnutí do životů známých
osobností. Biografie jednoho z nejvlivnějších umělců posledních padesáti let, hudebníka a zpěváka Leonarda Cohena I’m Your Man
začíná v jeho rodišti Montrealu, pokračuje do Londýna a do New Yorku
šedesátých let, kde započal svou kariéru. Sylvie Simmonsová sleduje jeho výstup na vrchol showbyznysu, ústup do ústraní v polovině
devadesátých let i jeho celosvětové turné o patnáct let později.
Strhující memoár Tary Westoverové Vzdělaná, kniha o procesu uvědomování si sebe sama, odhodlání, osobním rozvoji a rodinné loajalitě, se záhy po svém vydání stal bestsellerem. Časopis TIME Taru
Westoverovou zařadil mezi 100 nejvlivnějších osobností pro rok 2019.
A v knize rozhovorů Růžové vrány se sešlo rovnou dvacet inspirativních žen! Na otázky Pavly Jonssonové odpovídaly Monika Načeva, Iva Bittová, Lenka Dusilová, Radůza, Dagmar Andrtová
a další významné členky naší alternativní hudební scény.
Mezi velkočtvrteční autory vstupují zkušení a respektovaní novináři: Martin Řezníček pět let působil coby zahraniční zpravodaj
ČT v USA. V knize Rozpojené státy přibližuje barvité příběhy,
které dohromady tvoří americkou výjimečnost. Místy vyvrací,
jinde potvrzuje stereotypy, jež o USA máme – prostřednictvím lidí
s českými kořeny, ale i těch, kteří o Česku nikdy neslyšeli.
Přední český investigativní novinář Radek Kedroň se v novince
Sněžím! zaměřil na rozkrytí machinací a korupce v českém
zdravotnictví, kterým často bez kontroly procházejí miliardy
korun z veřejných peněz.
Pro změnu fiktivní novinář – komentátor Jan „Johan“ Souček – je hrdinou románu Až se ti zatočí hlava čerstvého
držitele Ceny Ferdinanda Peroutky Ondřeje Štindla. Když si pod svým článkem na webu přečte výsměšný komentář,
udělá jedno nesmyslné, zoufalé rozhodnutí. Začíná temně groteskní příběh, v němž o sebe křísnou dva muži
z opačných táborů společenského spektra a pak se začnou dít věci.
Kniha manželů Petry a Petra Třešňákových Zvuky probouzení vypráví příběh výchovy dcery s autismem spojeným
s mentální retardací a vážnými projevy chování. Rodiče dnes čtrnáctileté Dorotky čtivou formou reflektují vnitřní
proměnu, kterou jim roky nepřetržité péče přinesly, zachycují kouzelné momenty života s atypickým dítětem i děsivá
dramata jeho neklidu a sebepoškozování.
Pozornosti čtenářů by neměl uniknout ani autobiografický román Tanec reality, v němž čtenáře jedenadevadesátiletá
hvězda současného komiksu, Alejandro Jodorowsky nechává nahlédnout do své mysli a života. Mohou tak sledovat
jeho lidskou, duchovní a mystickou cestu od raného dětství a dospívání, přes vývoj jeho psychomagických a metagenealogických praktik až k poznání, že všechny problémy jsou zakořeněny v našem rodokmenu.
Knihovničky zvídavých dětí jarní Velký knižní čtvrtek obohatí o knížku Ruce v hlíně plnou inspirativních nápadů, která
je naučí pozorovat a prozkoumat přírodu od jara do zimy. „Zjistíš, jak pohodlně ubytovat hmyzí rodinku nebo kdy je
vhodná doba na zasetí semínek. Pomocí jednoduchého návodu si vyrobíš vlastní terárko i krmítko pro ptáčky. Neboj
se zašpinit si ruce od hlíny a objevuj přírodu – jak roste, kvete a chutná!“ vzkazuje autorka Kirsten Bradley.
Odrostlejší děti, teenagery i mnohé dospělé jistě zaujmou Řecké mýty, v nichž Luc Ferry předkládá výklad klasických
řeckých mýtů a jejich přínos moderní době. Díky tomu, že autor často využívá pro přiblížení mýtů ustálených spojení,
která dodnes běžně používáme, jako např. Midasovy uši, Ariadnina nit či popadnout býka za rohy, je jeho text dobrodružnou a zároveň přístupnou výpravou do světa antiky.
Petra Vondrová

www.velkyctvrtek.cz

Sarah Perryová
MELMOTH
Již po staletí putuje tajemná postava v rozevlátém tmavém šatu po celém
světě, vyhledává ty, kdo se provinili činem či pouhou zbabělostí, a láká je
do své společnosti. Třetí román Sary Perryové se odehrává v Praze,
městě přetékajícím historií i tajemnými stíny, jež jsou pro cizince jak nesrozumitelné,
tak děsivé. Anglická překladatelka Helena tu žije už léta poté, co prchla z Anglie, aby
unikla trýznivým výčitkám svědomí. Když se však v Klementinu objeví písemnosti
odkazující k dávné legendě prostupující dějinami i konkrétními lidskými životy, její
pracně vybudovaná křehká existence se začne rozpadat…
Přeložil Rani Tolimat
Vázaná, 280 stran, 298 Kč, EAN 9788025731277, ISBN 978-80-257-3127-7298

„Mistrovské dílo… děsivé a inteligentně vystavěné, funguje
jako horor, ale i filosofické zamyšlení nad povahou lidské vůle
a lásky.“
Washington Post
„Další gotická bomba… strašidelný román, nad kterým vás
bude mrazit do morku kostí, i když směřuje k východisku,
které je hřejivé a lidské...“
New York Times
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/249961/melmoth/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách
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Podívej! V Praze je zima, matku měst a jejích tisíc věží přikrývá
noc. Jen se podívej na tmu u nohou, v uličkách a starých
zákoutích, jako by to byl jemný černý prach, který tam někdo
nametl. Podívej se na kamenné apoštoly na Karlově mostě, na
všechny ty modrooké kavky na ramenou svatého Jana Nepomuckého. Podívej! A teď po mostě přichází ona, hlavu
skloněnou nad bělavou dlažbou – Helena Franklinová,
dvaačtyřicet let, ani vysoká, ani malá, vlasy ani tmavé, ani blond.
Na nohou má boty, které jí slouží od listopadu do března, na
zápěstí hodinky s kovovým řemínkem od matky. Tvrdé sněhové
vločky se třpytí jako kuchyňská sůl a padají jí na rukávy, na ramena, na kabát, který nosí už devět let, je stejně bezbarvý jako ona
sama. Křížem přes hrudník si nese tašku na tenkém popruhu,
v ní má dnešní odpolední práci (návod k obsluze automatické
pračky, který překládá z němčiny do angličtiny) a nesnědené
zelené jablko. Čím tohle nezajímavé stvoření přitahuje tvůj zrak,
když se nad hlavou trhají nízko letící mraky a stříbrný půlměsíc je
jako převrácená mísa, z níž se rozlévá mléko na hladinu řeky?
Ničím, vůbec ničím, a přece ano: tyhle hodiny, ty dlouhé minuty
krátkého dne, jsou poslední chvíle, kdy Helena nemá ani tušení
o Melmoth – kdy hrom je jen hromem a stín je pouhá temná
šmouha na zdi. Kdybys jí to dokázal vysvětlit (Tak běž! Chyť ji za
zápěstí a zašeptej jí to do ucha!), snad by se zastavila, zbledla
a zmateně se ti zadívala do očí; snad by pohlédla vzhůru na
nasvícený hrad nad Vltavou a dolů na bílé labutě spící na břehu,
pak by se na centimetrovém podpatku otočila a prodrala by se
davem lidí zpět. Ale ne, takhle by to nedopadlo – jen by se
usmála, chladně a trochu pobaveně (jak to mívá ve zvyku),
vyvlékla by se ti a pokračovala by v cestě domů. Helena
Franklinová se zastaví na místě, kde most přechází v nábřeží.

Tramvaje drnčí směrem k Národnímu divadlu, kde v orchestřišti
hobojisté olizují plátky a první
houslistka třikrát ťukne smyčcem
do stojánku na noty. Už je dva
týdny po Vánocích, ale mechanický stromek na Staroměstském
náměstí se pořád točí a točí,
přehrává příjemný závěr Straussovy melodie a ženy z Hove
a Hartlepoolu si hřejí ruce o papírové kelímky se svařeným
vínem. Z Karlovy ulice se sem
nese vůně šunky a dřeva v udírně
a sladkého těsta pečeného na
dřevěném uhlí, můžete obdivovat
sovu sedící na tlusté rukavici na
zápěstí, jaké má krásné peří,
a pak si ji za pár drobných na
chvilku opatrně podržet. Všechno
je to jedno velké divadlo s kladkami a lany – na večerní sebeklam
příjemné, ale nic víc. Helena se
ovšem klamat nenechá, to se jí
nikdy netýkalo – pro ni české
radosti stvořené nejsou. Nikdy se
nezastaví a nesleduje, jak se otáčí
a cinká orloj, jehož tvůrce kdysi oslepili jehlicemi, aby nemohl
zhanobit město tím, že někde jinde postaví něco ještě lepšího.
Nikdy si nepořídila sadu matrjošek v červených dresech anglického fotbalového týmu, nikdy jen tak nesedává za soumraku
u Vltavy. Provinila se zločinem, který, obává se, nelze nikdy úplně
odčinit, a tak tráví z vlastní vůle doživotní trest ve vyhnanství,
sama sobě porotou i soudcem. Světla na semaforu přeskočí, dav
se dá do pohybu, Helena splyne s hlučným proudem, narazí do
železného zábradlí a vytáhne z kapsy rukavice. V tu chvíli
zaslechne své jméno – prořízne hlaholení bohatých Korejců,
mířících k mosazí pobitým říčním loďkám v přístavišti, jako by ho
přinášel vítr od řeky. „Heleno! Heleno Franklinová!“ volá ten hlas
naléhavě, jako by ztratila peněženku. Vzhlédne, ruka v rukavici jí
vylétne k ústům a pak ho uvidí, jak stojí pod semaforem bez
kabátu a celý se chvěje zimou, vysoký, v modré košili, k hrudi si
tiskne cosi velkého a tmavého. Pohledy se potkají, ruka vystřelí
nad hlavu. „Ano?“ Panovačně a netrpělivě: „Pojď sem, ano?
Rychle, prosím tě.“ Muž se tahá za košili, jako by ho
poloprůhledné hedvábí škrábalo, tělo pod košilí se mu prudce
třese. „Karle,“ pronese Helena, zatím bez hnutí. Karel Pražan,
přesně polovina jejích přátel a známých. Seznámili se v kavárně
Národní knihovny, toho rána tam nebyl žádný volný stůl. Je
vysoký a pečlivě si drží štíhlou linii, tmavé vlasy se mu vždy
lesknou, nosí hedvábné košile a boty ze semiše či teletiny, podle
ročního období. Není to žádný elegán, ale působí tak a vždycky
vypadá, jako by se právě oholil. Ale teď, jak tam stojí a strkají do
něj procházející děti v barevných péřovkách, je už na dálku vidět
našedlá kůže a kruhy pod očima, je jasné, že v noci nespal. Mráz
mu pokryl rty namodralým popraškem, ruka, která drží na
roztřesené hrudi tu tmavou věc, je úplně strnulá, jako by se mu
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zablokovaly všechny klouby. „Karle,“ opakuje Helena a pomalu
se k němu vydává. Na vzdálenost deseti kroků spatří, že Karel
drží aktovku z hrubé černé kůže. Má opotřebované a odřené
rohy, natřikrát ji omotává kožená šňůra. Ve světle pouliční lampy
se leskne značka v rohu aktovky, ale ona nerozezná, co na ní je.
„Karle?“ osloví ho. „Na, vezmi si mou šálu. Co se stalo? Kde máš
kabát? Stalo se ti něco?“ Pak ji napadne pravděpodobnější
myšlenka. „Thea?“ Představí si Theu, Karlovu partnerku a určitě
jeho lepší polovičku, bezvládně zhroucenou v invalidním vozíku
v přízemí, jak upírá oči kamsi za sádrokartonový strop – vždycky
se báli, že se jí v noci udělá další krevní sraženina v mozku.
„Thea?“ odpoví netrpělivě Karel. „Co je s ní? Ne, Thea je v pohodě – a nechci, nech si to,“ odstrčí Heleně ruku s šálou, načež
si ji změří, jako by nechápal, proč ho obtěžuje. „Nastydneš.“
„Vezmi si to! Nenastydnu. Je mi to jedno. Hele, měli bychom si
někam sednout.“ Rozhlédne se, jako by si chtěl sednout jen tak
do tureckého sedu na chodník, pak na Helenu namíří tu koženou
aktovku a zatřese s ní. Helena vidí, že je aktovka těžká, plná
papírů, a navíc se skvrnami od vody. Karel pohne palcem a
odhalí v rohu zlacený monogram J. A. H. Heleně neujde, jak
úzkostně tu aktovku drží, hrabivě a zároveň znechuceně, jako by
to byl předmět, po kterém celý život toužil, a když za něj konečně
zaplatil požadovanou cenu, zjistil, že strašlivě páchne. „Je to
nanic. Musím to někomu říct, a ty to podle mě jediná uneseš.“
Zarazí se a nevesele se zasměje. „Víš co, i kdyby stála proti tobě
a koukala ti přímo do očí, stejně bys tomu nevěřila! Vůbec.“
„Kdo? O kom to mluvíš? Co je to za papíry, Karle? To patří
nějakému kamarádovi? Neměl bys to na mě takhle hrát.“ „Ehm…
“ zatváří se neurčitě. „Počkej, uvidíš.“ Pak vykročí a zavolá na ni
přes rameno, aby přidala, jako by byla malé dítě, navíc otravné.
Jde za ním dlážděnou uličkou pod kamenným obloukem, která
stojí sotva deset metrů od frekventované turistické trasy, ale
určitě by ji člověk nenašel, kdyby ji tedy vůbec hledal. Karel
otevírá malované dveře, protahuje se těžkými závěsy, kterými
dovnitř neproniká chlad, sedá si do potemnělého rohu a kýve na
Helenu, ať si přisedne. Ten podnik působí povědomě – vlhká
zatuchlina na oknech, zelené popelníky, čtyřicetiwattové žárovky
v zelených skleněných stínidlech – a Helenina úzkost se pomalu
rozpouští. Sedá si vedle kamaráda (který se pořád třese),
sundává si rukavice, uhlazuje rukávy svetříku na zápěstích
a otáčí se k němu.
„Musíš se najíst. Už předtím jsi byl jak tyčka, a teď jsi ještě
hubenější.“ „Nemám chuť.“ „To je jedno.“ Helena kývne na dívku
v bílé košili, pro Karla objedná pivo a pro sebe jen vodu z kohoutku. „Máš pocit, že se chovám trapně,“ osloví ji Karel. Uhladí
si vlasy a najednou je vidět, že za poslední týden zestárl o pět let
– obličej už nemá štíhlý, ale spíš vychrtlý, neholené strniště zčásti
bílé. „Možná je to pravda. Jen se na mě podívej!
Sama vidíš, že nemůžu spát. Celé noci sedím,
čtu a zase čtu… Nechci rušit Theu, tak čtu pod
peřinou. S baterkou. Jako kluk.“ „A co to čteš?“
Přinesli jim pivo a vodu, s jedinou kostkou ledu.
„Prý co to čtu! Hned k věci. To jsi celá ty. Už teď
je mi líp – jak taky jinak? Když jsi tady, všechno
to působí tak… neskutečně, bizarně. Ty jsi tak
obyčejná, že vedle tebe cokoli neobyčejného
vypadá rázem úplně nemožně. To myslím jako

kompliment.“ „Samozřejmě. No tak mi to řekni,“ posune Helena
sklenici přesně doprostřed papírového tácku, „co tedy vlastně
čteš? To máš tady s sebou, v těch deskách?“ „Přesně tak.“
Vyklepe z krabičky cigaretu značky Petra a na třetí pokus si ji
zapálí. „Jen si to vezmi. No tak, otevři to.“ Podívá se na ni málem
zlomyslně a najednou jí připadá trochu jako dítě, které v pytlíku
s bonbóny schovává pavouky. Natáhne ruku pro aktovku – je
studená, očividně strávila delší dobu na mrazivém večerním
vzduchu. Rozvazuje koženou šňůru, je utažená napevno a uzly
dávají Heleně zabrat, nakonec ale nečekaně povolí, aktovka se
otevře a na stůl se vysype štos zažloutlých papírů. „To je ono,“
hlesne Karel. „To je ono!“ Zabodne do papírů ukazováček a pak
se vyčerpaně opře o zeď. „Můžu se podívat?“
„Jestli chceš… moment, počkej chvilku,“ a v tu chvíli se otevřou
dveře a sametové závěsy se zavlní. „Je to ona? Jde sem? Vidíš
ji?“ Helena se otočí. Dovnitř vstoupí dva mladíci – je jim
maximálně osmnáct a dmou se pýchou, že si za dnešek vydělali
nějaké peníze a teď je můžou náležitě utratit. Dupou, aby se
zbavili sněhu na těžkých pracovních botách, lascivně přivolávají
servírku a pak se začnou věnovat svým telefonům. „Jenom dva
kluci,“ uklidňuje Karla Helena. „Vypadají úplně obyčejně.“ Karel
se zasměje, pokrčí rameny a napřímí se na židli. „Mě si nevšímej,“ prohlásí. „To je tím nevyspáním, jenom jsem… měl jsem
pocit, že vidím někoho, koho znám.“ Helena si ho pátravě
prohlíží. Ve tváři se mu střídá úzkost s rozpaky a ona cítí, jak v ní
sílí zvědavost jako hlad. Nakonec ale zvítězí laskavost – až bude
moct, tak promluví, říká si – a ona sklopí oči k rukopisu. Je psaný
v němčině, ozdobným písmem s výrazným sklonem, které se čte
tak obtížně, jak obtížné muselo být se ho naučit. V textu je plno
škrtanců a poznámek pod čarou, celý rukopis vypadá trochu jako
nějaký palimpsest z muzeálního archivu, ale na úvodní straně
stojí datum 2016. K rukopisu je kancelářskou sponkou připnutý
jednostránkový dopis v češtině, s datem z minulého týdne,
adresovaný Karlovi. „To ale není pro mě,“ namítne Helena a otočí
list textem dolů. Je nervózní, a tak to zaznělo ostřeji, než
zamýšlela. „Nechceš mi říct, oč jde? Chováš se jako dítě, co má
noční můry. Probuď se už konečně!“ „Kdyby to tak šlo! To by bylo
skvělé! No tak dobrá.“ Karel se zhluboka nadechne, obě ruce
položí na rukopis a chvilku se ani nehne. Pak se zeptá,
nonšalantně a uvolněně, jako by to s celou tou záležitostí vůbec
nesouviselo: „Pověz mi, říká ti něco jméno Melmoth?“
„Melmoth? Ne. To bych si asi zapamatovala. Melmoth… to není
česky, že ne? Anglicky asi taky ne…“ Pak to jméno vysloví potřetí
a počtvrté, jako by to bylo něco, co se jí najednou ocitlo na jazyku
a mohlo by to každou chvíli pořádně zhořknout. Na jejího
společníka to má zvláštní účinek: jako by najednou ožil, v očích
orámovaných tmavými kruhy mu zajiskří. ...
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Představte, prosím, krátce váš
román Melmoth.

Hlavní úlohou
Melmoth je nutit
lidi ke vzájemné
konfrontaci

Výchozím bodem mého románu
je to, že se osamělá žena doví
o existenci bytosti zvané
Melmoth. Byla zatracena a odsouzena k tomu, aby putovala dva tisíce let po Zemi
a byla svědkem nejhorších skutků lidstva. A ona jim
řekne: „Vím, jak jste slabí a zbabělí“ a nabídne lidem
pomocnou ruku a oni si musí vybrat. Buď s ní půjdou,
protože se už vzdali naděje, nebo
ji odmítnou, protože věří, že
najdou nějaký druh vykoupení
a dosáhnou spokojenosti. Má
hrdinka Helena se o této legendě
doví…

V románě Charlese Maturina
z roku 1820, (česky Poutník
Melmoth, Odeon 1972 zakoupit
možno na:
https://antikvaryat.cz/kniha/maturin-charlesrobert-poutnik-melmoth-1972-1029042) je

hlavní postavou poutník Melmoth, který má nadpřirozenou moc zjevovat se v nejrůznějších dobách a místech a za cenu, že si prodlouží
život se upsal peklu. Tato démonická postava se
postupně stává svědkem hrůzostrašných skutků, a to jak
vně, tak i uvnitř člověka.
Honoré de Balzac napsal navazující příběh a jeho román
je považovaný za jednu z nejvyšších ikon moderní
Charles Maturin
evropské literatury.
Já vymyslela legendu o ženě která společně s jinými viděla vzkříšení
Krista, ale popřela to, a za to si vysloužila zatracení. Samozřejmě
Jak se liší vaše pojetí Melmoth od zásadní rozdíl proti předchozím dvěma románům je to, že má hrdinka
předchozích verzí Charlese Maturina je žena.
z roku 1820 „Melmoth The Wanderer“ nebo Helena žije v Praze v celkem nuzných podmínkách. Dovíme se ve
Balzacova „Melmoth?
vašem románu, proč tomu tak je, co se snaží odčinit?
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Ano. Jedna z věcí, která se mi v románech nejvíc líbí, je druh
whodunitu – tedy jakýsi detektivní příběh, v němž se indicie skládají
jako puzzle a čtenáře to vede k aktivní účasti na odhalení pachatele,
nebo rozluštění zápletky. V tomto případě jsem chtěla, aby čtenářům
bylo jasné, že se má hrdinka trestá za něco, co udělala, a co to mohlo
způsobit, a jak může odčinit své hříchy.
Je váš Melmoth monstrum, čarodějnice nebo svědek?
Myslím, že je většinou svědkem. Ale často jí říkám monstrum, což je
poněkud nespravedlivé, protože už pro svou osamělost a kletbu byla
monstrózní. Ovlivnil mě Frankenstein a skutečnost, že o něm
hovoříme jako o monstru. A zapomínáme, že se narodil nevinný a že
monstrum z něho udělala až krutost ostatních lidí. Takže mě opravdu
zajímá, v jakém okamžiku začneme myslet na lidi, že jsou absolutně
monstrózní místo toho, abychom s nimi soucítili a projevili určitý druh
lítosti.
Objevuje se Melmoth v tragických okamžicích lidstva, například
holocaustu, arménské genocidě a dalších, nevyjímaje ani osobní
tragédie. Myslím, že se s nimi můžeme setkávat denně. Stáváme
se tak všichni Melmothy?
Myslím, že je to něco, co jsem chtěla, aby kniha u lidí vzbudila. Knihu
jsem napsala v době, kdy jsem sotva mohla sledovat zprávy, nechtěla
jsem ani otevírat svůj účet na twittru, a zpravodajské internetové
servery, protože jsem všude byla konfrontována s batolaty, kteří se
utopili ve Středozemním moři, když se svými rodiči unikli před smrtí
ve svých domovech. Nechtěla jsem se na to dívat, i když jsem cítila,
že máme morální povinnost svědčit. A tak si myslím, že je tu
Melmothovo poselství, které bychom mohli všichni sdílet, a alespoň
si uvědomovat, co se děje ve světě kolem nás.

pravděpodobné, že něco jako štěstí je mimo její chápání. Ale možná
existují věci, které jsou důležitější než štěstí. A možná, pokud to
musíte obětovat, abyste se mohli zabývat tím, co se děje, a žít soucitným životem, možná je to přijatelný obchod. Nevím.
A myslím si, že hlavní úlohou Melmoth je nutit lidi ke konfrontaci se
sebou, s tím, co udělali, aby si mohli vybrat a dosáhnout jakési spokojenosti.
Byla jste druhou spisovatelkou, která trávila určitou dobu v
Praze v rámci projektu Města literatury koordinovaného
UNESCO. Sem jste také zasadila děj románu Melmoth. Co vás
hlavně zaujalo a inspirovalo ve městě s tak bohatou historií?
Zajímala jsem se o zvláštní gotickou atmosféru, kterou byste ve Velké
Británii obvykle nenašli. V Praze jsou budovy spíše tmavší, hustší.
Budí dojem masívních struktur. Také jsem si neuvědomila, dokud
jsem se nezavítala do Prahy, že mnoho z nich je zlaceno, což je velmi
nepodobné jakémukoli gotickému sochařství nebo stavbám v Anglii.
Nasála jsem zdejší atmosféru a mé psaní velmi poznamenala. Chtěla
jsem se vzdálit od formy mých prvních dvou románů, kterou charakterizovala jakási anglická gotická citlivost a zachytit skutečnost širší a
přesunout se na něco obecnějšího a pro mě cizího a neobvyklého.
Ráda jsem se toulala noční Prahou, přes řeku, po Karlově mostě.
Hodně jsem při tom přemýšlela a obohacovala si svou fantazii, což se
pak projevilo na románu. Úžasné bylo i to, že jsem měla
bezprostřední přístup k historii, která se mi jevila jako velmi oslnivá,
což bylo pro mě také nové.
Lidé se mění – a to je další věc, kterou akcentujete v gotickém
románu, a to za různých okolností. Když jsou vystaveni extrémnímu stresu nebo když jsou jejich životy v nebezpečí, chovají se
jinak a stávají se někým jiným...

Může Melmoth – vaše postava – být někdy šťastná?

To máte pravdu a myslím si, že je to zajímavé právě v České repubNe. Myslím, že ne. Myslím, že pokud jste neustále vystavováni tra- lice. Člověk by si až myslel, že to charakterizuje zdejší lidi.
(Ze zahraničních pramenů)
gickým věcem po dobou dvou tisíc let a vidíte jen zoufalství a zlo, je
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Sylvie Simmonsová
I'M YOUR MAN
Život Leonarda Cohena
Jeden z nejvlivnějších umělců posledních padesáti let dokázal ve
své tvorbě neobyčejným způsobem zpracovat základní lidská témata: lásku, sex, víru a moc. Cohen byl složitou osobností se zjevnými
rozpory: silně věřící Žid, sofistikovaný muž a miláček žen, stejně
jako zasvěcený buddhistický mnich. Kniha začíná v Montrealu,
Cohenově rodišti, provází ho do Londýna, na řecký ostrov Hydra
a do New Yorku šedesátých let, kde umělec započal svou hudební
kariéru. Sledujeme jeho výstup na vrchol hudebního showbyznysu,
jeho ústup do ústraní v polovině devadesátých let a provázíme ho
na jeho celosvětovém turné o patnáct let později. I’m Your Man
přináší vyvážený pohled na protichůdné aspekty Cohenova života a hluboce zasvěcený
portrét talentovaného a oduševnělého muže, který stále umí dojmout jako nikdo jiný.
Sylvie Simmonsová je oceňovaná autorka patřící mezi nejvýznamnější soudobé hudební žurnalisty. Pochází z Londýna, na konci sedmdesátých let se přestěhovala do Los Angeles
a začala psát o rockové hudbě pro časopisy Sounds, Creem, Kerrang! a Q. Věnuje se beletrii
i literatuře faktu, mezi její nadšeně přijímané knihy patří životopis Serge Gainsbourga
A Fistful of Gitanes (2001, Hrst gitanek) či sbírka povídek Too Weird For Ziggy (2004, Moc
divná pro Ziggyho). Pobývala v Anglii, ve Spojených státech a ve Francii, nyní žije v San
Franciscu, kde píše pro časopis MOJO a hraje na ukulele.
Přeložil Pavel Pokorný
Vázaná s přebalem, 520 stran, 497 Kč, ISBN: 978-80-7260-441-8
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/269775/i-m-your-man-zivot-leonarda-cohena/#pos=800

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na další straně
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„Here I Stand, I’m Your Man“ O
Aplaus byl ohlušující. Odrážel se mezi stěnami malého divadla
a zněl Leonardovi v uších. Veškeré publikum bylo na nohou. Uběhla
minuta, pak druhá. Leonard ještě nevydal hlásku, nikdo nezahrál
ani tón, ale lidé nepřestávali aplaudovat. Leonard se plaše usmál.
Smekl klobouk a položil si jej na srdce v gestu pokory, ale také jako
štít. Přes všechno předchozí ubezpečování si nebyl předem jist, jak
ho vlastně přijmou, a takováhle reakce ho těšila, ale také mu dělala
starost, protože znamenala očekávání, které je třeba splnit. Ve
skutečnosti ale od něj nikdo nic nečekal. Byl to první koncert. Právě
tak jako on nevěděl, co čekat od lidí, neměli ani posluchači tušení,
co mohou očekávat od něj. Neměli předem v podstatě žádné informace, protože Leonard trval na tom, že se to musí udržet v co
největší tajnosti, takže si mohli představovat, že přijede starý pán
s kytarou s nylonovými strunami a zazpívá jim písničky jejich mládí,
možná s jednou či dvěma vokalist kami, jestli si je bude moci
dovolit. Všichni věděli z médií o Leonardových finančních potížích,
o tom, že starý mnich kvůli penězům musí mezi lidi s žebrací miskou. Leonard tu teď před nimi stál v záři reflektorů ve svém elegantním obleku, s kloboukem a nablýskanými botami, a vypadal jako
rabínská verze Franka Sinatry, jako Bohem vyvolený mafián.
Doprovázely ho tři zpěvačky a několik hudebníků z jeho šestičlenné
skupiny mělo rovněž obleky a klobouky, jako by hráli v kasinu v Las
Vegas. Kapela spustila, Leonard si stáhl klobouk hluboko do čela
a s mikrofonem v dlani, jako by to byla obětina, začal zpívat „Pro-

tanči mě do své krásy s hořícími houslemi“. Jeho hlas měl trochu
hrubé okraje, ale byl hluboký a znělý – „Protanči mě panikou do
bezpečí uvnitř“ (Dance Me to the End of Love). Malé pódium bylo
plné muzikantů, nástrojů a techniky. Zpěvačky měl tak blízko, že by
snad mohl natáhnout paži a přidržet se jich, kdyby mu hrozilo, že
upadne. Zpíval, jako by sem přicestoval sám, aby těmhle lidem
usazeným v hledišti sdělil osobní tajemství. Zpíval, jako by si
s sebou na pódium nevzal nic kromě svého života plného písní.
Řekl divákům totéž, co pak zopakoval tisícům dalších – že tohle
dělal naposledy „jako šedesátiletý, jako mládenec s bláznivým
snem“. Přiznal, že má trému, ale povídal si s publikem, žertoval,
projevil lítost nad nedávnými záplavami ve městě a složil hold místním básníkům, mimo jiné Fredu Cogswellovi, který před více než
půlstoletím uveřejnil ve svém časopise Fiddlehead recenzi
Leonardovy první knihy. Písně, které Leonard pro koncert zvolil, byly průřezem jeho kariéry, ale pomíjely nejtemnější a nejbrutálnější
kusy. (Výjimku tvořila píseň The Future, leč i v té byl „anální sex“
zaměněn za něco méně anatomicky specifického.) V době, kdy
Roscoe Beck dával dohromady kapelu, procházel Leonard písně,
které už neslyšel celé roky, a vybíral ty, do kterých se pořád dokázal
„ponořit“. Byl překvapen tím, jak mnoho jich našel, a tím, že si stále
ještě pamatuje slova. Do výběru se mu dostávaly spíše chytlavější
novější skladby než nepřikrášlené rané písně. Snad v tom hrála roli
jistá opatrnost starého muže, ale spíše to bylo tím, že tyhle songy
s velkou kapelou fungovaly lépe, a Leonard velkou kapelu potřeboval, aby přehlušil hlas pochyb. Dalším důležitým faktorem při
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výběru byla skutečnost, že se v těch
starých
písničkách
většinou
doprovázel sám na kytaru. A zatímco
bylo pro Leonarda relativně snadné
vrátit se k písním jako zpěvák, hrát
na kytaru mu dělalo nesrovnatelně
větší obtíže. Neměl ji v ruce tak
dlouho, že musel vyměnit struny.
Potřeboval dlouho a tvrdě cvičit, aby,
jak řekl, „obnovil svůj um“, pokud šlo
o Su-zanne – jednu z mála písní,
které odehrál bez úprav. Pokud teď
na pódiu na něco hrál, byl to většinou
syntezátor. S pokornou úklonou
děkoval za aplausy po svých předstíraně vážných, jedním prstem
odehraných sólech. Většinou ale jen
zpíval. Někdy při tom vypadal jako
prosebník s hlavou svěšenou nízko
k mikrofonu ukrytému v dlaních, jindy
jako zkušený showman, který se šňůrou od mikrofonu přehozenou
nenuceně přes rameno okouzluje dav pečlivě nacvičenou choreografií. Ten komplikovaný tanec na pomezí sebevědomí, ironie
a emocionální upřímnosti zvládal Leonard dobře a s půvabem. Jeho
kapela pů-sobila sehraně, elegantně, měla do poslední noty vypilovaný zvuk, přitom hrála opravdu potichu. „Říkali jsme si, že jsme
nejtišší kapela na světě,“ vzpomíná Beck, „nebo přinejmenším
nejtišší s elektrickými nástroji. V centru pozornosti měl být
jednoznačně Leonardův hlas, šlo nám o to, aby publikum slyšelo
každé jeho slovo.“ Leonard ale dopřával hudebníkům i prostor
k sólovým projevům. Odstoupil v takových chvílích ze záře
reflektorů a soustředěně, s kloboukem přiloženým na srdce, sledoval jejich výkon. Společně s publikem žasl, když Javier Mas hrál
na laúd nebo dvanáctistrunnou kytaru, či když Sharon nastoupila
v úvodu Boogie Street, jako kdyby ten výkon zažíval rovněž poprvé,
a v pokoře jej obdivoval. Toho večera odehráli s krátkou přestávkou
skoro tři hodiny. Nikdo nehraje tříhodinové koncerty, tím méně muž,
kterému je přes sedmdesát a během posledních patnácti let odzpíval na pódiu jen pár písniček. Adam se snažil otce přesvědčit, aby
program omezil na hodinu a půl, ale Leonard byl neoblomný.
Kupodivu to vypadalo, že si pobyt na pódiu užívá. Nebyla to jen
úleva, že se všechno to zkoušení vyplatilo, že kapela funguje a lidé
ho rádi vidí – šlo o něco hlubšího. Odehrával se tu jakýsi nevyhnutelný rituál, docházelo k vzájemnému předávání darů, ke sdílení
čehosi důležitého. „Viděla jsem, jak se lidé pod pódiem chvějí
a pláčou,“ vzpomíná Charley Webbová. „Nebyl to jen jeden člověk
a nebyli to jen mladí. Nestává se tak často, abyste viděli dospělé
plakat, a tak usedavě.“ Hattie Webbová říká: „Od toho prvního
večera bylo z reakce publika vidět, že je to pro ně ohromný zážitek.
A stejné to bylo i pro nás.“ Když měli první koncert za sebou a
zamířili autobusem k dalšímu kanadskému městečku, všichni se
uvolnili, i Leonard. Tyhle koncerty si vyvzdoroval. Když mu manažer
ukázal program turné, zareagoval na to: „Do čeho jsi mě to uvrtal?“2
„Přišel se seznamem podmínek,“ vzpomíná Robert Kory. „Řekl jsem
mu: ‚Leonarde, při tomhle turné nebudou žádné kompromisy.
Uděláme všechno přesně tak, jak to chceš, nebo to nebudeme dělat

vůbec.‘ Každý detail odpovídal jeho představám, od tříměsíčního
zkoušení po ty zahřívací koncerty.“ Absolvovali jich po východní
Kanadě celkem osmnáct. „Nejhorší zapadákovy, jaké si dokážete
představit,“ říká Rob Hallett. „Vzpomínám si, že v jednom z těch
míst měli takovou tu tabuli s připevňovacími písmeny, hlásala, že
v pondělí hraje místní dechovka, v úterý Leonard Cohen a ve středu
imitátor Elvise Presleyho.“ Na jiném koncertě vylezly na pódium dvě
mladé ženy, a když je ochranka odváděla, Leonard poznamenal:
„Škoda že nejsem o dva roky mladší.“ Těžko říci, zda z něj mluvil
sarkasmus, tesklivost, či obojí. Kory stanovil pravidlo, že v zákulisí
nesmí být nikdo, kdo tam nemá co dělat – žádné schůzky, žádné
návštěvy, dokonce ani slavní kamarádi, před koncerty ani po nich.
Kory prohlásil, že tohle turné bude „stát na klidu a hlubokém
odpočinku a Leonard bude mít veškerou podporu, kterou potřebuje,
aby mohl večer co večer vystupovat“. Ve srovnání s předchozími
turné Leonarda Cohena to byla významná změna, protože dřív ho
poháněly cigarety, alkohol a drogy. (Na konci předchozí šňůry The
Future kouřil Leonard dva balíčky cigaret denně a před každým
koncertem vypil tři láhve Château Latour.)
Oficiální začátek turné proběhl 6. června v Torontu. Leonard tam po
čtyři večery vyprodal tři tisíce sedadel v sále Sony Centre. Tentokrát
na pódiu doslova hopsal jako malé děcko, jako ztělesnění veselé
nálady a potěšení. Publikum v Torontu mělo sice na rozdíl od toho
ve Frederictonu lepší představu, co čekat, ale tohle asi nečekal
nikdo. „Pro mne to bylo také překvapení,“ podotýká se smíchem
Roscoe Beck. Leonard během písně The Future předvedl lehkonohý taneček pokaždé, když došlo na text „tančící běloch“. Program
se ještě prodloužil, přibyly čtyři písně, mezi nimi A Thousand Kisses
Deep, jejíž text Leonard recitoval jako báseň do tichého zvuku
kláves Neila Larsena, a If It Be Your Will – tu zpívaly sestry
Webbovy a doprovázely se na harfu a kytaru. Během písniček byli
posluchači tak dokonale tiší, že člověk málem slyšel, jak jim
naskakuje husí kůže. Ale jakmile hudba dozněla, vypukly ovace
vstoje, tak nekonečné, že kritik z Toronto Star psal o „zamilovanosti“.
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Sylvie Simmonsová je oceňovaná
spisovatelka patřící mezi
nejvýznamnější soudobé hudební žurnalisty. Pochází z Londýna, na konci
sedmdesátých let se přestěhovala do
Los Angeles a začala psát o rockové
hudbě pro časopisy Sounds, Creem,
Kerrang! a Q. Věnuje se beletrii
i literatuře faktu, mezi její nadšeně
přijímané knihy patří životopis Serge
Gainsbourga A Fistful of Gitanes
(2001, Hrst gitanek) či sbírka povídek
Too Weird For Ziggy (2004, Moc divná
pro Ziggyho). Pobývala v Anglii, ve
Spojených státech a ve Francii, nyní
žije v San Franciscu, kde píše pro
časopis MOJO a hraje na ukulele.

Můžete nám nejprve něco říct o sobě?
Narodila jsem se a vyrůstala v Londýně.
V dětství jsem poslouchala hudbu,
věnovala se zpěvu, stepování, psaní
malých pří-běhů. Koncem sedmdesátých
let jsem se s kufrem a přenosným psacím
strojem přestěhovala do LA, abych nastoupila dráhu rockového novináře, a tím
jsem dosud. Napsala jsem několik knih,
beletrie a literatury faktu, napsala také
několik písní, hraji na ukulele a získala
několik cen.
A teď k vaší knize. Proč biografie
Leonarda Cohena?

Jak vás napadlo napsat o něm knihu?

Leonard
Cohen
je plachý
a velmi
ž
skromný mu

Vzpomínám si, jak jsem poprvé slyšela jeho hlas na albu CBS
vydaném ve Velké Británii v roce 1968 – zpíval „Sestry milosrdenství“. Jasně si pamatuji, že mě to zvedlo a doslova přitisklo ke zdi.
Od té doby jsem nepřestala analyzovat, proč to na mě mělo mít
takový silný účinek. Hned mi bylo jasné, že tohle není jen nějaký
obyčejný chlap, ale muž, který něco věděl, něčemu rozuměl a kdo
vám osobně dokázal vysvětlit své tajemství. Jeho písně byly záhadné, ale zároveň průzračné. Vím, že mě stále přitahovaly a pořád jsem je poslouchala. Drážky na LP desce už byly skoro neznatelné, často jsem zapomněla starý gramofon na noc vypnout.
Původní desku uchovávám jako relikvii, samozřejmě mám spousty
nových. Leonard mě nikdy nepřestával fascinovat a svádět svými
slovy a písněmi.

Poprvé jsem o tom vážně přemýšlela
v roce 2001. Leonard byl v Londýně, kde
jsem zrovna žila, a chystala s ním interview. Náš rozhovor trval tři dny, měla
jsem pocit, že stále o něm toho nevím
dost. V knihovně jsem měla spoustu knih
o Bobu Dylanovi, ale o Leonardovi téměř
nic. Existoval tedy prostor o něm něco
napsat a cítila jsem, že je to příležitost pro
mě. Ale bylo mi jasné, že napsat takovou
knihu znamená těžkou práci. Takže jsem
tento nápad neustále odkládala. Až jsme
se v roce 2009 dohodli a začalo velké
dobrodružství.

Jak přijal Leonard vaši nabídku napsat o něm biografii?
Leonard knihu o sobě nechtěl, tudíž mě ani nepožádal, abych ji
napsala. Ale nic z toho mu nezabránilo, aby mě podporoval. Bez
toho bych knihu nemohla napsat. Ale jednoduché to pro mě nebylo.
Leonard Cohen je plachý a velmi skromý muž. O někom takovém
se svědectví podává obtížně. Navštívila jsem místa, kde žil, mluvila s jeho přáteli z dětství, s vydavateli, hledala jeho múzy, spoluobčany a skládala fakta, příběhy a postřehy, tak se snažila
nahlédnout do umělcovy duše – je to sakra vniknutí. Leonard mi
ale pomohl. Už tím, že mi půjčil své osobní fotografie. Ať už si
o mém projektu myslel cokoli, vždycky se choval jako dokonalý
gentleman.
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Na které aspekty osobnosti Leonarda Cohena jste hlavně
kladla důraz?
Chtěla jsem psát o všem, čím se vyznačuje jeho jedinečnost.
O poezii, próze, písních, ale i vztazích k ženám, jeho chápání
náboženství, ale i trápení s depresemi. Zkrátka mi bylo jasné, že
nemohu psát o jednom, aniž bych se nezmínila o všem dalším, čím
vyniká, nebo si zasloužil úctu. Od začátku jsem věděla, že to bude
dlouhá kniha. A také mi bylo jasné, že musí obsahovat maximum
informací.
Takže dříve, než jsem začala psát, jsem si vytvořila jakýsi cestovní
plán. Vešel se mi asi na dvacet stránek. Původní obrysy a záměry
se mi však brzy začaly v pokračujícím rukopise rozmělňovat a měnit, protože jsem se dostávala k faktům a svědeckým výpovědím,
které prohlubovaly příběh. Všechno jsem si pak pečlivě ověřovala
a potřebovala jsem získat nejméně dva, ale raději tři, originální
zdroje, nějaký fyzický důkaz, který mě přesvědčil, o tom, že je
všechno pravda. Například dopis s razítkem, položka v archivu
Leonarda, seznam nahrávek a studií, kde byly pořízeny atd.

Strašně mi záleželo na tom, aby Leonardův hlas a přítomnost byly
v knize zjevné. Mám ho tam na začátku, v prologu a také v epilogu.
Konec konců není jen protagonistou knihy, ale živým mužem,
a mně šlo o to, aby vynikla jeho osobnost. Takže tu a tam v průběhu (chronologického) vyprávění existuje určitý druh pokračujícího rozhovoru mezi Leonardem a mnou, v němž vlastním
hlasem slyšíme něco, co se děje v období, kterému se tato kapitola
věnuje.
Mluvila jste s mnoha lidmi, kteří byli někdy součástí
Leonardova života. Čím byli zajímaví?
Více než stovka z nich představuje stejně tolik příběhů, nevím, kde
začít. První stránky knihy jsem věnovala místu, kde se Leonard
narodil – Montrealu. Setkala jsem se s několika skvělými lidmi.
Například Mortem Rosengartenem, sochařem, Leonardovým přítelem od devíti let. Trpěl emfyzémem, ale přesto s přenosným ventilátorem, lyžoval, pravidelně chodil k jednomu ze starých
židovských lahůdkářů Main, kterého navštěvoval i Leonard.
Načerpala jsem zde zajímavé příběhy. Dalším z nezapomenutel-
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ných okamžiků v Montrealu byla návštěva starého rabína
v synagoze, kterou založili Leonardovi předci. A to byla jen první
kapitola.
Nezapomenutelných lidí a událostí bylo spousty. Navštívila jsem
klášter na Mt Baldy a první noc jsem prožila ve společnosti mnicha,
s nímž jsem hrála na mandolinu a ukulele. Také jsem zavítala do
Claremontu a navštívila Chrise Darrowa, který byl členem skupiny,
která hrála na Leonardově prvním albu. Darrow je skvělý hudebník.
Věnoval mi hodně svého drahocenného času a vyprávěl, co všechno s Leonardem zažil. V připomenutí krásných zážitků bych mohla
pokračovat, ale na to nemáme prostor.
Použila jste v knize všechny dobré příběhy, o nichž jste se
dověděla? Pokud ne, které jste si ponechala pro sebe?
Ne, všechno jsem nepoužila. Někdy jen proto, že jsem je nemohla
spolehlivě doložit. Například jsem mluvila s některými ženami,
které byly pro Leonarda důležité a některé stále jsou. Chtěla jsem
jim věnovat pozornost, kterou si rozhodně zasloužily. Ale bránila
jsem se tomu, aby vznikl jakýsi katalog jeho milenek a rozhodně
jsem neměla zájem nahlížet klíčovou dírkou do ložnice.
Dalším důvodem, proč se některé věci nedostaly do tisku, bylo to,
že jsem se od začátku rozhodla, že nabídnu všem mým dotazovaným kopii přepisu jejich rozhovoru, který jsem si nahrála,
a nechala jim ho autorizovat. Zvlášť důležité to bylo u osob, které
nejsou celebritami, a zvyklé na interview a třeba se při svých
vyjádřeních nedokázaly tak dobře kontrolovat. Proto jsem jim
dala příležitost změnit, opravit, přidat nebo vymazat cokoli z jejich
rozhovoru. To někdy vedlo ke ztrátě skvělého příběhu. Ale
alespoň jsem, doufejme, se tím vyvarovala pozdějších
nedorozumění.

nešlo přesně dodržovat, protože se
objevily nové informace a noví respondenti a nutili mě znovu přepisovat celé
pasáže, někdy až drasticky. Postupně
jsem cítila, že jsem nějakou součástí
Leonardova života, takže nové věci,
které se objevovaly, se zdály naprosto
přirozené, jako bych je celou dobu znala.
Celý Leonardův život byl pozoruhodně
konzistentní.
Ale myslím si, že se ptáte, jestli jsem na
konci toho všeho zjistila, že je Cohen
velmi odlišný muž a umělec, než jsem si
myslela, když jsem ho začala detailně
poznávat. Odpověď zní – ne. Při psaní
biografie někoho, koho obdivujete a v níž
chcete proniknout hodně do hloubky,
vždy existuje nepatrné znepokojení, zda nezjistíte něco, co se vám
nebude líbit. S Leonardem se to rozhodně nestalo.
Setkala jste se s nějakými překvapení? Našla jste něco, co jste
opravdu neočekávala?
Ano, byla tam nějaká překvapení, ale ve skříni jsem kostlivce neobjevila.
Jak byste popsala Leonarda, kdybyste musela shrnout vše do
jedné věty a říci ji někomu, kdo o něm nikdy neslyšel?
Vážný spisovatel, umělec, který nevidí hranici mezi hudbou a slovy.
A hluboký muž, velmi hluboký. Dvě věty.
Na tomto projektu jste strávila tři roky. Co bude dál?
Pravděpodobně hodně spánku a další smutné písně pro ukulele.
Budu dál psát pro MOJO, za předpokladu, že si vzpomenu na to,
jak se lze vyjádřit do dvou set slov. Z tohoto důvodu si myslím, že
moje další kniha, pokud ji někdy napíšu, bude povídka.
(Za zahraničních pramenů)

Změnil se během psaní knihy váš názor na Leonarda jako
člověka a umělce?
Ano, určitě, i když je těžké přesně formulovat jak. Se sbíráním
pramenů jsem začala chronologicky. Nejprve jsem zavítala do
Montrealu, pak do New Yorku, Londýna atd. Ale toto schéma
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Tara Westoverová
VZDĚLANÁ
„Úžasný a skutečně inspirující příběh. Tahle knížka je ještě
lepší, než vám vyprávěli.“ Tak popisuje příběh Tary Westoverové
slavný Bill Gates, který dnes patří k nejbohatším lidem světa.
I on totiž podlehl kouzlu strhujícího memoáru pojmenovaného
jednoduše Vzdělaná, který popisuje životní cestu mladé dívky,
jež se stala živoucím příkladem toho, že někteří lidé jsou zkrátka
a dobře neporazitelní.
Nezáleží na tom, do jaké rodiny se člověk narodí. Pokud se totiž
bude dostatečně snažit, může jednoho dne klidně změnit svět.
Své o tom ví právě Tara Westoverová, která do školní třídy
poprvé vkročila až v sedmnácti letech. Do té doby vyrůstala na
samotě v idažských horách jako členka mormonské rodiny
survivalistů a náboženských fanatiků. Zatímco se její psychicky
nemocný otec připravoval na konec světa, matka pracovala jako
léčitelka, bylinkářka a asistentka při domácích porodech.
Tara celý život pomáhala otci na šrotišti, s matkou vyráběla
léčivé tinktury a musela snášet týrání ze strany staršího bratra. Jednoho dne se však rozhodla, že
už toho je na ni příliš a jedinou možností, jak situaci napravit, je vzbouřit se a odejít z domova.
Sama se proto připravila na přijímací zkoušky a následně ji přijali na Univerzitu Brighama Younga.
Odtud pokračovala na Harvard a v Cambridge se jí povedlo získat doktorát. Nakonec se rozhodla
svůj životní příběh přenést na stránky knihy a také čeští čtenáři se teď mohou dozvědět o tom, jak
zjistila, že vzdělání má osvobozující moc, ale zároveň za něj někdy musíme zaplatit vysokou cenu.
Přeložila Olga Bártová
Vázaná, 360 stran, 379 Kč, EAN: 9788020452894, ISBN 978-80-204-5289-4
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/270277/vzdelana/

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách

MLADÁ FRONTA
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PROLOG
Stojím na červeném vagonu; dřepí opuštěný vedle stodoly. Vítr sílí, vlasy
mi šlehají přes obličej a za rozepnutý límeček košile mi zalézá zima.
Takhle blízko hory bývají silné vichřice, jako by oddychoval sám vrcholek. Údolí pode mnou je klidné, nerušené. Zato naše farma tančí:
těžké jehličnaté stromy se zvolna kývají, pelyňky a bodláky se třesou
a uklánějí před každým poryvem a krátkým bezvětřím. Za mnou se
zvedá mírný kopec a lepí se k úpatí hory. Když se podívám nahoru, vidím
tmavou siluetu Indiánské princezny. Kopec je posetý divokou pšenicí.
Jestli jsou jehličnany a pelyňky sólisté, pšeničné pole je baletní sbor,
každý stonek napodobuje prudké pohyby ostatních, milion balerín se
sklání, jedna po druhé, a silný vichr jim ohýbá zlaté hlavičky.
Prohlubenina v obilí vydrží jen chvilku – líp se snad vítr ani zahlédnout
nedá. Když se otočím k našemu domu ve svahu, vidím úplně jiné pohyby, vysoké stíny, jak se toporně probíjejí proudem vzduchu. Bratři jsou
vzhůru, obhlížejí počasí. Představuju si, jak máma stojí u sporáku a dělá
otrubové palačinky. Úplně vidím, jak se táta hrbí u zadního vchodu,
zavazuje si vysoké boty s kovovou špičkou a na mozolnaté ruce si
natahuje svářečské rukavice. Dole po silnici jede školní autobus, ale
nezastaví. Je mi teprve sedm, ale moc dobře vím, že právě tím se nejvíc
lišíme od ostatních – nechodíme do školy. Táta se bojí, že nás úřady
donutí do školy chodit, ale úřady nás donutit nemůžou, protože o nás
nevědí. Je nás sedm sourozenců a čtyři nemáme rodný list. Ani jeden
nemáme zdravotní kartu, protože jsme se narodili doma a doktora ani
zdravotní sestru jsme v životě neviděli. Nikdo z nás nemá evidenční
kartu žáka, protože jsme nikdy nevkročili do školy. Až mi bude devět,
dostanu dodatečně vystavený rodný list, ale v tuhle chvíli podle státu
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Idaho a federální vlády neexistuju. Jistě že jsem existovala. Jako malá
jsem se připravovala na dobu ohavností, čekala jsem, kdy se slunce
obrátí v temnotu a měsíc začne krvácet. Každé léto jsem zavařovala
broskve a v zimě jsem konzumovala potraviny, které se měly zkazit
nejdřív. Lidský svět měl špatně skončit, ale naše rodina měla fungovat
dál, nijak nedotčená. Vzdělávala jsem se v rytmu hory, v rytmu, kdy
žádná změna nebyla zásadní, ale jen cyklická. Každé ráno vyšlo stejné
slunce, přeplulo nad údolím a zapadlo za vrcholek hory. Sníh, který
v zimě napadl, vždycky na jaře roztál. Naše životy tvořily také určitý cyklus – cyklus dní, cyklus ročních období – koloběh neustálých změn, které
ve výsledku znamenaly, že se nezměnilo vůbec nic. Myslela jsem, že
naše rodina je součástí toho věčného celku, že jsme v jistém smyslu také
věční. Ale věčnost příslušela jen hoře. Táta nám o ní rád vyprávěl. Byla
to stará majestátní hora, úplná katedrála. Hřeben tvořily další hory, vyšší
a impozantnější, ale Buck’s Peak měla nejhezčí tvar. Úpatí bylo míli
široké a temná silueta ve tvaru dokonalé věže se tyčila do výše. Z dálky
byl na jedné stěně vidět obrys ženského těla: nohy byly dvě obrovské
průrvy a vlasy sestávaly z trsů borovic táhnoucích se po severním
hřbetu. Zaujímala rozhodný postoj – jednou nohou vyrážela prudce
vpřed, byl to spíš skok než krok. Táta jí říkal Indiánská princezna.
Objevila se každý rok, když začal tát sníh, dívala se na jih, jak se do údolí
vracejí bizoni. Táta tvrdil, že kočovní indiáni vyhlíželi princeznu jakožto
znamení jara, signál, že se nahoře otepluje, zima končí a je čas vrátit se
domů. Všechna tátova vyprávění se týkala naší hory, našeho údolí,
našeho členitého kousku Idaha. Nikdy mi neřekl, co mám dělat, když
horu opustím, překonám oceány a světadíly a ocitnu se na neznámém
území, kde už nebudu moct na obzoru hledat Princeznu. Nikdy mi
neřekl, jak poznám, že je čas vrátit se domů.
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Tara Westoverová (1986) je americká spisovatelka, esejistka a historička. Narodila se v Idahu do přísně náboženské
rodiny survivalistů, která odmítala státní instituce včetně
škol. Přesto se Tara vlastním úsilím připravila na přijímací
zkoušky na vysokou školu a své vzdělání po deseti letech
završila doktorátem z historie na univerzitě v Cambridgi.
V současnosti pracuje jako vědecká pracovnice v Harvard
Kennedy School Shorenstein Center a věnuje se projektům
týkajícím se médií a politické polarizace společnosti. Když
nakladatelství Penguin Random House v roce 2018 vydalo
její autobiografii Vzdělaná, kniha se okamžitě stala bestsellerem, získala uznání kritiky i čtenářů, vyhrála řadu cen
a v současnosti jsou práva prodaná do téměř 30 zemí. The
New York Times označily Vzdělanou za jednu z deseti
nejlepších knih roku 2018, bývalý prezident Barack Obama si
ji přidal na svůj každoroční seznam „knih na léto“, Amazon ji
vyhlásil „nejlepší knihou za rok 2018“ a časopis Time zařadil
Taru Westoverovou mezi 100 nejvlivnějších lidí roku 2019.

Jaké bylo vaše dětství?
Velmi izolované. Nechodila jsem do
školy a tudíž neměla ani přátele, jako
většina ostatních dětí mého věku. Jen
jsem se občas viděla s dětmi z podobných rodin, jako byla ta naše. Ani ony
nechodily do školy. Myslím, že mi bylo
asi třináct, když jsem poprvé přišla do
domu děvčete, kterému nebyla upřena
školní docházka. Utkvělo mi, že se podivovala tomu, že nevím, co je zlomek.
Máte vůbec nějaké hezké vzpomínky na dospívání?
Vlastně mám. Hory, kde jsme žili, byly
nádherným místem a vrakoviště, kde
pracoval otec a kam jsem mu chodila
pomáhat, bylo v mnoha ohledech
zábavné, působilo na mě exoticky.
Matka byla porodní asistentka a bylinkářka. Chodila jsem s ní na dlouhé
procházky, sbíraly řebříček nebo šípky
nebo kterékoli jiné byliny, co potřebovala k výrobě tinktur. Také mám
spoustu dobrých vzpomínek na bratra
Shawna, než se stal násilníkem.
Jednou mi dokonce zachránil život,
když zkrotil splašeného koně, který
mě shodil ze sedla.
Ale pak se to změnilo… Shawn vás
začal šikanovat a zneužívat. Tahal
vás za vlasy, zlomil zápěstí, ponořil
vám hlavu do záchodové mísy,
usmrtil milovaného psa a vyhrožoval, že vás také zabije. Jak to
začalo?

„V rodinách,
jako je ta
moje, není
horší zločin,
než mluvit
pravdu.“
Tara Westover vyrostla ve venkovském Idahu
s radikálními mormonskými rodiči. Rodný list
dostala až v devíti letech, a neměla žádné
lékařské záznamy, protože její otec nevěřil
v lékaře. Postupem let se víra jejího otce stávala stále extrémnější a jeden z jejích bratrů
se začal chovat násilně. V sedmnácti letech
se rozhodla k útěku z domova. Během deseti
let studií získala titul PhD v oboru historie
a politologie na univerzitě v Cambridge.
Odcizila se však rodičům a polovině svých
sourozenců. Stále žije v Cambridge.
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Když mi bylo patnáct, přišel za mnou
a rozmazal mi oční stíny. Nemohl
snést, když mě viděl dorůstat v ženu.
Neměl pro mě jiné oslovení než
děvka. Po tom, jak mi ublížil, snažil se
vždycky omluvit. Tvrdil, že to byla jen
nevinná hra. Snažila jsem se uvěřit,
že je to pravda…
Copak to vaši rodiče neviděli, proč
nezakročili?
To je největší otázka mého života.
Dlouho jsem se o tom zdráhala s rodiči mluvit, protože jsem nechtěla
uznat, že to vědí, a nic s tím nedělají.
Vedlo to nakonec k rozporu mezi
vámi a rodinou?
Ano. To, co nás zlomilo, nebylo, že
jsem šla studovat na vysokou školu
a do Cambridge odešla proti vůli otce.
Otevřeně jsem mluvila o tom, jak je
můj bratr Shawn vůči mně hrubý. Moji
rodiče se s tím nedokázali vypořádat,
takže to obrátili vůči mně a nakonec já
vypadala jako špatný člověk.
V rodinách, jako je ta moje, není větší
zločin než říkat pravdu.
Myslíte si, že se s nimi dokážete
smířit?
Vždy budu doufat, že se můžeme
smířit, a upínám se k tomu, že
manželka a rodina mého bratra
dokázala utlumit jeho agresivitu. Ale
ii když budu vždy sledovat známky
toho, jestli neexistuje cesta ke
sblížení, ale nečekám to.
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Chybí vám vaše rodina?
Chybí mi každý den, ale také se cítím svobodně, že vypadla z mého života.
Napsala byste nyní něco jinak?
Existují věci, které bych řekla trochu jinak, pouze kvůli tomu, jak média
některé skutečnosti dezinterpretují. Někdy se s něčím trápíte, hledáte co
nejpřesnější vyjádření a pak to lidé překroutí a dají tomu úplně jiný
smysl. Musíte se však ovládat a respektovat, jak lidé čtou a co si z vašeho příběhu odnesou.
Překvapily vás některé čtenářské reakce?
Kniha má být příběhem, který zažijete. Ale nemyslím si, že existuje jediná interpretace. Třeba někteří lidé ke mně přicházejí a říkají: „Jsem tak
ráda, že jste odešla od rodiny a už ji nikdy nemusíte vidět.“ A jiní zase:
„Opravdu si myslím, že smíření je hned za rohem.“ Připadá mi, že obě
jemné interpretace jsou možné. Záleží jen na zkušenosti toho, kdo
k takovému závěru dospěje, ale se mnou to nemá mnoho společného.
To je hodnota příběhu. Přečetli si ho a nějak pochopili.
Jak moc vás překvapil úspěch knihy?
Bylo to vzrušující, nečekané až hraničící s šokem. Opravdu jsem
nevěřila, že se kniha tak povede. Když jsem začínala psát, říkala jsem
si, že to možná bude pro lidi, kteří také bojovali s určitými problémy
v rodině, nebo s extrémními ideologiemi. Bylo pro mě obrovským
překvapením, že se s mým příběhem tak mnoho lidí ztotožní a s chutí si
ho přečte. Jsem jim vděčná, že si ukrojili čas ze svého vlastního života,
aby ho strávili s mým.
Které reakce vás zvlášť potěšily?
Třeba Billa Gatese, protože on byl ten, kdo financoval má studia na
Cambridge, aniž by o tom věděla. Vyřizovala to nadace spojená s jeho
jménem. Když knihu přečetl, ozval se mi a řekl mi, že díky mně zažil
taková překvapení, o nichž neměl dosud ani tušení. Něco podobného se
odehrálo s Obamou. Nikdy by mě nenapadlo, že by to bývalý prezident
Obama četl, a že by cítil potřebu mě kontaktovat. Je to neskutečné.
Jsem vděčná, ale úplně to nechápu.
Doporučila byste někomu jít na vysokou školu nebo univerzitu bez
předchozí zkušenosti se školou?
Ne! Vůbec ne. Cítila jsem se jako osamělý tanečník na pódiu, který
zmeškal výuku a nezná ani základní krok. Udělala jsem několik strašných chyb. Třeba na přednášce o evropské historii jsem se zeptala, co
je to holocaust. Nikdo nevěřil, že to nevím a považovali mě za
rasistu toho nejhrubšího zrna. Tato zkušenost mě nutila, co
nejrychleji zaplnit bílá místa v mých znalostech. Nashromáždila
jsem knihy a četla pozdě do noci. Někdy jsem nestihla ani spát...

tální porucha, jako následek mého rozchodu s rodiči. To, že jsem vyhledala univerzitního psychologa považuji za jedno z nejlepších rozhodnutí, jaké jsem kdy učinila. Pro mě bylo velmi uklidňující, když jsem si
vyhradila hodinu týdně na rozhovor s někým, kdo byl ochoten mě
poslouchat. Poznání, že mohu uspokojit svou potřebu, jejíž splnění si
nedokážu zajistit sama, mně nesmírně pomohlo.
Píšete jako rodilý romanopisec. Jak jste se to to naučila?
Všechno, co jsem ze začátku napsala, bylo hrozné. Tak jsem hodně
četla, především Margaret Atwoodovou. Přečetla jsem také pár
vzpomínek a zjistila, že žánr má spoustu forem. Některé se mi nelíbily,
jiné byly inspirativní. Jako třeba kniha Joan Didion Rok magického
myšlení. Je to úžasné čtení. Později upravila knihu do velice úspěšné
divadelní hry, která měla premiéru na Broadwayi v roce 2007. (Česky ji
uvedlo Divadlo na Fidlovačce v roce 2009).
Hodně mi také pomohla redaktorka Deborah Treisman. Poznala jsem,
jak píší jiní spisovatelé a řekla si, jo, můžu to také zkusit.
Co si myslíte o mormonismu?
Jsem vděčná církvi a [Mormonské] Brigham Young University, kde jsem
poprvé poznala vysokou školu, ale nemohu se smířit s církevním učením
o ženách, které jim upírá rovnoprávnost s muži. Snažila jsem se být mormonskou feministkou, ale bylo to vyčerpávající.
Čím se zabýváte ve svém volnu?
Mám velmi nezajímavé koníčky. Ráda čtu, večeřím s přáteli a dívám se
na televizi jako všichni ostatní. Ráda se procházím se svým psem, který
je tak trochu bílou nestvůrou.
Jak plánujete svou budoucnost, vidíte ji na akademické půdě?
Myslím, že bych mohla zkusit nějaké další psaní. Bylo to tak těžké naučit
se, jak to dělat správně. Bylo by to plýtváním veškerým úsilím, kdybych
toho nenapsala víc.
The Time vás zařadil mezi sto nejvýznamnějších osobností světa
roku 2019, čímž jste se stala vlivnou osobou. Jak to vnímáte?
Nemyslím na sebe jako na veřejnou postavu. Jedině, kdy o tom opravdu
přemýšlím, je podívám-li se na politickou polarizaci, kdy dochází ke
střetu kultury a ideologie. Vnímám ztrátu dobré vůle mezi lidmi. Zdá se,
že jde o skutečný nedostatek porozumění, je zde rozpad empatie. Své
poslání vidím v tom, abych alespoň malinko přispěla k tomu, aby se to
změnilo.
(Ze zahraničních pramenů)

Jaký je váš názor na vydání této velmi osobní knihy?
Procházím preventivní terapií se zcela novým terapeutem.
Pravdě-podobně si myslíte, že si dělám legraci, ale ne. Řekla
jsem mu: „Jsem v pořádku, ale za dva týdny, po vydání této knihy,
by se mohl můj duševní stav zhoršit…
Říkáte „zcela nový“ – tedy už jste nějakou terapii prodělala?
Během svého doktorského studia v Cambridge mně trápila men-
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Alejandro Jodorowský
TANEC REALITY
Psychomagická autobiografie
Jodorowského autobiografický román nabízí pohled do
mysli a života tohoto překypujícího autora. Sledujeme jeho
lidskou, duchovní a mystickou cestu od raného dětství
a dospívání, po vývoj jeho psychomagických a metagenealogických praktik prostřednictvím jeho poznání, že
všechny problémy jsou zakořeněny v našem rodokmenu.
Odhaluje mytické modely a rodinné šablony, na nichž jsou
založeny události každodenního života a prostřednictvím
živých příkladů z vlastního života, zejména vztahů s otcem
a matkou, vysvětluje, jak cesta jedince k opravdovému
naplnění znamená odhazování fantomů projektovaných
rodiči na jejich děti.
Tanec reality je autobiografie jako léčebný akt. Ohlédnout
se zpět do vlastní minulosti je obdobou hloubení v našich
vlastních duších. Pokud dokážeme kopat dostatečně
hluboko, tak kromě rodinných projekcí najdeme vnitřní
světlo – světlo, které nám může pomoci při nejtěžších životních zkouškách.
Podle této knihy Jodorowsky natočil stejnojmenný film, uvedený na filmovém festivalu v Cannes
v roce 2013.
Přeložil Miroslav Jindra
Brožovaná, 382 stran, 300 Kč, EAN 9788075302113, ISBN: 978-80-7530-211-3
Zakoupit můžete zde

https://malvern.cz/kniha/alejandro-jodorowsky-tanec-reality-psychomagicka-autobiografie/

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách
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Dětství
Narodil jsem se v roce 1929
na severu Chile v městečku
pojmenovaném Tocopilla, jež
leží na území získaném od
Peru a Bolívie. Je to maličký
přístav na 22. rovnoběžce,
což možná není náhoda,
jelikož Tarot má 22 velkých
arkán. Každá z těchto 22
arkán Marseillského tarotu je
vyobrazena uvnitř obdélníku
dvěma čtverci. Vrchní čtverec
označuje nebe, duševní život,
a spodní čtverec zemi, mate-riální život. Ve středu tohoto obdélníku se
nachází třetí čtverec, který symbolizuje lidskou bytost, spojení světla a
stínu,
které
si
bere
shora
a směrem dolů dává. Tento symbolismus, který lze najít v čínských či
egyptských mýtech – bůh Šu, „prázdná bytost“, odděluje otce–zemi,
Geba, od matky–nebe, Nut – se objevuje také v mytologii Mapučů. Na
počátku k sobě byly nebe a země tak silně přitisknuté, že mezi nimi
nezbývalo žádné místo. To změnil až příchod vědomé bytosti, která
zvednutím oblohy osvobodila lidstvo. Jinými slovy oddělila zvířeckost od
lidství. Toco znamená v kečuánštině „dvojitý posvátný čtverec“ a pilla
znamená „ďábel“. Ne však ďábel ve smyslu ztělesnění zla, nýbrž bytost
podzemní dimenze, jež vykukuje oknem tvořeným duší a tělem na svět
a dělí se s ním o své znalosti. Mapučové chápou pillán jako „duši, lidského ducha, který dosáhl svého konečného stavu“. Občas se zamýšlím
nad tím, jestli jsem byl většinu svého života pohlcen Tarotem díky tomu,
jak mě ovlivnilo narození na 22. rovnoběžce, v městečku zvaném „dvojitý
posvátný čtverec“ – okno, z něhož vystupuje vědomí – nebo jestli jsem
se tam narodil už předurčen udělat to, co jsem udělal o 60 let později:
totiž obnovit Marseillský tarot a vytvořit koncept psychomagie. Existuje
osud? Může náš život směřovat k cílům, které přesahují naše vlastní
zájmy? Byla to pouhá náhoda, že se můj oblíbený učitel na základní
škole jmenoval „Toro“? Slova „Toro“ a „Tarot“ jsou si velmi podobná. To
on mě svou vlastní metodou naučil číst: Ukázal mi balíček karet, na nichž
bylo vytištěno vždy jedno písmeno. Řekl mi, abych je zamíchal, náhodně
si jich několik vybral a pokusil se z nich složit slova. První slovo, které
jsem složil – nebyly mi tehdy víc než 4 roky – bylo slovo OJO (oko). Když
jsem ho vyslovil nahlas, jako by mi najednou něco vybuchlo v hlavě. Tak
jsem se zničehonic naučil číst. Pan Toro mi s rozzářeným úsměvem na
tváři pogratuloval: „Nepřekvapuje mě, že se učíš tak rychle, vždyť máš
uprostřed jména zlaté oko (ojo d‘oro).“ Poté rozložil karty: „Alejandr OJO
DORO wsky.“ Tento okamžik mě navždy poznamenal. Zaprvé proto, že
rozšířil mé obzory tím, že mi představil ráj četby, a zadruhé proto, že mě
oddělil od světa. Už jsem nebyl jako ostatní děti. Poslali mě do vyšší třídy
mezi starší kluky, kteří se kvůli tomu, že neuměli číst tak dobře jako já,
stali mými nepřáteli. Všechny tyto děti, z nichž většina byla potomky
nezaměstnaných horníků (kolaps americké burzy v roce 1929 uvrhl 70 %
Chilanů do chudoby), měly tmavou pleť a malý nos. Zato já, potomek
židovsko–ruských emigrantů, jsem měl velký orlí nos a velmi světlou
pleť. To stačilo, aby mě překřtily na „Pinocchia“ a svými posměšky –
„Mlíkonožec!“ – mi znemožnily nosit krátké kalhoty. Nejspíš i proto, že
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jsem měl zlaté oko, zavřel
jsem se v nedávno otevřené
obecní knihovně, abych
zmírnil své utrpení z nedostatku kamarádů.
V těch letech jsem si ještě
nevšímal symbolu nad vchodem – byl tam kompas se
čtvercem uprostřed.
Knihovnu založili zednáři.
Zde jsem v chladném stínu
trávil hodiny čtením knih,
které mi laskavý knihovník
dovolil brát z regálů. Povídky
o vílách, dobrodružství,
adaptace klasických děl pro
děti či slovníky symbolů. Jednoho dne jsem při prohrabování se řadami
výtisků narazil na zažloutlou knihu Les Tarots, par Etteilla. Ať jsem se
snažil sebevíc, nedokázal jsem ji přečíst. Písmena měla zvláštní podobu
a slova byla nesrozumitelná. Lekl jsem se, že jsem zapomněl číst. Když
jsem se knihovníkovi svěřil se svými obavami, rozesmál se. „Jak bys té
knize mohl rozumět, vždyť je napsaná francouzsky, kamaráde. Ani já jí
nerozumím.“ Její tajemné stránky mě neskutečně přitahovaly. Jednu po
druhé jsem je prolistoval, viděl jsem množství číslic, součtů, opakující se
slovo „Thot“, geometrické tvary a mnoho dalších zajímavých věcí. Co mě
ale zaujalo nejvíce, byl obdélník, v němž seděla na trůně princezna
s korunou zakončenou třemi hroty, hladící lva, jenž si opíral hlavu o její
kolena. To zvíře mělo výraz hluboké inteligence a zároveň nesmírné
něhy. Byla to velmi klidná šelma. Obrázek se mi zalíbil natolik, že jsem
spáchal zločin, kterého dodnes nelituji: stránku jsem vytrhl a odnesl si ji
domů do svého pokoje. Kartu – „SÍLA“ – jsem ukryl pod prkno podlahy,
a stala se tak mým tajným pokladem. Veškerou silou své nevinnosti jsem
se do té princezny zamiloval. Tak často jsem myslel na přátelství s tou
mírumilovnou šelmou, snil o něm a představoval si jej, že mi realita
připravila setkání se skutečným lvem.
Předtím, než se můj otec Jaime zklidnil a otevřel si obchod Casa Ukrania
(Ukrajinský dům), živil se jako artista v cirkuse. Jeho číslo spočívalo
v předvádění cviků na hrazdě a později ve věšení se za vlasy.
V Tocopille, městečku ležícím na úpatí hor pouště Tarapacá, kde tři století nepršelo, parné zimní období neodolatelně přitahovalo nejrůznější
umělecká uskupení. Mezi ně patřil i proslulý cirkus Las Aguilas
Humanas. Otec mě po představení vzal mezi artisty, kteří si ho dosud
pamatovali. Bylo mi šest, když mi dva klauni, jeden oblečený v zeleném
se zeleným nosem a parukou, pan Salát, a druhý celý v oranžovém, pan
Mrkev, vložili do náruče malého lvíčka, kterého lvice porodila před
pouhými pár dny. Hladit lva, malého, ale silnějšího a těžšího než kočka,
se širokými tlapami, velkým čenichem, hebkou srstí a neuvěřitelnou
nevinností v očích, byl neskutečný požitek. Položil jsem ho do manéže
pokryté pilinami a hrál jsem si s ním. Zkrátka se ze mě stalo druhé lví
mládě. Vstřebal jsem jeho zvířecí podstatu, jeho energii. Poté jsem se se
zkříženýma nohama posadil na okraj manéže a lvíček přestal pobíhat ze
strany na stranu a opřel si mi hlavu o kolena. Mám pocit, že jsme tak
seděli celou věčnost. Když mi ho vzali, začal jsem neutišitelně naříkat.
Nedokázali mě uklidnit ani klauni, ani jiní artisté, ani otec. Rozmrzelý
Jaime mě odtáhl za ruku do obchodu. Mé nářky potom pokračovaly
přinejmenším ještě několik hodin. ...
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Budu se snažit žít tak
dlouho, jak to jen
bude možné
Alejandro Jodorowsky : Muž, který se těžko vtěsnává do několika řádek; nejen komiksový scenárista,
ale i spisovatel, avantgardní filmař, režisér či spirituální guru. Narozen 17. února 1929 v Chile
židovským rodičům z Ukrajiny. Český čtenář zná už řadu jeho komiksových scénářů
a předloh od Incalu přes Kastu Metabaronů a Bílého lámu po Andělské drápky a další – a při jeho
oblibě se dá spoléhat na to, že jejich počet poroste i dál. Šílená ze Sacré-Coeur patří mezi ta jeho díla,
která vzešla z dlouhé a plodné spolupráce s francouzským komiksovým mágem Moebiem.
Váš román Where the Bird Sings Bes z roku 1992 (česky: Kdeže
ptáče nejlíp pěje, Malvern 2019) rozvíjí příběhy několika generací
autorových sefardských a aškenázkých židovských předků, kteří na
své pouti ze středověkého Španělska, přes Itálii, Litvu a Ukrajinu až
do Argentiny a Chile počátku dvacátého století procházejí soustavnou řadou bizardních událostí. Je to poprvé, co se zabýváte
vysloveně židovskou tematikou. Proč až v devadesátých letech
minulého století?
Ano, je to poprvé, co jsem se zabýval výslovně židovskou tematikou. Můj
otec o našem původu nemluvil. Nikdy ani neuváděl celé jméno Jaime
Jodorowsky, jen Jaime. Identifikoval se s tím, že je Rus. Že jsem Žid,
mně začalo být jasné až kolem třinácti nebo čtrnácti let, když mě ve škole
šikanovali. Chile bylo v té době rozděleno. Zhruba polovina podporovala
spojence a druhá nacisty. Nedostalo se mi židovského vzdělání a ani
jsme nedodržovali hebrejská přikázání a neslavili tradiční svátky. Můj
otec toto všechno přede mnou skrýval.
Začal jste se zabývat židovstvím z důvodu hledání vlastní identitty?
Bylo to součástí procesu hledání sebe sama. Otec byl ateista a stalinista.

Potřeboval jsem někoho, kdo by můj život nějak nasměroval, a toho jsem
v rodině nenašel. Nakonec jsem se sblížil se zenovým mnichem – japonským mnichem, s nímž jsem pět let meditoval. Také jsem začal studovat
Kabalu a Tóru. Chcete-li vědět, kdo jste, musíte znát svůj původ. K tomu
všemu jsem se musel vrátit, abych pochopil, proč byl můj otec takovým,
jaký byl, proč byla moje matka takovou, jaká byla. Oba se snažili přežít
v zemi, která nebyla jejich vlastí.
V čem vám pomohla meditace?
Meditovat začnete v okamžiku, když chcete vidět, kde je začátek vaší
cesty a jak daleko jste na ní došel. Vidíte, do jaké míry milujete sami
sebe, a na jakou duchovní úroveň jste se dostal. Říkáte si, toho
nejlepšího, čeho jsem dosáhl, mí předkové také mohli dokázat, neboť
i oni byly lidské bytosti. Najednou se před vámi otevře dlouhý příběh
o párech, kteří hledali jeden druhého, hledali lásku, hledali bezpečí,
hledali mír, hledali seberealizaci, a nic z toho nenašli. Musím tedy dát
všem postavám ve svém rodokmenu stejnou duchovní úroveň, na níž
jsem se sám dostal. A to se stalo smyslem mého uměleckého díla.
Dávám členům své rodiny to, co nikdy neměli. Přemýšlím o tom, čeho

přesně mohli dosáhnout,
a proč se o to nikdy nepokusili.
Dostanou to tedy ode mě.
Představuji si to. Představivost
funguje jako lék. Tento umělecký proces změnil můj život,
protože jsem objevil svůj svět.
Můj svět má nyní základ.
O svém židovství se už nestydím mluvit. Nevědět, odkud
pocházím, je silně neurotické.
Je důležité si uvědomit, jak
vypadá můj „rodinný strom“.
Pak ho mohu i milovat.
Když jste si uvědomil svůj
původ, rezonovaly s vámi
i určité prvky židovské
náboženské nebo kulturní
historie?
Když mi byly čtyři roky, otec mi řekl, že jednoho dne zemřu a že nikdy
nebyl nějaký Bůh. Když jsem se začal o náboženství hlouběji zajímat,
došlo mi, že věřící Židé jsou velmi inteligentní, ale až extrémně zaměření
na jazyk a kabalu. Po setkání s tarotem, jsem zjistil, že existuje dvacet
dva karet Major Arcana, jako trvalé trumfy v této karetní hře. Dvacet dva
je i písmen hebrejské abecedy. Tarot měl hodně co do činění s Kabalou,
s židovskou tradicí, ale byl to svět bez náboženského fanatismu.
Je nějaký rozdíl mezi vaším uměním literárním a filmovým?
Každé umění má svá vlastní pravidla a různé formy, nic víc. Veškeré
umění sestává ze stejného obsahu – lidské bytosti, která se realizuje.
Rozdíl je pouze ve formě, obsah je stejný. Celá moje práce sestává
z díla zasvěcení. Je opakem Shakespeara.
Jak to myslíte?
Vezměte si například Hamleta. Na konci dramatu zemře. Don Quijote de
la Mancha zůstává až do konce knihy. V těchto dílech chybí vývoj
postavy, duchovní vývoj. Pokud se člověk nemůže změnit, postrádá jeho
existence smysl. Podívejte se, vesmír se mění, rozpíná se. Všechno se
neustále mění. Takže když člověk zůstává nezměněn, stejně jako skála,
lpí na něčem celý svůj život, je to tragédie. Lidská bytost musí být
pružná, měnící se, rozšiřující, rozvíjející se a v každém daném okamžiku
se musí ptát: Proč trpím? Proč mě to trápí? Proč něco hledám? Proč
nenávidím? Proč mám odpouštět? Všechny mé práce toto akcentují
a jde mi o to, aby postavy dosáhly vyšší duchovní úrovně a zmoudřely.
Dosáhnout moudrosti znamená dosáhnout radosti ze života.
Vaše práce často vyvolává otázku, co odlišuje lidi od zvířat. Proč
vás to zajímá?
Lidé jsou zvířata! Naše tělo je zvíře. Jak by tedy v nás nemohla být
přítomna zvířata. Aby však umění existovalo, potřebuje kontrasty.
Vyžaduje konflikt. Násilí v mém umění existuje jako součást procesu,
který později vytváří mír, harmonii. Špatné umění se vyžívá v násilí
pouze proto, aby odvrátilo pozornost diváka nebo čtenáře, od zásadního
problému a poskytlo mu potěšení. Hrdinů s pistolí v ruce, kopání navzájem, okrádání, vraždění, znásilňování – toho je všude plno, ale s uměním
nemá nic společného.
Zvířata jsou úžasná! Nemohl jsem žít bez kočky. Moje kočka je zázrak.

Poměrně dlouho jste
vytvářel příběhy založené
na archetypech synů a
rodičů. Kdy jste byl
schopen zahrnout rodiče
do svého vlastního příběhu?
Čekal jsem, až jim budu
moci odpustit. Trvalo mi to
dlouho. Máte právo se
osvobodit a mít svůj vlastní
život, ale všechny minulé
prožitky zůstanou uvnitř vás.
Ve svém posledním filmu
děkuji otci za všechno, co mi
dal. Díky němu jsem mohl
objevit mystiku. Dokázal
jsem objevit lidstvo, přestože otec mi lidskost ani
neukázal. Díky mé matce, která nevěděla, jak mě milovat, jsem objevil,
co je to milovat ženu. Trvalo mi sedmdesát let, než jsem našel lásku
mého života. Podívejte, blíží se mi devadesátka a teprve nedávno jsem
byl schopen natočit film, kde se můj otec promění na konci v hrdinu.
Jak k tomu došlo?
Protože mu časem odpouštím, ukážu mu, jak se stát hrdinou. Je to díky
umělecké tvorbě, pro mě velmi důležité. A vlastně pro každého.
Narodil jsem se jako umělec. Mám představivost, umím dělat jakýkoli
druh umění. Je to moje povolání. Pták zpívá, ale nikdo ho neučil zpívat.
Dělám umění, protože je to pro mě život.
Jaká byla vaše trajektorie jako umělce před vydáním této knihy
a před natočením vašich dvou posledních filmů?
Trpěl jsem a trpěl. Pro mého otce byli všichni umělci méněcenní tvorové.
Byl podnikatel, který mě naučil dvě věci. Že Bůh neexistuje a držet se
zásady: levně nakoupit a draze prodat. Kolem sedmnácti let jsem se
posadil ke starému psacímu stroji a napsal báseň. Okamžitě mě obklopili
přátelé, stal jsem se novým Rimbaudem. Pak jsem studoval expresionistický tanec, pak loutkářství a divadlo. Zjistil jsem, že chci dělat pantomimu. Ve třiadvaceti jsem měl v Chile velkou divadelní společnost. Pak
jsem šel do Paříže, kde jsem studoval pantomimu u Marcela Marceaua.
Vliv na mě měl i Maurice Chevalier. Připojil jsem se k surrealistům.
Studoval jsem filozofii na Sorbonně. Dělal jsem, co jsem chtěl. Šlo mi
o to, vždy něco tvořit a postupovat vpřed. V Mexiku jsem změnil divadlo,
za deset let jsem režíroval více než sto her. A také dělám komiksy.
Kteří básníci patří k vaším oblíbeným?
Lao-Tse, protože kromě básníka byl učencem. A Heraclitus, protože
kromě toho, že byl učencem, byl básníkem.
Jste šťastný?
Ano, ano, ano, ano, ano, ano. Chci žít co nejúplněji. Ráno se probudím
a říkám si: Jak úžasné! Ještě jeden den. Ať už bude jakýkoli, hlavní je,
že jsem naživu. Je úžasné zestárnout na vnější straně, ale ne na vnitřní
straně. Je to úžasné! Budu se snažit žít tak dlouho, jak to jen bude
možné.
(Ze zahraničních pramenů)

Megan Goldinová
ÚNIKOVÁ HRA
Čtyři bankéři z Wall Street. Jeden uzavřený výtah. Tohle už není
hra – tady jde o život! Zaujal vás tento krátký popis? V tom
případě byste si rozhodně neměli nechat ujít knihu s názvem
Úniková hra, kterou má na svědomí spisovatelka Megan
Goldinová. Tu proslavil thriller Žena na lesní cestě a teď se na
pulty knihkupectví vrací s novinkou, který je ještě děsivější.
O co v tomto strhujícím thrilleru vlastně jde? Hlavními hrdiny
jsou Vincent, Jules, Sylvie a Sam, kteří patří mezi velice úspěšné
investiční bankéře na Wall Street. Probojovali se mezi nejlepší
především z toho důvodu, že se dokázali dokonale přizpůsobit
místnímu rušnému životu a skvěle se orientuje ve hře plné
úskoků a zastrašování. Moc dobře navíc vědí, že pokud se chtějí
dostat až na vrchol, musí být ochotní udělat pro to prakticky
cokoliv.
Jednoho dne všichni čtyři dostanou pozvánku na speciální teambuildingovou akci, ze které se však nečekaně vyklube úniková hra. V malém uzavřeném prostoru
začínají na povrch vyplouvat temná tajemství a všichni se snaží vyřešit záhadu, která je spojuje.
Co se vlastně stalo se Sarou Hallovou? Veškerá zábava končí a začíná neúprosný boj o přežití.
Podaří se jim dostat z výtahu živí, nebo je jejich temné skutky nakonec doženou?
Přeložil Tomáš Bíla
Vázana 344 stran, 349 Kč, EAN 9788020456311, ISBN: 978-80-204-5631-1
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/270273/unikova-hra/

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách
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„Chtějí se nás zbavit, Vincente?“ zeptal se Jules, zatímco výtah
stále stoupal. „Proto si nás sem pozvali? Určitě ti už něco
naznačili.“ „Dostal jsem stejně strohou pozvánku na poradu jako vy
všichni,“ odpověděl Vincent. „Teprve když jsem dorazil, přišla mi
textovka s instrukcemi, že vás mám všechny odvést
do osmdesátého patra, kde je pro nás připravená úniková hra. Její
výsledek – aspoň podle toho, co stálo v té zprávě – bude využit při
,interních konzultacích ohledně budoucího řešení personálních
otázek‘. Přeberte si to, jak chcete.“ „To vypadá, jako by si nás
dneska chtěli proklepnout a podle toho se rozhodnout, co s námi,“
řekla Sylvie. „Já nikdy na žádné únikovce nebyla. Jak přesně to
probíhá?“ „Je to celkem jednoduchý,“ řekl Sam. „Zamknou tě
v místnosti a ty musíš vyřešit nějaký logický úlohy, aby ses dostala
ven.“ „A na základě toho se budou rozhodovat, koho z nás
vyhodit?“ zeptal se Jules v tíživé tmě Vincenta. „Pochybuju,“ řekl
Vincent. „Takhle se firma nechová.“ „Vincent má pravdu,“ prohlásil
Jules s náznakem ironie. „Musíme to brát optimisticky. Možná si
chtějí vyhodnotit náš výkon v únikový hře, aby se rozhodli, koho
z nás povýšej na místo po Eriku Milesovi.“ Erik dal před Vánoci
za trochu nejasných okolností výpověď a poslední dobou se
proslýchalo, že vedení se chystá do jeho funkce povýšit někoho ze
současných zaměstnanců. O takovou příležitost by samozřejmě
stál kdekdo. V okamžiku, kdy se pod každým tak trochu viklala
židle, by to pro jednoho z nich znamenalo jistou budoucnost.
Na zeleném displeji nad dveřmi se objevila číslice 67. Už jenom tři
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poschodí, než výtah dokončí expresní část cesty. Kabina začala
zpomalovat a na 70. poschodí zastavila úplně. Jules si s úlevou
vydechl. Přistoupil ke dveřím a čekal, že se otevřou. Ale to se
nestalo. Stiskl tlačítko na ovládacím panelu. Zase nic. Zatlačil
na něj a pár vteřin ho podržel stisknuté. Dveře se ani nepohnuly.
Stlačil ho třikrát po sobě. Nic. Nakonec ze zoufalství stiskl rudé tísňové tlačítko. I tentokrát bez reakce. „Nefunguje,“ řekl prostě.
Všichni se zahleděli na digitální ukazatel, který zobrazoval číslo
poschodí. Na displeji svítilo písmeno E. Error. V tu chvíli se
rozsvítila malá obrazovka nad ovládacím panelem. Zpočátku jí
nikdo z nich nevěnoval pozornost. Čekali, že tam poběží zprávy
nebo aktuální informace z burzy, jak to v kancelářských budovách
bývá běžné. Chvilku jim trvalo, než jejich na tmu přivyklé oči
zaostřily na bíle zářící obrazovku. Za pár vteřin se na ní objevila
velká tiskací písmena s prostým sdělením.

VÍTEJTE V ÚNIKOVÉ
HŘE. VÁŠ CÍL JE
PROSTÝ. DOSTAŇTE
SE VEN ŽIVÍ.
www.kniha.cz

dostali ven, ale v tom
výtahu to byla temná,
chladná a děsivá
chvíle. Zůstalo to ve
mně, když jsem
přemýšlela o zápletkách románu. Otevřít
děj popisem situace
ve výtahu jsem brala
jako výzvu. Pro své
postavy jsem chtěla
vytvořit atmosféru jakéhosi
tlakového
hrnce, kde by z přetlaku vznikalo nepřátelství, když si hrdinové navzájem odhalovali svá tajemství.
Zajímavá byla zejména videa z šedesátých let, která byla
odvysílána v pořadu
„Candid Camera“.
Narazila jsem na
několik případů lidí,
kteří uvízli ve výtazích
a následkem toho
zemřeli. Fascinovala
MEGAN GOLDINOVÁ pracovala téměř dvacet let jako
mě statečnost a výdrž
zahraniční zpravodajka pro Associated Press, Reuters
jednoho redaktora čaa ABC. Specializovala se na oblast Středního východu, psala
sopisu, který byl uvěo válce, míru a mezinárodním terorismu, cestovala po celém
zněn ve výtahu 41
světě. Dnes žije s manželem a třemi syny v Austrálii a píše
hodin. Své dojmy
čtenářsky velmi oblíbené romány.
z toho podrobně popsal. Pokud jde o proniknutí do životního stylu Wall Streetu,
V jakém prostředí jste nacházela inspiraci k románu Úniková přečetla jsem spousty blogů a příspěvků v médiích od lidí, kteří
hra?
zde pracují. Získala jsem tím informace o tom, co se zde nosí, přes
Těch zdrojů bylo hodně. Ale nejdříve jsem se musela postarat sladění pracovního a soukromého života, až po otázky související
o své třetí dítě, chtělo to alespoň rok volna, abych se mu mohla s jejich prací, platem, vztahy řadových bankéřů a s jejich šéfy.
plně věnovat. Když jsem začala hledat pracovní uplatnění, přijala Hodně jsem také četla knihy, novinové články a dokonce
jsem pozvání na konkurs na pozici, pro níž jsem měla kvalifikaci i studie o psychologii člověka. Také jsem sledovala fóra pro invea zdála se mi zajímavá. Muž, který vedl pohovor, se choval velmi stiční bankéře a pracovníky ve finančním odvětví. Mluvila jsem
zvláštně. Mé odpovědi přerušoval křikem a doslova přitom hltal s lidmi, kteří pracovali ve světě financí. V budově, kde jsem dříve
občerstvení, které připravili pro uchazeče. Cítila jsem se úplně pracovala, sídlily i velké investiční banky. Často jsem zaslechla
bezmocná. O své zkušenosti jsem vyprávěla přátelům, z nichž bankéře a makléře, kteří si povídali o svém osobním životě a práci.
mnozí zažili podobnou hororovou zkušenost. A tak mě napadlo, že Ráda si dělám poznámky, i když nevím, jestli je vůbec využiji.

Bývalá novinářka
a korespondentka agentury Reuters na Blízkém
východě a v Asii
Megean Goldinová se zařadila
mezi úspěšné
au-tory
bestsellerů
thrillerem The
Escape Room
(Penguin, č. Úniková hra). V návaznosti na její
nejprodávanější
debut The Girl in
Kellers Way
(č. Žena na lesní
cestě, Mladá
fronta 2019) potvrzuje svou pozici jedné z nejpřekládanějších
australských
autorek.

ve svém příštím románu se budu věnovat sexismu a aroganci na
pracovišti. Také jsem trochu myslela na pomstu a chtěla se zastat
někoho, kdo je poražen systémem.
V té době jsem také uvízla ve výtahu. Se svými dětmi jsem byla
nakupovat, měla vozík plný jídla a výtah se s námi zastavil
v mezipatře. Navíc zhaslo světlo. Trvalo několik minut, než jsme se
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Jak se lišila práce na Únikové hře (The Escape Room) od
psaní románu Žena na lesní cestě (The Girl in Kellers Way)?
Pracovala jsem se stejným vydavatelem a redaktorem nakladatelství Penguin. Byli naprosto báječní. U Únikové hry to bylo
jednodušší, protože už jsem věděla, co mohu očekávat.
Spolupracovala jsem s nimi od první verze, což mi ušetřilo spoustu

www.kniha.cz

času. Mohla jsem totiž jejich připomínky zapracovat už do druhé
verze.

Co jste hlavně mohla uplatnit ze své profese novináře při
psaní beletrie?

Které překážky se vám jevily jako komplikované při psaní
Únikové hry?

V dnešní době je pro novináře důležitá kromě schopnosti zachytit
a zprostředkovat vše, co se kolem něho děje, především vytrvalost. A platí to i pro spisovatele. Ať už jde o vytrvalost při psaní
rukopisu i ve dnech, kdy by raději dělal tucet jiných věcí, nebo vytrvalost v úsilí, když se jedná o vydání díla. Neobejde se ani bez
schopnosti fabulovat, vymýšlet zápletky, stanovit si a udržet vnitřní
život postav a přizpůsobit jim dialog.

Byla to těžká kniha. Věděla jsem to, už když jsem začínala psát.
Zvolila jsem si psychologicky poměrně složité postavy, a začínat
román situací v porouchaném výtahu už signalizovalo, že půjde o
komplikovaný příběh. Pro mě to byla výzva, před níž stojí všichni
autoři thrillerů, jimž jde o udržení tempa a zachování integrity
příběhu. Věděla jsem, že mě čeká nelehká práce, ale ta výzva se
mi opravdu líbila.
Byla také místa ve vašem románu, která jste si vysloveně užívala?
Jsem jedním z těch spisovatelů, kteří neplánují příliš dopředu.
Všechno se vyvíjí, když píšu, čímž mě místy čekají i docela
příjemné zážitky, protože ne vždy vím, co se v příštím okamžiku
odehraje. Příběh mě dovádí k zápletkám, které jsem nečekala.
Bavilo mě psát dialogy a pokoušet se zobrazit různé charaktery
postav, a to, jak je utvářelo prostředí firem na Wall Streetu, v nichž
pracovali.
Proč si myslíte, že knihy odhalující sexuální obtěžování a profesionální šikanu jsou v současné době důležité?
O těchto věcech je potřeba mluvit a psát, aby si je lidé uvědomili
a změnily kulturu. Jsem silně věřící, o to víc mě trápí všechno, co
je v naší společnosti špatné. Tím, že se problémy zametou pod
koberec, nezmizí.

MLADÁ FRONTA

Proč jste si jako žánr vybrala právě thriller?
Protože ho mám ráda, přečetla jsem spousty knih a viděla i hodně
filmů. Je to fantastický žánr, který mi oblažuje srdce a dodává
adrenalin.
Existují autoři, kteří vám slouží jako vzory?
Ano. Je jich nekonečně mnoho. Od spisovatelů zločinu a thrillerů,
přes literární fikci, klasiku a literaturu faktu. Nyní, když sama píšu,
mám tendenci analyzovat knihy, které čtu. Sleduji dějové zápletky,
strukturu, charakteristiky postav a vůbec techniku psaní. Už jako
novinářka jsem svou profesi chápala jako neustálý proces učení
a zdokonalování. Mezi mé oblíbené autory patří John le Carre
nebo Yuval Noah Harari a mohla bych jmenovat další.
Jak vypadá váš pracovní den?
Mám tři děti, a tak píšu, když jsou ve škole. A pak v noci od 21 do
22 hodin, a někdy až do rána. Nejhorší jsou pro mě školní prázdniny. Děti jsou doma a chodí spát pozdě, takže využívám každou
chvilku, kdy se zabaví a nepotřebují moji přítomnost.
(Ze zahraničních pramenů)

www.kniha.cz

Téma: Nezbývá než doufat
8. – 11. října 2020
Vážení přátelé,
když jsme před rokem volili téma jubilejního
30. ročníku Festivalu spisovatelů Praha
„Nezbývá než doufat”, netušili jsme,
jak bolestně aktuální bude.
Program připravujeme, sice se obměňuje
v návaznosti na nečekané skutečnosti,
ale pozvaní spisovatelé jsou s námi
ve spojení.
Stejně jako my, i oni doufají, že se ve dnech
8. až 11. října setkáme v Praze.
Průběžně vás budeme seznamovat
s pozvanými hosty na stránkách Deníku
KNIHY (včetně Magazínu) a na stránce
Festivalu spisovateů Praha.
www.pwf.cz

