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Ariana Neumann 
POD SVÍCNEM TMA 
Hledání příběhu mého otce
Ariana Neumann se narodila v sedmdesátých letech dva-

cátého století ve Venezuele – zde se začíná odvíjet i děj její knihy – v rodině úspěšného
průmyslníka. V době jejího dospívání pro ni byl otec ztělesněním úspěchu 
a síly. Jeho ovšem pronásledovaly noční můry a probouzel se hlasitým křikem v jazyce,
jejž nikdo nepoznával a ani mu nerozuměl. Otec o své minulosti nikdy nehovořil.
Jednoho dne našla Ariana starý doklad totožnosti s otcovou dávnou fotografií, ale zcela
neznámým jménem. V autorčině pátrání byl onen doklad prvním vodítkem, dalším se
stala krabice, kterou zdědila v roce 2001 po otcově smrti. Krabice obsahovala válečné
dokumenty, které konečně otevřely dveře ke skutečné minulosti Arianina otce. 
Ariana odhalila překvapující pravdu o mimořádném otcově osudu, o jeho útěku pod
falešnou identitou, kterým se vyhnul transportu, z nacisty okupované Prahy do Berlína.
Tam zůstal dva roky, po konci druhé světové války se opět vrátil do Prahy, a protože
většina členů jeho rodiny zahynula v koncentračních táborech, pokusil se se svým
bratrem znovu oživit předválečný chod rodinné továrny na výrobu barev a laků. V době
po únoru 1948 se ocitl v podobné situaci jako za války a opět se rozhodl pro odchod ze
země, tentokrát do Venezuely, kde se znovu oženil. Ani své nové manželce, ani dceři
neřekl, odkud pocházel, jak válku přežil nebo jak se doopravdy jmenoval. 
Je to hluboký příběh o přežití, zkoumání vlastní identity, o paměti a ztrátách. 
Kniha je obohacena obrazovým materiálem z pozůstalosti autorčina otce.
Přeložil Jiří Hanuš

Brožovaná, 352 stran, 398 Kč, EAN 9788025730850, ISBN: 978-80-257-3085-0

https://www.kosmas.cz/knihy/271026/pod-svicnem-tma/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách

Zakoupit můžete zde
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Prolog
1.
Na stěně Pinkasovy synagogy v Praze se dá najít otazník, téměř
utopený v moři jmen na stěnách. Návštěvníci procházejí síně
památníku a snaží se tišit děti. Z množství černých a rudých
písmen se člověku snadno zatočí hlava. Připomínají památku
77 297 lidí. Všichni obývali protektorát Čechy a Morava. Všichni
padli za oběť nacistům. U každého jména stojí datum narození
a hned vedle něho sedí datum smrti. Jeden zápis nese jméno
mého otce: Hanuš Stanislav Neumann, narozen 9. února 1921.
Je jiný. Na rozdíl od ostatních jmen na stěně u něho není uvede-
no datum smrti. Na jeho místě je nesmyslný otazník, pečlivě
vyvedený sytým černým tahem. Navštívila jsem památník roku
1997 jako turistka a netušila jsem, že mne se synagogou něco
spojuje. Jak jsem sestupovala do první síně, přejela jsem pohle-
dem horní část stěny vpravo a s úžasem jsem uviděla otcovo
jméno. Byl v té době ještě plný života, žil a pracoval v Caracasu.
Přesto tu na mě hleděl černý otazník, znepokojivý a zároveň
zvláštním způsobem příhodný. 
Takto na stěně jsem ho viděla poprvé, ale otazníky ohledně mého
otce vyplouvaly na povrch dávno předtím. Už jako malá holka
jsem začala hledat odpovědi, i když jsem žila daleko za oceánem
a v úplně jiném světě. Otázky se zrodily nad jistou fotografií.
Začaly portrétem, který byl nejprve ukrytý, ale pak se vynořil.
Snímek náhodně či úmyslně, možná podvědomě zpřístupněný
zvědavým očím, vyvolal pochybnosti. Podobizna nezapadající do
reality, jak jsem ji viděla já, vrhla na přítomnost odlišné světlo.
Vybízela k otázkám. Vyžadovala odpovědi týkající se minulosti.
Jméno mého otce s otazníkem, desátý řádek shora, v Pinkasově
synagoze v Praze.

Moje vzpomínky na dětství rezonují písněmi vlhovců, cikád a žab.
Kolébají je poklidné vánky; pohupují se v rytmu vysokých palem
a kmitá v nich rudé a oranžové rajčí peří. Ovšem tu hřejivost,
barvy a chaos prostupují ostře řezané kovové kotouče, ozubená
kolečka, osy a pérka mechanických hodinek, překrásných složi-
tých a spletitých pohybů. Mezi obrovitými sochami moje matka
recituje verše Rubéna Daría a Andrése Eloye Blanca, otec tančí
a přitom si zpívá „Yellow Submarine“. V mých raných vzpo-
mínkách se lidé většinou procházejí otevřenými pokoji, na te-
rasách a v zahradách – politici, diplomaté, průmyslníci, spiso-
vatelé, filmaři, tanečníci –, gestikulují, klábosí, smějí se, posedá-
vají nebo postávají, a pokaždé jsou v jejich středu moji rodiče.
Doléhá ke mně ruch úspěchu, žvatlání naplněné pohodou, ale při
některých vzpomínkách ta směsice utichá a v nastalém tichu je
slyšet, jak tikají, klapou, drnčí a cinkají hodinové strojky. Obraz
jednoho konkrétního strojku mám uložený hluboko v paměti.
Jsou to kulaté stříbrné kapesní hodinky, dokonale vyleštěné,
položené ciferníkem dolů, zadní víčko odklopené a uvnitř jsou
vidět zlatá kolečka. Je to zvláštní kus – liší se od ostatních
v otcově sbírce. Ty hodinky mají čtyři pouzdra. Jsou zhotovená
ze stříbra, které snadno ztrácí lesk. U jiných hodinek bývají
převážně ze zlata, dekorativně posázená vzácnými kameny.
Tahle jsou velká a těžká a první, prosté pouzdro, má pletenou
červenou šňůrku s klíčkem. Na pouzdře je hrubý reliéf, který by
vypadal přirozeněji, kdyby byl vyřezaný ze dřeva. Stisknete
tlačítko po straně a první pouzdro se otevře a odhalí mnohem
jemnější stříbrný ciferník, lemovaný želvovinou a stříbrnými
šroubky. Před vámi se objeví zlaté ručičky složené z volut a cifer-
ník ze světlého a tmavého stříbra obkroužený symboly čísel;
písmena uprostřed sdělují hodinářovo jméno. 
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Falešný průkaz
totožnosti,
nevysvětlitelné sny 
a tajemná krabička ...
Ariana Neumann
měla podezření, že její otec něco
podstatného ze své minulosti
skrývá. Trvalo jí však dvě desetiletí,
než odhalila úžasný příběh odvahy,
neutuchající vůle přežit i tragické
ztráty.
Jaké byly počátky pátrání po otcově minulosti?

Vyrůstala jsem ve Venezuele v Caracasu a strašně mě zajímalo
odhalovat záhady, všechno, co nějak souviselo s detektivním
pátráním. Už v osmi letech jsem založila společnost s názvem
Mysterious Boot Club, jmenovala se prezidentkou a spojila se se
svým nejlepším přítelem Carolinem a bratrancem Rodrigem a při-
dělila jim funkce viceprezidentů. 
Můj otec Hans, úspěšný a bohatý podnikatel a vlastník novin,
mně v mé zálibě podporoval. Řekl mi, že i on má své tajemství,
že jsme oba podivínští, a i proto rádi společně řešíme logické
hádanky a luštíme křížovky. Později jsme diskutovali o knihách,

historii a politice. Ale nikdy se mě
neptal na mé osobní problémy,
například mám-li přítele, a to mi už
bylo dvacet. 
Ale to bych předbíhala. Pořád v nás
dřímala duše detektivů. Jednoho dne
mi Rodrigo oznámil, že Hans přesunul

záhadně vyhlížející krabici ze zamčené zásuvky do skříně 
v knihovně. Šla jsem ji prozkoumat. Uvnitř krabice, pod prošlým
venezuelským pasem, jsem našla růžový průkaz totožnosti
vytištěný v cizím jazyce a patřící někomu jménem Jan Sebesta.
Na kartě však byla mladistvá fotografie mého otce, nad razítkem
s tváří muže, kterého jsem vágně poznala, symbolizoval ve mně
zlo toho nejhrubšího kalibru: Adolf Hitler. Zmatená a vyděšená
jsem opatrně vrátila krabici tam, kde jsem ji našla a snažila se na
vše zapomenout. 

Ariana Neumann se narodila v sedmdesátých letech
dvacátého století ve Venezuele – zde se začíná odvíjet i děj
její knihy – v rodině úspěšného průmyslníka. V době jejího
dospívání pro ni byl otec ztělesněním úspěchu a síly. Jeho
ovšem pronásledovaly noční můry a probouzel se hla-
sitým křikem v jazyce, jejž nikdo nepoznával a ani mu
nerozuměl. Otec o své minulosti nikdy nehovořil. Jednoho
dne našla Ariana starý doklad totožnosti s otcovou dávnou
fotografií, ale zcela neznámým jménem. V autorčině pá-
trání byl onen doklad prvním vodítkem, dalším se stala
krabice, kterou zdědila v roce 2001 po otcově smrti. Kra-
bice obsahovala válečné dokumenty, které konečně otev-
řely dveře ke skutečné minulosti Arianina otce.

Můj otec, nacisté 
a tajemství, které
uchovával 50 let
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Kdy jste se k jejímu obsahu vrátila?

Trvalo to déle než dvacet let, až po smrti otce, který zemřel ve
věku 80 let v září 2001. Mně v té době bylo 29 let, žila jsem vdaná
v Londýně, kde jsem pracovala jako novinářka. Pohřbu otce jsem
se nemohla zúčastnit. Bylo to totiž tři týdny od porodu mého
prvního dítěte. Na jaře 2002 se rodina sešla v Caracasu, aby se
domluvila o pozůstalosti. Otcův mnohaletý asistent mě pozval do
kanceláře, abych převzala složky plné dopisů. Šlo o dopisy, které
jsem mu posílala, a on je opatřoval krátkou poznámkou.
Nechyběly ani dopisy od matky, s níž byl už patnáct let rozve-
dený. Pod hromadami osobních dopisů ležela krabice se záhad-
ným průkazem totožnosti a navíc ještě spousta papírů, doku-
mentů a fotografií. 

Co jste po prostudování dokumentů zjistila?

Vrátila jsem se do dětských let a stala se opět „detektivem“ 
a ponořila se do vyšetřování své vlastní rodiny. Poznávala jsem
lidi, o nichž jsem nic nevěděla. Ale hlavně zjistila, že  otec, Hans
Neumann, byl československý Žid, který dva roky žil jako lékárník
Jan Sebesta v Berlíně v samém centru Hitlerovy Třetí říše. 

A to všechno jste popsala v knize Pod svícnem tma…?

Ano, jde o rekonstrukci neuvěřitelného příběhu otce a jeho rodiny
- 25 členů, kteří byli zabiti během holocaustu - a těch lidí, kteří byli
stateční, a pomohli mu přežít. 

Čím si vysvětlujete otcovu pečlivost, s níž uchovával své
dokumenty?

Myslím, že byl trochu paranoidní, ale je to pochopitelné. Strávil
dva roky uprostřed nacistické říše jako český Žid, a musel se
tudíž obávat, že jeho existence může každou sekundu ne-
návratně skončit, a po něm nic nezůstane, muselo to změnit jeho
psychiku a způsobit paranoiu. 

V jiném článku popisuje autor rozhovoru své setkání 
s Arianou v New Yorku, kde její matka bydlela 35 let. Ariana
(49) žije se svým manželem Andrewem ve skromném bytě
na Manhattanu na Upper East Side. Všiml si, že má na
řetízku kolem krku prsten, a dověděl se, že ho vyrobil z mě-
děné trubky její dědeček Otto pro švagrovou Zdenku, která
se podílela na pašování jídla do koncentračního tábora
Terezín, kde Otto a jeho manželka Ella pobývali několik let,
než byli převezeni do vyhlazovacího tábora Osvětim.
Ariana dodává: Detektivní poznávání života mých prarodičů
bylo stoprocentně úžasné, ale pochopení toho, jak zemřeli,
bylo pro mě samozřejmě hrozné a emočně pohnuté.

Kdy vás napadlo popsat otcův příběh v knize?

Měla jsem za sebou kariéru v novinách, ale nikdy jsem vážně
neuvažovala o napsání knihy, necítila jsem se na to. Příběh otce
jsem chtěla poznat hlavně pro sebe a děti – s Andrewem máme
tři  ve věku 18, 16 a 14 let. V roce 2016 jsem během svého
pátrání vystopovala bratrance v Kalifornii, který „věděl, že jeho
rodina pochází z České republiky, ale netušil, že ve válce zemřeli
nebo že byli Židé. Když jsem mu vyprávěla, co všechno jsem se
už dověděla, poprosil mě, abych to popsala a všem zpřístupnila.
Pochopila jsem, že to stojí za to vyprávět, už kvůli tolika úžas-
ných, odvážných a pozoruhodných lidí, kteří pomáhali mé rodině.  

Co si sama pamatujete z dětství?

Vyrůstala jsem jako jedináček. Otec byl o více než dvacet starší
než má okouzlující katolická venezuelská matka Maria. Měl syna
z předchozího manželství, a já neměla tušení, že jedna polovina
rodiny je židovského původu. Když na to teď myslím, nechápu,
jak jsem to mohla nevědět. Ale náboženství nebylo tématem
rozhovorů v domě. Ještě si pamatuji, jak mě probudil zlý sen a já
se chtěla uklidnit v posteli rodičů a slyšela jsem, jak otec v noci

S otcem v roce 1976Má matka Maria Cristina Anzola s otcem v Caracasu kolem roku 1980
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křičí jazykem, kterému
jsem nerozuměla. 
Matka mi  vysvětlila, že
otec má také noční
můry. Ale o jeho minu-
losti jsme nikdy neho-
vořili.  Když se rozchá-
zeli, navštívila matka
terapeuta, který jí řekl:
„Osobou, která skuteč-
ně potřebuje terapii, je
Hans, ale kdyby mluvil
o tom, co se mu stalo,
asi by ho to úplně zni-
čilo.“  

Co jste o otci zjistila?

Narodil se 9. února
1921 v Praze, kde jeho
otec Otto se svým
bratrem Richardem
vybudovali továrnu na
barvy. Rodina byla
židovská, ale liberální
a náboženství neprak-
tikovala. 
Znepokojovaly ji však
pokračující omezení 
v Německu, která Židy
zbavovala  občan-
ských práv. Podle no-
rimberských zákonů
bylo Židům zakázáno
pracovat ve státním
sektoru, v oblasti prá-
va, zemědělství, vyda-
vatelství a žurnalistice;
bylo jim odňato občan-
ství a zakázáno man-
želství nebo sexuální
vztahy s árijskými
Němci. V roce 1941
byli Židé v nacisty
okupovaných zemích
nuceni odevzdat vše-
chny akcie, dluhopisy, šperky a drahé kovy. Mohli si ponechat
pouze snubní prsteny a zlaté korunky. Nesměli poslouchat rádio,
vlastnit psa. Nemohli vykonávat své povolání, provozovat obchod
a děti nesměly chodit do školy a hrát si venku. Lidi to nesmírně
oslabovalo a pod tímto tlakem ztráceli i pocit sebevědomí. Ale to
nejhorší teprve mělo přijít. Začaly transporty do Terezína a odtud
nacisti posílali lidi dál na smrt – většinou do Osvětimi.

Byl to i osud otce? 

Ne tak docela. Otec těsně unikl transportu do vyhlazovacího
tábora a pustil se do ambiciózního plánu – skrýt se v centru

Berlína, kde nepřed-
pokládal, že ho bude
někdo hledat. S pa-
děláním průkazu to-
tožnosti mu pomohla
přítelkyně Míla a z
Hanse se stal Jan
Šebesta. 
Po příjezdu do Ber-
lína v roce 1943 vy-
hledal spolužáka
Zdeňka, který mu
pomohl získat práci
chemika v továrně
na barvy a najít uby-
tování poblíž. 
Továrnu provozovali
loajální členové na-
cistické strany a byla
pro německé váleč-
né hospodářství dost
zásadní. Během
svého působení 
v Berlíně byl Jan
také nucen stát se
dobrovolným hasi-
čem, a během sil-
ných bombových
útoků RAF na město
několikrát unikl smr-
ti. Šéfové si brzy
všimli jeho schop-
ností a chtěli ho
povýšit, čemuž před-
cházelo nutné pro-
věření. gestapem.
Naštěstí Jan Šebe-
sta nikdy neměl zá-
znam v trestním rej-
stříku, nebyl zapojen
do studentských pro-
testů nebo veřejně
neprezentoval názo-
ry kritické Říši. Nikdo
si také nepoložil

otázku, zda Jan Šebesta vůbec někdy existoval. Byl dokonce
vyslán do Prahy, aby s tamějšími dodavateli dohodl další spo-
lupráci. Šéf mu také připomněl, aby nezapomněl navštívit své
přátele. Hans však při příjezdu do svého rodného města před-
stíral nemoc a schovával se ze strachu z prozrazení. 
Na jaře 1945 se Hans po dočasném oslepení chemickými látkami
v továrně vrátil do Prahy. Oženil se s Mílou a se svým bratrem
obnovil továrnu na výrobu barev. V Československu se však záhy
chopili moci komunisté a likvidovali soukromé vlastnictví. Ze
země prchalo spousty podnikatelů a značné množství inte-
ligence.  Několik zemí, včetně Venezuely, jim nabízelo azyl. 
V únoru 1949 opustil Hans s manželkou Mílou a jejich malým

Deportační lístek Hanse Neumanna. 
S ním měl odcestovat z pražského nádraží Bubny do Terezína

Obrázek ze stejného místa v Berlíně, kde se před lety 
vyfotografoval otec (vlevo) s přítelem Zdeňkem
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synem Michalem vlast
a vydali se do Cara-
casu. Jejich manžel-
ství dlouho netrvalo,
ale zůstali dobrými
přáteli. Hansovi se
dařilo, vydělával do-
statek peněz na za-
jištění rodiny a také
pomáhal založit někte-
ré kulturní instituce,
jakou je třeba Muzeum
moderního umění. 

Jak jste se dověděla
o svém židovském
původu?

Bylo to během mého prvního týdne na Tufts University v Americe,
když mi bylo sedmnáct. Oslovil mě plachý mladý muž s krátkými
hnědými vlasy a pronikavýma očima. Mluvil španělsky a před-
stavil se jako Elliot z Mexika.
„Už nějakou dobu cítím, že se musíme potkat," řekl a zářil.
„Protože oba dobře vypadáme, pocházíme z Latinské Ameriky 
a oba jsme Židé.“ 
Byla jsem zmatená.  „Omlouvám se, mýlíte se. Nejsem Židovka
a ty nejsi vůbec hezký.“
„Potřebuješ brýle," odpověděl Elliot vesele. „Se jménem Neu-
mann, musíš být židovského původu.“
„Mýlíš se.“ Odpověděla jsem. „Jsem vychovaná v katolické víře.“ 
„Odkud je tvůj otec?“
„Je Venezuelan, ale narodil se v Praze.“ odpověděla jsem.
„Říkejte si, co chcete, ale musíte být Židé.“
Bylo to poprvé, co jsem slyšela slovo „židovský“, které použil
kdokoli ve vztahu ke mně, mému otci nebo v tomto ohledu ke
komukoli jinému, koho jsem znala. Vyrostla jsem v Caracasu 
v sedmdesátých a osmdesátých  letech. Venezuela těchto let
byla plná nadějí a optimismu,
vše nasvědčovalo tomu, že
má potenciál k rozvoji. Můj
otec postavil průmyslový
konglomerát a oženil se s mojí
matkou narozenou ve Venezu-
ele. Rodina mé matky byla po
celé generace katolická, ale
nikdy náboženství mimořádně
nepěstovala. To však nebráni-
lo tomu zapsat mě  do ursulin-
ské školy (církevní škola pa-
nenského řádu) a rodiče si
krátce pohrávali s myšlenkou,
že se stanu jeptiškou. Hořká
chuť mešního vína mě z této
představy rychle vyléčila. Otec
mě v neděli brával na odpoled-
ní mši v prosté kapli připojené
k domovu pro seniory. Jednou
mi to zdůvodnil tím, že mu to

připadalo vhodnější
než tradiční boho-
služba, protože tady
nebylo kázání.
Až do toho dne 
v Tufts jsem nikdy
nepřemýšlela o své
náboženské identitě.
Proč se o tak málo
mluvilo doma o ná-
boženství? Byl můj
otec Žid? Byla jsem
Židovka?
Během těch několika
návštěv kostela 
s otcem mi něco při-
padalo divné. Když
sbor přednášel mod-

litby, otec mlčel. Jeho ústa se pohnula až v době, kdy nastal čas
pro „našeho Otce“. Opatrně jsem poslouchala a všimla si, že
šeptá modlitbu v cizím jazyce, nevěděla jsem, že je to česky. 

Četla knihu matka, jak reagovala na vaše odhalení?

Četla, ale jen některé kapitoly. Bylo to pro ni velmi emotivní,
protože i když se rozvedli, hluboce se milovali. Myslím, že pro ni
bylo těžké, když zjistila, že někdo blízký před ní tajil tak zásadní
skutečnosti. 

Žije otec v povědomí alespoň některých Venezuelanů?

Hansův život už nikdy nebude tajný a plný záhad. Rodinné arte-
fakty jsem věnovala muzeu, kde budou zpřístupněny veřejnosti.
Jsem ráda, že se na otce nezapomíná. Nedávno jsem byla na
besedě v Bostonu a žena v publiku o něm velice hezky mluvila.
Setkala se s ním ve Venezuele a charakterizovala ho jako velice
laskavého a vnímavého člověka. Lidé mu pomohli, protože byli
stateční a dělali správnou věc."
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Navštívil otec někdy Prahu a ukázal ji 
i vám?

V roce 1990, krátce poté, co sametová revo-
luce přinesla konec komunismu v Česko-
slovensku, jsem se s otcem do Prahy vypravi-
la, on tu více než čtyřicet let nebyl. Přijal po-
zvání zdejší vlády jako úspěšný exilový
podnikatel. Kromě oficiálního programu jsme
se byli podívat i na dům, ve kterém prožil dět-
ství. Nejemotivnější okamžik však prožil při
zastávce u nádraží Praha – Bubny, svíral plot
z drátěného pletiva a tiše vzlykal. Až později
jsem se dověděla, že tady viděl naposledy své
rodiče, které nacisti nahnali do nákladních
vagónů a odvezli do Terezína, a odtud pak na
smrt do Osvětimi. 

Jak důležitá je kniha pro určení vaší identi-
ty?

Je naprosto zásadní. Nedávno jsem si poví-
dala s přítelem terapeuta, který mi vyprávěl
příběh staršího muže, před nímž po celý život
stála hradba tajemství, za níž bylo jen tušení,
že jeho otec ve skutečnosti není jeho biolo-
gickým otcem. Z milionu důvodů cítil, že se na
to nemůže ptát, ale touha po pravdě byla
silná.. Po smrti matky se smířil s tím, že se
pravdu nikdy nedoví. Ale mýlil se. K 82. naro-
zeninám si nechal udělat test DNA a potvrdilo
se, co předpokládal, že je dítě počaté během
jedné matčiny milostné aféry. Kupodivu se mu
ulevilo, získal jistotu a v 82 letech si mohl zvykat na svou novou
identitu.
Čím víc mluvím s lidmi, kteří vyrůstali obklopeni nějakým tajem-
stvím, tím více si uvědomuji, že naše identita se netvoří jen 
z příběhů, které známe, ale z těch, o nichž nic nevíme. Ironií je,
že tajemství jsou často zamlčována jen proto, abychom měli
svobodu zvolit si, kým chceme být.

Ze svých zkušeností vycházím i při výchově dětí. Možná kvůli
příběhu mého otce se snažím předat jim co nejvíce informací 
o jejich dědictví, aby měly smysl pro světy, ve kterých začala
jejich vlastní historie. Chci, aby znaly příběhy těch, kteří přišli
dříve. Budoucnost tvoříme ze světla, které nalézáme mezi stíny
naší minulosti.

(Volně podle zahraničních pramenů)
Fotografie jsou z knihy, webových stránek The Israel Times a Google



Siegfried Lenz 
PŘEBĚHLÍK
Román otevírá téma dezerce, v Německu po druhé
světové válce do značné míry tabuizované. Vydání textu,
původně napsaného roku 1951, bylo v atmosféře prudce
se rozhořívající studené války znemožněno. Dílo bylo
objeveno až v pozůstalosti Siegfrieda Lenze a vyšlo 
v roce 2016, dva roky po autorově smrti. 
Hlavní postavou je mladý voják wehr machtu Walter
Proska, který dezertuje k Rudé armádě poté, co je jeho
jednotka rozprášena partyzány. Napínavý, čtenářsky
strhující příběh je plný zvratů, hrdina se ocitá v mezních
situacích, které svým umělecky působivým ztvárněním
slouží autorovi k zamyšlení nad závažnými tématy:
reflektuje otázku odpovědnosti, morálky, vojenské a ob-
čanské cti; bez patosu se dotýká také vlastenectví 
a německého nacionalismu, zpochybňuje vědomí povin-
nosti a poslušnosti.
Román je považován za milník německé poválečné lite-
ratury přinášející závažné poselství o svědomí a vině.
Německá ARD uvedla podle románu Přeběhlík na jaře
letošního roku dvoudílný televizní film.

Přeložil Petr Dvořáček
Brožovaná, 284 stran, 297 Kč, ISBN: 978-80-7260-431-9
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2. kapitola
V Provursku dostala malá lokomotiva napít. Nad její žhavé tělo
přehoupli železný chobot, otočili velkým ručním kohoutem a do
otevřeného boku se jí vevalil silný proud vody. Proska slyšel šumění
vody a přistoupil k rozbitému okýnku ve svém oddílu. Malinká bílá
staniční budova s nějakým číslem na průčelí, zpustošené nádraží,
dvě hromady dřeva; víc toho k vidění nebylo, protože vesnice sama
ležela za listnatým lesem dobrou hodinu cesty od stanice. U vlaku
hlídkoval strážný. Protože bylo horko, rozepnul si límec. Na zádech
mu visela útočná puška se stejnou samozřejmostí, s jakou africká
matka nosí svého kojence. Když došel na konec úzkokolejné sou-
pravy sestávající z lokomotivy, zásobovacího a poštovního vagonu,
otočil se, ani hlavu nezvedl a šoural se zpátky. To se několikrát opa-
kovalo. Krajina působila dojmem obrovského opuštěného spá-
leniště; nikde žádný vítr, ani vzduch se nepohnul, ve vyschlém křoví
nic nezašustilo. 
„Budeme tady stát dlouho?“ zeptal se Proska, když se k němu
strážný přiblížil. „Dokud nepojedem dál!“ „Myslím, že lokomotiva
potřebuje jen vodu.“ „Tak,“ opáčil strážný nevrle, „potřebuje, jo?“
Náhle zvedl hlavu a pohlédl dolů na prašnou cestu vedoucí do
Provursku. Proska u okna se podíval stejným směrem a spatřil
dívku, jak mává na vlak a rychle se blíží. Měla na sobě šaty barvy
listové zeleně, pas štíhlý jako přesýpací hodiny stažený širokým
pásem. Rychlým krokem došla na nádraží a zamířila přímo ke

strážnému. Měla matně se lesknoucí rudé vlasy, drobný nosík 
a zelenomodré oči. Na nohou hnědé plátěné boty. „Co chcete?“
houkl strážný a zíral na její holé nohy. „Pane voják…,“ řekla 
a zachvěla se. Postavila na zem hliněný džbán a na něj položila
složenou pláštěnku. „Máte v tom džbánu mlíko, nebo vodu?“
Zavrtěla hlavou a přehodila si vlasy dozadu. Proska obdivoval profil
jejích ňader. „Vy asi chcete jet s náma,“ zeptal se strážný. „Ano,
maličký kousek, na rokytenská blata. Můžu vám za to dát peníze
nebo…“ „Zmizte, ale rychle. Nesmíme nikoho brát. To byste ale
měla vědět. Neptala jste se mě na to už jednou?“ „Ne, pane.“ „Vy
jste Polka, co?“ „Ano.“ „Kde jste se naučila německy?“ V tom okam-
žiku malá lokomotiva dvakrát zapískala; jednou dlouze, jednou
krátce. Strážný nechal dívku dívkou, vrhl zlostný pohled na Prosku
a odešel dopředu. S klením si vylezl do proviantního vagonu, sedl
si na bednu a zapálil si. Puška na zádech tlačila; nesundával ji, byl
na to příliš líný. Vzduch nad vyprahlou zemí se chvěl žárem. 
Lokomotiva sebou trhla; zasténala a vlaková souprava se pomalu
rozjížděla. Dívka zvedla džbán, vzala pláštěnku a šla podél vlaku.
Prosebně vzhlédla k Proskovi. Přiblížila se k němu na co nejmenší
vzdálenost a zašeptala: „Vemte mě s sebou, prosím!“ A asistent
nedokázal odolat jejím očím, jejím vlasům, štíhlým holým nohám 
a vyzývavému profilu těch ňader. Prudce otevřel dveře, jednou no-
hou se postavil na stupátko a napřáhl ruku. Podala mu džbán 
a pláštěnku, sama naskočila a nechala ho, aby jí pomohl do vozu.
Zavřel dveře a otočil se. Stála před ním, dívala se na něho a usmí-
vala se. „Vystoupím ještě před blaty,“ řekla, jako by se omlouvala.
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Mlčel a hleděl na její silné zuby. „Váš kolega se bude zlobit,“ šepta-
la. Bylo mu zatěžko udržet ruce v kapsách. „Zastřelí mě?“ zeptala
se s úsměvem. Taky se usmál, vytáhl z kapsy krabičku cigaret  a ře-
kl: „Vemte si cigaretu. To vás trochu uklidní.“ „Já nekouřím.“ „Tak si
aspoň sedneme.“ Posadili se. Kolena měl několik centimetrů od
jejích. Do oddílu dopadl paprsek slunce. Proska viděl, jak se vzhůru
dolů točí prach. Mlčeli a poslouchali vzdychání malé lokomotivy 
a kolem rozbitého okna ubíhala krajina: louky a spálená políčka 
a malé březové háje a tu a tam slámou pokrytý domek, nad nímž
někdy v suchém vzduchu nehybně stál sloup kouře. Na polích nikdo
nepracoval a na loukách postávalo pár krav tupě hledících před
sebe, jen jejich ocasy z lenivého zvyku co chvíli pleskly do kost-
natého zadku a snažily se zahnat mouchy. „Bydlíte v Provursku?“
zeptal se Proska. „Ano, narodila jsem se tady.“ „Nikdy bych neřekl,
že tady vyrůstají taková děvčata. Má váš otec taky krávy?“ „Můj
otec byl polesný. Je mrtvý.“ „Už dlouho?“ „Dva roky.“ „Padl ve
válce?“ „Já nevím. Před dvěma lety zastřelili v Provursku vojáka.
Ráno za svítání přišli k nám do vesnice četníci. Šli dům od domu 
a hledali muže a pušky. Bydlíme na kraji vesnice a k nám přišli jako
první. Táta už neměl čas se pořádně schovat. Ukryl se do skříně, 
a když přišli četníci, vodila jsem je po domě a všecko jsem jim uka-
zovala a už by byli málem odešli. Ale když jsme se vrátili do míst-
nosti, kde stála ta skříň, musel si otec odkašlat a jeden četník vytáhl
pistoli a čtyřikrát na skříň vystřelil; dvakrát nahoru a dvakrát dolů.“
„Tomu všemu bude už brzo konec,“ řekl Proska. Položila si ruce na
stehna a komíhala nohama. „Jste vdaná?“ zeptal se. „Ne. Člověk by
se neměl vdávat před osmadvaceti…“
„Proč ne?“ Dlouze na něho hleděla. Náhle sklouzla k němu, vzala
jeho hlavu do svých horkých rukou a dýchla mu na čelo. Proskova
ruka jí spočinula na ramenou, ona se mu však okamžitě zase vys-
mekla a posadila se na svoje staré místo. „Chtěla jsem vám číst 
z čela.“ Řekl: „Tak, vy to tady umíte? A copak je tam vepsáno?“ –

uhodil se dlaní do hlavy –, „co se z toho dá vyčíst?“ Nasála vzduch
do plic, hruď se jí zvedala. Tajemně se na něj podívala, a jemu se
znenadání zdálo, že by se mohl do jejích zelenomodrých očí zanořit
jako do rybníka. „Všechno bude dobré,“ řekla, „a možná taky ne.“
Zasmál se a řekl: „To je tam napsáno?“ „Přesně to,“ řekla. „Tak to jsi
malá věštkyně. A takovým věštcům jako tobě všechno rádi věříme.
Jak se jmenuješ?“ „Wanda.“ „A kolik ti je let?“ „Dvacet sedm. 
A tobě?“ „Dvacet devět.“ „A jak se jmenuješ?“ „Walter,“ odpověděl.
„Walter a Wanda. Jestli mě tvůj kolega nezastřelí, ještě se potká-
me.“ Rozpustile se zasmála. „To je nesmysl,“ řekl Proska, „nic ti ne-
udělá.“ Mlčeli a dívali se mimo sebe a naslouchali rytmu jedoucího
vlaku: hm-ta-ta, hm-ta-ta, hm-ta-ta. A pomyslel si, že některá slova
mají s tímhle rytmem cosi společného, slova melancholie hluboké
jako propast, slova blažené touhy a uplynulého milostného štěstí. 
Hm-ta-ta, hm-ta-ta: to znělo jako na-lo-ži nebo ně-kdy-snad nebo
mi-luj-mě nebo mys-líš-teď anebo lí-bej-mě. V kupé začalo být nes-
nesitelné vedro. Proskovi vystoupil na čele pot, vyschlá ústa volala
po tekutině. Podívala se na jeho pušku visící na háčku, černou hla-
veň skloněnou. „Už jsi s tím střílel?“ zeptala se. Neodpověděl, zvedl
se, přistoupil ke dveřím a vystrčil hlavu ven z okna. Proud vzduchu
se mu zařízl do obličeje a strhával mu světlé vlasy dozadu. To
ochlazení bylo příjemné. Cítil, že ho pozoruje, a říkal si: Kdybychom
tak byli v Provursku zastavili někdy večer! Má jedinečná prsa. Jak
jdou ty rudé vlasy a zelenomodré oči k sobě! Za dvě hodiny se
setmí. Doufejme že… Otočil se a zeptal se: „Nevíš, jak dlouho bude
vlak ještě potřebovat k blatům?“ „Čtyři hodiny, asi tak. Když se nic
nestane.“ „A co by se mohlo stát?“ „Miny,“ řekla s úsměvem. „Jak to
víš?“ „Lidi ve vesnici si o tom někdy povídají.“ „V Provursku?“ „Ano.
Odkud to vědí, nevím, ale někdy o tom mluví.“ „To vedro jim to
prozradí,“ řekl, „ta svatouškovská obloha nebo vaše zplihlé stromy.
Jak často hovoří lidé o vlakovém neštěstí?!“ „Každý den,“ řekla.
„Každý den vyletí do povětří vlak?“ „Ne. Ale když se to přihodí, mají
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si lidi týden o čem povídat. A pak se to stane zase.“ Sedl si vedle ní
a přitiskl svou nohu k její.
„Kdy se tady naposledy vyhazovalo do povětří?“ „Před pěti dny.“
Otočila se k němu, položila mu své měkké paže na rameno,
našpulila rty a řekla: „Jsem unavená. Z toho horka na mě jde le-
nost.“ Proska se vedle jejího ucha podíval k rozbitému oknu.
Projížděli smíšeným lesem, který si už polovinu náspu železniční
tratě vydobyl zpět a jako předvoj vyslal malé břízky, smrky a vrboví.
Malá lokomotiva jednou krátce zapískala; nezdálo se, že sama ví,
proč. „Já mám z toho horka žízeň,“ řekl Proska. „Něčeho bych se
napil. Studené pivo nebo – co to máš v tom džbánu? Mlíko, nebo
vodu?“ Zavrtěla hlavou a stáhla paže z jeho ramene. „Nic na pití. 
V tom džbánu je můj bratr.“ Podíval se na hliněnou nádobu a řekl:
„Co má zas tohle znamenat?“ „Nevěříš mi?“ Proska ji štípl do paže;
nezdálo se, že cítí nějakou bolest. „Teď se věštkyně proměnila 
v čarodějku. V blatech se obzvlášť dobře daří blatouchům; proč by
tam neměl výtečně vyrašit i tvůj bratr? Chceš ho tam zasadit?“
Zapůsobila dojmem, že zvážněla, a uhlazovala si zelené šatičky
nad koleny a střežila se pohlédnout mu do tváře. „V tom džbánu je
popel mého bratra. Nechali jsme ho zpopelnit ve Lvově. Byl
železničář a vyletěl do povětří s jedním vlakem. Já jedu až do
Tamašgrodu. Tam bydlí žena mého bratra. Požádala mě, abych jí
popel přivezla.“
„Přišel tvůj bratr o život na téhle trati?“ „To já nevím.“ Proska jí
položil ruku na rameno a hleděl neklidně na nicneříkající hliněnou
nádobu. Měl pocit, jako by ho teď někdo trvale pozoroval, a čím víc
se snažil tento pocit potlačit, tím úporněji a intenzivněji se v něm
zabydloval. Zmocnil se ho jistý soucit s Wandou, a svými velkými,
silnými prsty ji hladil po krku nahoru a dolů. Přitáhl si její hlavu 
a políbil ji do vlasů. „To všechno brzy přejde,“ řekl upřímně. „Myslím,
že všechno přes noc zmizí, tak jako to přes noc přišlo. Otevřeš okno

– ne zítra, ale jednoho krásného dne –, a do očí tě uhodí slunce 
a popřeje ti dobrý den. V zahradě bude sedět kos, budeš ho po-
slouchat a zjistíš, že všecko se změnilo. – Myslíš, Wando, že se to
takhle stane? Asi si to nedokážeš představit, viď? – Je ti teprve
dvacet sedm a máš ještě celý rok čas.“ Mlčeli. Několik starých
smrků, které s potemnělou důstojností žily těsně u náspu, k nim na
okamžik lhostejně nahlédlo. Prsty jí bubnoval po klíční kosti, náhle
je nechal sjet dolů a dotkl se jejího pravého ňadra. Okamžitě se
vymkla jeho objetí, odsedla si od něho a výhrůžně se usmála. 
A tento úsměv mezi nimi stál jako magická překážka, jako ne-
překonatelná bariéra. „Chtěla bych teď spát,“ řekla. „Můžeš se mi
opřít o rameno,“ on na to. „To mi připadá dost nebezpečné.“ „Dokud
nepřikryješ ten džbán pláštěnkou, nic ti neudělám.“ „Tomu nero-
zumím.“ Asistent ukázal na džbán a vysvětloval: „Mám pocit, jako
by se na mě ta věc dívala. Zdá se – mně aspoň –,  že má oči.
Připadá mi, jako by mě pořád někdo pozoroval. Dokážeš to pocho-
pit?“ „Jestli to tak opravdu je,“ řekla, natáhla se po celé délce sedad-
la a položila mu hlavu do klína. Mile k němu vzhlédla a už zhluboka
oddechovala. „Spíš už?“ zeptal se po chvíli. „Ano,“ odpověděla,
„zdá se mi o tobě, a jak se zase uvidíme.“ „Je u toho tvůj bratr?
Teda: Vidíš někde poblíž nás ten džbán?“ „Ne, jsme sami. Jsme
velice sami – a je to nádherné. Nikdo nás nesleduje. Máme se rádi.
Je u toho jen tvoje puška a dívá se na nás. Ale mlčí. Dokáže ta
puška mlčet, ne?“ „Když to musí být. Spi, Wando, spi, a ať se ti něco
zdá. – Ale mohla bys to mít ještě pohodlnější.“ Jak to jen vsedě šlo,
svlékl si horní část uniformy, nadzvedl jí hlavu na klíně a složený
kabát pod ni vsunul jako polštář. „Děkuju pěkně,“ zašeptala. Nic
neřekl a hleděl na džbán. Říkal si: Kdybych jí tím nezpůsobil bolest,
vyhodil bych tuhle pitomou věc z okna. Něco podobného se mnou
ještě nikdy nikam nejelo...

(Fotografie jsou z televizního filmu ARD)
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Román
Přeběhlík
napsal
Siegfried Lenz v roce 1952, 
ale vyšel až v roce 2016. 
O důvodech zákazu publikování
knihy a o svých začátcích hovořil
u příležitosti svých 75. narozenin 
s Hanjo Kestingem.

Na samém začátku je kniha Es waren Habichte in der Luft.
Pamatujete si, jak vznikala a kdy jste se poprvé cítil jako spiso-
vatel?

Na to není lehké odpovědět. Jak také definovat profesi spisovatele?
Můžu vám říct, jak to začalo. Moje žena a já jsme pracovali 
v anglických okupačních novinách Die Welt. Moji učitelé, novináři
světové třídy, byli tehdy oblečeni do uniforem anglických důstojníků,
mě požádali, abych upravil na pokračování román, který se bude
tisknout každý den. Dělal  jsem to několik měsíců. A pak mě napad-
lo, že také mohu zkusit něco napsat. Cítil jsem, že na to mám dost
zkušeností. A tak jsem začal tvořit první román, a  kromě toho jsem
pokračoval v práci redaktora novin. Psal jsem kuličkovým perem, 
a má žena to přepisovala. 

Přeběhlík
byl druhý

Lenzův
román, jeho osud přiblížil 

Günter Berg, redaktor a zástupce
dědiců Siegfrieda Lenze. 

V roce 1951 vydavatelství Hoffmann a Campe odmítlo vydat
román Přeběhlík. Jaké pro to byly důvody? 

Román vyšel až v roce 2016 a Spiegel to oslavoval jako literární
senzaci. Ale ona to tak úplně senzace nebyla. Několik let před smrtí
Lenz hovořil o tom, jak plné jsou jeho zásuvky s rukopisy. Ale o exis-
tenci tohoto románu se téměř nic nevědělo.
Lenz o tom vždy mlčel, pravděpodobně proto, že při čtení svých
starých děl vždy  pociťoval nutkání něco změnit, ale také proto, že
se zdráhal poskytovat informace autobiografického charakteru.
Příběh o genezi, odmítnutí a odloženém vydání Přeběhlíka je stejně
zajímavý, jako samotný román, který narazil na křehkou mentalitu
poválečného Německa. Román  vypráví o hrůzách války na frontě
někde mezi Polskem a Ukrajinou, o skupině německých vojáků, kte-
ří jsou vystaveni četným útokům partyzánů a postupně jsou deci-
mováni.
Druhá polovina je o německém přeběhlíkovi, který se připojí k Rudé
armádě a po válce se ocitne v sovětské okupační zóně. 
Vydavatelství Hoffmann a Campe se zřejmě obávalo veřejného
mínění, které několik let po válce nebylo ještě připraveno číst 
o německém vojákovi, který se chová racionálně, a ne pouze
„hrdinně.”
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Odmítnutý román



Kdy na svém románu Přeběhlík začal pracovat?

Lenz začal psát krátce po cestě do severní Afriky, kterou si dopřál 
s manželkou Liselotte v polovině dubna 1951. K financování použil
honorář za svou prvotinu. Tvořil rychle, a už na podzim téhož roku
zaslal první kapitoly redakcím novin. Pochvalně se o nich vyjádřil
například prestižní „Zeit. V lednu 1952 poslal Lenz nakladatelství
Hoffmann & Campe druhou verzi se šestnácti kapitolami, které tvoří
základ i nynějšího vydání knihy. Ale redaktor Otto Görner, bývalý
člen SS,  měl spoustu připomínek a dospěl k téměř opačnému hod-
nocení, které se dostalo první verzi, a příznivým posudkům mno-
hých německých listů. Nelíbily se mu především kapitoly, které se
zaměřují na partyzánskou válku. Vyjádřil se, že takový román mohl
vyjít leda v roce 1946, ale ne o šest let později, kdy ho podle něj už
veřejnost nepřijme.  Lenz revidoval druhou část a přepsal celé kapi-
toly, aby zmírnil jednání Waltera Prosky a kniha byla tak pro
veřejnost přijatelnější. Hrdina si ovšem musel prožít důsledky svého
rozhodnutí dezertovat, autor ho však nikdy nenechal použít zbraň
proti svým někdejším spolubojovníkům.

Lze tedy říci, že se autor podřizoval tehdejší politické situaci? 

Ano, ale jen do určité míry. Počátkem padesátých let začínala stu-
dená válka a vydavatelství Hoffmann & Campe věřilo svému
externímu editorovi a vedení navíc znepokojovala politická nálada.
Začíná se projevovat rozdělení Německa a mladá Spolková repub-
lika Německo by raději hleděla dopředu, než se ohlížela zpět.  
Děj románu začíná v létě 1944. Kdo se na situaci na frontě 
i v zázemí díval
otevřenýma očima,
viděl, k čemu je tato
německá věc dobrá.
Siegfried Lenz v ro-
mánu zdůrazňuje, že
vojáci Wehrmachtu
Walter Proska a
Wolfgang Kürschner
nemění svou unifor-
mu bez vnitřního dů-
vodu. Stojí před alte-
rnativou, že budou
popraveni nebo se
stanou součástí Ru-
dé armády. Takovéto
uvažování nebylo
ojedinělým jevem,
ale potýkalo se s ním
mnoho vojáků na
konci nesmyslné
války. Zdá se, že i v
poválečném Němec-
ku to byl velký prob-
lém. Byl to čas
Konrada Adenauera
a média  malovala

nejjasnější možnou budoucnost, každému pohledu do nedávné
minulosti bylo bráněno, jak jen to bylo možné. Lenz si však byl jistý,
že udělal přesně to, co jeho editor Görner v dopise řekl, „aby
konečně vážně přemýšlel o možnostech románu, který napsal.“
Mladý 26letý autor v odpovědi odmítl Görnerova obvinění přátel-
ským a rozhodným způsobem. Zdůraznil, že nemůže psát nic
jiného, než vytvořil v tomto románu, a proto je pro něho nepřijatelné
něco upravovat jen proto, aby kniha byla korektní k nynější politické
situaci. Zdůraznil, že to je v této záležitosti jeho poslední slovo.
A také bylo. Raději román nevydal.

Jako správce pozůstalosti se staráte nejen o Lenzovu práci, ale
také o zprostředkování filmových práv. Co rozhodlo udělit
souhlas s převedením románu do filmové podoby?

Krátce po vydání románu jsme dostali devět nabídek k zfilmování.
Vzal jsem si čas na rozmyšlenou, a nakonec to nebylo o penězích.
Částka za získání  práv byla pro všechny stejná. Ale chtěl jsem znát
složení týmů a to, jak se hodlají vypořádat s tímto složitým tématem.
Nejdůležitější byly myšlenky producenta Stefana Raisera a sce-
náristů Bernda Langeho a Floriana Gallenbergera a také názor
rodiny Siegfrieda Lenze. Šlo o mladší lidi, kteří nebyli spojeni s na-
cionálním socialismem ani prostřednictvím svých rodičů, a přesně
pochopili, jak historie funguje. Na tom nám záleželo. TV ARD
natočila dvoudílný film a odvysílala ho 8. a 10. dubna 2020. 

(Volně podle zahraničních pramenů)
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Shari Lapena 
JEDEN Z NÁS
Nový strhující psychothriller z pera bestse-
lleristky Shari Lapeny, mistryně nečekaných
zvratů. Udržet tajemství mezi sousedy, kde
každý každého zná, může být těžké. Vražedně
těžké… 
Ovzduší na poklidném newyorském předměstí,
kde jsou k sobě všichni milí a vstřícní, rozvíří
anonymní dopis zanechaný v jednom z domů.
„Omlouvám se. Můj syn se k vám nedávno vlou-
pal. A nejen k vám.“ 
Čí je to syn? A co mohl odhalit? Dohady a po-
dezření na sebe nenechají dlouho čekat. Pak je
však jedna z místních žen nalezena mrtvá – 
a tento objev strhne lavinu napětí. Kdo ji zabil?
Kdo ví víc, než říká? A mohl to být opravdu jeden
z nás?

Přeložila Naďa Špetláková
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Kapitola 1
Sobota 14. října
OLIVIA SHARPEOVÁ SEDÍ V KUCHYNI s hrnkem kávy a prosklenými
posuvnými dveřmi nepřítomně vyhlíží do zahrady. Je polovina října 
a javor vzadu poblíž plotu je překrásně zbarvený, do červena, oranžova
a žluta. Tráva je pořád zelená, ale zbytek zahrady už je uchystaný na zi-
mu; co nevidět přijdou první mrazíky, pomyslí si Olivia. Zatím si
každopádně užívá jasné sluneční světlo, které se vlévá ze zahrady až do
její vzorně čisté kuchyně. Nebo se o to aspoň pokouší. Je totiž těžké si
cokoli užívat, když to v ní pomalu začíná vřít. Její syn Raleigh ještě ne-
vstal. Jistě, je sobota a on chodil celý týden do školy, jenže jsou dvě
hodiny odpoledne a ji naprosto vytáčí, že doteď spí. Odloží hrneček a po
schodech potažených kobercem už poněkolikáté vystoupá do prvního
patra. Přede dveřmi do synova pokoje zaváhá, připomene si, že nemá
křičet, pak zlehka zaťuká a otevře. Chlapec podle očekávání tvrdě spí.
Hlavu má schovanou pod přikrývkou – přetáhl si ji přes hlavu před
půlhodinou, to za ním přišla naposledy. Olivia ví, že Raleigh nesnáší,
když ho budí, jenže co má dělat, pakliže nevstane sám od sebe? Nechat
ho prospat celý den? O víkendech mu ráda dopřeje víc odpočinku, ale
už je odpoledne, prokristapána. 
„Raleighu, vstávej. Už byly dvě.“ Vadí jí, když slyší, jak podrážděně mu
to říká, jenomže dennodenně vynakládá tolik energie na to, aby toho
kluka dostala z postele, že je těžké se kvůli tomu nerozčilovat. On se ani
nepohne. Olivia stojí, shlíží na něj a pociťuje nejednoznačnou směsici
lásky a zmaru. Je to hodný kluk. Chytrý, ale chybí mu motivace. Dovede
být zlatý. Je jenom líný – nejenže sám nevstává, ale bez nekonečného
komandování nedělá ani úkoly, ani nepomáhá doma. Prý to její koman-
dování nesnáší. No, to ona taky. Říká mu, že kdyby ji poslechl napoprvé,
nemusela by mu pořád všechno opakovat, jemu to však asi nedochází.
Přičítá to jeho věku. S šestnáctiletými kluky to je o život. Doufá, že až mu
bude tak osmnáct nebo devatenáct, dovyvine se mu prefrontální kortex

a on začne lépe fungovat a chovat se zodpovědněji. „Raleighu! No tak,
vstávej.“ Pořád se nehýbá, nebere na vědomí její existenci, nevydá
sebemenší zvuk. Olivia si všimne, že na nočním stolku leží displejem
nahoru jeho telefon. Fajn, takže jestli nehodlá vstávat, zabaví mu ho.
Představuje si, jak po něm syn bude šátrat, ještě než vůbec stáhne
přikrývku z hlavy. Matka popadne telefon a odejde z místnosti, přičemž
za sebou práskne dveřmi. Raleigh bude zuřit, každopádně ona už zuří
taky. Vrátí se dolů a položí telefon na kuchyňskou desku. Přístroj cinkne.
Objeví se zpráva. Olivia mu do telefonu ani do počítače nikdy nena-
hlížela. Nezná ani jeho hesla. Navíc mu naprosto věří. Jenže ta zpráva
zrovna vyskočila na displeji, který má ona přímo před sebou. Vloupal ses
tam včera? Ztuhne. Co to má sakra znamenat? Další cinknutí. Našels
něco zajímavýho? Obrátí se jí žaludek. 
Napiš mi, až budeš vzhůru. Olivia vezme telefon do ruky, dívá se na dis-
plej a čeká na další zprávu, žádná už ale nepřijde. Pokusí se do telefonu
dostat, jenže je pochopitelně zaheslovaný. Její syn nebyl včera večer
doma. Prý šel do kina. S kamarádem. Se kterým, to neříkal. Olivia se
sama sebe ptá, co má dělat. Měla by počkat, až se chlapcův otec vrátí
ze železářství? Nebo by měla nejdřív promluvit se synem? Padne na ni
hrozná tíseň. Je možné, že Raleigh provádí nějaké špatnosti? Zdráhá se
tomu uvěřit. Je sice líný, ale není to ten typ, který by dělal průšvihy. Zatím
s ním ještě nikdy nebyly potíže. Doma to má dobré, má pohodlný život 
a dva milující rodiče. Přece by nemohl… Jestli to je tak, jak to vypadá,
jeho otec bude taky zuřit. Možná by si nejdřív měla promluvit jenom s
Raleighem. Stoupá po schodech; dřívější směsici lásky a zmaru rázem
vystřídala ještě komplikovanější kombinace zlosti a strachu. Olivia vpad-
ne s telefonem v ruce do místnosti a strhne mu peřinu z hlavy. Mladík
otevře unavené oči; vypadá podrážděně, jako právě probuzený medvěd.
Jenže ona je taky rozčílená. Nastaví mu telefon před obličej. „Cos to
včera večer prováděl, Raleighu? A netvrď mi, žes byl v kině, protože na
to ti neskočím. Radši všechno vyklop, než přijde táta.“ Srdce jí nervózně
buší. Co to mohl vyvádět?
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Raleigh se podívá na matku. Stojí nad ním s jeho mobilem v ruce. Proč
na něj vůbec sahá? A co to vykládá? Je naštvaný, ale zároveň ještě
napůl spí. Nikdy se nebudí na povel; musí se chvíli probírat. „Cože?“
vysouká ze sebe. Je nakrknutý, že sem vtrhla, když spal. Ustavičně ho
budí. Pořád musí někoho uhánět. Jeho máma musí mít vždycky 
a o všem přehled, to ví každý. Měla by se naučit být víc v pohodě. Teď
ale vypadá, že se vážně zlobí. Takhle vzteklou ji ještě nikdy neviděl.
Najednou ho napadne, kolik je asi hodin. Obrátí se a podívá se na budík.
Čtvrt na tři. No a co? Jde snad o život? „Cos to sakra prováděl?“ doráží
na něj máma s vyčítavě napřaženým telefonem. Raleighovi poskočí
srdce. Jak moc toho máma ví? Dostala se mu do mobilu? Jenže pak si
vzpomene, že nezná jeho PIN, a zase začne klidně dýchat. „Náhodou
jsem se ti podívala na telefon, zrovna když přišla zpráva,“ řekne máma.
Raleigh si s námahou sedá, v hlavě vymeteno. Do háje. Co si asi pře-
četla? „Podívej se,“ vyzve ho Olivia a hodí mu telefon. Chlapec odemkne
displej a uvidí usvědčující textovky od Marka. Sedí, pročítá je a přemýšlí,
jak z toho ven. Bojí se pohlédnout matce do očí. „Raleighu, podívej se
na mě,“ řekne Olivia. To po něm chce vždycky, když je rozčilená. Mladík
pomalu zvedne hlavu. Teď už se úplně probral. „Co znamenají ty
zprávy?“ „Jaký zprávy?“ ptá se přihlouple ve snaze získat čas. Jenže ví,
že je v úzkých. Ty textovky vyznívají dost jednoznačně. Jak mohl Mark
udělat takovou kravinu? Raleigh znovu sklopí oči k telefonu; je to
jednodušší než dívat se na matku. Vloupal ses tam včera? Našels něco
zajímavýho? Napiš mi, až budeš vzhůru. Začne panikařit. Jeho mozek
nedokáže dostatečně rychle vyplodit nic, co by matku uspokojilo. Jediné,
co ho napadne, je dost zoufalé: „Je to jinak, než to vypadá.“ „No tak to
je dobře,“ odpoví matka nejsarkastičtějším tónem, jakého je schopná.
„Protože to vypadá, jako by ses někam vloupal.“
Raleigh to použije jako záchytný bod. „Tak to ale není. Já jsem nic
neukrad.“ Olivia se na něj rozezleně podívá. „Uděláš nejlíp, když mi
všechno řekneš, Raleighu. A hlavně nekecej.“ Ví, že se z toho nevy-
kroutí, když to bude popírat. Uvízl jako krysa v pasti a teď mu nezbývá
než minimalizovat škody. „Jo, vlezl jsem k někomu domů, ale nic jsem
neukrad. Spíš jsem… jenom tak koukal,“ zamumlá. „Takže ty ses 
k někomu včera v noci opravdu vloupal?“ řekne matka šokovaně. „To
snad není pravda! Raleighu, co tě to napadlo?“ Rozhodí rukama. „Proč
jsi to proboha udělal?“ Chlapec sedí na posteli, ani nemukne, protože
netuší, jak by to vysvětlil. Dělá to kvůli zábavě, vzrušení. Baví ho chodit
do cizích domů a nabourávat se lidem do počítačů. To se jí ale neodváží
prozradit. Stejně by ale mohla být ráda, že aspoň nebere drogy. „Čí to
byl dům?“ zeptá se matka. Raleigh usilovně přemýšlí. Na to odpovědět
nemůže. Kdyby jí prozradil, u koho včera v noci byl, začala by vyšilovat.
A on nechce ani pomyslet na to, jaké by to mohlo mít důsledky. „Nevím,“
zalže. „No a kde to teda bylo?“ „Nevzpomínám si. Stejně to je jedno. Nic
jsem nesebral! Vůbec nezjistí, že jsem tam byl.“ Máma se k němu na-
kloní a řekne: „To si piš, že zjistí.“ Vyděšeně se na ni podívá. „Jak to mys-
líš?“ „Ty se teď oblékneš a ukážeš mi dům, kam ses vloupal, pak tam
zaklepeš a omluvíš se.“ „To nemůžu,“ namítne nešťastně. „Můžeš a udě-
láš to,“ rozhodne matka. „Ať chceš, nebo nechceš.“
Raleigh se začne potit. „Mami, to nemůžu. Prosím, nenuť mě k tomu.“
Matka se na něj pátravě podívá. „Co přede mnou ještě tajíš?“ V té chvíli
se otevřou domovní dveře a Raleighův otec si s hvízdáním odloží klíče
na stolek v předsíni. Chlapci se rozbuší srdce a udělá se mu nevolno.
Matku vždycky nějak zvládne, ale otec – nedokáže si představit, jak ten
bude reagovat. Na tohle se nepřipravil; ani ve snu ho nenapadlo, že to
někdy praskne. Ten Mark je debil. „Vstávej, ihned,“ přikazuje matka 
a strhne z něj zbytek přikrývky. „Promluvíme si s tátou.“ Raleigh se vydá
v pyžamu po schodech dolů, celý zpocený. Když dojdou do kuchyně,
otec na ně překvapeně pohlédne. Z jejich výrazu očividně vyčetl, že něco

není v pořádku. Ihned přestane pohvizdovat. „Co se děje?“ zeptá se.
„Snad abychom se všichni posadili,“ navrhne matka a odsune židli 
u kuchyňského stolu. „Raleigh se ti musí svěřit s něčím, co se ti nebude
líbit.“ Usednou ke stolu. Skřípění židlí šoupajících se po podlaze drásá
Raleighovi nervy jako nehty přejíždějící po tabuli. Musí se přiznat. To si
uvědomuje. Ale nemusí jim říct všechno. Teď už se trochu probral, víc
mu to myslí. „Tati, je mi to moc líto, a vím, že to nebylo správný,“ spustí.
Hlas se mu třese a má pocit, že nezačal špatně. Jenže otec už se mračí
a Raleigh má strach. Zaváhá. „Co jsi sakra udělal, Raleighu?“ zeptá se
otec. Chlapec se na něj dívá, ale slova nepřicházejí. V jeden moment si
připadá úplně ochromený. „Vloupal se k někomu do domu,“ prohlásí na-
konec  matka. „Cože?“
V otcově tónu je jasně znát šok a rozhořčení. Raleigh rychle sklopí zrak
k podlaze. „Nevloupal jsem se tam. Jenom jsem tam vlezl,“ řekne. „Co tě
to napadlo, do háje?“ ptá se otec. Raleigh pokrčí rameny, ale neodpoví.
Pořád upírá oči na podlahu. „Kdy to bylo?“ Olivia chlapci položí ruku na
rameno a pobídne ho k odpovědi. „Raleighu?“ Konečně zvedne hlavu 
a podívá se na otce. „Včera večer.“ Otec na něj zůstane civět s otev-
řenou pusou. „Takže když jsme tu měli na návštěvě kamarády a ty jsi měl
být v kině, tak ses ve skutečnosti vkradl k někomu domů?“ Mluví stále
hlasitěji, konec věty už zakřičí. Chvíli je ticho. Vzduch se chvěje napětím.
„Byl jsi sám, nebo vás bylo víc?“ „Sám,“ zahuhlá Raleigh. „Takže se ani
nemůžeme utěšovat vědomím, že tě k tomu naprosto nepřijatelnému,
trestnému jednání někdo navedl?“ Raleigh by si nejradši zacpal uši, aby
ten křik nemusel poslouchat, jenže ví, že by to tátu rozdráždilo ještě víc.
Chápe, že když byl sám, působí to celé ještě hůř. „Čí to byl dům?“
„Nevím.“ „A co se teda stalo?“ Letmo se podívá na Olivii, pak zase na
syna. „Chytili tě?“ Raleigh zavrtí hlavou a jeho matka vysvětlí: „Ne, všim-
la jsem si zpráv na jeho telefonu. Raleighu, ukaž ty zprávy tátovi.“ Syn
odemkne mobil a předá ho otci. Ten se nevěřícně zadívá na displej.
„Prokrista, Raleighu? Jaks to mohl udělat? Udělals to už někdy dřív?“ 
S otcem je jeden problém – vždycky ví, na co se má zeptat. Na to, co  je-
ho mámu, otřesenou šokem, vůbec nenapadlo. 
Raleigh to totiž už udělal, a to několikrát. „Jenom jednou,“ zalže a vyhne
se otcovu pohledu. „Takže ses vloupal do dvou domů.“ Přikývne. „Ví 
o tom někdo?“ Raleigh zavrtí hlavou. „Jistěže ne.“ „Jistěže ne,“ zopakuje
táta sarkasticky. Táta dovede být sarkastičtější než máma. „Tvůj kama-
rád o tom ví. Co ten je zač?“ „Mark. Ze školy.“ „Ještě někdo?“ Raleigh
váhavě zakroutí hlavou. „Je možnost, že by na to někdo mohl přijít? Byly
tam bezpečnostní kamery?“ Raleigh znovu zavrtí hlavou a pak se na
otce podívá. „Kamery tam nebyly. To jsem si ověřil.“ „Panebože, to se mi
snad zdá. Tohle mě má uklidnit?“ „Vůbec neví, že jsem tam byl,“ ohradí
se Raleigh nejistě. „Dával jsem si pozor. A nic jsem nevzal – to už jsem
říkal mámě. Nezpůsobil jsem žádnou škodu.“ „A cos tam teda dělal?“
chce vědět otec. „Nevím. Jen jsem se tak rozhlížel.“ „Jen jsem se tak
rozhlížel,“ opakuje po něm otec a Raleigh si připadá, jako by mu bylo asi
tak šest. „A cos tam hledal? Dámský spodní prádlo?“ „Ne!“ vykřikne
Raleigh a zrudne studem. Není přece úchyl. „Díval jsem se hlavně do
počítačů.“ „Pane na nebesích!“ zařve otec. „Ty ses těm lidem hrabal 
v počítačích?“ Raleigh ztrápeně přikývne. Otec praští do stolu a vstane.
Začne přecházet po kuchyni a se zlostným výrazem hledí na Raleigha.
„Copak lidi nepoužívají hesla?“
„Já se do nich někdy umím dostat i bez hesla,“ odpoví chlapec třesoucím
se hlasem. „A cos teda dělal, když ses tak rozhlížel po cizích
soukromých počítačích?“ „No…“ Najednou se to na něj všechno navalí.
Cítí, jak křiví pusu ve snaze nerozbrečet se. „Jenom jsem z legrace nap-
sal pár e-mailů z… z cizí adresy.“ A potom, což je u něj zcela neobvyklé,
propukne v pláč. ...
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Co vás bezprostřed-
ně inspirovalo k nap-
sání románu Jeden 
z nás?

Jednoho dne jsem
brouzdala po internetu
a zaujal mě tam článek
o chlapci, který se
uprostřed noci vloupal do sousedního domu, aby využil jejich Wi-Fi, pro-
tože jeho doma bylo vypnuto. Přivedlo mě to k přemýšlení o tom, jaké
potíže musel dospívající chlapec překonat a jaké to mohlo mít pro něho
důsledky. Představovala jsem si, jak se počítačem posedlý chlapec
vloupal do sousedních domů, aby pronikl do jejich počítačů a co v nich
mohl objevit. A pak jsem se na chvíli vcítila do role jeho matky, když se
zjistí, co její syn udělal a vymýšlela, jak bych asi reagovala. Rozhodla
jsem se, že pošle anonymní omluvné dopisy, čímž vyvolá obavy všech,
jaká jejich tajemství budou odhalena a jak to ovlivní jejich chování. A tady
už se začíná odvíjet můj románový příběh se spoustou událostí, které
mají katastrofální důsledky pro sousedské vztahy. 

Příběh přibližujete čtenářům z několika hledisek, ale také jste ho
napsala v přítomném čase, což u vás dosud nebylo zcela běžné.
Měla jste to v úmyslu od počátku? 

Ano, bylo to vědomé rozhodnutí.  Umožnilo mi to rychle příběh rozvíjet,
protože se odehrává v poměrně krátké době a já chtěla zdůraznit pocit
bezprostřednosti a naléhavosti. 

Pracovala jste jako právnička, učitelka angličtiny a řídila jste 
i školu. Co vás vedlo k tomu, že jste se vydala na dráhu spiso-
vatelky?

Stát se spisovatelkou byl můj sen, ale cesta k jeho naplnění nebyla
jednoduchá. Mnoho let jsem pracovala na plný úvazek a potom jsem
měla dítě a chtěla s ním zůstat doma.  Zdálo se mi, že konečně mám čas
na psaní. Sedla si k počítači a bez jakéhokoli plánu napsala svou pr-

votinu. Dělala jsem to
všechno v tajnosti, vě-
děl o tom jenom můj
manžel.  To byl počá-
tek mé cesty, z níž
jsem už nesešla. Ale
mé knihy se moc dobře
neprodávaly. Dokud

autor nezíská opravdu mimořádné postavení a jeho jméno nevstoupí do
povědomí čtenářů, uplatňuje se v Kanadě dost těžko.

Proč jste se rozhodla právě pro thrillery?

Thrillery jsem chtěla psát vždycky. Vlastně jsem na nich vyrůstala, pro-
tože je miluji od dětství. Je to můj žánr, ale dlouho jsem si nemyslela, že
v něm dokážu něco napsat a že to bude někdo číst. Nedokázala jsem
totiž nic vymyslet dopředu. Mluvila jsem s několika už známými autory
thrillerů a zjistila, že hodně z nich je na tom podobně jako já. Podle
nějakého plánu stále nepracuji. Nejsem zkrátka typ člověka, který si
může sednout k počítači a mít v hlavě děj celé knihy včetně postav. Ale
cesta k thrilleru nebyla přímočará. Asi tři roky jsem zkoušela humoristic-
kou prózu. Ale nikam to nevedlo. Agent ode mě rukopisy nekupoval, bylo
mu jasné, že je v žádném nakladatelství neudá. Rozhodla jsem se tedy
zkusit thriller. Ale nikomu jsem to neřekla. Především jsem chtěla zkusit,
jestli to dokážu. Bez jakéhokoli plánování jsem skončila za šest měsíců
práci na rukopise mé prvotiny Manželé odvedle (česky Knižní klub 2017;
https://www.knizniklub.cz/knihy/208755-manzele-odvedle.html ). Od té
doby jsem nikdy tak snadno žádnou knihu nenapsala. 

Postupovala jste stejně i při psaní románu Někdo cizí v domě?

U románu Někdo cizí v domě to bylo trochu jiné. (česky: Knižní klub,
1918; https://www.knizniklub.cz/knihy/208757-nekdo-cizi-v-dome.html ).
Mé okolí mě pozorně sledovalo a od nakladatele jsem měla i smlouvu, 
v níž jsem se zavázala, že za rok rukopis odevzdám. Nebyla jsem ani
zvyklá pracovat se spoustou editorů.  Chvíli mi trvalo, než jsem to zvlád-
la. Ale pak jsem dokázala pracovat bez plánu a směrovat děj, kam jsem

Záhady se 
skládají jako puzzle

Shari Lapena (1960) je kanad-
ská spisovatelka, která nyní
žije v Torontu. Než se začala
věnovat psaní na plný úvazek,
pracovala jako právnička 
a učitelka angličtiny. 
Debutovala knihou Manželé
odvedle, který se stal nejpro-
dávanějším románem roku
2017 ve Velké Británii. 
Psychothriller vydaný ve 35
zemích zaujal dramatickou
zápletkou, výtečným stup-
ňováním napětí a především
nečekanými zvraty, a to až do
poslední stránky. V příbězích 
z na povrch klidných americ-
kých předměstí, kde se na-
venek všichni mají rádi, ale ve
skrytu mezi nimi žije a sem
tam vyvře zločin, je Shari
podle všeho jako doma –

dokázala to dalším thrillerem
Někdo cizí v domě (2017). 
V krimirománu Nevítaný host
(2018) se nechala inspirovat
klasickými detektivkami a při-
pravila čtenářům takřka horo-
rové vyústění. Thrillerem Je-
den z nás znovu nahlédla pod
idylickou pokličku rodinných 
a sousedských vztahů.
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potřebovala. Nové bylo to, že jsem se musela vrátit a přepracovat
začátek.  Líbil se mi nápad, že někdo někoho zabil, ale nevěděla, kdo za
tím stojí. Neměla jsem příběh. Všechno se mi utvářelo během psaní. 

A Nevítaný host?

To zas bylo trochu jiné. Inspirovala jsem se Agathaou Christie, kterou
miluji.  Vycházela jsem ze skutečnosti, v níž lidé začínají padat jako mou-
chy a vy nevíte, kdo bude další. 
Záhady se skládají jako puzzle, což je velmi obtížné popsat. Musíte si
určitý koncept vytvořit v hlavě a určit si, kdo je kdo.  Chtěal jsem vytvořit
více postav a do příběhu výrazněji zapojit prostředí. Hodil se mi pěkný
starý hotel, v němž hrdinové zůstanou odříznuti od okolního světa, což
se může stát jen v zimě. Nevím,  jak byste mohli lidi izolovat, pokud
venku nezuří sněhová bouře. 
Ale zjistila jsem, že ani s tím si nevystačím. Zhruba v polovině práce
jsem ji musela přerušit a znovu přemýšlet o tom, jaké jsou další možnosti
vývoje děje. Vyžádalo si to spoustu úprav. Bylo to opravdu komplikované
a nemyslím si, že takto budu hned pokračovat. Spíš se vrátím ke svému
starému stylu, kdy si vystačím jen s hrubým obrysem, kdy nemám tušení
o podezřelých a děj vytvořím během psaní.  

V jednom rozhovoru jste prozradila, že spolu s manželem obnovu-
jete viktoriánský statek, a to i se zadním schodištěm. Byla to inspi-
race pro Mitchell's Inn, kde se příběh odehrává? 

Trochu. Když jsme ten dům viděli poprvé, byla to ruina. Ale zaujalo mě
zadní obrovské schodiště. Ne tak velké jako to v knize, ale utkvělo mi  v
hlavě a myslela jsem na něj i při popisu interiéru hotelu. Bez zadního
schodiště by se hodně dějových zápletek nemohlo odehrát, proto pro mě
bylo důležité.

A co Candice, spisovatelka, která ve vašem románu Nevítaný host
pracuje na románu, z něhož je nadšená. Myslela jste trochu i na
sebe, když jste ji tvořila?  

Bavila jsem se s ní, připadalo mi, že je jako já. Když se jí někdo zeptá,
na čem pracuje, řekne: „Ach, já o tom nerada mluvím. Jen to ze mě
vysává veškerou energii.“  Cítím to stejně. Raději pracuji bez plánu 
a nerada o tom mluvím. Myslím, že jsme podobně založené a když mi
vstoupila do děje, bavilo mě hrát si na spisovatele. 

Jaké typy knih čtete, když píšete?

Mám docela široký výběr. Čtu literaturu faktu, ráda mám
také memoáry. Vyhledávám i romány o nefunkčních rod-
inách a o psychopatech. Baví mě také historické romány
a vůbec knihy o historii, zejména ruské. Nepohrdnu ani
literární fikci a bez povšimnutí mě nemine žádný  thriller. 
Právě teď se dívám na hromadu knih na mém nočním
stolku. V příštích třech nebo čtyřech týdnech si přečtu
Lauru Lippmanovou, Lesleyho Kary  nebo Sarah
Pekkanen. Všechny knihy dostávám zdarma. Je to jedna
z nejlepších výhod spisovatele. 

Jste bývalá učitelka angličtiny, jak jste motivovala
studenty ke čtení?

Vždycky říkám, a jsem o tom pevně přesvědčená, že
děti by si měly přečíst, co se jim líbí. Dokonce i moje děti,
které jsou dobrými čtenáři, si stěžují na to, že jim
profesoři doporučují tituly, které je nezajímají. Jsou to ty

samé, jako před čtyřiceti lety. Není na nich nic špatného, ale bylo by
hezké, kdyby se současným dětem nabídlo něco aktuálnějšího. 
Můj syn má rád Ricky Riordana a dcera zase Margaret Atwoodovou.
Hodně dětí se naučí číst na  Harry Potterovi. Tak zrovna knihy s ním bych
doporučila.  

Kdo jsou vaši literární hrdinové? 

Vyrůstala jsem na knihách Agathy Christie, Josephine Tey, Daphne Du
Maurier, Patricia Highsmith. Miluji dobrý příběh s psychologickým
napětím.

Říkala jste, že jste si nemyslela, že dokážete napsat thriller. Co pro
vás bylo nejdůležitější, abyste se pro to odhodlala?

Trvalo mi roky, než jsem získala sebevědomí a troufla si na thriller.
Nevěřila jsem, že to dokážu, proto jsem ho psala v tajnosti. Bála jsem se,
že ho nedokončím nebo že to bude propadák. 
Neřekla jsem vám, že jsem to už jednou zkoušela. Bylo to o ženě na
výletě na kole. Zmizela a netušila jsem, co se jí stalo. [Směje se] Tenhle
rukopis skončil v šuplíku a už jsem ho nikdy neviděla. 
Samozřejmě nemůžu nikomu radit. Snad jen to, napište, co vás nad-
chne, i když budete mít spousty pochybností, zda to dokážete. Jednou
se to podaří.  Rozhodně nepište knihu, o které si myslíte, že by se na jí
na trhu dařilo, protože nikdo nemůže předvídat, co čtenáře zaujme.
Pokud děj pro vás není vzrušující, nebude vzrušující ani pro nikoho
jiného. Naučte se riskovat a hledat osobitý styl, nové nápady se už najít
nedají. Všechno bylo vymyšleno. To, co dělá knihu originální, je hlas,
jímž příběh vyprávíte. Pokud si ho dokážete osvojit, budete natolik
jedineční, že čtenáře určitě najdete.  

Kterou největší překážku při psaní jste musela dosud překonat?

Myslím, že se přede mě postavila, když jsem musela napsat knihu 
A Stranger in the House (česky Někdo cizí v domě). Následovala po
úspěšné The Couple Next Door (česky Manželé odvedle). Šlo o první
titul, na který jsem podepsala smlouvu a i nakladatel mi věnoval pro mě
do té doby nezvyklou pozornost. Prvotinu jsem psala tajně a nikomu
jsem o tom neřekla, dokud nebyla hotová. Lidé mluví o „obtížné druhé
knize“ a myslím si, že je to pravda. Ale jakmile Někdo cizí v domě vyšel.
Cítila jsem velmi šťastná. Teď si zvykám vydat jednu knihu za rok.

(Ze zahraničních pramenů)
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John Hersey
HIROŠIMA
SLUNCE SE ZŘÍTILO A JE ZAVALILA TMA…

John Hersey líčí vzájemně se proplétající osudy šesti
přeživších lidí v Hirošimě v hodinách a dnech po
útoku. Přináší kroniku života mezi doutnajícími
troskami plnými radioaktivity, líčí lidskost v jejích
nejhorších a nejlepších projevech, je plná příběhů
nezměrné obětavosti, nesnesitelné bolesti a zár-
mutku.
V pozadí cítíme otázku, zda je vyhlazovací válka – 
i ta s dálkově ovládanými drony, vojenskými roboty 
a ohromující technickou a ekonomickou převahou –
oprávněná, i když snad slouží spravedlivému účelu.
Co když z ní vyplývající duchovní i hmotné zlo a vy-
bičovaná nenávist obsahuje důsledky, které daleko
převažují všechno dobré, co by vítězství mělo
přinést? A lze vůbec konečné vítězství takto vybojo-
vat? Kdy budeme schopni jasně odpovědět?
Temnota po hirošimské explozi zůstává stále s námi.
Po sedmdesáti pěti letech není lidstvo zas tolik jiné,

jsme svědky smrti, ničení a zkázy na mnoha místech po celém světě. Zlo nebylo odsunuto
do historie, kohokoliv z nás mohou zasáhnout zoufalé, tragické zprávy z Paříže, Tripolisu,
Sýrie, Jemenu, Nigérie. Násilí je strašlivě moderní.
KNIHA, JEŽ BURCUJE SVĚDOMÍ LIDÍ
Překlad Rudolf Červenka
Vázaná, 200 stránek, 268 Kč, ISBN 978-80-7335-603-3, EAN: 9788073356033

https://www.kosmas.cz/knihy/274971/hirosima/Zakoupit můžete zde

Rozhovor s autorem na následujících stranách



www.leda.cz

John Hersey se narodil 17. června 1914 v Tientinu v Číně misionářům
Roscoe a Grace Baird Hersey. Žil zde až do svých deseti let a poté se
vrátil s rodiči do USA. Hersey navštěvoval Yale universitu poté
pokračoval v postgraduálním studiu v Cambridge. 
V létě roku 1937 získal zaměstnání jako sekretář Sinclair Lewise 
a na podzim začal pracovat v časopise Time. Během druhé světové
války referoval o bojích v Evropě (Sicílie) a Asii (Guadalcanal), psal
články pro Time, Life a New Yorker. Herseyův první článek pro The New 
Yorker byla  reportáž o Johnovi 
F. Kennedym, který v roce 1943 
v hodnosti poručíka v oblasti
Šalamounových ostrovů velel tor-
pédovému člunu PT-109. V noci 
z 1. na 2. srpna 1943 byl v úžině
Blackett potopen japonským tor-

pédoborcem Amagiri. JFK se se svou posádkou několik
dní skrýval bez jídla na březích ostrůvku, než byli za-
chráněni. 
Herseyova první kniha Men on Bataan (1942) byla vlas-
teneckým pohledem na generála Douglase MacArthura
a jeho vojska v Tichomoří na začátku druhé světové
války. Druhá kniha, Do údolí (1943), popisuje boje na
Guadalcanalu z pohledu vojáků. Zde byl Hersey  spíše
účastníkem než pouhým reportérem. Jednotka, kterou
doprovázel, se dostala pod těžkou palbu a utrpěla
mnoho obětí. Hersey aktivně pomáhal zraněným.
Působil jako zpravodaj při vylodění spojenců na Sicílii.
Za svůj první román Zvon pro Adano (1944) získal
Pulitzerovu cenu. V letech 1944-45 byl vyslán do Moskvy
a po skončení války byl zpravodajem Time 
a New York pro Čínu a Japonsko. 

Časopis The  New
Yorker věnoval
celé své číslo 31. srpna 1946 prvnímu výročí svržení
atomové bomby na japonskou Hirošimu. Obsáhlý článek
napsal John Hersey a nazval ho Hirošima. 
(https://www.newyorker.com/magazine/1946/08/31/hiroshima)
Je považován za mezník v žurnalistice, pokud jde o uvě-
domění si lidstva sebe sama v souvislosti s tím, jaký
vyvinulo hrozný potenciál k vlastní záhubě. O bombovém
útoku bylo napsáno hodně článků, z nichž většina byla
technického nebo filozofického rázu a popisovala sílu
zbraně nebo apelovala na uvážlivost při rozhodování o je-
jím použití. Hersey udělal něco úplně jiného. Vydal
svědectví obyčejných lidí. Časopis byl okamžitě vypro-
dán, citovali z něj v rozhlase, části přetiskla další periodi-
ka a když vyšla kniha, bylo jí prodáno tři miliony výtisků.
V mnoha zemích dosud vycházejí její překlady. 
Herseyemu bylo v té době třicet dva let a měl za sebou
spoustu zkušeností z reportování o válečných událostech
pro časopisy Time  a  Life, ale postupně o něj veřejnost
ztrácela zájem. Zemřel v roce 1993, a muž, který napsal
přelomovou reportáž, která se zařadila mezi nejdůle-
žitější žurnalistické počiny dvacátého století, je dnes do
značné míry zapomenut.

John Hersey se vyhýbal novinovým nebo rozhlasovým rozhovorům, poskytl pouze dvě interview. 
„Byl jsem opravdu  především spisovatel, i proto jsem omezil svůj veřejný projev na minimum.
Uchýlil jsem se spíše k psanému než mluvenému slovu.“ 
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Citujeme z jeho druhého rozhovoru 
Jak dlouho jste žil v Číně?

Když jsme opustili Čínu, bylo mi jedenáct. Můj otec onemocněl
encefalitidou, čímž se mu zhoršila i Parkinsonova choroba, a musel
odejít do důchodu. Vrátili jsme se domů v roce 1925.

Bylo to tedy vaše první setkání s Amerikou?

Ne, většina misionářů dostávala každých sedm let volno na
návštěvu domova. Ještě před naším definitivním návratem, během
první světové války, když mi byly tři roky, pověřila YMCA otce
pomocí čínskému sboru s budováním zákopů ve Francii 
a vykládáním lodí s válečným materiálem. Po návratu do Ameriky
jsme přes rok bydleli v Montclairu v New Jersey. Život zde byl
diametrálně odlišný, od toho, co jsem dosud zažil. Prožíval jsem ho
velmi intenzívně a snad i díky tomu mi v mé mysli utkvěly jasné
vizuální vzpomínky.  

Jaký druh vzdělání se dostalo americkému dítěti v Číně?

Nejdříve jsem chodil do britského gymnázia, které bylo hned vedle
nás. Výuka probíhala podle staromódních anglických osnov.
Ředitel byl velmi přísný, ve své kanceláři měl bič, kterým trestal
chlapce za jakýkoli prohřešek. Na druhé straně byli žáci motivováni
k dobrému studiu. Například můj nejstarší bratr se tak mohl chlubit
výbornými vysvědčeními a četnými vyznamenání za skvělé studijní
výsledky.  
Celkem brzy jsem přešel do nové americké školy, která měla jen
asi třicet studentů. Zaměřovala se na studium jazyků, už od
nízkých ročníků jsme měli francouzštinu a dějiny umění. Z dalších
předmětů mně utkvěla především hudební výchova, a to kvůli
poslechu operních nahrávek.  Otec mi koupil housle a ve městě mi
našel učitele. Byl to skvělý houslista, ruský emigrant Paul
Federovsky. Když přesídlil do USA, hrál v Bostonské filharmonii 
a koncertoval i sólově. Pokud to jen trochu šlo, nevynechal jsem
žádný jeho koncert. Byl to velmi nadaný muž a natolik mě ovlivnil,
že jsem chtěl být také houslovým virtuózem. I během studií na
vysoké škole jsem cvičil čtyři až šest hodin denně. Ale nakonec
zvítězila touha psát, což mi Paul Federovsky neodpustil. 

Myslíte si, že vzdělávání se v Číně nějak lišilo od toho americ-
kého?  

Asi ano. Především v tom, že nám v Číně chyběla některá zásadní
díla anglické literatury. Třeba romány Ernesta Thompsona Setona,
kterého jsem miloval. Ale otec mi to nahrazoval. Díky němu jsem
měl stále po ruce Knihu poznání a později  Encyklopedii Britannica.
Od raného věku mi dovolil používat jeho psací stroj. Matka si
zapisovala vše, čím se její děti zabývaly, a tak jsem se dověděl, že
jsem v šesti letech vydával noviny Hersey Family News s reklama-
mi nabízejícím starším bratrům různé druhy tvrdé práce za velmi
nízké mzdy.

V The Algiers Motel Incident jste se zmínil o sociální nerovnos-
ti v Číně… 

Byl to můj přirozený svět a nemohu říci, že bych ho nějak vědomě

zpochybňoval.  Byl to svět, ve kterém jsem se cítil jako cizinec,
příslušník menšiny, i když dominantní. Bydleli jsme v britské čtvrti,
která byla Číňanům zapovězena, ačkoli si tam někteří bohatí
Číňané pronajali domy od cizinců. Jezdil jsem do školy v rikši, platil
jsem za to jen pár drobných. Ačkoli otec bral jen malou výplatu,
něco kolem 200 dolarů měsíčně, měli jsem tři služebníky. Žili jsme
v poměrně pěkném dvoupodlažním domě s obytnými místnostmi.
Jak říkám, bylo to mé přirozené prostředí, takže jsem se sociálními
poměry kolem mě moc nezabýval. Ale vnímal jsem žebráky 
v ulicích a bylo mi jasné, že jsou problémem. Vzpomínám si, jak
jsem jednou šel domů ze školy a potkal se s mužem, který vlekl
těžký vozík s vodou z řeky, aby pokropil prašné ulice. Zvědavost mi
nedala,  přistoupil jsem blíž a nešikovně o vozík zavadil, převrhl se
a voda vylila. Muž na bílé dítě nesměl křičet, ale on se neudržel,
což jsem chápal. Na jeho vztek jsem nikdy nezapomněl.

Ovlivnilo vás čínské prostředí v pohledu na americkou spo-
lečnost?

Považoval jsem se za cizince. Vyrostl jsem dvojjazyčně. Když jsme
se vrátili do USA, byla zde atmosféra výrazně odlišná od té, kterou
jsem znal od útlého dětství. Tato raná léta mě naučila myslet na
sebe nejen jako na outsidera, ale jako na někoho, kdo pochází 
z jiné kultury. Myslím, že to ovlivnilo moje dospělé roky, i když se
teď cítím Američanem. Přesto můj převládající zájem je svět jako
celek a místo člověka ve větším prostředí, než jaké je definováno
národními hranicemi.

Ve vašem případě  jiný svět přesahuje  z Číny do Hotchkiss 
a Yale University…

Nejprve jsem dva roky chodil na místní střední školu v Briarcliff
Manor v New Yorku. Hotchkiss, je soukromá internátní škola
založená v roce 1891 a dodnes patří k nejlepším soukromým
středním školám v USA. Přijala několik misionářských synů. Byl
jsem jedním z nich a dostal stipendium. Ale nebylo to zadarmo,
stipendisti uklízeli učebny a zařadili je do oddělené sociální třídy.
Zdálo se mi to naprosto normální; ve skutečnosti jsem to dokonce
viděl jako výhodu. Velkým učitelem v mém životě byl ředitel školy
George van Santvoord, muž nesmírné erudice. Jeho zvykem bylo
zapojovat se do plytkých debat studentů na školní chodbě a položit
zvláštní otázku, která relativně s ničím nesouvisela. Vzpomínám si,
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zvláštní otázku, která relativně s ničím nesouvisela. Vzpomínám si,
že se mě po několika dnech pobytu ve škole zeptal, jak se jmeno-
val Stradivarius? Nevěděl jsem. Druhá otázka, o několik dní
později, byla: „Je pravda, že eeny, meeny, miney, moe se počítají 
v čínštině?“ Znal jsem, že to tak není, což mi velmi pomohlo. Věděl,
že hraju na housle a že jsem se narodil v Číně. Tím, že mi položil
tyto otázky, mi vlastně určil identitu, což jsem si uvědomil až po-
zději.

Už jste v té době řešil, kudy povede vaše dráha? Zda v ní
budou dominovat housle nebo zvítězí psaní? 

Ano, do určité míry. Byli tam učitelé, kteří mě v psaní podporovali.
Jedním z nich byl Gordon Haight. Další, John McChesney, mi řekl,
kdo je Galsworthy a v roce1930 ještě relativně neznámý Faulkner.
Přitom jsem stále hrál na housle. Mimo jiné ve smyčcovém kvartetu
s Johnem Hammondem, který je považován za jednoho 
z nejvýznamnějších hudebníků v historii jazzu. Nakonec přece
jenom zvítězilo psaní.

Vaší nejznámější knihou je Hirošima. 
O vás je známo, že o vlastní literární
práci nemluvíte. Představte nám tedy
alespoň hlavní postavy, s nimiž jste
hovořil.

Je jich šest:

§ Slečna Toshiko Sasaki – úřednice
personálního oddělení ve věku asi 20 let,
která byla 1600 metrů od středu výbuchu,
vážně zraněna na noze; 
§ Rev. Kiyoshi Tanimoto – pastor
Hirošimské metodistické církve, one-
mocněl nemocí z ozáření; 
§ Paní Hatsuyo Nakamura – vdova po
krejčím, který zemřel ve službě v Sin-
gapuru, matka dětí ve věku do 10 let
§ Otec Wilhelm Kleinsorge – německý
jezuitský kněz, který pracuje  v Japonsku
jako cizinec a je vystaven záření
§ Lékaři Masakazu Fujii a Terufumi
Sasaki (nepříbuzný slečny Sasaki) – dva
temperamentně velmi rozdílní zdravotníci

Místo hodnocení knihy, ocitu-
jme z dopisu, podepsaným
modrým inkoustem Albertem
Einsteinem pod hlavičkou
Výboru atomových vědců.
„Věřím, že pan Hersey poskytl pravdivý
obraz o děsivém účinku na lidské bytosti 
v moderní komunitě vystavené bezprece-
dentní destrukci dosažené explozí jedné
atomové bomby. A tento obrázek má

důsledky pro budoucnost lidstva, která se musí hluboce týkat všech
odpovědných mužů a žen."

Einsteinův dopis nebyl zaslán přímo Herseyemu. Obdržel ho jeho
přítel, který mu ho spolu s faksimile článku o knize zaslal.
Hersey napsal odpověď, i když není jasné, že ji někdy poslal.
Vysvětluje, že rozhovory byly vyčerpávající, některé trvaly několik
dní. Říká, že těch šest lidí, kteří přežili a s nimiž hovořil, si pamatuje
i na ty nejmenší podrobnosti hrozného zážitku.

„Jeden může stále pochybovat o přesnosti vzpomínek,” píše. „To
nejlepší, co bylo napsáno o omylnosti svědků, je v románu Válka 
a mír, ve kterém Tolstoj popisuje i do jaké míry v uměleckém zájmu
zkreslil průběh bitev. Jsem si jistý, že moje kniha musí být 
v Tolstojově smyslu nepřesná, přesto jsem povinen říci, že během
své žurnalistické dráhy jsem nikdy nenalezl lidi s živějšími obrazy,
které by se byly otiskly v jejich myslích a já je jen zaznamenal.“  
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Cenné svědectví
poskytl Russellovi
Shortovi Herseyův
syn Baird

Jaký byl váš otec? 

Byl to člověk velmi pevných
morálních zásad. Myslím,
že je získal díky rodičům,
kteří byli misionáři. Až do
svých jedenácti let s nimi žil
v Číně. Sám nebyl členem
nějaké církve, ale měl silný
smysl pro spravedlnost,
špatnost a pokoru. 

Dozvěděl jste se, jak do-
stal nápad popsat hiro-
šimskou tragédii způso-
bem, jakým to nikdo jiný
neudělal?

S válečným námořnictvem
se plavil do Japonska. Na
moři onemocněl a jeho
přátelé ho zásobovali kniha-
mi, protože věděli, že rád
čte. Jednou z nich byl
Thornton Wilderův román „Most San Luis Rey“. Šlo o autorův druhý
román, poprvé publikovaný v roce 1927. Vypráví příběh několika
vzájemně propojených lidí, kteří zemřeli při zhroucení lanového
mostu Inků v Peru. Sleduje také všechny událostí, které vedly až 
k jejich přítomnosti na mostě. Mnich, který je svědkem této nehody,
se pak ptá na životy obětí a hledá nějakou odpověď na otázku, proč
každý musel zemřít. Román získal Pulitzerovu cenu v roce 1928 
a byl toho roku nejprodávanějším beletristickým dílem. A to mého
otce inspirovalo k tomu, nějak podobně představit lidi, kteří byli
vystaveni účinkům atomové bomby. Chtěl do příběhu vložit tváře 
a jména, a tak apelovat na lidskost, ke které se lidé v této zemi
mohou přidat. Bylo to odvážené pojetí. Vzhledem k tomu, že USA
vedli s Japonci válku, byl názor na ně negativní. 
Zaměření „Hirošimy“ na lidskost byla jednou z věcí, které rezono-
valo se čtenáři i přes jejich špatné válečné zkušenosti. Pojetí, kdy
příběh stojí na obětech tragédie a nikoli na jejich aktérech, bylo 
v té době radikální a předznamenalo novou žurnalistiku sedm-
desátých let. Sám trval na tom, že jeho snaha zprostředkovat
čtenářům realitu, ho nutila opustit zaběhnuté žurnalistické kon-
vence. Novinář se nemůže za nikoho schovat a čtenáře musí
přesvědčit, že si stojí za tím, co píše a že je to pravda. Říkal, že
chtěl čtenáře přímo konfrontovat s postavami. 

Proč postupně váš otec upadal v zapomenutí?

Byl docela mladý, když měl úspěch, ale nestouplo mu to do hlavy.
Nestál o uznání a vyhýbal se projevům pozornosti. Nikdy
neuspořádal turné autorských čtení, vyhýbal se propagování své
práce, nevystoupil v televizi nebo v rádiu, nepořádal besedy 

a přednášky. Ve svém
životě poskytl pouze dva
rozhovory. Měl jen malý
okruh blízkých přátel, mezi
něž patřila Lillian Hellman,
William Styron, Ralph
Ellison, Jules Feiffer 
a Anthony Lewis. 
Podporoval občanské orga-
nizace, hovořil proti viet-
namské válce a učil tvůrčí
psaní na Yale.  Přísně se dr-
žel zásady, že by autor
nikdy neměl hovořit o své
knize. Cítil, že spisovatelé
by mluvením o ní ztratili
energii svých příběhů. 
Takže jsme ani nevěděli, co
píše. Poté, co poslal rukopis
vydavateli, uspořádal večeři
a s rodinou se podělil o své
poslední dílo.

Ale to nemluvíte o knize
Hirošima?

Ne, narodil jsem se až po
vydání knihy Hirošima. Mé
vzpomínky se týkají dalších
otcových titulů. Bydleli jsme

ve Fairfieldu v Connecticutu a otec psal v malé chalupě kousek od
domu. Vzpomínám si, jak jsem vyšplhal na strom, zaklepal na okno
a zeptal se ho, jestli by mohl vyjít ven. Odmítl. Ve svých zvycích byl
totiž velmi důsledný. Každé ráno psal dlouho, pauzu si nechával na
korigování textu a opravy. V odpoledních hodinách vyřizoval kore-
spondenci. Dostával spousty dopisů, neodpovídal jen na ty, na
nichž byl jako adresát uveden 'Hershey'. Ty házel rovnou do koše.

Byl otec pro vás vzorem?

V dokonalém světě otcové vykonávají na své děti zásadní 
a moudrý vliv, i když k tomu třeba dojde jen zřídka. Otcův názor na
práci a na svět jsem pochopil po jednom rozhovoru, který jsme
spolu vedli. Seděli jsme ve vinici, kterou měl rád a kde trávil spous-
tu času, zabýval jsem se hudbou a zrovna jsem řešil problém, jak
dokončit skladbu, která už stačila upoutat určitou pozornost. Byl
jsem v prvotní fázi své kariéry a snažil se v ní pokročit. Myslím, že
mě přitahovala touha po slávě. A tak jsem chtěl vědět, jak si vedl
otec, když byl mladý, zhruba v mých letech. V podstatě řekl, že kdo
chce něčeho dosáhnout, se nemůže srovnávat s okolním světem,
a přizpůsobovat se mu. To mě hluboce zasáhlo. 
O literární pozůstalost otce se stará má sestra Brook Hersey 
a postupuje v duchu autorovy povahy, tedy aby jeho díla mluvila
sama za sebe. Herseyova citlivost, je tak do značné míry v rozporu
s dnešním důrazem na senzačnost za každou cenu. Otcova
autorská  pokora v „Hirošimě“ učinila z díla nejuznávanější formu,
jak představit lidi, s nimiž se setkal v post jaderném městě.

(Ze zahraničních pramenů)
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Dmitry Glukhovsky 
Metro 2035
Třetí světová válka smazala lidstvo z tváře Země. Planeta
osiřela. Velkoměsta byla obrácena v prach a popel. 
Železnice rezivějí. Družice se osaměle potácejí na
oběžné dráze. Rozhlas na všech vysílacích frekvencích
mlčí.

Přežili jen ti, kteří poté, co se rozezněly poplašné sirény, stačili doběhnout ke vchodům do
moskevského metra. Tady, v hloubce několika desítek metrů, na stanicích a v tunelech, se lidé
snaží přečkat konec světa. Vytvořili si zde svůj mikrokosmos místo původního makrokosmu. Ze
všech sil se upínají k životu a odmítají se vzdát. Sní o tom, že se vrátí na povrch – jednou, až pomine
radioaktivní záření způsobené svrženými jadernými bombami. A nevzdávají se naděje, že najdou
další přeživší…
Metro 2035 završuje příběh Arťoma z první knihy kultovní trilogie. Na tuto knihu miliony čtenářů
čekaly řadu let a zahraniční nakladatelé
zakoupili práva na překlad dávno před-
tím, než byl román dokončen.

Přeložil Rudolf Řežábek
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Franci Rabínková
Epsteinová
FRANCINA VÁLKA 
Pravdivá výpověď mladé ženy, 
která přežila holocaust
Mladá Franci Rabínková vyrostla v privilegované pražské
rodině a získala skvělé vzdělání. Čekala ji budoucnost
majitelky rodinného módního salonu a oddané dcery a man-
želky. Po přijetí nacistických protižidovských zákonů se ale
vše rychle mění a v létě roku 1942 je dvaadvacetiletá Franci
Rabínková i s rodiči deportována do Terezína. Zde začíná
její tříleté putování přes Osvětim-Birkenau a nucené práce 
v Hamburku až do Bergen Belsenu. V dubnu 1945 tábor
osvobozují Britové a v létě téhož roku se Franci konečně
vrací do Prahy, ovšem její svět už nikdy nebude stejný jako
před válkou. Kniha je intenzivním a upřímným popisem tem-
ných let druhé světové války, který se čte jako napínavý
román. Autorka je o největších hrůzách schopná vyprávět

nepatetickým stylem, který mnohdy nepostrádá humor. Je to příběh o přátelství, naději a touze
žít; působivé svědectví silné mladé ženy, která zažila a přežila hrůzy holokaustu.

Přeložila Helena Hartlová

Vázaná, 240 stran, 245 Kč, EAN 9788020455550
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1.
Byl horký den prvního zářijového týdne roku 1942 a pražský Průmyslový palác1 byl plný lidí. Většina z nich
polehávala nebo posedávala na slámě poházené po zemi. Někteří po paláci popocházeli jako omámení.

Tytam byly nablýskané ukázky československých průmyslových
výrobků, které místu dodávaly bezstarostnou karnevalovou atmosféru.
Jako dítě jsem do Průmyslového paláce často chodila, když tam měla
stánek elektrotechnická firma mého otce, Rabínek & Korálek. Pokaždé
to pro mě byla událost. Vracela jsem se domů s různými vzorky, ba-
lonky a stohy lesklých katalogů. Tentokrát mě návrat domů nečekal,
protože z paláce se stalo shromaždiště nežádoucích osob, což byli
podle norimberských rasových zákonů Židé, před deportací. Nikoho
z nás to nemělo překvapit. Past kousek po kousku sklapovala už tři
roky, ale systematické ponižování a vymývání mozků bylo postupné
a jen částečně úspěšné. Naše lidství zůstávalo nedotčené. Svoji situaci
jsme si až do této chvíle tak docela nepřipouštěli. Dost nás šokovalo,
když se teď s námi náhle začalo zacházet jako s dobytkem.
Bylo mi dvaadvacet a jako omámená jsem ležela s hlavou v matčině
klíně. Zrovna mi vyoperovali mandle. Několik dnů jsem nejedla
a ve vzduchu prosyceném prachem ze slámy se mi špatně dýchalo.
Matka mě neustále hladila po vlasech a snažila se vpravit do mě trochu
vody. Otec chodil od jednoho známého ke druhému a snažil se zjistit,
co nás čeká. Co chvíli se hlučně přihnaly skupinky esesáků, kteří ječeli
povely a shromažďovali hloučky židovských mužů k čištění latrín.
Dávali si záležet, aby si z davu vybírali ty nejuhlazenější starší muže,
muže s brýlemi. Můj otec byl jedním z nich. Když mi v nemocnici
oznámili, že moje rodiče a mě povolali k transportu, sestřička, s níž
jsme se přátelili, mi řekla: „Díky té operaci tě tamodtud můžeme do-
stat.“ Pár minut jsem o tom přemýšlela a potom jsem jí odpověděla:
„Nenechám je odjet samotné. Jsou už staří a nikoho jiného nemají.“
Matce bylo šedesát a otci šedesát pět. Neuměla jsem si představit, že
by tihle dva někam odjeli sami. A byla v tom i trocha sobectví. Můj
manžel už odjel. Zůstala bych docela sama. Krom toho jsem už v září
roku 1942 byla ze všech omezení, která v Praze platila, pořádně
otrávená a měla jsem za to, že jakákoli změna prostředí bude úlevou,
bez ohledu na to, co nás jinde čeká. Taková jsem byla naneštěstí vždy-
cky.

2.
Hitler napadl Československo 15. března 1939, necelé tři týdny
po mých devatenáctých narozeninách. O politiku jsem se naprosto
nezajímala a o tom, že všichni čtyři prarodiče byli Židé, jsem měla jen
mlhavé povědomí. Rok předtím jsem se stala majitelkou matčina
krejčovského salonu. Byla jsem bezstarostná, malinko rozmazlená
a mezi mé hlavní zájmy patřil tanec, můj podnik, flirtování a lyžování –
v tomto pořadí. Můj otec Emil Rabínek se narodil roku 1878 ve Vídni.
Byl nejmladším synem židovské rodiny státních úředníků a pře-
svědčeným zastáncem asimilace. Ve svých dvaceti letech konvertoval
ke katolicismu, aby obešel numerus clausus – tzv. židovskou kvótu –

na berlínské univerzitě. Za první světové války Emil Rabínek bez
velkého nadšení bojoval v řadách rakouské armády a roku 1918 uvítal
vznik Československé republiky. Mnoho let žil v Praze. Přestože zůstal
– emočně a kulturně – Rakušanem, vznik Československé republiky
chápal jako sociálnědemokratický experiment, jako jakési Švýcarsko
v srdci Evropy s rovnými právy pro všechny menšiny. Rozhodl se stát
československým občanem. Následujících dvacet let dalo jeho volbě
za pravdu. Můj otec žil jako příslušník německy mluvící pražské komu-
nity, pravidelně navštěvoval německé kluby, divadla a koncertní síně.
S oblibou prohlašoval: „Jsem československý občan německé národ-
nosti.“ Česky se nikdy pořádně nenaučil. Naše obsáhlá knihovna byla
téměř výlučně v němčině, s překlady z francouzské, anglické a ruské
literatury. Vedl mě k obdivu ke všemu německému, nebo přinejmenším
filtrovanému přes němčinu. V domě nebyla jediná česká kniha, dokud
jsem si je na prahu dospívání nezačala sama kupovat. Ačkoli se mému
otci dostalo ohledně nacismu spousty varování, zprávám přicházejícím
z Německa odmítal věnovat pozornost s tím, že jde o propagandu.
Věřil v německou slušnost a spravedlnost, čestnost a kulturnost. Byl
také pevně přesvědčen, že Československo je silnou zemí a zárukou
její svrchovanosti jsou její francouzští a britští spojenci. Jeho
přesvědčením neotřáslo dokonce ani obsazení Rakouska v březnu
roku 1938 a své příbuzné, kteří z Vídně uprchli, považoval za zbabělce.
Jeho nejstarší sestra Gisela Rabínková Kremerová a některé její děti
ve Vídni zůstaly. To mu posloužilo jako další důkaz, že je chybou
propadat panice a utíkat. Byly tu navíc finanční důvody. V únoru 1920,
když jsem se narodila, byl můj otec bohatý muž – spolumajitel loděnic
a velkoobchodu s elektrotechnikou. Po americkém burzovním krachu
z roku 1929 a následujících letech krize se jeho bohatství ztenčilo.
Stále jsme však bydleli v krásném bytě se spoustou knih a obrazů
a užívali si velmi pohodlného života. 
Později, když Němci obsadili Československo, pocházela většina
našich příjmů především z matčina módního salonu, který otec dřív
považoval jen za rozmar emancipované ženy. Teď se zaměstnával tím,
že zde vedl účetnictví. Salonu se dařilo, byla v něm ovšem vázána
většina našeho majetku, a nebylo tedy možné směnit ho na černém
trhu za cizí měnu. Otec často říkal: „V našem věku si nemůžeme
dovolit vystěhovat se bez kapitálu.“ Bez mého vědomí a navzdory
svým hrdinským řečem psal otec dopisy svému bratranci do Anglie
a snažil se mě dostat ze země. Nic z toho nebylo a já se teprve
o pětadvacet let později od tohoto výčitkami svědomí sužovaného
příbuzného dozvěděla, jak ho tehdy můj otec úpěnlivě prosil, ať něco
udělá, cokoli, jen aby mě zachránil. Jistě to dělal na nátlak mé matky,
která cítila, že český národ obecně, a naši rodinu zvlášť postihne velká
tragédie. Moje matka, Josefa „Pepi“ Sachselová, mluvila znamenitě
česky a byla s Čechy velmi silně svázána, přestože také ona se naro-
dila ve Vídni. Oba její rodiče zemřeli, když jí bylo devět, a mou matku
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Ta její dva starší bratry si roku 1891 vzala k sobě
teta Rosa, sestra jejího otce žijící v českém
Kolíně. Podle matky byla Rosalia Sachselová
Lustfeldová zoufale chudá a nesmírně zbožná.
Pravidelně navštěvovala kolínskou synagogu
a před vedením svého obchodu s použitým
oblečením dávala přednost debatám o Talmudu
s potulnými chasidy. 
Bratři brzy prchli: Emil Sachsel se dal k ra-
kousko-uherskému námořnictvu a nakonec se
usadil v Bratislavě, Rudolf Sachsel se stal po-
domním obchodníkem a nakonec bohatým
velkoobchodníkem v Praze. Pepi coby dívka, a navíc teprve devítiletá,
zůstala v Kolíně, učila se česky, chodila do školy a musela sama čelit
zdrcující síle lásky, náboženské horlivosti a neochvějných postojů tety
Rosy. Tato kombinace dokázala mé matce postupem času zošklivit její
vztah k ortodoxnímu judaismu a učinit z ní agnostičku. Přispěla k tomu
i hilsneriáda. Roku 1899, když bylo Pepi sedmnáct, bylo v době
Pesachu nalezeno v kaluži krve tělo české katolické švadleny. Hlavním
podezřelým se stal židovský tulák Leopold Hilsner, který byl obviněn
z rituální vraždy. Matka mi vyprávěla, že po celé zemi včetně Kolína
nastaly pogromy. A k jejímu zahořknutí vůči judaismu přispěl ještě
jeden faktor – její první láskou byl bohatý židovský chlapec z Kolína,
ale jeho rodiče ho odvezli ze země, aby mu zabránili oženit se s chu-
dou osiřelou dívkou. Teta Rosa naučila svou neteř odhadovat cenu
použitého oblečení a naučila ji šít. Ve svých dvaceti letech Pepi
po vzoru svých bratrů z Kolína odjela. V Praze se nastěhovala k bra-
trovi Rudolfovi a našla si práci v Módním domě Schiller, v jednom
z nejznámějších pražských módních salonů. Po dvou letech se stala
jeho vedoucí a hlavní nákupčí. Po sňatku matka netoužila. Za svého
někdejšího kolínského spolužáka Oskara Weigerta se provdala jenom
proto, aby rozptýlila obavy tety Rosy o svou počestnost ve velkém
městě. V průběhu onoho prvního desetiletí dvacátého století jezdila
Pepi každoročně do Paříže a stala se z ní vynalézavá obchodnice. Její
manželství ovšem bylo zoufale nešťastné, protože Oskar měl syfilis,
tehdy neléčitelnou nemoc. Roku 1908 se Pepi nervově zhroutila. Její
šéfová se poradila s tetou Rosou a se zámožnými bratry mé matky, 
a těm se na základě skutečnosti, že sňatek nikdy nebyl naplněn,
podařilo dosáhnout jeho anulování. Josefa Weigertová se nastěhovala
do penzionu, kde se seznámila s elektroinženýrem Emilem Rabínkem.
Vzali se v prosinci roku 1918 po známosti trvající deset let, teprve když
byla po smrti jak teta Rosa, tak Emilova matka Fanny Rabínková. Emil
Rabínek neměl proti tomu, aby Pepina podnikala, námitky, nechtěl ale,
aby pracovala pro někoho jiného. A tak si v prostorách sousedících
s jejich bytem ve Spálené ulici 53 otevřela vlastní podnik, Salon
Weigert. Matka vycházela stejně dobře s českými i německými
zákaznicemi, malinko víc se ale možná klonila k české straně. Mnohé
z nich ji obdivovaly a nejedna se stala nejen její klientkou, ale také
přítelkyní. Se svými českými zaměstnanci měla matka vynikající
vztahy. Já se narodila v únoru roku 1920, a během mého dětství a
dospívání matka moc hezky vyvažovala otcovu germanofilii. Já sama
byla zcela oddána Československé republice. Koneckonců jsem byla
dítětem republiky, o pouhé dva roky mladší než nový stát. Já se
považovala za československou občanku, rodiče měli snahu vychová-
vat mě jako světoobčanku. Doma se mluvilo německy, všude jinde
česky, poslali mě do pražské francouzské školy, nechali mě pokřtít,
chodila jsem na katolické bohoslužby a ke zpovědi. Věděla jsem, že

v mé rodině byli Židé, protože jsem s Mutti jed-
nou do roka jezdila na hrob tety Rosy, který byl
na židovském hřbitově. O náboženství jsem se
ale nijak zvlášť nezajímala. Někdy ve třinácti
letech jsem začala mít pochybnosti o katolic-
kých dogmatech a brzy poté jsem požádala
otce, aby v mých dokumentech nechal provést
změnu: „bez náboženské příslušnosti“. Takoví
Židé jsme byli, moji rodiče a já, když Němci 15.
března 1939 obsadili Prahu.

3.
V dubnu se u našich dveří objevil vysoký světlovlasý muž s pruským
vojenským sestřihem a slušně se představil jako komisař s pověřením
říšského protektora „arizovat“ naši židovskou firmu. Poté, co si prohlédl
naše záznamy a sledoval provoz dílny, dospěl nejspíš k závěru, že
úspěch našeho salonu zcela závisí na vkusu a práci jeho majitelek
a na jejich vztazích se zákaznicemi, a nepředstavuje tak pro něj žádný
potenciální zlatý důl. Neurčitě naznačil, že jeho žena potřebuje nové
šaty, a mimo záznam nám poradil, ať podnik pro forma prodáme jedno-
mu ze zaměstnanců a zůstaneme v něm třeba jako najaté pomocnice.
Když odešel, šly jsme s Mutti do dílny prodiskutovat situaci s perso-
nálem. Měly jsme švadleny a jednoho krejčího, žádnému z nich nebylo
ještě ani třicet let a naše víra v jejich oddanost byla tak silná, že nás
ani nenapadlo dělat si těžkou hlavu s tím, že by někdo z nich mohl
o návrhu, který jsme se jim chystaly učinit, referovat úřadům. Netvářili
se překvapeně. Podobné věci se teď odehrávaly po celé Praze, nikdo
z nás to ale nečekal tak brzy. Rozpoutala se živá debata o tom, kdo by
se měl stát oním vlastníkem na oko. Rozhodli jsme se, že se na to
vyspíme. Rodiče měli nepříjemný pocit z toho, že by měli naše živobytí
vložit do rukou zaměstnance – jakkoli oddaného –, zatímco mně ten
nápad připadal jednoduchý a skvělý. Popravdě nám ani nic jiného
nezbývalo. Mohli jsme salon docela zavřít, což by ovšem znamenalo
po nepředvídatelně dlouhou dobu žít jen z úspor a přinejmenším deset
lidí navíc připravit o práci. Marie, která u nás pracovala nejdéle, nám
druhý den nabídla, že s námi do té transakce půjde. Spolehlivý právník
a člen českého podzemního hnutí, který už nejeden obdobný prodej
zprostředkoval, vypracoval tajnou smlouvu. Marie a já jsme měly
pobírat shodný plat a zisk dělit na polovinu. Kvůli věrohodnosti celé
transakce poskytl právník Marii půjčku, aby od nás mohla firmu od-
koupit. My mu ji splatili. Smlouva byla zakopána na pozemku právníko-
va venkovského domu. Písmomalíř změnil jména na vývěsním štítu
nad vchodem. Poté šel život víceméně beze změny, až na to, že per-
sonál už Marii neříkal pouhým křestním jménem a začal ji oslovovat
„slečno Marie“. Naše zákaznice, včetně těch německých, přijaly situaci
bez větších poznámek. Některé z nich se diskrétně zeptaly, jestli matka
dostává spravedlivý podíl. Potom začalo systematické pronásledování
všech Čechů, zejména ale Židů. Jako první přišla definice toho, kdo je
považován ze Žida: každý s alespoň dvěma židovskými prarodiči.
Dozvěděla jsem se, že já měla čtyři. Potom byli Židé vykázáni
z veřejných míst a nápisy, které to oznamovaly, visely u vchodu
do všech restaurací, kaváren, hřišť, koupališť, divadel, koncertních síní
a tak dále: ŽIDÉ NEŽÁDOUCÍ. Směli jsme už jen do řeky. Židé byli
vyloučeni ze všech univerzit, židovští lékaři směli léčit pouze Židy
a jejich ordinace byly jedna za druhou konfiskovány. Nakonec byly
všechny firmy původně vlastněné Židy arizovány a národní advokátní
komora zbavila všechny židovské právníky členství....
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Co knize předcházelo? 

Monografie mé matky, původně nazý-
vaná Roundtrip, byla dokončena v roce
1975 a hned bez zbytečného odkladu
jsme ji nabídli redaktorům po celém New
Yorku. V té době bylo autorce 55 let,
přežila druhou světovou válku, ztratila
rodiče a s druhým manželem emigrovala
do Spojených států. Byla majitelkou
úspěšného špičkového salonu na Upper
West Side a matkou tří dětí, nejstarší 
z nich jsem byla já. 

Proč považujete knihu své matky za
tak důležitou?

Neexistuje odpověď, ale možná je to
proto, že se v první řadě zabývám svými
dětmi a jejich generací, která se mi zdá
téměř stejně znepokojená, jako jsem
byla já v jejich věku. Jsou náchylní 
k hlubokému podráždění ohledně sou-
časného stavu a k úniku ke drogám. Děti
mají tendenci odmítat zkušenosti svých
rodičů. Je tedy těžké jim je nenásilně
předat. Pokouším se poskytnout jim
upřímný a pravdivý obraz života matky 
v jejím mládí a mého způsobu vyrovná-
vání se s životními překážkami. Byla
bych ráda, kdyby pochopily rozmanitost
a často záhadné chování lidského druhu, včetně strašlivé ničivé síly
moci v rukou několika jedinců, kteří si ji přivlastnili pomocí lho-
stejného, zastrašovaného a nespokojeného obyvatelstva. 

Představte nám svou matku?

Franci Rabinek se narodila v roce 1920. Její rodiče, Emil a Pepi, byli
vídeňští Židé, kteří přišli do Prahy a rozhodli se konvertovat ke katoli-

cismu, ale když bylo Franci třináct let
upřednostňovala ve svých dokumen-
tech označení „bez náboženské
příslušnosti“. Byla důkladně asimilová-
na, dokud Hitler v roce 1939 nenapadl
Československo a nezačaly se uplat-
ňovat nacistické rasové zákony. Kvůli
čtyřem židovským prarodičům byla 
i Franci považována za Židovku. 
V červnu 1939 byla ona a její rodiče
zatčeni gestapem, které vlastně hledalo
Joe Solara, Franciho přítele, člena
podzemního hnutí. Pátrání dovedlo
gestapáky ke šperkům patřícím Pepi.
Byly použity jako úplatek a zatčení byli
propuštěni.  S Joe Solarem se v srpnu
1940 Franci oženila. O šest týdnů
později zjistila, že je těhotná, s Joem
zvážili že by se stěží dokázali postarat
o židovské dítě, a proto šla na potrat.
Poté byl jejich život trochu méně hek-
tický. Všichni čtyři spolu žili v malém
bytě na okraji města. Franci stále pra-
covala v módním salonu. Všechno se
změnilo po atentátu na Reinharda
Heydricha na jaře 1942. Židé byli trans-
portováni z Prahy. Nejprve potřebovali
mladé muže jako byl Joe, aby  postavili
železnici do Terezína. Pak následovaly
rodiny. Šílené na tom bylo, že Franci

měla v té době naplánovanou operaci mandlí, k níž nakonec došlo.
Ale probíhala komplikovaněji, než se očekávalo. Z tohoto důvodu jí
byl odložen nástup do transportu do Terezína, ale odmítla nechat
rodiče odjet samotné. Téměř okamžitě se ukázalo, že její rodiče míří
do jiného koncentračního tábora. V tuto chvíli její otec poplácal malou
lahvičku pilulek v kapse a řekl, že nikdy nezemře rukou nacistů. Ani
teď nechtěla Franci rodiče opustit, ale nacisté ji donutili zůstat 
v Terezíně. Matka při loučení dala Franci požehnání a řekla: „Jsi velmi

„Vaší jedinou 
povinností 
je zůstat naživu,“ 

poslední slova 
Franci Rabínkové Epsteinové, 

které se její dceři vlily hluboce 
do paměti.

Rozhovor 
s Helen Epsteinovou

Franci Rabinek Epstein se narodila 
v roce 1920 v privilegované rodině 
v Praze, v Československu. Vystudovala
Ecole Francaise, Lycee de Prague 
a Deutsches Staatsrealgymnasium. 
V osmnácti letech se Franci stala majitel-
kou Salonu a v roce 1940 se provdala za
Joe Solara. Nacistické koncentrační tábo-
ry považovala za svou univerzitu. Po
osvobození se v roce 1946 vrátila do Pra-
hy a provdala se za Kurta Epsteina. 
V roce 1948 emigrovala do New Yorku 
a založila nový módní salon na Upper
West Side. Věnovala se přednáškám 
o svých zkušenostech z války. 
Zemřela v roce 1989.

Helen Epstein je novinářka a autorka
nebo překladatelka deseti knih literatury
faktu. Narodila se v roce 1947 v Praze 
a vyrostla v New Yorku. Její recenze 
a články se objevily v mnoha novinách,
časopisech a na webových stránkách.
Se svými rodiči Kurtem a Franciskou, kteří
jako jediní ze svých rodin přežily naci-
stické koncentrační tábory, v polovině
roku 1948 emigrovala do USA. 
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mladá a tvou jedinou povinností vůči nám je zůstat naživu. Máš život
před sebou.“ Franci už nikdy své rodiče neviděla. 

Vyprávěla vám matka o svém dalším osudu?

Ano, a dost podrobně to popisuje i ve své knize. Jak ji odvážejí 
z Terezína do Osvětimi–Birkenau, do otrockých pracovních táborů 
v Hamburku a nakonec do Bergen–Belsenu, kde ji osvobodili britští
vojáci. Intuitivně vytušila, že bude lepší se vydávat za elektrikáře než
švadlenu, což ji asi zachránilo život. Píše o hladu a špíně, brutalitě 
a sexu ve všech podobách, obzvláště jako byť nedůstojnou, ale přece
jenom šanci přežít. Její život po emigraci do USA nám dokumentují
nádherné fotografie. Její druhé manželství i komplikovaný život v New
Yorku, kde vychovávala tři děti a provozovala další módní salon. Tato
pozoruhodná žena bohužel zemřela na aneurysma v roce 1989, když
jí bylo pouhých 69 let. O důkazu její štědrosti ducha a velké inteligenci
svědčí odpověď americkému lékaři, který se jí zeptal, zda Němce
nenávidí. Odpověděla mu: „Ne, hlavně proto, že mám pocit, že nená-
vist je sentiment, který si nemůžu dovolit, protože to nakonec vede 
k nenávisti k sobě samému.“

Co bylo nejtěžší při stopování historie v České republice?

Většina lidí mě spojuje s „Dětmi holocaustu“ (česky 1994), protože to
byla moje první kniha a jedna z prvních, která se zabývala psycholo-
gickým jevem mezigeneračního traumatu. Následovala Where She
Came From (česky: Nalezená minulost, Knižní klub, Rybka
Publishers, 2000). V roce 1989, po smrti Franci, jsem se rozhodla, že
probádám a znovu oživím životy tří žen svého rodu –  matky, babičky
a prababičky. Navázala jsem na pouhých dvanáct stránek, které
matka stačila napsat, než v roce 1989 náhle zemřela. Musela jsem se
probírat i osudy babičky a prababičky, kterou jsem nikdy nepoznala.
Strávila jsem na tom sedm let. Stala jsem se jakousi genealogickou
turistkou a moc se mi hodily novinářské zkušenosti. Zvykla jsem na
neustálý pohyb a hledání dobrých zdrojů. Vzala jsem manžela a naše
tehdy velmi malé děti a putovali po českém venkově, kde mnohdy
neviděli živé Židy! Byla to skvělá zábava a vzrušující zážitky. Většina
lidí, které jsme potkali, byla velice vstřícná a ochotná nám pomáhat.
V češtině se moje kniha jmenovala „Nalezená minulost.“ Byla ještě
přeložena do francouzštiny, italštiny, španělštiny a maďarštiny.
Kupodivu, žádná z mých knih se nedočkala překladu do hebrejštiny!

Trvalo vám dlouho najít vydavatele pro Děti holocaustu
(Nalezená minulost)? Po mnoho let se zdálo být její téma tabu.

Ano! Začala jsem knihu připravovat už v roce 1967, když jsem byla
jednou z dobrovolnic, které přišly do Izraele kvůli Šestidenní válce, 
a zůstaly tam studovat. Všimla jsem si, že mnohé z nás znaly několik
jazyků a měly zkušenost s různými kulturami. Myslela jsem na nás
jako na skupinu vrstevníků a začal se ptát. V roce 1971 jsem napsala
román We Who Came After War, ale žádný vydavatel se o něj neza-
jímal, a můj  agent mi doporučil, abych zkusila přiblížit zkušenosti
mladé ženy v New Yorku. Ale to se mi nechtělo. Navázala jsem
spolupráci s malými židovskými časopisy, jako jsou Midstream (1970),
Present Tense (1974) a Národní židovský měsíčník (1976). Psala
jsem také pro Sunday New York Times (s nákladem dva miliony
výtisků), kde v červnu 1977 vyšel můj článek Dědici holocaustu 
s upoutávkou na první straně. Článek převzaly přední světové
časopisy a mně byla okamžitě nabídnuta smlouva na knihu.

Jaké byly reakce na knihu?

Obdržela jsem stovky dlouhých, někdy i intimních, dopisů a byla jsem
zvána na besedy do knihoven, na univerzity, synagogy a mnohá
církevní shromáždění, včetně konference arménské arcidiecéze 
v New Yorku. Někteří čtenáři mi řekli, že jsem změnila jejich životy,
dostala jsem i nabídku manželství. Mnozí říkali, že nemohou přijmout
všechno, co jsem napsala. Jiní žárlili na rychlý vzestup mé popularity
a další se na mě třeba i zlobili, protože se jim zdálo nevhodné, že peru
„špinavé prádlo“ na veřejnosti. Měla jsem potíže jim vysvětlit, že jsem
napsala o tom, čemu nyní říkáme trauma a odolnost. Ale vydání knihy
byl pro mě ohromující zážitek.

Změnilo se v uplynulých letech chápání holocaustu?

Hodně se změnilo. Od roku 1971 se holocaust vyučuje na univer-
zitách v USA a v Evropě, Izraeli a některých zemích Asie. Existují cen-
tra a oddělení studií holocaustu, zejména v Německu, muzeum bylo
otevřeno ve Washingtonu. Nyní je to skutečně mezinárodní studijní
obor s vědci a terapeuty na všech kontinentech.
Přibylo také spousty studií a literárních děl. Připomenu některé jejich
autory: Art Spiegelman, Eva Hoffman, Lev Raphael, Savyon
Liebrecht, Thane Rosenbaum, Nava Semel, Anne Karpf, Joe Berger
a Sonia Pilcer. Uvádím jen ty, které znám, ale existují další a další
stovky výtvarných umělců, hudebníků, dramatiků a filmařů, kteří usilují
o to, aby se něco podobného už nemohlo opakovat. Přesto s námi
antisemitismus, rasismus a genocida v různých koutech světa zů-
stává.

Co cítíte, když dnes vidíte nacisty pochodovat v ulicích Ameriky
a její prezident říká, že jsou mezi nimi „někteří velmi dobří lidi“?

Hnus.

Co si myslíte, když slyšíte kritiky, že Židé jsou posedlí holo-
caustem? Může být holocaust někdy „přehnaný“?

Závisí to na kritikovi a kontextu (politickém, kulturním, vzdělávacím,
národním, místním), v němž to říká. Bydlím v Massachusetts, kde
Facing History vyvinula mimořádné školní osnovy pro veřejné,
soukromé a farní školy, které učí o holocaustu s přihlédnutím na
světové dějiny i současné událostí. Myslím, že je to vynikající. Ale
jeden vysokoškolský profesor mi nedávno řekl, že jeho studenti se
nezajímají o židovskou historii, která se odehrála před holocaustem –
jsou doslova posedlí příběhy o holocaustu. Takže ano, může to být
přehnané na úkor vzdělání o židovské tradici a veškeré historii, která
se odehrála před a po šoa v různých koutech světa.

Vaše další kniha se jmenuje The Long Half-Lives of Love and
Trauma (česky: O čem se nemluví, IRENE 2018). Existuje souvis-
lost mezi láskou a traumatem?

Trauma prostupuje každou částí života, včetně vztahů. Je to jedna 
z prvních knih „genealogického hledání“, napsaná po pádu komunis-
mu. Svobodný pohyb lidí nám umožnil vrátit se na místa, kde Židé žili
po staletí.  Je to kniha, která se zaměřuje na to, jak holocaust ovlivnil
můj intimní život – emočně, sexuálně, fyzicky. Na rozdíl od mé umě-
lecké žurnalistiky a mých dalších knih je to mimořádně osobní a sub-
jektivní. 

(Volně podle zahraničních pramenů)
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Sandra Brown
MILENEC ZE SNŮ
Elizabeth, atraktivní mladá vdova, má vlastní obchůdek
a dvě malé děti. Celé dny se nezastaví. Už dva roky žije
sama, jenže na skutečný vztah nemá odvahu – a tak
pouze sní. A jsou to odvážné sny! Po čase vstoupí do
jejího života soused Thad. Rozhodne se mladá žena pro
něho, nebo dá přednost pohlednému majiteli hotelů? 
Kdo bude jejím milencem ze snů a možná i něčím víc? 

Přeložila Petra Klůfová

Vázaná, 152 stran, 259 Kč, ISBN: 978-80-249-4081-6,
EAN: 9788024940816
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Zakoupit můžete zde

https://youtu.be/R_uA4iCyCgw

VIDEO



R
o

z
h

o
v
o

r
 n

a
 d

a
lš

íc
h

 s
tr

a
n

á
c
h

https://www.kosmas.cz/knihy/263965/christina-dvojcata-zrozena-jako-svetlo/https://www.kosmas.cz/knihy/255353/muj-otec-byl-mib/

https://www.kosmas.cz/knihy/168889/co-nesmite-vedet/

https://www.kosmas.cz/knihy/166837/spolecnost-2015/ https://www.kosmas.cz/knihy/160043/ruce-pryc-od-teto-knihy/

https://www.kosmas.cz/knihy/182205/tajne-spolecnosti/

Jason Mason 
MŮJ OTEC BYL MIB
Kdo jsou tito záhadní Muži 
v černém (=MiB), kteří se od
50. let minulého století obje-
vují u svědků fenoménu UFO,
dotěrně se jich vyptávají,
konfiskují jim pořízené
fotografie, a dokonce je někdy
i ohrožují? Tajný vesmírný
program, Němci z Antarktidy
a mimozemšťané – whistle-
blower odhaluje výbušné
informace!

Bernadette von Dreien 
CHRISTINA 
„Jsem tu, abych pomohla
lidem rozšířit vědomí. Díky
rozšířenému horizontu
mohou sami poznat, co dnes
na této planetě není v pořád-
ku. Pak budou schopni ve
všech oblastech života vyvi-
nout nová řešení a objevit
perspektivy, jež budou
dlouhodobě úspěšné. Lidé
ovšem mají svobodnou vůli.
Vše záleží na jejich rozhod-
nutí.

Michael Morris 
CO NESMÍTE VĚDĚT 1
Celý svět patří jen několika
rodinám. Kdo vládne peně-
zům? Autor odhaluje, tak jako
nikdo před ním, propletení
firem nejmocnějších bankéř-
ských rodin naší planety,
koncept Mezinárodního
měnového fondu o výživě
obyvatelstva a alternativní
řešení v hospodářské i sociál-
ní oblasti. Napínavá, probou-
zející a top aktuální kniha!

Christoph Fasching
SPOLEČNOST 2015 
Jsme zaplaveni informacemi 
a předpověďmi o přechodu
Země a lidstva na vyšší
úroveň vědomí. Co to však
znamená? Jaké jsou to pro-
cesy, a s jakými následky?
Christoph Fasching s podpo-
rou bytosti, kterou v našem
kulturním okruhu známe pod
jménem Archanděl Gabriel,
podrobně skicuje proces
přechodu do Zlatého věku. 

Jan van Helsing 
TAJNÉ SPOLEČNOSTI
Věříte, že na světě existuje
tajné spiknutí několika lidí?
Jste otevření myšlence, 
že několik málo mocných
organizací ovlivňuje dějiny
lidstva? Na toto téma už byl
napsán bezpočet knih, a přece
je většina lidí nebere příliš
vážně. Janu von Helsingovi
se podařilo dostat do kontak-
tu s aktivním, vysoce posta-
veným svobodným zednářem
a přimět ho k interview. 

Jan van Helsing 
RUCE PRYČ OD TÉTO
KNIHY! 
Jistě se zeptáte: „Proč bych
neměl tuto knihu brát do
rukou?“ Je to jen promyšlená
reklamní strategie? Máte-li
pocit, že se světem, v němž
žijeme, není něco v pořádku,
zajímáte se o jeho tajemství 
a toužíte se to dozvědět přímo
od života – je to VAŠE kniha!
Nemůžete se však stěžovat, 
že jsme vás nevarovali.



Jaké poselství jste chtěl předat lidem
knihou Společnost 2015

Jde o to, aby se lidé připravili na zásadní
změnu v naší společnosti. Vibrace Země
totiž stoupají, což může mít na nás zásadní dopad. Mohlo by to vést
k poznání božské lásky, tím odmítnutí starého systému kontroly a
manipulace a uvolnění prostoru ke skutečnému životu. Určujících
bude sedm kosmických zákonů; svět se zbaví peněz a člověku se
uvolní prostor pro život se svou svobodou. Ego vstoupí do nové
dimenze lásky, život se bude řídit plánem duše. Na světlo se vrátí
vše, co bylo dosud po-tlačeno, a lidstvo jako celek bude uzdraveno.
Moudrost a vytváření komunikačních sítí umožní skvělé věci.

Jak by měl náš svět vypadat?

Abychom dosáhli co nejvíce se blížící optimální podoby našeho
světa, bude nutné si uvědomit, co chci ve svém světě dělat, aby to
přispělo pohodě ostatních a mělo obecnější smysl. Vrátíme se tam,
kdy byli lidé v plenkách, pak půjde i objevit lidskou stránku a du-
chovní svět. Tím získáme i důvěru v božské vedení. Uvědomíme si,
že jsme nikdy nebyli vyhnáni z ráje, pochopíme, co je naše odpo-
vědnost, a to už pak bude jen krůček k vytvoření nového života. 

Jak jste vy našel cestu k duchovnosti?

Na to se často ptám sám sebe. Kdybych se nedokázal otevřít
duchovnímu světu, nedokázal bych podrobně popsat svůj.
Inkarnoval jsem jako nejmladší ze tří synů podnikatelské rodiny.
Jako „opozdilec“ jsem byl většinou vystaven vysokým očekáváním
a tlaku na výkon. Byl jsem brzy povolán, abych pomohl v rodinném
podniku. Škola a učení byly pro mě vždy ohavností, a tak jsem na
rozdíl od tradice mých bratrů nechodil na obchodní akademii.
Nakonec byl můj největší talent rychle rozpoznatelný mimo školu,
stal jsem velmi úspěšným prodejcem.
Jednoho dne jsme dostali hroznou zprávu: můj otec byl na lodi 
s přáteli na Jadranu a utrpěl vážnou nehodu se život ohrožujícími
zraněními. Rodina byla úplně šokována, protože nebylo jasné, jak

dlouho otec nebude moci společnost řídit 
a zda vůbec přežije. Reálný se jevil ekono-
mický konec rodiny. Bratři začali pracovat
teprve nedávno, a přesto se rozhodli pře-

vzít vedení rodinného podniku. Pracovali velmi tvrdě a dokonce se
jim podařilo rozšířit obchod.
Otec přežil a po dlouhé rehabilitaci se vrátil do práce, ale se
sníženým výkonem, přetrvávající bolestí a mírným postižením
chůze. Pravidelně otupoval svou bolest léky a alkoholem. Mezi
bratry a otcem se brzy rozvinulo napětí a stále častěji docházelo 
k nejrůznějším sporům. Teprve o několik let později jsem pochopil,
že šlo o mocenský boj o vedení společnosti. Abychom tento konflikt
ukončili, rozhodli se rodiče odejít do Štýrska a začít nový život na
farmě. Mně bylo osmnáct a zůstal jsem v Salzburgu. Byl jsem bez
peněz, zbyl mi jen nábytek z dětského pokoje v jinak pustém čtyř-
pokojovém bytě. Zachránil mě bratr Robert, který mi nabídl výměnu
za svůj jednopokojový byt, za nějž hodlal dál platit nájem. Dělal to,
dokud jsem nedokončil vojenskou službu a nezačal pracovat mimo
rodinný podnik jako prodejce minerálního oleje. Bylo to pro mě
těžké období s mnoha útrapami.  
Když mi bylo dvacet, nastoupil jsem v automobilovém průmyslu
jako obchodník. Brzy poté zemřel otec. O jeho smrti jsem se dově-
děl, až po svém návratu z dovolené, ale emočně mě to příliš neza-
sáhlo. S otcem jsem totiž neměl ideální vztahy.
Vždycky jsem byl pracovitý a postupně jsem se propracovával na-
horu po kariérním žebříčku. Jednoho dne jsem byl schopen nahra-
dit svého bývalého šéfa ve funkci vedoucího prodeje. O něco
později jsem byl přijat do vedení nově postaveného obchodního
zastoupení automobilů – jako generální ředitel. Hned na začátku
mé práce v managementu na mě dolehly těžkosti obchodního
života. Zjistil jsem, že lidé v očích vrcholového managementu byli
považováni pouze za prostředek k dosažení cíle. Ale důraz na
výkon a ekonomický úspěch odpovídaly mým vlastnostem, takže
jsem se cítil pro roli obchodníka byl přímo stvořen!

Život je hra



Vrcholový management se nestaral o to, aby zaměstnanci byli
spokojeni s uspokojováním svých osobních potřeb. A musím
poctivě přiznat, že mě to také nezajímalo. Na této tvrdosti bylo něco
přitažlivého a uvědomil jsem si, že jí můžete dosáhnout správným
tlakem a stálým podněcováním k maximálnímu výkonu. Takže jsem
využil svou sílu k potřebnému motivování zaměstnanců všech
oddělení. K tomu jsem vyvinul kontrolní systém. Úspěch byl brzy
patrný a projevil se v růstu zisku společnosti. Zaměstnanci akcep-
tovali argument, že se společnost musí ekonomicky zotavit. Ale bylo
mi jasné, že se můj přístup nemůže dlouho udržet, aniž by to
vyvolalo odpor pracovníků. 
Ani na mě tlak nadřízených nezůstal bez následků a projevilo se to
labilitou nervového systému. To mě přimělo ptát se sám sebe, jak
spojit ekonomický úspěch s lidským zacházením. Přímého
nadřízeného, který se ke mně choval laskavě, vystřídal obávaný
reorganizátor. A pro mě nastaly těžké časy. V té době jsem si
uvědomil, že musím bránit a prosazovat lidské aspekty, a to vedlo 
k dalším konfliktům. Odvolán z funkce jsem byl telefonicky během
vánočního večírku, a to jsem definitivně pochopil, že s prosazo-
váním lidskosti neuspěji. 
Dostal jsem první těžkou ránu! Byl jsem zklamaný, ale přesto jsem
cítil úlevu. Udělal jsem si přestávku, strávil mnoho krásných dní na
lyžích. Tehdy jsem mohl přemýšlet o všem, co se děje a co jsem
prožil. Mimo jiné jsem si uvědomil potřebu lásky a soucitu pro
všechny lidi, a to i v podnikání. 

Jak se všechny tyto profesní zkušenosti projevily na vašem
osobním životě?

V té době se můj vztah s manželkou vyvíjel směrem, který hrozil
brzkým krachem. Náš převážně harmonický vztah trval více než
dvanáct let, a nyní bylo zřejmé, že se od sebe vzdalujeme. Chvíli
jsem proti tomuto vývoji bojoval a jednoho dne jsem pochopil, že
pokud mi na ni opravdu záleží, musím ji nechat jít, aby si žila svůj
vlastní život a našla svou cestu ke štěstí. Kdybych o sobě příliš
přemýšlel a choval se sobecky, zablokoval bych ji. Neměli jsme děti,
a tak rozchod mohl být přátelský, i když velmi bolestivý.  

Jak jste se s tímto nelehkým obdobím vyrovnal?

Pokud jde o vztah, prošel jsem si dlouhým obdobím dezorientace.
Skutečné naplnění jsem našel pouze ve sportu, ve skvělé přírodě –
hory byly vždy mojí vášní, a já jsem byl co nejvíce na cestách. Na
vrcholy jsem lezl pěšky, jel na horském kole nebo na lyžích. Miloval
jsem krásu přírody a cítil jsem se tam opravdu pochopen a bez-
pečný. Lidé pro mě nebyli tak důležití. Myslel jsem si, že čas uzdra-
ví všechny rány. 

Kdy jste poprvé nahlédl do duchovního světa? 

Jednoho dne přišel do realitní kanceláře, v níž jsem pracoval, deve-
loper. Z menšího projektu nám předal dva nové byty, které byly
dokončeny před rokem, a které na rozdíl od ostatních bytů nemohl
z nevysvětlitelných důvodů prodat. Po mnoha návštěvách jsme zjis-
tili, že se tyto byty lidem líbí, ale nikdo si je nechtěl koupit a nikdo
nám srozumitelně nevysvětlil proč.
Svěřil jsem se s tímto problémem sympatické, ale lehce podivné
dámě, která mi řekla, že tyto dva byty nikdo nekoupí, protože nejsou

energeticky čisté. Trochu
mě to překvapilo, ale ona
mi vysvětlila, že ví, o čem
mluví, protože je energe-
tický technik. Do té doby
jsem neměl zkušenosti 
s esotericismem a spiritu-
alitou a byl docela skep-
tický vůči lidem z této scé-
ny a podezíral je, že trpí
ztrátou schopnosti vnímat
realitu. Nicméně tato
zvláštní žena vzbudila můj
zájem a zeptal jsem se jí,
zda lze špatnou energii 
z bytů odstranit. Odpověď
byla stručná a jasná „ANO“!  A stejnou odpověď jsem dostal na
otázku, zda bych mohl být součástí této práce. Jen si dala pod-
mínku, že nejprve energeticky očistí mě. Aniž jsem věděl, do čeho
se dostávám, seděl jsem o několik dní později v jejím bytě mezi
mohutnými krystaly a hromádkami esoterických předmětů a cítil
jsem se, jako bych byl v podivném světě. Začala se mě ptát na mou
bývalou manželku a můj vztah se zesnulým otcem a já jsem
přemýšlel, proč to dělá a jak se vůbec dověděla o mém bývalém
životě. Ještě víc mě překvapila, když mi řekla, že otec chtěl se
mnou něco prodiskutovat, ale nestihl to. V tu chvíli mi po zádech
stékal pot a já nevěděl, co se se mnou děje. Pak jsem s ní vedl
jakýsi uzdravující rozhovor a oba jsme našli klid! Během tří hodin
jsem také mohl zažít energetické oddělení od své bývalé manželky
a různá další odpoutání od minulých zkušeností. Cítil jsem se jako
nově narozený.
Pak jsme začali s dohodnutým energetickým čištěním oněch dvou
bytů a já jsem pomáhal se všemi druhy činností, kterým jsem však
nerozuměl, a přesto jsem po práci cítil, že byty jsou výrazně jiné, 
i když to tak nevypadalo. Přijal jsem vysvětlení, že domy jsou po-
stavené na bývalém keltském bojišti a všechna zbývající negativní
energie se soustředila právě v těchto dvou neprodejných bytech,
a proto byly energeticky zablokovány. Další překvapení následova-
lo jen asi o tři týdny později, když jsem obdržel informaci, že oba
byty jsou prodané, a za plnou cenu.  

A co následovalo…

Ani potom mé kontakty s pozoruhodnou ženou neskončily. Do-
poručila mi otevřít své srdce a vztahy k lidem korigoval láskou,
přestat soudit a nezaměřovat se na svůj materiální prospěch. Jen
tak mohu být úspěšný. Hodně jsem o tom přemýšlel. Nejprve bylo
nutné potlačit své ego, ale to nebylo vůbec snadné. Cesta k tomu
vedla učením vidět lidi, jací jsou, a být s nimi spojen. Brzy jsem cítil
změnu k lepšímu a všiml si, že je najednou všechno mnohem
snazší než dřív. Už jsem neměl potřebu bojovat, abych něčeho
dosáhl. Toužil jsem po dalších informacích. Doporučila mi přečíst tři
knihy ze série „Konverzace s Bohem“ od Neale Donalda Walshe
(česky Hovory s Bohem, kompletně vydalo nakladatelství Alpha
Book v roce 2016, zakoupit lze na: 
https://www.kosmas.cz/knihy/216573/hovory-s-bohem-i.-iii/ ), 



které jsem s nadšením prostu-
doval. Cítil jsem se ještě víc
svobodný a dočkal se uvolně-
ného života. Poprvé jsem komu-
nikoval s jedinci, aniž bych
věděl, zda jsou přítomni, a slyší
má slova. Stěžoval jsem si na
mnoho emocionálně bolestivých
událostí nedávné doby a požá-
dal jsem, aby se k nim šlo vrátit,
a také se konečně setkal se
ženou, se kterou bych mohl být
opravdu šťastný. Přesně jsem
popsal, jak by měla vypadat,
jaký by měla mít charakter a ja-
ký by měl být náš vklad do spo-
lečného života. Když jsem skon-
čil, cítil jsem se dobře a myslel
na to, co se stane. Během něko-
lika příštích měsíců mě upoutalo
množství knih a informací z in-
ternetu. Pozorně jsem sledoval
každý impuls, který mi připadal,
že mě může posunout dále.

A změnil se váš život?

Postupně k tomu začalo dochá-
zet. Dostal jsem nabídku převzít
prodej nových stavebních pro-
jektů. Byla to příležitost, kterou
jsem okamžitě využil. 
Obohacený o nové znalosti 
o energiích v místnostech, 
o existenci duchovních jevů 
a o tom, že všechno má svůj
účel, jsem začal experimento-
vat. Zaujala mě také žena, která
pracovala jako účetní. Téměř do

detailu odpovídala ideálu, který jsem si vysnil. Zjistil jsem, že má
syna a že se zrovna rozvádí. Sebral jsem veškerou odvahu a oslovil
ji. Okamžitě jsme cítili, že patříme k sobě a za pár měsíců jsme
založili společnou domácnost. Pro jejího sedmiletého chlapce jsem
se stal druhým otcem a do života se mi vracela stále větší radost. 

Projevilo se to také ve vašem duchovním životě?

Duchovním životem jsem se už nepřestal zabývat, četl jsem knihy
a pokoušel se oslovit svět, který byl pro mě tak podivný. 
Po počáteční nulové odezvě se jednoho dne stalo téměř nemožné
– najednou zazněl hlas.  Byl jsem překvapen a zapochyboval o své
příčetnosti. Váhavě se ptám: „Je tam někdo?“ Hlas zní: „Ano, milý
Christophe, tady je někdo – buďte vítán, čekali jsme na vás!” 
Z dlouhého dialogu vyplynulo, že bych měl působit jako vyslanec
duchovního světa, šířit informace a zpřístupňovat je veřejnosti.
Souhlasil jsem s tím. Informace, které jsem dostával, se týkaly
přechodu do 5. dimenze, o které jsem nikdy předtím neslyšel. Začal

jsem zkoumat, o co jde. Brzy poté jsem byl dotázán, jestli chci
napsat knihu. Byl jsem překvapen, když jsem se dověděl  obsah 
a její název. Měla se jmenovat „Společnost 2015“ s podtitulem
„Pokyny pro vytvoření nové společnosti v 5. dimenzi“. Nikdy jsem se
nezabýval sociálními otázkami. Zeptal jsem se tedy, jestli jsem pro
tento úkol ten pravý člověk. Odpověď obsahovala i slib pomoci. 
V létě jsem obdržel upozornění, že od 11. září 2009 budu dostávat
zprávy každý den.
Skutečně se tak stalo a já si uvědomil, že duchovní svět mi říká
něco velkého, na co se my lidé můžeme těšit. Fascinován jsem se
řídil pokyny a každý den zveřejňoval zprávy na svém webu. O týden
později, obohacený o četné dojmy, se náhle stalo něco ne-
uvěřitelného, což mě úplně srazilo k zemi. Moji pracovní smlouvu
zaměstnavatel na hodinu ukončil, ačkoli jsem byl velmi úspěšný.
Důvody pro své rozhodnutí mi nesdělil. 
Dál jsem se řídil radami z duchovního světa, usedl k počítači 
a pracoval na knize. Zároveň jsem každý den dostával zprávy pro
web a nakonec je zahrnul do knihy, kterou jsem po intenzívním
dialogu dokončil. 
Brzy poté jsem napsal druhou knihu. Vydavatel na ni a na všechny
mé budoucí tituly připravil smlouvy. Měl jsem z toho radost, ale můj
aktuální problém to neřešilo.Tři měsíce jsem pracoval pouze pro
duchovní svět, a peníze jsem mohl očekávat, až knihy vyjdou 
a začnou se prodávat. Od začátku jsem si byl vědom, že jako spiso-
vatel nemůžu přežít, a tak jsem se zeptal duchovního světa, jakou
práci bych měl hledat, abych znovu vydělal peníze. Místo rady mi
bylo řečeno, že můžu dělat jakoukoli práci nebo také věřit, že vše,
co pro svůj život potřebuji, budu mít vždy k dispozici. Stál jsem před
největší výzvou svého života, protože jsem se musel naučit důvě-
řovat božskému vedení a nespoléhat se na sebe!
S těžkým srdcem jsem se rozhodl nehledat práci, a hle, o pár týdnů
později mi byla duručena náhrada za neoprávněné předčasné
ukončení smlouvy, což mě poskytlo finance na několik měsíců. Brzy
jsem byl schopen napsat třetí knihu. Pak mi vydavatel začal posílat
honoráře a najednou se objevily žádosti o přednášky, a tak jsem
mohl plnit duchovní poslání a důvěřovat božskému vedení.

Jaký závěr jste si po všech těch zkušenostech udělal?

Můžete si myslet, že můj současný život je šťastný, výjimečný, který
je vyhrazen pouze minimu lidí. Ale tak to není. Lidstvo jako celek je
předurčeno ke šťastnému životu. Lze k němu dospět důvěrou 
v božské vedení a naplněním vlastních potřeb duše. Život nabízí
spoustu radostných překvapení. Všechno je zkušenost a bez
emocionálně nezapomenutelné minulosti, za kterou jsem velmi
vděčný, bych pravděpodobně dnes nebyl schopen dělat to, co je
třeba.
Nikdy jsme nebyli sami a nikdy nebudeme! Důvěra, že naše duše je
nesmrtelná, že naše božské vedení vždy dohlíží na naše životy, že
každý má svůj osud a že vše je jen cenná zkušenost, nám
umožňuje podívat se na náš život z úplně jiné perspektivy.
Život je hra a pokud dodržujeme kosmické zákony jako jediná plat-
ná pravidla této hry, budeme si ji užívat! 

(Volně podle zahraničních pramenů)
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Martin Vopěnka 
PŘEŽÍT CIVILIZACI
Známý český spisovatel, publicista a cestovatel
napsal víc než jen strhující cestopis. Je to
zároveň pronikavá generační výpověď i zpráva 
o stavu planety a civilizace. Autor si nehraje na
hrdinu ani na opravdu velkého cestovatele, a tak
jeho schopnost opustit pohodlí domova a vydat
se na milost a nemilost drsné přírodě může být
skvělou inspirací pro každého. Často až hu-
morné, nebo naopak dramatické příhody střídají
zásadní myšlenky nebo postřehy. A protože
častým průvodcem Martina Vopěnky na cestách
je guru všech dobrodruhů Jaroslav Pavlíček,
jeden z nejdrsnějších mužů současnosti, mají se
čtenáři opravdu na co těšit. Třicet cest je zavede
do Rumunska, Chile, Argentiny, Kyrgyzstánu,
Nepálu, Filipín, Antarktidy…, ale také do Malých
kasáren v Liberci v roce 1986, protože tu pakár-
nu autor prostě nemohl vynechat. 

Vázaná, 360 str., 349 Kč, EAN: 9788020456939

https://www.kniha.cz/detail/kniha-575625-prezit-civilizaciZakoupit můžete zde

Ukázka z knihy na dalších stranách
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Pochybnosti 
Rok co rok přede mne Jarda kladl neodolatelnou nabídku: strávit
nějaký čas na jeho polární stanici na ostrově Nelson v Antarktidě.
Jenomže jsem měl stále ještě v paměti stesk, který mne přepadl na
jihoamerické půdě. A kromě toho jsem o sobě pochyboval. Bál jsem se,
že v drsných podmínkách skromné Jardovy stanice selžu. Že ho nějak
zklamu.
Až v roce 1999 mne přesvědčil. Ani ne tak proto, že bych si začal víc
věřit, jako spíš proto, že jsem se v prvním manželství tou dobou trápil.
Každý uchazeč musel nejprve podstoupit kurz přežití, kde si Jarda
vyzkoušel jeho fyzickou i psychickou odolnost. Avšak během mého
kurzu ho chytil zánět zubu, takže jsme skončili předčasně. Uspěl jsem
v neplnohodnotném kurzu. Měl jsem pak o to větší obavu, že přece jen
zklamu, že si mne Jarda dost neprověřil.
Tajnůstkářství Na informace byl Jarda vždycky velmi skoupý, což mu
zůstalo dodnes. Dopředu prozrazoval jen naprosto nezbytné minimum.
Nevím, jestli tím chtěl polárníkům dopřát moment překvapení – onen
úžasný prožitek, se kterým se v dnešním světě už nesetkáte: vykročení
do neznáma. Jestli ano, byl v tom geniální. Informací bylo asi tolik, jako
když někdo mírně poodhalí divadelní oponu. Rozeznáváte za ní obrysy
předmětů, ale nejste si úplně jistí, co opravdu vidíte. A tak dosazujete
pomocí fantazie. Jenomže když se pak za oponou ocitnete, je všechno
úplně jinak. Možná je ale důvod prostší: Jarda lidi nechce rozmazlovat.
Když se dali na dobrodružnou cestu, musí si nějak poradit. Ať tak či
onak, Jarda nám, obyčejným smrtelníkům umožňuje znovuobjevit náš
zapomenutý potenciál. Moderní změkčilá civilizace v nás vyhloubila
hluboké příkopy. Nedovedeme si představit, že půjdeme celý den bez
vody. Nedovedeme si představit, že se budeme brodit ledovým mořem.
Nedovedeme si představit, že staneme sami proti vichru, ledu, dešti…
a ještě budeme řešit nenadálý problém. Jenomže nakonec tohle všech-
no zvládneme. A jsou z nás pak pevnější lidé.
Ocitnout se v knize Ze své cesty na polární stanici Eko Nelson jsem

napsal a vy-
dal knihu
Antarktida na
prahu konce.
A současný
vývoj mi bo-
hužel, jak po-
tvrzuje i Jar-
da, dává za
pravdu. 
K o n t i n e n t ,
který jsme se
kdysi roz-
hodli udržet stranou našich materiálních zájmů, nedokáže odolat
komerčním a geopolitickým tlakům. Všem se sbíhají sliny nad posled-
ním nevydrancovaným světadílem. V roce 2000 tyhle trendy ještě
nebyly tak zřejmé a Jarda mne kvůli mým postřehům prohlašoval za
skeptika. Raději bych se býval mýlil. Cestu letadlem přes Santiago do
Punta Arenas jsem už bral jako rutinu. Neznámo začínalo až tam – na
břehu Magalhãesova průlivu, kde se přístavní město nezadržitelně
rozrůstalo. Spojku mi dělal Jardův taxikář s příznačně jihoamerickým
jménem Markéz. Měl jsem letět Herculesem chilského letectva – nebyl
to žádný pravidelný spoj, ale zásobovací let na ostrov King George,
kde měli Chilané štěrkovou přistávací dráhu. Čekal jsem několik dní,
znuděný procházel ulicemi města, plný napětí a zároveň rád, že jsem
pořád ještě tady, s možností obědvat v restauraci nebo zavolat domů.
Hodina H pak nastala právě v okamžiku, kdy jsem vypil dvě piva (na
mé poměry koňská dávka). Markéz mne odvezl na letiště; Hercules
tam už stál, bylo asi deset večer. Se mnou nastoupili výzkumníci 
z jiných stanic. Seděli jsme v nákladovém prostoru bez oken a k mé
hrůze tu nebyl záchod. Zato si všichni vkládali ucpávky do uší. O hluku
se Jarda nezmínil – pochopitelně, když zamlčel i podstatnější věci. Ale
poradil jsem si. Sežmoulal jsem kousky toaletního papíru. Cesta mezi

ANTARKTIDA 
NA PRAHU KONCE
ANTARKTIDA 2000:
OSTROV NELSON, 
JIŽNÍ SHETLANDY

S českým dobrodruhem a polárníkem 
Jaroslavem Pavlíčkem na jeho stanici Eco Nelson.
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civilizací a jiným světem trvala pouhé dvě hodiny. Nikdy nezapomenu,
jak jsem vystoupil v nočním šeru, kolem jen štěrk, kamení a obrysy
ledových mas. Pro všechny ostatní někdo přijel, jen já zůstal sám,
vybavený pouze instrukcí o směru, kterým se mám vydat, o kontejneru
kdesi na pobřeží, ve kterém mohu přespat, a o gumovém člunu, na
kterém mám překonat průliv mezi oběma ostrovy, minout skaliska vy-
stupující z vody a poradit si s mořským proudem valícím se úžinou asi
jako Dunaj Bratislavou. Z bezpečí čtyřpokojového panelového bytu na
Praze 5, kde jsem v knihovně schraňoval dobrodružné knihy dětských
let, jako bych se právě dostal do těch příběhů.

Eskymák 
Opravdu jsem první noc strávil v kontejneru. Do jehož plechu bušil
déšť. Ano, déšť. Kdo by čekal jen bílou pláň, třeskutý mráz a psí
spřežení, pod jehož tlapkami se víří sníh, byl by zklamán. Především:

psi ani žádní jiní dovezení tvorové s výjimkou lidí dnes už na antark-
tickou půdu nesmějí. No a letní teploty na Jižních Shetlandách
ovlivňuje moře. Sice má teplotu méně než minus jeden, ale i přesto je
obrovským rezervoárem „tepla“. A tak počasí je zde nejhorší, jaké mů-
že být: větrné a vlhké. S teplotami těsně nad nulou. Přesto 95 % po-
vrchu ostrova tvoří ledovec a pouhých 5% tak zvané oázy – krajina
štěrku, šutrů, lišejníků a mechů. Tomu odpovídalo Jardou doporučené
vybavení (nesmělo přesáhnout 12 kilo – zbytek tvořily produkty a sou-
částky pro stanici). Holiny, goretexový svršek, něco teplého, spacák.
Rukavice ani čepice podle Jardy nutné nebyly, ale toleroval je. Místo
čepice by prý stačila kapuce a rukavice mohly nahradit ponožky. Zcela
zakázané byly hygienické potřeby. Dodržoval se přísný ekologický
režim. Dopoledne jsem začal dumat, jak se dostanu přes úžinu.
Představa pádlování na malém gumáku, který měl být schovaný někde
na břehu, ve mně vyvolávala jemné mrazení. A pak se objevil on:
Eskymák. Přijel na podivném plavidle – dvou dlouhých nafukovacích
buřtech svázaných provazy. Na sobě měl kabát Sama Hawkense 
z filmu Vinnetou – stokrát ušpiněný, stokrát mastný. Tváře nezvykle
vpadlé. Jarda totiž klamal tělem. Když přišel v Čechách na přednášku,
ti, co ho neznali, v něm jen těžko hledali polárníka. Před nimi stál růžo-
lící strejda s plnými tvářemi a bříškem. Tím bříškem, v jehož tukových
zásobách si na cesty vozil drahocenné kalorie. Teď však po růžolících
tvářích nebyla ani stopa. Brzy jsem pochopil, proč. Chyběly mu zuby.
Ukázalo se, že ty, které jsem znal, byly umělé. A přišel o ně způsobem
hodným polárníka: Když větší vlna vyhodila jeho plavidlo na břeh,
vypadly mu a roztříštily se o skalisko.

Úřednický pohled 
Jarda se v souostroví těšil veliké úctě. Chilané, Číňani, Korejci,
dokonce Rusové ho brali jako experta na přežití. Kterým opravdu byl.
Jarda měl své nuzné vybavení dobře promyšlené. Nepoužíval nic příliš
složitého, co by mohlo být náhle k nepotřebě. Vystačil si s primitivní
mechanikou a tím, co vyplavilo moře. Jen palivo a částečně potraviny
se dovážely. Také se
ale vařily místní řasy
a škeble, občas ry-
ba. Stanice postrá-
dala jakýkoliv kom-
fort. Nebyla tu spr-
cha ani umyvadlo,
jen ledovcový potok.
Topilo se málo – na-
nejvýš na 11 stupňů
a jen ráno a večer,
takže vnitřní teplota
stanice kolísala od 4 do 11. Spotřeba minimální – na rozdíl od ostatních
stanic. A přece byl Jarda trnem v oku – komu jinému než českým
úřadům. Na ministerstvu zahraničí nemohli rozdýchat, že si nějaký
Čech někde něco dělá, aniž by žadonil o peníze a razítka. Přesto trvalo
ještě dlouhých sedmnáct let, než ho definitivně udolali. Usoudili, že
provoz stanice nesplňuje normy bezpečnosti atd. atd. Český úřed-
níček, ve kterém představa přespání ve spacáku, chybějícího spojení,
negarantovaného dojezdu záchranky a absence pojištění vyvolala hrů-
zu. S jedním takovým jsem se před nedávnem potkal. Prý co kdyby to
takhle udělal každý. Jaká anarchie by pak vznikla. Český stát prý 
v tomto případě vlastně chrání Antarktidu. Prostě úřední slepota:
neschopnost rozlišit, kdo je a kdo není „každý“. Neschopnost vidět tu
horu Jardových zkušeností, která nám v Antarktidě dělala skvělé jmé-
no. A zcela zásadní neschopnost podívat se do zrcadla: Jak dalece
jsme se odcizili přírodě. Jak hluboce jsme závislí na věcech, které nás
obklopují, jejichž konstrukci však ani v nejmenším nechápeme, natož
abychom je dokázali spravit. Jak blbě dopadneme, až tohle všechno
jednou krachne. Tuším, co pak bude dělat onen úředníček z minister-
stva. Napíše několik stížností.

Samota
Kdo může říct, že měl pro sebe antarktický ostrov? Dvě stě kilometrů
čtverečních sdílených jen s tuleni, tučňáky a rypouši? Že viděl proplou-
vat velryby a na obzoru oceánské kry? Mně se to poštěstilo. 
Několik dní jsem stanici sdílel s předešlou posádkou, ale pak s nimi
Jarda odjel na sousední ostrov a asi týden tam zůstal. Pořád jsem se
bál, že něco podělám – třeba že mi bouchnou kamna a stanice mou
vinou shoří. Ale o samotě jsem si alespoň našel svůj rytmus. Zásoby
potravin byly velmi chudé. Salám, který jsem přivezl, mi Jarda k jídlu
nepřidělil. Zato jsem natrefil na rizoto – pět let prošlé. Což nevadilo; jak
by se tu mohlo zkazit? Základ stravy tvořila k snídani pražená mouka
se sušeným mlékem a cukrem, odpoledne těstoviny s kečupem nebo
polévka z řas a mušlí. Ty jsem musel nejprve vylovit z ledové mořské
vody. Příděl energie tak chudý, že se člověk dříve či později začal po
ostrově jen ploužit. Ale kam také spěchat – na ostrově, kde jste sami?
Pozoroval jsem mladé buřňáky nebo holoubky kapské. Dojímala mne
zvídavost tučňáků. Jednou, když jsem otvíral fotoaparát, igelitový
sáček se zaleskl a najednou tři tučňáci stáli u mne a zvědavě k sáčku

Tuleni jsou na plážích ostrova Nelson doma a člověka se nebojí.

Plavidlo jménem Matylda mělo jen slabý motor
a dalo se ovládat i pádly.
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natáčeli hlavy. Jindy jsem pozoroval skupinu tučňáků, kteří se vypravili
na daleký výlet: od moře ťapkali přes oázu, až došli k sladkovodnímu
jezeru a to přeplavali. Sotva se vyhrabali na protější břeh, ozval se od
oázy ptačí skřek: Další tučňák se vypravil k jezeru. Tak ti první zůstali
stát a čekali. Trvalo hrozně dlouho, než ten opožděný došel také 
k jezeru a přeplaval je, ale oni tam trpělivě stáli, a když k nim konečně
doplaval, vydali se společně kamsi do vnitrozemí. A také jsem viděl
největší úžas, jaký jsem kdy u zvířete spatřil: Mladý rypouš se vysoukal
z moře a rozvalil se na pláži, když jsem se tam objevil já: tvor nevídaný.
Rypouš doširoka otevřel hubu a zíral na mě jako na zjevení. A ty pláže:
s černým pískem pod hranami ledovců. Být takové v tropických rájích,
byly by obsypané lidmi, obestavěné hotely. Ale tady? Měl jsem je
jenom pro sebe. Sdílel jsem je s mořskými tvory. Ke konci měsíčního
pobytu, když už byl Jarda zpátky, se mnou chtěl provést ještě jeden
experiment: ztroskotání na odlehlém místě – na druhé straně ostrova.
Cestou jsme ovšem málem ztroskotali doopravdy, když se na naše
úzké plavidlo valily z boku vysoké ostré vlny. Překlopit se sto metrů od
břehu by znamenalo jistou smrt.

Bušil do nás déšť, voda šplouchala přes holiny. Když na to dnes
vzpomínám, skoro nemohu uvěřit, že jsem to prožil.

Pokora 
Na druhé straně ostrova, v čarokrásné oáze plné rozeklaných skal,
dechberoucích výhledů na oceánské kry i bortící se hranu ledovce, 
s hnízdištěm tučňáků, jsem strávil tři dny bez spojení s vnějším světem.
Jarda mne tam nechal jen s vlhkým zapalovačem, promočenou rýží 
a možná několika konzervami. Za vzácně slunného dne jsem pocítil
skoro takové propojení jako na Salar de Tara. A zformuloval jsem po-
selství svému synovi. Dlouhé hodiny jsem seděl na hnízdišti tučňáků 
a pozoroval malé tučňáčky v pověstných školkách. Dva dospělí vždy
měli na starost třeba deset malých. Kam se na ně hrabou české druži-
nářky. Tihle dozorčí malé neustále napomínali a sháněli do skupiny.
Jakmile se malý tučňáček vzdálil na pár kroků, už ho hnali. Mělo to
ovšem svůj význam: Na skalkách kolem posedávaly chaluhy – velcí
ptáci čekající na kořist. Ne, nechci se tam vrátit. Bojím se, že po téměř
dvaceti letech bych viděl znatelný rozdíl. Že hnízdiště by bylo mnohem
chudší a ledovec menší. Nevím, jak bych se s takovým vývojem vy-
pořádal. Protože naše úžasná pestrá planeta umírá. A nedejme se
zmýlit tím, že ještě docela dost zbývá.

Na pevninu 
V závěru na mne čekala největší zkouška. Jarda mne vysadil na
ostrově King George s tím, že mám jít na letiště. Kdyby letadlo neletělo,
což se kvůli počasí klidně může stát, mám se vydat pustinou kolmo na
štěrkovou přistávací dráhu, až uvidím pahorek připomínající Říp. Od
něj mám slézt na pláž k moři a najdu tam opuštěné brazilské refugium.
V něm přečkám do nejbližšího letu. A ještě něco: Nemusím pak na
letiště spěchat, sotva uslyším motory letadla. Vykládka a nakládka trvá
dost dlouho. Po měsíci nenápadného hladovění jsem se na pevninu
těšil hlavně kvůli jídlu. Avšak počasí se začínalo kazit. Když jsem
dorazil na letiště, do plechové ubikace bušil déšť a lomcoval jí vítr.
Herkules z pevniny ani nevzlétl. Scénář byl tedy jasný. Naplněný
získaným sebevědomím jsem se vypravil do pustiny. Tahle oáza byla
mnohem větší než ta na Nelsonu. Po hodině a půl cesty po kamenech,
kdy mne vichr deštěm doslova fackoval, jsem se ocitl na jejím konci.
Pod sebou jsem viděl čelo mohutného ledovce a pláž dlouhou snad
kilometr. A Říp ani refugium nikde. Pokusil jsem se podívat na pahorky
z nové zoufalé perspektivy. A tentokrát mohl být Řípem vlastně každý.
Měsíční pobyt v extrémních podmínkách mne naučil uvažovat střízlivě:
Jestliže teď půjdu zpátky a slezu na každou pláž, musím refugium najít.
Nebylo to ovšem tak jednoduché. Stál jsem na jakési náhorní plošině
a dolů vždy vedla cesta skalní strží nebo sutí, s převýšením nějakých
padesát metrů. Slezl jsem takhle na několik pláží a zase se vydrápal
zpátky. Voda po mně stékala v proudech a vichr sílil. Začal jsem uvažo-
vat o návratu na letiště. V ubikaci by se tam dalo přečkat. Což ale Jarda
nechtěl. Až konečně jsem je hluboko pod sebou uviděl. Na černé pláži
něco jako žlutou maringotku. Rázem také bylo jasné, co se myslelo
Řípem. Ach ano, byl tady. S vítězoslavnými pocity jsem slezl poslední
strží. Byla mírnější než ty předchozí. Těšil jsem se na pohodlí, které si
uvnitř udělám. Sen se však rozplynul, jakmile jsem vstoupil. Celý
vnitřek byl brčálově zelený. Potažený centimetrovou plísní. Mokrou
plísní. Na stropě se v zeleném povlaku zrcadlily kapičky vody. 
A v nepravidelných intervalech padaly dolů. Dřevěnými stěnami lomco-
val vítr. Nicméně jsem musel vzít zavděk tím, co je. Očistil jsem židli,
kousek stolu a dřevěnou plochu na palandě. Nebyla však šance něco
usušit. K jídlu jsem s sebou měl jen sáček těstovin a tabulku čokolády.
Přičemž nebylo jasné, jak dlouho vichřice, nebo spíš orkán potrvá.
Rozhodl jsem se rozvrhnout si skromné zásoby na pět dní. Zchroupal
jsem několik neuvařených kolínek a tři dílky čokolády. Večer jsem se ve
spacáku zkroutil jako had – propletl jsem se mezi místy, na něž kapala
voda. Dlouho jsem nemohl usnout; probouzely mne nápory orkánu.
Jednou jsem v noci musel na záchod. A to, co jsem uviděl, mne ohromi-
lo: běsnící živly. Moře rozervané, hřebeny vln zvrácené zpátky a z nich
odlétající vodní tříšť. Ještě že jsem měl zelené refugium. Orkán běsnil
ještě celý den a uklidnil se až další den ráno. Rozvěsil jsem venku
mokré věci. A vtom jsem zaslechl letecký motor. Ale ne, připomněl jsem
si Jardova slova. Nebudu spěchat. Usuším si. Jenomže mi to po chvíli
nedalo. Rychle jsem všechno narval do batohu a vydal se do svahu.
Cestou po náhorní plošině jsem pak dál zrychloval, až jsem skoro
běžel. Asi půl hodiny cesty od letiště mi šel někdo naproti. Byl to Čech,
mořský kajakář, který měl přijet po mně. Mám si prý pospíšit – letadlo
je už připravené a další letí za tři týdny.Nebral jsem ho úplně vážně.
Myslel jsem, že je to takový mazácký žertík – byl to zkušený mořský vlk
v Jardově věku. Přesto jsem své úsilí ještě vystupňoval. Už jsem viděl
rozjezdovou dráhu a na ní letadlo. U letadla stál Jarda. Když mne
uviděl, jenom klidně pronesl: „To je dobře, že jsi tady. Za chvíli to letí.“

Tuhle oázu na druhé straně ostrova jsem měl několik dní jen pro sebe
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Císař Karel IV. získal pro svou
dceru Annu výhodnou partii –
anglického krále! Mladičká
česká princezna se za Richarda
II. provdá v šestnácti letech 
a přicestuje do svého nového
domova. Královský dvůr cizí
nevěstu přijme zprvu chladně,
ale mírná a laskavá Anna Česká
brzy prokáže, že je dcerou
mistra diplomacie Karla IV.
Obratným jednáním si postupně
získá anglickou šlechtu. 
Dokáže si získat i lásku tempe-
ramentního Richarda?
Vázaná 288 stran, 269 Kč, 
EAN 9788073625092
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Ersi Sotiropoulos, 

narozená roku 1953 v řecké Patře, významná
představitelka současné řecké literatury, zachycu-
je ve svém díle s nezvyklou přímostí „komplexní
vztah umění, života a erotické touhy“. Její próza 
i poezie zaujme poutavým a osobitým stylem.
„Vzpomínala na jednu báseň od Jevtušenka, kte-

rou si oblíbila v době, kdy byla zamilovaná do Al
Pacina. Ale možná to vůbec nebyl Jevtušenko.“

Její povídková tvorba je přímo elektrizující,
znepokojivě krásná; „svým mistrovstvím připomí-
ná Cesara Paveseho.“ 
Ersi Sotiropoulos byla odměněna mnoha
oceněními, dvakrát získala Řeckou národní cenu,
v Itálii pak Cenu Danta Alighieriho za poezii a ve
Francii cenu Prix Méditerranée Étranger udílenou
dílům přeloženým do francouzštiny.
Její román Prázdniny bez mrtvoly, vydaný v roce
1980, je prvním dílem řeckého postmodernismu.
Dále napsala mimo jiné: Cikcak mezi hořkými
pomerančovníky, Krajina se psem, Zkrotit zvíře,
Co zbývá z noci a Máš na to?.
V jejích fraškách je svoboda vzpoury. „Fraška
narušuje řád věcí,“ říká, „je to podvratný element.“

Ersi Sotiropoulos se již účastnila Festivalu
spisovatelů Praha v roce 2002.
Žije a tvoří v Aténách.

Rawi Hage
„Existence byla jeho vyhnanstvím a nicota jeho
domovem.“
Jeden z velkých kouzelníků literatury se narodil
roku 1964 v Bejrútu v Libanonu. Zažil devítiletou
libanonskou občanskou válku, poté odjel do New
Yorku a v roce 1992 se usadil v Montrealu. 
Neodolatelný, fascinující i klamavý Rawi Hage
zachycuje šílenství bytí.
...
Bez strachu z války, smrti, smrtelnosti a normál-
nosti, Rawi Hage vnáší do svých próz světlo arab-
ské poezie se smělostí starověkého mága, pře-
strojeného za investigativního novináře.
...
„Svět má nad námi stále vrch. Dokážeme ho jen
napodobovat, ale ne rozložit. Můžeme ho snad jen
odmítnout a přesvědčit sami sebe, že stavíme ne-
bo si představujeme jeho alternativu.“
...
Mezi světově ceněné autory se dostal už svým
debutovým román De Nirova hra, odnesl si
Dublinskou literární cenu, krátce nato vyšel 
v českém překladu Pavla Černovského. Další
autorův román  Karneval přeložil do češtiny Petr
Eliáš. Prozaická díla Šváb a Beirut Hellfire Society
se zatím českého překladu nedočkaly. 

Rawi Hage přijíždí do České republiky poprvé.

8. – 11. října 2020


