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Karel Gott
MÁ CESTA ZA ŠTĚSTÍM

Unikátní autobiografie největší legendy české a československé 
hudební scény všech dob.

Autentický obraz fascinující životní dráhy výjimečného umělce s mezinárodním renomé, který na
hudebním nebi začal zářit ve svých dvaceti letech. Publikace obsahuje zhruba 1800 fotografií 
a jiných obrazových a dokumentačních materiálů, z nichž mnohé dosud nebyly zveřejněny. Karel
Gott se na sklonku hvězdné kariéry rozhodl zrekapitulovat svůj výjimečný životní příběh – napsat
vlastní autobiografii. Knihu dokončil ještě za svého života a intenzivně též pracoval na obrazové
dokumentaci až do posledních dnů.
Otevřeně hovoří o svém soukromí, dcerách, manželství, ale také o věcech, které byly doposud 
z různých důvodů zahaleny rouškou tajemství. Jeho vzpomínky sahají až do nejútlejšího dětství,
vyprávějí o rodičích i širší rodině, o školních letech, o kamarádech i osobních zálibách, k nimž
patřilo už v klukovských letech zejména malování. Je ve své inventuře osudu sebekritický 
i mimořádně upřímný, především v závěrečných kapitolách, v nichž popisuje těžké období zápasu
se zákeřnou chorobou. Čtenářům se tak dostává do rukou ucelený, v mnoha směrech strhující
obraz osudového vzepětí výjimečné osobnosti, která díky vrozenému talentu, jedinečnému
hlasu, nezměrné píli, pracovitosti, poctivosti, slušnosti a osobnímu nasazení rozdávala publiku
krásu, radost i sama sebe až do samého konce své životní pouti.
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Má cesta 
za štěstím
Byla Karlu Gottovi ze všech lidí nejblíž.
Porodila mu dvě dcery a byla po jeho
boku v časech dobrých i zlých. A to
bezmála dvacet let. Prožívala s ním jeho
radosti i strasti a byla mu velkou oporou
v době, kdy bylo zřejmé, že náš his-
toricky nejpopulárnější zpěvák bohužel
odchází na věčnost. Se zpěvákovou
manželkou Ivanou Gottovou jsem si
povídal nejen o výpravné autobiografii
Má cesta za štěstím, která vyšla 14.
července. Tedy v den zpěvákových
nedožitých 82. narozenin.
Je o vás známo, že rozhovory neposkytujete. Proč jste v tomto
případě udělala výjimku?

K rozhovorům jsem několik let neměla důvod. Neměla jsem na srdci
nic, co bych chtěla veřejně sdělit. Po odchodu z televize Prima v roce
2015 jsem se rozhodla, že se chci plně věnovat rodině a péči o svého
nemocného manžela. Ale myslím, že teď nastal čas, abych udělala
výjimku a vyšla na chvíli ze svého soukromí. Dodržela jsem slib, který
jsem dala svému drahému muži, a dotáhla do finále kromě filmového
dokumentu Karel také jeho autobiografickou knihu Má cesta za štěstím.
Proto jsem se rozhodla dát rozhovor po mnoha letech. Další interview
ale už neplánuji. 

Kdy jste vlastně začala Karla Gotta vnímat?

Už od svého nejútlejšího dětství. Znalo ho každé malé dítě, jeho písně
se hrály všude. Tedy alespoň u nás doma určitě. Maminka si často
přehrávala jeho dlouhohrající desky. Pamatuji si, že jsme si je pouštěli
každou sobotu k úklidu. Utírala jsem prach a zpívala si s „Kájou“ –
Pojď, půjdem’ na zem hledat démanty… Když mi byly čtyři roky, můj 
o dva roky starší bratr po rozvodu našich rodičů snil o tom, jaké by to
bylo mít za tátu právě Karla Gotta. Jakpak by mě napadlo, že si tohoto
zpěváka jednou vezmu za muže!? Byla jsem malá holka a Karel muž 
v nejproduktivnějším věku, navíc s mnoha životními zkušenostmi.

Vidíte – a nakonec jste si k sobě našli cestu…

Věřím, že duše dávno dopředu vědí, ke komu patří. A když přijde ten
správný čas, najdou se, lhostejno, v jakých tělesných schránkách se
právě nacházejí. Mnozí si kvůli našemu věkovému rozdílu zpočátku

klepali na čelo. I když nám oběma vždycky záleželo na tom, co si myslí
ostatní, v tomto případě jsme měli svou hlavu. Spřízněné duše se
prostě poznají, i když si někdy jedna na tu druhou musí chvíli počkat.
Důležité je, že se našly a mohou být zase spolu. Ano, říkám zase.
Věřím, že smrtí život nekončí, věřím v opětovné shledání.

Měl váš muž stejný názor?

Karel dříve pochyboval, ale s nemocí mnohé přehodnotil. Když
odcházel, uvěřil, že se potká s těmi, kteří odešli před ním a které měl
rád. A jednou zase i se mnou… S láskou a pokorou jsem byla vděčná
za každou chvíli po jeho boku. Příchod nemoci nás naučil, že nic není
samozřejmé. Společně jsme se radovali z každého dne, z každého
okamžiku. Žili jsme přítomností, ale i minulostí. Karlovou bohatou his-
torií. Ve chvílích, kdy mi při psaní své autobiografie začal vyprávět 
o celém svém dlouhém a vrchovatě naplněném životě. Přál si, aby zde
po něm zůstal nějaký dárek pro jeho věrné fanoušky, a rozhodl se knize
vzpomínek věnovat tolik sil, kolik bude moci. 

Kdy Karel Gott začal na své autobiografii pracovat?

Vlastně již v roce 2002, kdy o knize začal diskutovat s Arnoštem
Lustigem. I přes snahu obou stran ale nakonec nedošlo ke shodě. Na
chvíli tehdy Karel s přípravou knihy ustal, ale ne zcela. Stále se k ní vra-
cel, sem a tam si něco někam poznamenal. Intenzivněji se k ní vrátil po
roce 2015, kdy překonal první závažné onemocnění. To umocnilo jeho
potřebu na knize zapracovat, sepsat svůj příběh.

Jak vlastně jeho práce na knize probíhala?

Probíral se svými diáři, četl starší rozhovory a po letech vytáhl z kni-
hovny své knížky Říkám to písní a Jak to vidí Gott. Znovu je pečlivě
přečetl, díval se na svá historická vystoupení na internetu, aby si
připomněl dávnou minulost. A také si u nás doma nebo na naší chalupě
povídal s mnoha přáteli, aby si zavzpomínali na různá vystoupení,
zahraniční cesty či dovolené. Přece jenom toho za svůj život tolik
zažil…

Dobře. Ale jak práce na autobiografii vypadala konkrétně?

Asi nejdůležitější fáze byla, když si vytvářel koncept knihy, tedy jak
bude vypadat. Karel pročítal mnoho různých autobiografií, říkal, co se
mu čte líp a co hůř, která kniha vypadá hezky také svou obrazovou
částí a která mu naopak připadá nudná. Po nějaké době dospěl
definitivně k rozhodnutí, že by to měl být příběh, tedy vlastně beletri-
stickým stylem napsaná autobiografie, která bude zároveň proložená
mnoha fotografiemi a dalšími dokumenty, které se nám pak i podařilo
získat. Pro stylistickou supervizi svého textu se domluvil s reno-
movaným autorem knih o české historii Petrem Horou Hořejšem. Než
ale došlo ke spolupráci, několikrát se setkali a povídali si. Témata se
netočila pouze kolem knihy, tedy o tom, jak má vypadat, ale o všem
možném, zejména o historii, která oba spojovala, neboť Karel byl
vášnivý čtenář historických knih. Bylo důležité, aby si sedli i lidsky. A to
se stalo, a tak vše probíhalo ke Karlově velké spokojenosti. 

Poslední rok Karlova života se natáčel také dokument Karel.
Překrývala se v něčem práce na knize a na filmovém snímku?

Samozřejmě, protože jak film Olgy Malířové-Špátové, tak kniha jsou
postaveny na jeho životě. Natáčení probíhalo i v archivech, například
hlavního města Prahy, kde si Karel prohlížel svá vysvědčení. Tyto
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materiály a některé další raritní archiválie čtenář najde také v knize.

Na sklonku života Karlu Gottovi evidentně ubývalo sil. Povedlo se
mu dotáhnout do konce všechno, co chtěl?

Myslím, že ano. Pracoval na knize až do posledních chvil, a to i v době,
kdy mu nebylo nejlíp. Měl vysoké teploty a špatně se mu dýchalo. Jeho
celoživotní profesionalita, svědomitost a láska k fanouškům mu ale
nedovolily odejít od nedokončené práce. Ještě pár týdnů před odcho-
dem, i když už měl všechny kapitoly dokončené, ho občas napadaly
nějaké zajímavosti, a tak v knize vzniklo ještě několik boxů navíc. Stihl
si i vybrat velkou část fotografií a nadiktovat mi k nim mnohdy vtipné
popisky. Poté již mohl s klidným svědomím odejít, protože mi
důvěřoval, že zbytek snímků už vyberu za něj a knihu dokončím přesně
podle jeho představ. 

Proč vychází jeho autobiografie až dva roky po jeho odchodu na
věčnost?

Poté, co jsem musela najít sílu na organizaci pohřbu a pietního roz-
loučení, jsem neměla několik měsíců energii se ke knize vrátit. První
dny a týdny jsem se potřebovala věnovat především dětem, kterým
odešel tatínek a na které jsem kvůli intenzivní péči o manžela před jeho
odchodem neměla moc času. Pak jsem se ale vrátila k práci. 
Schvalovala jsem dokumentární film Karel a mnohokrát viděla původní
sedmihodinovou, ještě nesestříhanou verzi. Byl to pro mě vlastně určitý
druh terapie, obklopila jsem se na rok a půl Karlem zcela – denně jsem
slyšela jeho hlas, viděla všude kolem jeho fotografie, archiválie, jeho
texty…

A teprve potom jste se vrátila ke knize?

Ano, až když se film dokončil. Přestože byly texty a velká část fotografií
pohromadě, bylo potřeba udělat spoustu další redakční práce. Pro mě
to bylo něco zcela nového, často jsem tápala, radila se, co a jak dělat.
Do toho se mi stále dostávaly do rukou nové fotografické a archivní
materiály, které jsem chtěla v knize využít. Přece jenom, je to poslední
kniha mého manžela, která navíc mapuje celý jeho život. Záleželo mi
na tom, aby publikace byla zcela profesionální, na stejné úrovni jako
jeho vystupování. A aby toho nebylo málo, přišel covid, který mi,
podobně jako všem ostatním, narušoval pracovní plány. Protože je
kniha výpravná také obrazově, nechtěla jsem, aby se prodávala pouze
přes internet. Chtěla jsem, aby si ji čtenáři mohli vzít v knihkupectví do
rukou, prolistovat si ji, začíst se a říct si: „To je příběh, Karle!“

Existují témata, kterým se Karel Gott ve své knížce raději vyhnul?
Nebo se i k těm hodně problematickým, často bolestivým, postavil
čelem? Jestliže ano, která témata to byla?

Jeho upřímnost a otevřenost mě samotnou překvapily. Nebál se hovořit
napřímo například o své nemoci nebo odchodu svých rodičů. Stejně tak
chtěl jednou provždy uzavřít léta diskutovaná témata Anticharty či
„cvičné“ emigrace.

Myslíte, že by byl stejně otevřený, i kdyby knihu psal před dvaceti,
třiceti lety?

Podle mého názoru by takto otevřený nebyl. Na sklonku života došel 
k velkému smíření. Už se nevyhýbal tématům, ve kterých se kdysi
necítil komfortně. Dříve by nikdy neukázal svá slabá místa. Chtěl ale za
sebou zanechat pravdivou výpověď a k tomu i složitá témata patří.

Pokud by se ale neotevřel, nevyjádřil k těžším obdobím a nepostavil se
čelem i k nepříjemným věcem, jeho osobnost by nemusela být plně
pochopena.

Čemu věnuje Karel Gott ve své knize největší pozornost? A jak
hluboko do minulosti se vrací? Až ke svému dětství?

Kniha sahá až do raného dětství. Přál si, aby byla tak trochu i kronikou
pro jeho dcery a vnoučata, aby se v ní dočetly i něco o svých předcích.
Díky nejbližší rodině jsou v autobiografii také soukromé fotografie 
a informace, které nikdy předtím nebyly zveřejněny.

Kniha má nakonec velkorysý formát, text se rozrostl Karlu Gottovi
doslova pod rukama, stejně jako přibývaly obrazové materiály,
fotografie a dokumenty. Když se pustil do psaní, tušili jste, jak
rozsáhlá autobiografie nakonec vznikne?

To zcela jistě netušil nikdo z nás, Karel ani já jsme si na začátku
neuvědomovali, jak objemné dílo nakonec vznikne.

Můžete přiblížit obrazovou dokumentaci knihy? Co se fotografií
týče, pokud vím, hodně jste dbali na to, aby se v knize objevily
především snímky neznámé, nebo méně známé. Je to tak?

Ano, snažili jsme se o to, ale samozřejmě, že s těmi nejlepšími snímky
už se manžel v minulosti veřejnosti či v médiích pochlubil. Takže opa-
kování některých fotografií se zabránit nedalo. Věřím ale, že si v knize
každá generace najde své. Pro mladší čtenáře budou třeba i ty
známější fotografie novinkou. 

Na jaké zajímavosti jste při kompletaci obrazové stránky knihy
narazila? A s čím byl největší problém?

Jak jsem již říkala, dohledali jsme například jeho stará vysvědčení,
poznámky ze základní školy i z konzervatoře. Manžel si nejspíš kdysi
myslel, že když tyto dokumenty spálí, už je nikdy nikdo nespatří. Spletl
se. Kopie byly pěkně uložené v archivech. Ale nakonec svolil, aby je
čtenáři jeho autobiografie viděli i přesto, že byly jeho studijní výsledky
nevalné. Na žádný zásadní problém jsme nenarazili, snad jenom
shánění licencí k fotografiím a zjišťování autorů některých snímků byly
občas tvrdý oříšek. Grafik Honza Zachariáš měl se mnou svatou
trpělivost, protože mi v průběhu posledního roku během kompletace
knihy přicházely do rukou stále nové a nové obrazové podklady či
fotografie. A mnohdy se stalo, že už měl kapitolu graficky dávno
hotovou a já přispěchala s dalšími materiály, které, jak jsem s oblibou
prohlašovala, „svět neviděl“. A on, chudák, pak musel, aby se vešly,
třeba i celou kapitolu od začátku „překopat“. 

To je pochopitelné, nepochybně vám šlo o to, aby byl Karel tam
nahoře s knížkou maximálně spokojený. 

Karel mi před odchodem slíbil, že mi s knihou pomůže i z nebe. Myslím,
že to dodržel. Cítila jsem, jak při dohledávání a vybírání zbylé části
fotografií, tak při grafických úpravách knihy byl po celou dobu při mně.
Stejně tak jsem ho vnímala, když jsem za něj musela dokončit některé
nutné popisky k snímkům, které by se bez nich neobešly. Jak jsem ale
už zmínila, většinu si jich ještě stihl zformulovat sám, což čtenáři jistě
poznají díky jeho typickému humoru.

Do knihy jste zařadili i Karlovou rukou psané texty…

Ano, napadlo mne a grafik Honza nebyl proti, že by mohlo být oživením
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pro příznivce a čtenáře vidět
v knize manželem psané
věty, názvy či texty písní.
Jsou z různých období jeho
života, proto mají často jiný
styl písma. Přidali jsme tam
také jeho rukopisné po-
známky, které si dělal při
úpravách textů ve vy-
tištěných kapitolách. Doufali
jsme, že to pro čtenáře bude
zajímavé, a věříme, že ně-
koho nenapadne knihu
reklamovat s tím, že mu ji
kdosi počmáral… Pár mých
přátel totiž hned nepochopi-
lo, že všechna psaná slova 
v knize byla psána man-
želem, proto raději ještě
doplním, že každé ručně
psané slovo v publikaci Má
cesta za štěstím je pouze 
a jen napsáno rukou Karla
Gotta. 

Co vám při dokončovacích
pracích připadalo nejtěžší, nejsložitější?

Nejtěžší bylo zcela jednoznačně to, že autor knihy odešel ještě před
jejím vydáním. A byl to navíc můj milovaný manžel. Byla jsem si
vědoma, že Karlova kniha musí být dokončena a vyjít dle jeho přání.
Přistupovala jsem k práci s ohromným respektem a úctou, s ohledem
na drahocenný čas, který on sám své knize věnoval, a důležitosti, kte-
rou jí přikládal. Měla jsem ale naštěstí k ruce skvělý tým
spolupracovníků, kteří mi pomohli knihu dotáhnout až k jejímu vydání. 

Proč jste se rozhodla udělat místo křtu videoukázku s načtenými
úryvky z knihy?

Jsem si vědoma, že je běžné knihy takového formátu slavnostně
pokřtít, ale s ohledem na fakt, že už autor nemůže být křtu přítomen,
jsem zvolila alternativu, která mi přijde unikátní, originální. Osm osob-
ností – mužů, kterých si Karel vážil a měl je rád – čte vybrané ukázky
z jeho knihy. Až na jednu výjimku v prostředí jeho domova. S jeho
oblíbenou kávou, všude tam, kde autobiografie vznikala. Libor Bouček,
náš rodinný kamarád a velký profesionál, propojil všechna videa
srdečnými a osobitými komentáři. Celé video, které má téměř půl
hodiny, bylo  zveřejněno 14. července, tedy v den Karlových nedožitých
82. narozenin. A to od 10.00 hodin na YouTube kanálu Supraphonu.

Závratná umělecká kariéra Karla Gotta prakticky nemá na naší
hudební scéně žádnou paralelu. Poté, co jste byla Karlu Gottovi
tak blízko, a poté, co jste se zabývala jeho textem i obrazovým
doprovodem knihy… Proč tomu podle vás tak bylo?

Byl to čestný, upřímný, laskavý a pracovitý člověk s nezměrnou pílí, ta-
lentem, výjimečným hlasem, noblesou a charismatem. Můj muž nechtěl
své fanoušky a příznivce nikdy zklamat. Miloval je, vážil si jich a oni to
dobře věděli. Stejně tak jako já vím, jak moc lidem Karel chybí. Od jeho
odchodu mám pocit, jako by se svět tak trochu zbláznil a kvůli pan-

demii, izolaci a odloučení od
milovaných osob se z lidí
vytratila radost. V dobách,
kdy jistoty přestávají být jis-
totami a zavládne chaos, se
lidé upínají k pevným bo-
dům, ohlížejí se po tom, kde
jim bylo dobře. Tím pevným
bodem, stálicí, dle mého
názoru, můj muž byl.

Co plánujete dál?

Teď chvíli nic plánovat nech-
ci. Potřebuji se po
několikaletém jak soukro-
mém, tak pracovně nároč-
ném období zastavit a po-
řádně se nadechnout. Chci
se věnovat především dce-
rám, které mi dospívají před
očima a na které jsem kvůli
projektům spojeným s Kar-
lem neměla poslední dobou
moc času. Naštěstí jsou chá-
pavé a tolerantní. Vědí, že
jsem jejich tatínkovi dala

slib, že všechny projekty dotáhnu do konce. Také bych se ale ráda
třeba podívala na nějaký pěkný film a přečetla si hezkou knihu. Po
dlouhé době jinou než Karlovu autobiografii Má cesta za štěstím, byť je
to kniha z mých nejoblíbenějších. 
Odpočinek občas samozřejmě proložím činnostmi souvisejícími s další-
mi projekty. Na podzim chystáme s naší agenturou Karel Gott Agency
a distributorem filmů, společností Bontonfilm – kvůli epidemiologické
situaci už poněkolikáté – slavnostní premiéru našeho filmového doku-
mentu Karel a 7. října jeho uvedení do kin. Následně 19. a 20. června
příštího roku se snad konečně uskuteční v O2 areně také několikrát
odložená Pocta Karlu Gottovi, které se zúčastní plejáda báječných
zpěváků a kamarádů.
A co bude pak, ukáže čas. Určitě chci pečovat o odkaz zesnulého
manžela se stejnou láskou, jako jsem až do poslední chvíle pečovala 
o něj. Karel byl láska mého života a na tom se už nikdy nic nezmění.

Autobiografie Má cesta za štěstím právě vstupuje na knižní trh. Co
byste této velkoformátové publikaci na její pouti za čtenáři a pří-
znivci Karla Gotta popřála?

Vypustit do světa Karlovu autobiografii s jeho inspirativním příběhem 
o naplněné životní cestě je, myslím si, to nejmenší, co mohu pro Karla
a jeho příznivce udělat. Nedokážu popsat svůj vděk všem lidem, kteří
ho milovali, obdivovali a byli mu v těžkých chvílích, byť i jen na dálku,
oporou. On jejich lásku cítil a vnímal. I díky ní odcházel v míru, smířený
a vyrovnaný, v náručí mém a našich dcer. Snad je tedy kniha potěší 
a udělá jim radost. Věřím, že všichni budou na Karla vzpomínat, stejně
jako já a naše dcery, jenom s láskou ve svých srdcích. A jak říkal:
Nejsou to náhody, je to štěstí, které někdo vyšle. Může to však být jen
jeden den, a ten nesmíte propásnout!

Rozhovor vedl: Miloš Skalka

Fo
to

 L
en

ka
 H

at
aš

ov
á



www.euromedia.cz

Haruki Murakami
TANCUJ, TANCUJ, 
TANCUJ
Zas a zas se mi zdává o hotelu U Delfína. Ve svých
snech do něj neoddělitelně patřím. A moje sounáleži-
tost s ním pořád trvá coby jistý kontinuální stav. Moje
sny mi to dávají najevo s naprostou jasností. Hotel 
U Delfína je v nich zdeformovaný k nepoznání. Je
hrozně uzounký a dlouhý. Tak úzký a dlouhý, že spíš
než hotel připomíná dlouhatánský zastřešený most.
Tenounký most, který se táhne vesmírem od prvo-
počátků až na sám konec. A já do něj náležím. A kdosi
tam pláče. Kdosi tam roní slzy kvůli mně. Hrdina
příběhu se vrací na nejsevernější ostrov Hokkaidó,
kde před lety zažil napínavé chvíle při hledání tajem-
né ovce. Zároveň tam přišel o svou přítelkyni, která
beze stopy zmizela z hotelu U Delfína. Rozhodne se,
že ji musí najít. Na místě starého, zpustlého hotýlku
však stojí moderní, komfortní budova. Po zaměst-
nancích není ani stopy – jen uvnitř stále přebývá Ovčí
mužík. Volné pokračování Murakamiho bestselleru
Hon na ovci neodložíte ani na chvíli.

Přeložil Tomáš Jurkovič
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Březen 1983
Zas a zas se mi zdává o hotelu U Delfína.
Ve svých snech do něj neoddělitelně patřím. A moje sounáležitost s ním
pořád trvá coby jistý kontinuální stav. Moje sny mi to dávají najevo s na-
prostou jasností. Hotel U Delfína je v nich zdeformovaný k nepoznání. Je
hrozně uzounký a dlouhý. Tak úzký a dlouhý, že spíš než hotel připomíná
dlouhatánský zastřešený most. Tenounký most, který se táhne vesmírem
od prvopočátků až na sám konec. A já do něj náležím. A kdosi tam pláče.
Kdosi tam roní slzy kvůli mně.
Včlenil mne organicky do sebe, ten hotel. Docela jasně cítím jeho tep 
i to, jak hřeje. Ve snu jsem jeho neoddělitelnou součástí. Přesně takhle
se mi to zdává.
Probouzím se. Kde to jsem? uvažuju. A nejen uvažuju: Doopravdy
otevírám pusu a ptám se nahlas sám sebe. „Kde to jsem?“ Je to však
nesmyslná otázka. Nemusím si ji klást, odpověď přece znám od začátku.
Jsem ve svém životě. V mém každodenním žití. Které představuje
přívažek k mé reálné existenci. 
Pojí se s ní prostřednictvím těch několika okolností, záležitostí a situací,
které – kde se vzaly, tu se vzaly – začaly znenadání reprezentovat mou
osobu, i když si nevzpomínám, že bych s tím snad někdy souhlasil. Sem
tam vedle sebe najdu spát i nějakou tu ženu. Většinou jsem ale sám.
Sám s hukotem dálnice, která se nalézá přímo naproti mému bytu, se
sklenkou whisky na nočním stolku (na dně jí zbývá asi tak půl cen-
timetru) a se zaprášeným ranním světlem, co vůči mně chová
nepřátelské úmysly – anebo taky jen docela obyčejný nezájem. Občas
prší. V takovém případě zůstávám v posteli a nedělám vůbec nic. Pokud
snad ve sklence zůstala nějaká whisky, vypiju ji. A potom pozoruju
dešťové kapky, stékající z okapu, a přemýšlím o hotelu U Delfína. 
Zkusím pomalu natáhnout ruce a nohy. A ujistím se, že jsem to pořád jen 
já sám a že nikam nepatřím. Nikam a k ničemu nepřináležím. Ještě si ale
moc dobře pamatuju, jaké to bylo v mém snu. Když se pokusím natáh-
nout ruku v něm, rozpohybuje se zároveň i celkový obraz, jehož jsem
tam byl součástí. Všechno to popořadě začne reagovat, jedno po
druhém, pomaličku a pozorně, s téměř neslyšnými zvuky v každém
pohybovém stadiu, jako spolehlivý hydraulický mechanismus. Když se
pozorně zaposlouchám, dokážu rozeznat, odkud se ty zvuky šíří. A já se
zaposlouchávám. 

A slyším čísi tiché vzlykání. Někdo tam zkrátka a dobře pláče. Kvůli mně.
Hotel U Delfína doopravdy existuje. Stojí v jedné ne zrovna nóbl části
Sappora. A já v něm před pár lety strávil zhruba týden. Vlastně bych si
měl vzpomenout pořádně. Trochu to upřesnit. Kolik to už je let? Čtyři
roky. Úplně přesně vzato, čtyři a půl. Tenkrát mi nebylo ještě ani třicet.
Pobýval jsem v tom hotelu s jednou dívkou. To ona ho tehdy vybrala.
Navrhla, ať v něm bydlíme. Trvala na tom, že v něm musíme bydlet.
Kdyby to nebylo její přání, myslím, že bych se v hotelu U Delfína jaktěživ
neubytoval.
Byl to mrňavý, olezlý hotýlek a skoro jsme v něm nezahlédli jiného
nocležníka kromě nás dvou. Za našeho týdenního pobytu jsem v hale
spatřil všeho všudy jen dva nebo tři hosty a nemám tušení, jestli tam
vůbec zůstávali přes noc. Na desce v recepci ale tu a tam scházel
některý z klíčů, a tak si myslím, že jsme přece jen nebyli jediní nocležní-
ci. I když těch dalších nebylo zas tolik, jenom pár. Dá rozum, že jak si
jednou ve velkoměstě vyvěsíte na nároží poutač na hotel a dáte do
Zlatých stránek své telefonní číslo, můžete v každém případě jen těžko
počítat s tím, že k vám nebudou chodit lidi. I jestli tam ale kromě nás
opravdu byli další hosté, muselo jít o hrozně tiché a plaché existence.
Mně samotnému se je totiž nepodařilo ani zahlédnout, ani zaslechnout,
ani vnímat jiné stopy jejich přítomnosti. Jen rozložení klíčů na desce se
den co den maličko obměňovalo. Nejspíš se ti hosté plížili sem a tam
chodbami podél stěn se zatajeným dechem jako nezřetelné stíny. Občas
se ozvalo ostýchavé hrkání jedoucího výtahu, jakmile ale utichlo, rozhos-
tilo se snad ještě tíživější ticho než předtím.
Byl to každopádně zvláštní hotel. Připomínal mi jakousi slepou uličku
evoluce. Evoluční regresi. Zdegenerovaný organismus, jehož vývoj se
dal špatným směrem, a pak už najednou nebylo cesty zpět. Osiřelého
tvora, jehož vývojová přímka vyústila do ztracena a on zůstal bezcílně
stát na místě v šeru historie. Tak jako pradávné říční údolí, propadlé pod
mořskou hladinu. Nebyla to ničí vina. Nikdo konkrétní za to nemohl 
a nikdo s tím taky ani nemohl nic dělat. Ten hotel především neměli
vůbec stavět. Tam se stala úplně první chyba. Příslovečný první krůček,
po kterém už bylo všecko další špatně. Chybně zapnuli první knoflík, 
a tím vnesli fatální zmatek do všeho ostatního. A pokusy o nápravu situ-
ace vedly jen k dalším subtilním – nejde říct rafinovaným, vážně jen sub-
tilním – zmatkům. V důsledku toho pak začalo všechno pomaličku
polehoučku vypadat zdeformovaně. Asi tak, jako když se člověk pokouší
upřeně hledět na něco před sebou a párkrát přitom úplně samovolně
nakloní hlavu. Ten náklon není nijak velký, jde jen o docela malý úhel,
který nenadělá výraznější škodu, výsledek nevyhlíží zvlášť nepřirozeně,
a kdybyste tak už zůstali, nejspíš si na to i zvyknete, ale přece jen se
jedná o deformaci, která vám trochu leží v hlavě (nehledě na to, že jak-
mile byste si na něco takového jednou zvykli, museli byste pak už tímhle
stylem naklánět hlavu i při pohledu na reálný svět).
Takový tedy byl hotel U Delfína. A každému muselo být jasné na první
pohled, že nejde o žádný slušný hotel – že už v něm míra chaosu dosáh-
la své horní hranice a v brzkém budoucnu ho celý pohltí maelström času.
To nebyl hotel, ale krystalicky čirá beznaděj. Taková beznaděj, jako když
třínohého černého psa smáčí prosincový déšť. Na světě samozřejmě
jsou i spousty dalších depresivně působících hotelů, jenomže hotel 
U Delfína byla kategorie sama pro sebe. Hotel U Delfína byl totiž
beznadějný jaksi koncepčněji. A právě proto jeho beznadějnost
překračovala veškerou rozumnou míru.
Asi tu nemusím zvlášť zdůrazňovat, že kromě lidí, co do něj nic zlého
netuše zabrousí omylem, není moc hostů, kteří by o ubytování v podob-
ném hotelu dobrovolně stáli. Ten hotel se vlastně nejmenuje U Delfína.
Oficiální název zní Hotel Dolphin, reálný hotel je ale s tímhle názvem 
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v takovém rozporu (osobně mi to jméno asociuje načančané svítivě bílé
hotely v luxusních letoviscích u Egejského moře), že to jméno používám
snad jen já sám pro sebe. U vchodu visí opravdu nádherný reliéf 
s vyobrazením delfína. A taky vývěsní štít. Bez kterého by se myslím
vůbec nepoznalo, že jde o hotel. Ono se to totiž pomalu nepozná ani 
s tím štítem. Připadá vám spíš, že máte před sebou nějaké ošuntělé
muzeum. Specifické muzeum, kam si lidé stižení specifickým zájmem
chodí v tichosti prohlížet specifické exponáty.
I jestli snad někdo při pohledu na hotel U Delfína takový dojem vážně
má, rozhodně nejde jen o nějaký neopodstatněný vzlet fantazie. Ona
totiž část toho hotelu jako muzeum opravdu funguje.
Kdopak se bude chtít ubytovat na podobném místě? V hotelu, kde se
zároveň nachází jakési záhadné muzeum? V hotelu,  v jehož temných
chodbách se na jedné kupě vrší vycpané ovce, zaprášené ovčí kožešiny,
plísní páchnoucí dokumenty a staré, dočista zhnědlé fotografie? 
V hotelu, kde v každém koutku lpí jak přischlé bláto nikdy nenaplněné
touhy?
Nábytek vyšisovaný do posledního kousku, stoly do jednoho rozvrzané,
jediný klíč pořádně nezamykal. Podlaha na chodbách byla prošlapaná,
žárovky skoro nesvítily. V umyvadlech nepřiléhaly uzávěry, takže se do
nich nedala napouštět voda. 
Obtloustlá pokojská (nohy měla skoro jako slon) se ploužila chodbami za
zlověstného pokašlávání. Pan majitel, věčně za recepčním pultem, byl
muž středního věku, se zoufalým výrazem a dvěma chybějícími prsty. Od
pohledu to byl přesně ten typ, který se může pustit, do čeho chce, a nic
se mu nebude kloudně dařit. Ukázkový exemplář takového člověka. 
Z celé jeho bytosti přímo čišelo selhání, neúspěch a frustrace. Až se vám
ho skoro chtělo šoupnout do vitríny a vystavit ve školním kabinetě. 
S popiskou Prototyp neúspěšného muže. Většině lidí už jenom  pohled
na něj více či méně zkazil náladu a bylo i nemálo těch,  kteří se rovnou
rozzlobili. Jsou takoví, kterým stačí už i jen pohled na podobného
zoufalce, aby se bezdůvodně rozzuřili k nepříčetnosti. Komu by se chtělo
bydlet v takovém hotelu?
My jsme se tam ale ubytovali. Musíme bydlet právě tady,  řekla mi ona.
A potom, později, došlo k tomu, že mne nečekaně opustila. Zmizela a já
jsem zůstal sám. O tom, co udělala, jsem se dozvěděl od Ovčího muží-
ka. Odešla od tebe, řekl mi. Zkrátka to věděl. Že ode mne musela odejít.
Jako to už teď vím i já.  Jejím cílem bylo mne přivést na tamto místo. Bylo
v tom něco jako osud. Jako když vody řeky Vltavy nakonec dospějí přes 
Labe do moře. Právě to se mi honí hlavou, zatímco pozoruji dešťové
kapky. Osud.
Když se mi začalo zdávat o hotelu U Delfína, vzpomenul jsem si ze
všeho nejdřív na ni. Už zase o mě stojí, blesklo mi  najednou
hlavou. Proč by se mi jinak pořád a pořád zdál ten samý sen?
Ona. Nevím dokonce, ani jak se jmenuje. I když jsme spolu žili
několik měsíců. Nevím o ní prakticky vůbec nic. Vím jen, že dělala
call girl v jednom luxusním klubu. Kam byl umožněn přístup jen
členům, řádným  a prověřeným zákazníkům. A ona byla top-class
prostitutka. A k tomu měla ještě i pár dalších zaměstnání. Přes den
obvykle brigádničila jako korektorka v jednom mrňavém naklada-
telství a na částečný úvazek ještě 
dělala modelku pro fotografování uší. Vedla zkrátka velmi rušný
život. Jméno samozřejmě měla. Vlastně celou spoustu jmen. 
A zároveň neměla žádné. Nevlastnila cokoli, na čem by bylo
nějaké jméno uvedené – a její majetek se stejně téměř rovnal nule.
Neměla tramvajenku, řidičák ani kreditní kartu. Jediné, co měla, byl
malý zápisník a v něm propiskou načmárané jakési záhadné cifry.
Představovala pro mne neuchopitelnou existenci. Prostitutky

možná i mají nějaká jména. Žijí ale zkrátka ve světě,  který je dokonale
anonymní.
Každopádně platí, že o ní nevím skoro nic. Ani kde se narodila, ani kolik
jí je let. Nevím ani, kdy má narozeniny. Ani kam chodila do školy. A jestli
vůbec má rodinu. Nevím nic. Najednou tady byla a pak zase někam
zmizela, jako když přijde déšť a pak se vyčasí. Nechala po sobě jenom
vzpomínky. Teď ale cítím, jako by se ty vzpomínky kolem mne zase tak
trochu stávaly skutečností. Právě takhle to cítím. Že mě teď z toho
stavu, zvaného hotel U Delfína, volá ona. Ano, ona teď o mne znovu
stojí. Volá po mně. A já se s ní mohu znovu setkat pouze tak, že se zas
stanu součástí hotelu U Delfína. Ve kterém zřejmě pláče právě kvůli
mně.
Sleduji dešťové kapky a přemýšlím o tom, že někam patřím. A o tom, že
pro mne někdo pláče. Připadá mi, že jde o záležitosti z velice, velice
vzdáleného světa. O události odněkud z Měsíce. Koneckonců se přece
jedná o sen. Který, mám tak dojem, nedostihnu, ať budu natahovat ruce
sebevíc a ať poběžím seberychleji. Pročpak by někdo ronil slzy zrovna
kvůli mně? A ona po mně přes to všechno touží. Tam někde v hotelu 
U Delfína. A kdesi v hloubi duše si to přeji i já. Aby mě to místo zahrnulo
do sebe. Abych v něm byl obsažený – v tom zvláštním, osudovém místě.
Návrat do hotelu U Delfína však není vůbec nic jednoduchého. Nejde tu
totiž jen o to, že si člověk telefonicky zamluví pokoj, sedne do letadla 
a letí do Sappora. Protože hotel U Delfína není jen hotel, je to zároveň
stav. Stav, který na sebe bere formu hotelu. A vracet se tam znamená
stanout znovu tváří v tvář stínům minulosti. Stačí na to jen pomyslet 
a padají na mne k nesnesení černé myšlenky. Když jsou to přece už čtyři
léta, co jsem napřel všechny své síly k tomu, abych se těch stínů,
mrazivých a temných, provždycky zbavil. Návrat do hotelu U Delfína je
pro mne totéž jako hodit za hlavu všecko, co jsem po ty čtyři roky 
v tichosti pilně střádal. Pochopitelně že jsem nenastřádal kdovíjaké po-
klady. Jen samé provizorní, dočasné krámy. Dělal jsem ale, co jsem jen
mohl, abych ty krámy šikovně pospojoval dohromady, propojil tak sám
sebe s realitou a vybudoval si nový život na základě svého bezvýznam-
ného hodnotového žebříčku. 
Mám se teď snad znovu vracet nazpátek do prázdnoty? Otevřít okno 
a všecko vyházet ven?
Nakonec ale všechno začíná právě tam. A já to dobře věděl. Že to jinde
než tam začít nemůže.Natažený na posteli, s pohledem upřeným do
stropu, jsem si hluboce vzdychl. Kašli na to, blesklo mi hlavou. Vykašli
se na to, všechno to hloubání ti nijak nepomůže. Tohle je totiž nad tvoje
síly, hochu. Ať si budeš hloubat sebevíc, začít musíš právě a jen odtam-
tud. Tak je to totiž dané. A ty s tím nic nenaděláš
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Haruki Murakami má svou
kancelář v tokijské čtvrtí
Aoyama. Nachází se v ne-
označené budově ve ve-
dlejší ulici. 
Psal se rok 2010 a Murakami
už několik let prožíval mimo-
řádné období. Jeho obří
třídílný román 1Q84, pu-
blikovaný v letech 2009 
a 2010, (česky: Odeon 2012)
se setkal s obrovským
zájmem čtenářů, prodalo se
ho přes šest milionů výtis-
ků. Když se zúčastnil new-
yorského festivalu v roce
2008, lístky se vyprodaly
během několika minut a fa-
noušci tvrdili, že do New
Yorku přiletěli z Japonska,
Koreje a Austrálie, aby ho
osobně viděli a slyšeli. Ce-
stovali tak daleko, protože
Murakami žije samotářsky 
a jen zřídka se účastní
veřejných akcí.

Poslední rozhovor jsem pokytl před
deseti lety a za tu dobu se stalo
mnoho důležitých věcí. Například
jsem starší. Stárnu den za dnem 
a jak stárnu, přemýšlím o sobě jinak
než v mládí. V dnešní době se
snažím být gentlemanem. Jak
možná víte, není snadné být gentle-
manem a romanopiscem. Je to jako
politik, který se snaží být Obamou 
a Trumpem zároveň. Mám však
definici džentlmenského  romano-
pisce. Zaprvé: nemluví o dani z příj-
mu, kterou zaplatil; zadruhé: nepíše
o svých bývalých přítelkyních ani
bývalých manželkách; a za třetí:
nemyslí na Nobelovu cenu za lite-
raturu.

Jak se rodí nápady na vaše ro-
mány?

Někdy to začne jen jedním nebo
dvěma odstavci. Napsal jsem si je, 
uložil do zásuvky svého pracovního
stolu a zapomněl na ně. Potom,
možná o tři nebo o šest měsíců
později, jsem dostal nápad, že by ty
dva odstavce mohly být základem
nového románu a začal jsem psát.
Neměl jsem žádné plány, ani dějovou
linii. Příběh mě dovedl až do konce.
Pokud máte plán – pokud znáte
konec, už když začínáte, moc si tím

HARUKI MURAKAMI (12. 1. 1949) je považován
za jednoho z nejvýznamnějších japonských
spisovatelů současnosti. Roku 1973 absolvoval
tokijskou univerzitu Waseda a místo toho, aby se
zajímal o stálé zaměstnání u některé velké
společnosti, učinil doslova revoluční krok a otevřel
si na předměstí Tokia jazzový bar. Když se z náh-
lého popudu rozhodl a začal psát svůj první román,
těžko mohl někdo tušit, jak významným autorem se
záhy stane. Již v době, kdy publikoval třetí dílo Hon
na ovci (č. 2016) a získal za ně roku 1982 Nomovu
cenu pro talentované autory, se začalo mluvit 
o „fenoménu Murakami“. O tři roky později vychází
Konec světa & Hard-boiled Wonderland (č. 2008),
za nějž autor obdržel prestižní Tanizakiho cenu.
Roku 1987 vyšel román Norské dřevo (č. 2002) –
nezískal literární ocenění, ale překonal všechny
rekordy, protože jen v Japonsku se knihy prodalo
více než čtyři miliony výtisků. Podobný úspěch
měly pak i další jeho práce: Na jih od hranic, na
západ od slunce (1992, č. 2004) nebo Sputnik, má
láska (1999, č. 2009). Roku 2003 vydal román
Kafka na pobřeží (č. 2006) a o rok později prózu
Afterdark (č. 2007). Do češtiny byly přeloženy
autorovy „memoáry“ O čem mluvím, když mluvím 
o běhání, sbírky povídek Po otřesech (2010) 
a Muži, kteří nemají ženy (2015), romány 1Q84
(2012, 2013), Kronika ptáčka na klíček (2014) 
a Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta putování
(2015). Také vyšly ilustrované verze tří autorových
povídek: Spánek (2013), Podivná knihovna (2014)
a Útok na pekárnu (2016). V říjnu 2006 byla
autorovi v Praze udělena Cena Franze Kafky. Roku
2009 obdržel Jeruzalémskou cenu. 
Murakamiho díla byla přeložena do padesáti
jazyků.

Přemýšlím

o sobě

jinak, 

než 

v mládí
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nepomůžete. Malíř si může
nakreslit náčrty, než začne
malovat, ale já ne.  Takto jsem
napsal třeba román Killing
Commendatore.

V románu je postava nebo
nápad, který má podobu
Commendatora z Mozarto-
vy opery „Don Giovanni“.
Proč jste tuto postavu
umístil do středu knihy? 

Obvykle začínám své knihy
názvem. V tomto případě jsem
měl titul „Killing Commendatore“ 
a měl jsem první odstavce knihy 
a přemýšlel jsem, jaký příběh by se mohl od nich odvinout. V Japonsku
nic takového jako „Commendatore“ neexistuje, ale cítil jsem jeho podi-
vnost a tuto podivnost jsem velmi ocenil. (česky: Komturova smrt, Odeon
2018; https://www.knizniklub.cz/knihy/288346-komturova-smrt.html)

Je pro vás opera „Don Giovanni“ důležitá?

Postava je pro mě velmi důležitá. Modely obecně nepoužívám. Ve své
kariéře jsem model pro postavu použil jen jednou – byl to zlý člověk,
někdo, koho jsem moc neměl rád, a chtěl jsem o něm psát, ale jen jed-
nou. Všechny ostatní postavy v mých knihách jsem vymyslel od nuly.
Jakmile vytvořím postavu, „žije“ automaticky a vše, co musím udělat, je
sledovat, jak se pohybuje, mluví a co dělá. Jsem spisovatel a píšu, ale
zároveň mám pocit, jako bych četl nějakou vzrušující a zajímavou knihu.
Psaní mě baví.

Vaše postavy často poslouchají konkrétní orchestry nebo hudební
žánry. Pomůže vám to o nich zjistit důležité detaily?

Během psaní poslouchám hudbu. Hudba tedy k mému psaní přirozeně
patří. Nemyslím moc na to, o jaký žánr jde, ale hudba je pro mě něco
jako druh jídla. Dává mi energii. Takže píšu o hudbě často a hlavně 
o takové, kterou miluji. Je to dobré pro mé zdraví.

Hudba vás tedy udržuje při zdraví?

Ano, moc. Hudba a kočky. Hodně mi pomáhají.

Kolik koček máte?

Žádnou. Chodím každé ráno běhat a pravidelně potkávám tři nebo čtyři
kočky – jsou to mí přátelé. Zastavím se a pozdravím je a oni přijdou ke
mně; velmi dobře se známe.

Ve vašich románech se běžně mísí realita s fikcí…

Ano. Čím více se snažím popisovat skutečnost realistickým způsobem,
tím více se vynořuje neskutečný svět. Pro mě je román jako večírek.
Každý, kdo se chce připojit, může tak učinit, a kdo chce odejít, ať jde,
kdykoli chce. Čtenáři mi často říkají, že v mé práci je neskutečný svět –
že protagonista do toho světa vstupuje a pak se vrátí do skutečného
světa. Ale nevidím vždy mezi nimi hranici. V mnoha případech jsou tedy
smíšené. V Japonsku je jiný svět velmi blízký našemu skutečnému živo-
tu, a pokud se rozhodneme jít na druhou stranu, není to tak těžké. Takže
v mých příbězích, pokud sestoupíte na dno studny, vstoupíte do jiného
světa. A nemůžete nutně poznat rozdíl mezi nimi.

Je druhá strana obvykle
tmavé místo?

Ne nutně. Myslím, že to má
více společného se zvě-
davostí. Pokud narazíte na
dveře a můžete je otevřít 
a vstoupit na jiné místo,
uděláte to. Je to jen ze
zvědavosti. Co je uvnitř? Co
je tam? Takže to dělám
každý den. Když píšu román,
probudím se kolem čtvrté

ráno a jdu ke svému stolu 
a začnu pracovat. To se děje v reali-
stickém světě. Piju pravou kávu. Ale

jakmile začnu psát, odcházím někam
jinam. Otevřu dveře, vstoupím na to místo a sleduji, co se tam děje.
Nevím, – nebo je mi to jedno – jestli je to realistický svět nebo nereálný
svět. Jdu hlouběji a hlouběji, když se soustředím na psaní, do jakéhosi
podzemí. Když jsem tam, setkávám se s podivnými věcmi. Ale když je
vidím, podle mých očí vypadají přirozeně. A pokud je tam temnota, ta
temnota přichází ke mně a možná má nějaké poselství. Snažím se ucho-
pit tu zprávu. Rozhlížím se tedy po tom světě a popisuji, co vidím, a pak
se vrátím. Vracet se je důležité. Pokud se nemůžete vrátit, je to děsivé.
Ale jsem profesionál, takže se dokážu vrátit.

A ty si „věci“ si vezmete sebou?

Ne, to by bylo děsivé. Nechávám všechno, kde je. Když nepíšu, jsem
velmi obyčejný člověk. Respektuji každodenní rutinu. Vstávám brzy
ráno. Jdu spát kolem deváté hodiny, pokud zrovna nevysílají baseballový
zápas. A běhám nebo plavu. Jsem obyčejný chlap. Takže, když jdu po
ulici, a někdo řekne: „Promiňte, pane Murakami, velmi rád vás
poznávám,“ cítím se divně, víte. Nejsem nic zvláštního. Proč je rád, že
se se mnou setkává? Ale myslím, že když píšu, jsem trochu zvláštní
nebo divný, přinejmenším.

Jak se s časem mění vaše psaní?

Hodně se změnilo. Když jsem začal psát, nevěděl jsem, jak na to – psal
jsem velmi zvláštním způsobem, ale lidem se to líbilo. Nyní se o svou
první knihu moc nestarám, „Slyš vítr zpívat“ z roku 1979; její zveřejnění
jsem příliš uspěchal, i když získala cenu Gunzo pro začínající autory.
Před mnoha lety jsem seděl ve vlaku v Tokiu a četl knihu a přišla ke mně
velmi krásná dívka a řekla: „Jsi pan Murakami?“ „Ano, jsem pan
Murakami." „Jsem velkým fanouškem tvých knih." „Děkuji mnohokrát."
„Přečetla jsem všechny tvé knihy a miluji je." „Děkuji, vážím si toho." Pak
řekla: „Tvoje první kniha se mi líbila nejvíc – myslím, že je tvá nejlepší.“
„Ach, myslíš?" A ona řekla: „Už se jen zhoršuješ.“ Takže jsem si zvykl na
kritiku. Ale nesouhlasím. Myslím, že se zlepšuji. Čtyřicet let se snažím
zlepšovat a myslím, že je to vidět.
Ta dívka ve vlaku mě nutí myslet na jazzového hudebníka, který se jme-
noval Gene Quill. Byl to saxofonista, který se proslavil v padesátých 
a šedesátých letech. A jako na každého jiného saxofonistu té doby na něj
měl velký vliv Charlie Parker. Jednou v noci hrál v jazzovém klubu v New
Yorku a když opouštěl pódium, přišel za ním mladý muž a řekl: „Hej, hra-
ješ stejně jako Charlie Parker.“ Gene řekl: „Co?“ „Všechno, co děláš, hra-
ješ jako Charlie Parker." Gene uchopil altový saxofon, svůj nástroj, 
a tomu tomu chlápkovi a řekl: „Tady. Zahrajte stejně jako Charlie Parker!”
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Myslím, že tato anekdota má tři
body: První: kritizovat někoho je
snadné; druhý: vytvořit něco orig-
inálního je velmi těžké; třetí: ale
někdo to musí udělat. Píšu přes
čtyřicet let; to je moje práce.
Myslím, že jsem jen člo-věk, který
dělá to, co někdo musí, jako je
čištění okapů nebo výběr daní.
Takže pokud je někdo na mě tvrdý,
podržím svůj nástroj a řeknu:
„Tady, hraj na to!“

Zmínil jste se, že psaní vašich
prvních dvou knih bylo velmi
snadné, a poté se to trochu
zhoršilo. S čím bojujete?

Když jsem psal ty první dvě knihy
psalo se mi snadno, ale nebyl jsem s nimi spokojený. Stále nejsem
spokojený. Pak, jsem se stal ambicióznější. To trvalo – myslím, tři nebo
čtyři roky – a opravdu jsem musel vykopat díru, abych se dostal k pra-
meni. Takže si myslím, že „Hon na ovci“ (česky Odeon, 2016,
https://www.knizniklub.cz/knihy/188349-hon-na-ovci.html) byla výchozím bodem mé
skutečné kariéry. První tři roky jsem psal, když jsem pracoval jako majitel
jazzového klubu. Dokončil jsem práci ve dvě ráno a pak jsem se posadil
za kuchyňský stůl a psal jsem. To už bylo na mě moc. Po prvních dvou
knihách jsem se rozhodl, že klub prodám 
a budu spisovatelem na plný úvazek. Ale jazzovému klubu se dařilo
dobře a přátelé mi radili, abych si ho ponechal. 

Máte někdy den, kdy nevíte, co se bude dít dál? Sednete si 
a nemůžete psát?

Nezažil jsem žádný blok spisovatele. Jakmile sedím u stolu, přirozeně
vím, co se bude dít dál. Pokud ne, nebo když nechci něco psát, nepíšu.
Časopisy mě vždy žádají, abych něco napsal, a já vždy říkám ne. Píšu,
když chci psát, co chci psát, tak, jak rád píšu.

Myslíte si, že se vaše zápletky rodí ve spánku?

Ne, nemyslím. Příběhy jsou příběhy; sen je sen. A pro mě je samotné
psaní jako snění. Když píšu, můžu záměrně snít. Mohu začít a mohu
zastavit a mohu pokračovat další den, jak si vyberu. Když spíte a máte
dobrý sen, s velkým steakem nebo pěkným pivem nebo s krásnou dív-
kou, a probudíte se, je všechno pryč. Ale já mohu psát další den!

Když pracujete, vedete si seznam nápadů nebo frází, například
„mluvící opice“ nebo „muž, který zmizel na schodech“...
Podle vás každý příběh musí obsahovat dvě nebo tři věci z tohoto
seznamu. Pracujete tak často?

P’sal jsem i šest příběhů najednou. Takže jsem měl klíčová slova, která
mi pomohla. U románu to nepotřebuji. Mým pravidlem je zkusit pokaždé
něco nového. Většinu svých raných knih jsem napsal v první osobě. 
V „1Q84“ to byly tři postavy ve třetí osobě. To byla pro mě trochu výzva.
Nejčastěji můj vypravěč, můj protagonista, je člověk, kterým jsem mohl
být, ale nejsem to já. Jenom jakási alternativa mě. V životě jsem sám
sebou a nemohu být jiným člověkem. Ale v beletrii je to jinak, mohu se
stát kýmkoli, mám tu možnost.

Jednou jste řekl, že vaším životním snem bylo sedět na dně studny.
Co máte ještě rád?

Mám velmi rád studny. Mám rád ledničky. Mám rád slony. Je toho hodně,
co se mi líbí. Když píšu o věcech, které mám rád, jsem šťastný. Když
jsem byl dítě, v našem domě byla studna a vždy jsem se na ni díval 
a moje představivost rostla. Raymond Carver má povídku o pádu do
suché studny. Ten příběh se mi moc líbí.

Zkusil jste někdy sestoupit do studny?

Ne, ne, ne. Je to nebezpečné. Stalo se to jen v mé fantazii. Ale taky mám
rád jeskyně. Když cestuji po světě a vidím jeskyni, vstupuji do ní. Ale
vysokým místům se vyhýbám…

Raději jdete dolů než nahoru?

Někteří lidé říkají, že je to jakási metafora pro podvědomí. Ale velmi mě
zajímá podzemní svět…

Před několika lety jste v rozhovoru pro Paris Review řekl, že hybná
síla vašim příběhům chyběla, a hledal jste ji a nacházel. Je to stále
pravda?

Ano. To je velmi velké téma mé fikce – něco mi chybí a hledám to a najdu
to. Moje postavy často hledají něco, co bylo ztraceno. Někdy je to dívka,
někdy příčina, někdy účel. Hledají však něco důležitého, něco kritického,
co bylo zmizelo. Ale když to postava najde, dojde k nějakému zklamání.
Nevím proč, ale to je v mé fikci jakýsi motiv – něco hledat a najít, ale není
to šťastný konec.

Muži, o kterých píšete, jsou často emocionálně nebo existenciálně
ztraceni. Ve světě nejsou moc doma…

Víte, pokud je hlavní hrdina šťastný, není kolem něho vůbec žádný
příběh.

Vaše romány se obvykle točí kolem tajemství.  Někdy záhadu
vyřešíte a někdy necháte věci nevyřešené. Je to proto, že je chcete
nechat otevřené pro čtenáře, nebo proto, že si vždy nejste jist sám
řešením?

Když vydám knihu beletrie, někdy mi přátelé zavolají a zeptají se: „Co se
stane dál?“ Říkám: „Tím to končí.“ Lidé ale očekávají pokračování. Poté,
co jsem publikoval „1Q84“, jsem pochopil vše, co se stane dál. Mohl
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jsem napsat pokračování, ale neudělal jsem to. Myslel jsem, že by to
mohlo vypadat jako „Jurský park 4“ nebo „Die Hard 8.“ Ten příběh jsem
si tedy nechal jen ve své mysli a moc mě to bavilo.

Někteří autoři se v každé knize snaží udělat něco úplně jiného a mají
sklon zdokonalovat formu, ve které jsou nejlepší. Je to i váš pří-
pad?

Miluji práci Kazuo Ishiguri. Je to můj přítel. A pokaždé, když vydá novou
knihu, je tak odlišná od té předchozí. To je velmi zajímavé, ale v mém
případě se motivy příliš neliší. Nerad píšu pokračování, ale atmosféra
knih je podobná. Jsem jen jedna osoba a myslím svým specifickým
způsobem; To nemohu změnit. Ale nechci psát pořád to samé.

Ve vašem stylu často existují komplikované nápady, ale samotné
psaní je jednoduché a lehké. Jde o úmyslný kontrast?

Tolik autorů píše malé, povrchní věci komplikovaným a obtížným stylem.
Myslím, že chci psát vážné a těžké věci snadným stylem, který je plynulý
a pohodlný ke čtení. Za čtyřicet let, co tvořím, jsem pro to vypracoval
techniku. Je to fyzická – ne intelektuální technika. Myslím, že pokud jste
spisovatel beletrie a jste příliš inteligentní, nemůžete psát. Ale pokud jste
hloupí, je vám tato činnost zapovězena také. Musíte najít pozici mezi tím.
To je velmi obtížné.

Myslíte si, že váš styl neutrpí překladem?

Nevím proč, ale když čtu své knihy v angličtině, cítím, ach, to jsem já.
Rytmy, styl prózy, jsou stejné – téměř stejné.

Sám jste překladatel. Přeložil jste F. Scotta Fitzgeralda, Trumana
Capoteho, Raymonda Carvera a další do japonštiny; teď překládáte
Johna Cheevera. Co vás přitahuje k autorům, které překládáte?

Je to snadné. Překládám, co rád čtu. Přeložil jsem všechny romány
Raymonda Chandlera. Moc se mi líbí jeho styl. 

Když překládáte, musíte převzít hlas jiného spisovatele. Musíte se v
jistém smyslu stát Fitzgeraldem nebo Chandlerem nebo
Cheeverem. Je to výzva, když máte tak jasný svůj vlastní literární
hlas?

Ano. Miluji F. Scotta Fitzgeralda – a přeložil jsem mnoho jeho knih – ale
jeho styl je tak odlišný od mého, tak krásný a složitý. Přesto jsem se 

z jeho psaní naučil spousty věcí –
inspiruje mě jeho přístup, jeho
způsob pohledu na svět. Styl
Raymonda Carvera a jeho svět
jsou tak odlišné od mého, ale také
jsem se od něj mnoho naučil.

Dá se tedy říci, že někteří svě-
toví autoři měli na vás vliv?

Myslím, že ano. Když jsem začal
psát, neměl jsem mentora, učite-
le, neměl jsem kolegy, neměl
jsem literární přátele. Jen jsem
měl sebe. Mnoho věcí jsem se
tedy naučil z knih. Když jsem byl
dítě, rád jsem četl. Bratry a sestry
mi nahrazovaly knihy a kočky – 
a samozřejmě hudba. Nerad jsem
sportoval. Měl jsem rád ruské ro-

mány: Tolstoj, Dostojevskij. A to, co jsem se z jejich knih dozvěděl, bylo
lepší a lepší! Na univerzitě jsem měl hodně spolužáků, kteří chtěli být
spisovateli, já ale nevěřil, že mám talent psát, a tak jsem založil jazzový
klub a začal jsem se věnovat hudbě.

Hrál jste na nějaký nástroj?

Jako dítě jsem hrál na klavír, ale na tento nástroj mi chyběl talent. Když
mi bylo patnáct, přišli do Japonska Art Blakey. Šel jsem na koncert.
Dosud jsem nevěděl, co je to jazz, ale od té noci jsem se stal nadšeným
jazzovým fanouškem. Sbírám záznamy už padesát let. Mám doma
spoustu jazzových nahrávek. Moje žena si stěžuje, že jí tím dělám
nepořádek. Ale hudba mi hodně dala. Když jsem začal psát, bylo to jako
bych hrál nějakou sonátu.

Vaši rodiče učili literaturu. Byli spokojeni s vaším rozhodnutím stát
se spisovatelem? Chtěli z vás mít inženýra nebo lékaře?

Nemyslím si to. Nevím, co ode mě očekávali.

Řekl jste, že 11. září změnilo svět – nejen ten skutečný, ale svět, 
o kterém byste psal. Zajímalo by mě, jestli jiné krize měly na vás
podobný účinek – pokud máte pocit, že události jako tsunami 
v Japonsku  v roce 2011 a jaderná katastrofa ve Fukušimě ovlivnili
vaši fikci.

Ano. Po zemětřesení v Kobe v roce 1995 jsem napsal sbírku povídek 
s názvem „Po zemětřesení.“ Kobe je moje rodné město a celé město,
včetně domu mých rodičů, bylo zcela zničeno. V té době jsem byl 
v Massachusetts. Ve státech jsem pobýval čtyři roky a připadal si jako
emigrant. Ale viděl jsem reportáže v televizi. A jako romanopisec jsem si
říkal: Co mohu udělat se zemětřesením? Těžil jsem z představy, co se
stalo během katastrofy. Ve většině případů při psaní románů nezkou-
mám příčiny neštěstí, protože mým majetkem, darem, je představivost.
Chci ji vždy využít naplno. Ve stejném roce, o dva měsíce později, došlo
k útoku sarinem na vlak metra v Tokiu. Tehdy jsem také nebyl v Japon-
sku. Přečetl jsem všechny články v novinách a časopisech, ale bylo to
málo, chtěl jsem vědět víc. Co se skutečně stalo v ten den v těch vlacích,
jaké to je cítit plyn v přeplněném vagónu. Takže jsem se rozhodl, že si to
zjistím sám. Pohovořil jsem s oběťmi útoku. Vyprávěli mně, co se stalo,
jací lidé stáli za útokem. Napsal jsem to a publikoval v knize literatury
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faktu, „Podzemí.“ Práce mi zabrala rok a myslím, že jsem se za tu dobu
změnil. Byl to zážitek, i když jsem za tu dobu nenapsal nic jiného. Jen
jsem poslouchal hlasy, které jsou stále ve mně. Lidé, kteří jeli metrem,
byli obyčejní lidé, ničím mimořádní. Dojížděli ráno v Tokiu v přeplněném
vlaku do práce a najednou někdo rozbil plastové sáčky a nechal unikat
smrtelný plyn a někteří z nich zemřeli. Byla to velmi surrealistická situ-
ace… 

Co vás přimělo reagovat na zemětřesení fikcí a na plynový útok žur-
nalistikou?

Protože Kobe je moje rodné město, bylo to pro mě příliš surové. Mám
tam mnoho přátel. Kdybych s těmi lidmi udělal rozhovor, byl bych tak
depresivní a smutný, že by to ovlivnilo výsledek. Ale v beletrii jsem si
mohl vymyslet svůj vlastní svět, takže to pro mě bylo snazší. Násilí může
udělat díru do vaší mysli, do vašeho těla. Může zkrátit průchod k něčemu
velmi důležitému. Před zemětřesením jsme si mysleli, že země je pevná
a tvrdá, ale už to tak není. Myslím, že to bylo to, co jsem chtěl napsat.
Poté následovalo tolik dalších katastrof – 11. září, tsunami a další. Ptal
jsem se sám sebe, co bych mohl udělat pro lidi, kteří byli postiženi.
Jedinou odpovědí bylo napsat dobrou beletrii. Protože, píšu-li dobrý
příběh, můžeme si lépe porozumět. Pokud jste čtenář a já jsem spisova-
tel, neznám vás, ale v podzemním světě fikce mezi námi existuje tajný
průchod: můžeme si navzájem podvědomě posílat zprávy. Takže si mys-
lím, že tímto způsobem mohu přispět.

Jednou jste řekl, že být spisovatelem v Japonsku je trochu „okáza-
lé“. Je to velmi veřejné povolání a přitom trváte na své obvyklosti.
Jak ty věci kombinujete?

Upřímně řečeno, zpočátku jsem nebyl tak šťastný v japonském literárním
světě. Byl jsem outsider – černá ovce, vetřelec ve světě tradiční japon-
ské literatury. Někteří lidé říkali, že jsem nový hlas, a jiní mě nazývali
pankáčem. Takže jsem byl trochu zmatený. Nevěděl jsem, co se děje.
Bylo to jako „Alenka v říši divů“. Utekl jsem tedy z Japonska a odešel do
zahraničí. Nejprve jsem šel do Itálie a Řecka a strávil jsem tam dva nebo
tři roky, pak jsem napsal „Norské dřevo“ (česky: Odeon, 2002) a lidé tu
knihu v Japonsku nenáviděli.

Ale prodalo se více než dva miliony výtisků!

No ano, ale lidé mě nenáviděli, a tak jsem znovu odešel do zahraničí.
Odstěhoval jsem do Princetonu v New Jersey. Je to nudné místo – krás-

né, ale nudné. Pak jsem šel do Bostonu – Tufts University. Bylo tam
hřiště – Fenway – takže to bylo dobré.

Potom jste po zemětřesení a útoku sarinem měl pocit, že byste se
měl vrátit do Japonska?

Ano. V roce 1995 jsem cítil, že bych měl přijít domů a zjistit, jestli existuje
něco, co bych pro lidi mohl udělat. Ne pro zemi, ne pro národ, ne pro
společnost, ale pro můj lid – to byla moje představa.

Jaký je pro vás rozdíl mezi zemí a lidmi?

Lidé kupují moje knihy. Země ne.

Přemýšlíte o své práci jako Japonec nebo více v souladu se západ-
ními literárními tradicemi?

Nemyslím tak. Moje příběhy jsou moje příběhy. Nepatří do žádné kate-
gorie. Ale píšu v japonštině a moje postavy, většina z nich, jsou japon-
ské. Takže si myslím, že jsem japonský spisovatel. Styl mých knih, mys-
lím, nepatří nikam.

V Japonsku byla většina vašich čtenářů docela mladá. Měl jste mezi
nimi velkou sledovanost...

Ano, je to velmi zvláštní. Když jsem začal psát, mým čtenářům bylo
dvacet až třicet. A po čtyřiceti letech je mým čtenářům stále většinou
dvacet až třicet let. Dobrá věc je, že někteří z mé první generace
fanoušků stále čtou mé knihy a čtou je také jejich dcery a synové. Když
tři nebo čtyři lidé v jedné rodině čtou stejnou knihu, rád to slyším. Jeden
můj přítel má děti v pubertě a kolem dvaceti. Říká, že už spolu sotva
mluví, jediné jejich společné téma jsou moje knihy.

Kdo je vaším prvním čtenářem?

Má žena, ale říká, že nejsem její oblíbený spisovatel. Vždy velmi vážně
kritizuje mou práci. Je mým prvním čtenářem, takže až dopíšu poslední
kapitolu, předám rukopis své ženě a ta si ho přečte a vrátí mi se dvěma
stovkami připomínek. Říká: „Tyto části bys měl přepsat!“

Pokud řekne přepsat, přepíšete?

Ano, a pak si to znovu přečte a vrátí mi to jen se stovkou připomínek, 
a to už je dobré.

(Ze zahraničních pramenů)
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Octavia E. Butlerová
PODOBENSTVÍ 
O ROZSÉVAČI
Píše se rok 2025. Lauren Olamina žije se svou rodinou 
v jedné z mála bezpečných čtvrtí, které na předměstí
Los Angeles ještě zbývají. Za zdmi této střežené en-
klávy se její otec, kazatel, a hrstka dalších pokouší za-
chránit poslední pozůstatky civilizace rozvrácené dro-
gami, nemocemi, válkou a trvalým nedostatkem vody.
Zatímco otec se snaží ukazovat svým následovníkům
správnou cestu, Lauren svádí boj s hyperempatií,
stavem, díky němuž je mimořádně citlivá na bolest
jiných. Po náhlé ztrátě své rodiny i domova je nucena
vydat se s hrstkou uprchlíků za nejistou vidinou
bezpečí. Během obtížné cesty v ní vyklíčí převratná
myšlenka, která může zachránit lidstvo.
Román Podobenství o rozsévači uznávané afroamerické
spisovatelky Octavie E. Butlerové je jednou z nejvý-

znamnějších dystopií světové literatury. Celých pětadvacet let od svého vzniku stále
poutá pozornost a nabývá na síle a aktuálnosti, což dosvědčuje i jeho nedávné umístění
na žebříčku nejprodávanějších knih deníku New York Times.
Přeložil Petr Kotrle
Vázaná, 360 stran, 448 Kč, ISBN 978-80-257-3485-8, EAN 9788025734858

https://www.kosmas.cz/knihy/271022/podobenstvi-o-rozsevaci/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na následujících stranách

Zakoupit můžete zde
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Všechno, čeho se dotkneš,

tím změníš.
Všechno, co změníš, 

změní tebe. 
Jediná trvalá pravda

je změna.
Bůh

je změna.
SETBA ZEMĚ: KNIHY ŽIVOTA,

Lauren Oya Olamina

SOBOTA, 20. ČERVENCE 2024
Minulou noc se mi znovu zdál sen, který se mi vrací často. Asi
jsem to měla očekávat. Vrací se mi, když se vzpírám – když se
kroutím na svém osobním háčku a snažím se předstírat, že se
neděje nic neobvyklého. Vrací se mi, když se snažím být otcovou
dcerou.
Dnes máme narozeniny – já patnácté a otec pětapadesáté. Zítra 
mu zkusím udělat radost – jemu, komunitě a bohu. Proto jsem
minulou noc měla sen, který mi připomíná, že je to všechno lež.
Myslím, že o tom snu potřebuji napsat, protože mě tato konkrétní
lež velice trápí.
Učím se létat, levitovat. Nikdo mě to neučí. Zkouším to sama,
kousek po kousku, každý sen přidává další lekci. Ten obraz není 
příliš detailní, ale je vytrvalý. Mám už za sebou mnoho lekcí 
a létání mi jde líp než dřív. Víc si věřím, ale pořád mám strach.
Zatím neumím moc ovládat směr. Předkloním se směrem ke
dveřím. Podobají se těm, které vedou z mého pokoje do chodby.
Zdá se, že jsou ode mě daleko, ale nakloním se k nim. Když mám
celé tělo tuhé a napnuté, pustím se toho, čeho se přidržuji, toho,
co mi doposud bránilo zvednout se nebo spadnout. Nalehnu na
vzduch a zkusím se vytáhnout nahoru. Nepohybuji se vzhůru, ale
nedá se říct ani to, že bych padala. A pak se opravdu dám do
pohybu, jako bych klouzala po vzduchu, vznášela se necelý metr
nad podlahou, napůl vyděšená a napůl rozjařená. 

Pluju ke dveřím. Vychází z nich chladné, bledé světlo. Pak se
odkloním maličko doprava, a trochu víc. Vidím, že dveře minu 
a narazím do zdi vedle nich, ale nemůžu se zastavit ani otočit.
Odplouvám ode dveří, od té chladné záře, do jiného světla. 
Stěna přede mnou hoří. Oheň vzplál z ničeho, prokousal se stě-
nou, začal se blížit ke mně, natahovat se ke mně. Oheň se šíří.
Vpluju do něj. Rozhoří se kolem mě. Zmítám sebou, mávám
rukama, snažím se vyplavat ven, plnými hrstmi nabírám vzduch
a oheň, kopu nohama, hořím! Tma.
Možná se trochu probudím. Občas se mi to stává, když mě oheň 
pohltí. To je špatné. Když se probudím úplně, nedokážu už znovu 
usnout. Snažím se, ale nikdy se mi to nepodařilo. 
Tentokrát se neprobudím úplně. Vklouznu do druhé části snu – 
do části, která je obyčejná a reálná, do části, která se před léty
skutečně stala, když jsem byla malá, i když tenkrát mi to
nepřipadalo důležité.
Tma.
Tma se projasňuje. 
Hvězdy.
Hvězdy zářící chladným, bledým, třpytivým světlem.
„Když jsem já byla malá, tolik hvězd jsme neviděli,“ řekne mi
nevlastní matka. Mluví španělsky, svou mateřštinou. Stojí nehyb-
ně a dívá se nahoru na široký pás Mléčné dráhy. Vyšly jsme ven
po setmění, abychom sundaly prádlo ze šňůry. Den byl jako
obvykle horký a my máme obě rády chladivou tmu začínající
noci. Nesvítí měsíc, ale i tak vidíme velice dobře. Obloha je plná
hvězd. Nedaleko se tyčí mohutná zeď kolem čtvrti. Vidím ji jako
přikrčené zvíře, které se možná chystá vyrazit, vnímám ji spíš
jako hrozbu než ochranu. Ale nevlastní matka je tam se mnou 
a nebojí se. Držím se jí nablízku. Je mi sedm let.
Zvednu oči ke hvězdám a hluboké, tmavé obloze. „Jak to, že jste 
neviděli hvězdy?“ zeptám se jí. „Hvězdy přece může vidět každý.“ 
Mluvím taky španělsky, tak jak mě to naučila. Z nějakého důvodu 
to působí důvěrně.
„Kvůli světlům města,“ odpoví. „Světla, pokrok, růst, všechno to,
o co už se dnes nestaráme, protože jsme moc chudí a je nám
moc horko.“ Odmlčí se. „Když mi bylo tolik jako tobě, máma mi
řekla, že hvězdy – těch pár, které jsme viděli – jsou okna do nebe. 
Okna, kterými bůh může nahlížet, aby nás pozoroval. Skoro rok 
jsem tomu věřila.“ Nevlastní matka mi podá náruč plen nej-
mladšího bratra. Vezmu je, odnesu je k domu, kde nechala velký
proutěný koš na prádlo, a přidám pleny na ostatní oblečení. Koš
je plný. Ověřím si, jestli se nevlastní matka nedívá, a plácnu
sebou na záda do té měkké hromady naškrobeného, čistého
prádla. Chvíli mám během toho pádu pocit, jako bych se
vznášela.
Ležím tam a dívám se nahoru na hvězdy. Najdu několik
souhvězdí a pojmenuju hvězdy, které je tvoří. Naučila jsem se je
z knihy o astronomii, která patřila matce mého táty. 
Zahlédnu nenadálý záblesk meteoru, který se mihne oblohou 
k západu a krátce po sobě zanechá světlou šmouhu. Pak na mě
nevlastní matka zavolá a já se vrátím za ní.
„Teď město svítí taky,“ řeknu jí. „A hvězdy to neschovává.“
Zavrtí hlavou. „Zdaleka ne tak silně jako dřív. Dnes už děti nemají
představu, jak jasně města zářila – a není to tak dávno.“
„Hvězdy jsou mi milejší,“ prohlásím.
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„Hvězdy jsou svobodné.“ Pokrčí rameny. „Já bych byla raději,
kdyby se vrátila světla města, a čím dřív, tím líp. Ale hvězdy si
můžeme dovolit.“
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Dar od boha

může nepřipravené prsty spálit.
SETBA ZEMĚ: KNIHY ŽIVOTA

NEDĚLE, 21. ČERVENCE 2024
Jsou to přinejmenším tři roky, co bůh mého otce přestal být mým 
bohem. Jeho církev přestala být mou církví. Přesto jsem se dnes 
nechala do té církve zasvětit. Protože jsem zbabělec. Nechala
jsem otce, aby mne pokřtil ve všech třech jménech onoho boha,
který již není můj.
Můj bůh se jmenuje jinak. 
Dnes ráno jsme vstali brzo, protože jsme museli jet přes město
do kostela. Většinou v neděli táta koná bohoslužby v našem
obýváku. Je totiž baptistický pastor. Všichni lidé, kteří žijí za zdí
naší čtvrti, sice nejsou baptisté, ale ti, kteří cítí potřebu chodit do
kostela, k nám rádi zajdou. Nemusí tak riskovat cestu ven, kde je
to hrozně nebezpečné a šílené. Stačí, že někteří lidé – můj otec
k nim patří – musejí ven alespoň jednou týdně kvůli práci. Do
školy už nechodí nikdo z nás. Dospělí jsou nervózní, když mají
děti čtvrť opustit.
Ale dnes to bylo jiné. Na dnešek se otec domluvil s jiným pasto-
rem – kamarádem, který ještě má opravdovou budovu kostela 
s opravdovou křtitelnicí.
Táta měl kdysi kostel jenom pár bloků od naší zdi. Začal v něm
sloužit, když ještě tolik zdí nebylo. Ale pak tam začali přespávat
bezdomovci, kostel vykradli a několikrát ho poničili vandalové. 
Nakonec někdo vylil dovnitř a kolem benzín a zapálil ho. Tu
poslední noc s ním shořelo sedm bezdomovců, kteří spali uvnitř.

Ale tátovu kamarádovi, reverendu Robinsonovi, se nějak podařilo
zabránit tomu, aby jeho kostel byl zničen. Dnes ráno jsme do něj
vyrazili na kolech – já, moji dva bratři, čtyři další děti z čtvrti, které
byly připravené na křest, můj otec a několik dalších dospělých 
z čtvrti jako doprovod. Všichni dospělí byli ozbrojení. To je pravid-
lo. Ven jedině ve skupinách a ozbrojení. 
Druhou možností bylo nechat se pokřtít ve vaně u nás doma.
Bylo by to levnější a bezpečnější a já bych s tím neměla žádný
problém. Řekla jsem to, ale nikdo mě neposlouchal. Pro dospělé
bylo vyjít ven do opravdového kostela jako vrátit se do starých
dobrých časů, kdy byly kostely všude, světel bylo až příliš 
a benzín se používal jako palivo do osobních a nákladních aut,
ne na podpalování věcí. Nikdy si nenechají ujít šanci oživit si
staré dobré časy, nebo vyprávět dětem, jaké to bude skvělé, až
se země znovu postaví na nohy a dobré časy se vrátí.
Jasně. Pro nás děti – nebo aspoň pro většinu z nás – byla taková
cesta jenom dobrodružství, záminka k tomu, abychom se dostali
ven za zeď. Pro některé byl náš křest povinnost, pro některé
jakási pojistka, ale většina z nás náboženství zas tak moc neřeší.
Já ano, jenže já mám jiné náboženství.
„Proč riskovat,“ řekla mi před několika dny Silvia Dunnová. 
„Třeba na tom náboženství nakonec něco je.“ Její rodiče si to
mysleli, a tak jela s námi.
Bratr Keith, který jel s námi také, se mnou žádnou společnou víru 
neměl. Jednoduše mu to bylo jedno. Táta chtěl, aby byl pokřtěný, 
tak co. Keithovi bylo jedno skoro všechno. Rád se poflakoval 
s kamarády a předstíral, že už je velký. Stranil se práce, chodil za
školu a vyhýbal se kostelu. Je mu teprve dvanáct, z mých tří
bratrů je nejstarší. Nemám ho moc ráda, ale je to oblíbenec mé
nevlastní matky. Má tři chytré syny a jednoho hloupého, a právě
toho má nejraději. 
Keith se cestou rozhlížel kolem sebe víc než všichni ostatní. Jeho
ambicí, pokud se to tak dá nazvat, je opustit čtvrť a odejít do Los
Angeles. O tom, co tam bude dělat, se nikdy moc nevyjadřuje.
Jednoduše chce odejít do velkého města a vydělat spoustu pe-
něz. Podle otce je velké město mršina, po které se plazí až příliš
mnoho červů. Myslím si, že má pravdu, ale všichni červi nejsou 
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v Los Angeles. Jsou i tady. Jenže červi nebývají ranní ptáčata. 
Jeli jsme kolem lidí, kteří se natáhli na ulici, spali na chodnících,
a někteří se právě probouzeli, ale nevšímali si nás. Viděla jsem
přinejmenším tři, kteří se neprobudí už nikdy. Jednomu chyběla
hlava a já se přistihla, že se po ní rozhlížím. Pak už jsem se
snažila nerozhlížet se vůbec. Kolem nás vrávoravě prošla žena,
mladá, nahá a špinavá. Zahlédla jsem její apatický výraz a došlo
mi, že je omámená, opilá nebo něco takového. 
Možná ji znásilnili tak, že se z toho zbláznila. Slyšela jsem, že se
to děje. Anebo byla jednoduše sjetá drogami. Kluci z naší skupiny
málem popadali z kol, jak na ni civěli. Určitě se jim pak chvíli honi-
ly hlavou samé zbožné myšlenky. 
Nahá žena se na nás vůbec nepodívala. Ohlédla jsem se, když
jsme kolem ní projeli, a viděla jsem, že si sedla do plevele a opře-
la se o zeď nějaké jiné čtvrti. 
Velkou část cesty jsme jeli kolem jedné zdi za druhou; některé
byly dlouhé blok, některé dva, a některé se táhly přes pět bloků… 
Směrem do kopců stojí usedlosti obehnané zdmi – jeden velký
dům a spousta chatrčí, ve kterých žije služebnictvo. Dnes jsme
kolem ničeho takového nejeli. Dokonce jsme minuli několik čtvrtí,
které byly tak chudé, že měly zdi postavené z kamenů nespo-
jených maltou, kusů betonu a haraburdí. A pak byly žalostné,
neohrazené obytné oblasti. Mnoho domů bylo poničených –
vypálených, zvandalizovaných, zamořených opilci nebo feťáky,
nebo obsazených rodinami bezdomovců se špinavými, vyhublý-
mi, polonahými dětmi. 
Jejich děti byly vzhůru a dnes ráno nás pozorovaly. Těch malých 
je mi líto, ale ty, které jsou v mém věku, mě znervózňují. Jedeme 
prostředkem rozpraskané ulice a děti vyjdou ven, postaví se 
k obrubníku a hledí na nás. Jenom tam stojí a civí. Myslím, že
kdyby byl člověk sám nebo ve dvou, anebo kdyby neviděly naše
zbraně, možná by se nás pokusily strhnout a ukrást nám kola,
oblečení, boty, co se dá. A potom co? Znásilnit? Zavraždit? Mohli
bychom dopadnout jako ta nahá žena, která klopýtala ulicí, omá-
mená, možná zraněná, ale s jistotou přitahující nebezpečnou
pozornost, pokud se jí nepodaří ukrást nějaké oblečení. Škoda,
že jsme jí nemohli něco dát. 
Moje nevlastní matka říká, že když jednou s otcem zastavili, aby
pomohli zraněné ženě, ti, kteří jí zranění způsobili, vyskočili
zpoza zdi a málem je zabili.
A jsme v Robledu – třicet kilometrů od Los Angeles a, podle táty, 
v kdysi bohatém, zeleném, zdmi nerozděleném malém městě, ze 
kterého jako mladý muž toužil odejít. Podobně jako Keith chtěl
vyměnit nudnost Robleda za vzrušení velkoměsta. Los Angeles
bylo tenkrát lepší – ne tak nebezpečné. Žil tam jednadvacet let.
Pak, v roce 2010, jeho rodiče zavraždili a on zdědil jejich dům. Ti,
kteří je zabili, dům vykradli a roztřískali nábytek, ale nic nezapálili.
Zeď kolem čtvrti tenkrát neexistovala. 
Žít bez ochrany zdi musí být šílené. Dokonce i v Robledu je větši-
na pouličních chudáků – squatterů, opilců, feťáků, bezdomovců 
obecně – nebezpečná. Jsou zoufalí, šílení, nebo obojí. To stačí,
aby se nebezpečným stal kdokoli.
Co je pro mě horší, často nejsou nějak v pořádku. Řežou si
navzájem uši, ruce, nohy… Mají neléčené nemoci a zanícené
rány. Nedostává se jim peněz na vodu, kterou by se umyli, takže
i nezranění mají boláky. Nemají dost jídla, takže jsou podvyživení
– anebo jedí špatné jídlo a způsobují si otravy. Snažila jsem se

nedívat se na ně, když jsem je míjela, ale nešlo nevidět – nepos-
bírat – něco z jejich celkového utrpení. Snesu hodně bolesti, aniž
bych zkolabovala. Musela jsem se to naučit. Ale dnes pro mě
bylo těžké šlapat do pedálů a držet tempo s ostatními, když prak-
ticky každý, koho jsem viděla, přispíval k tomu, že mi bylo hůř 
a hůř. Otec se po mně občas ohlédl. Říká: „Dokážeš to porazit.
Nemusíš se tomu poddávat.“ Vždycky se tvářil, nebo tomu mož-
ná věřil, že můj syndrom hyperempatie je něco, co ze sebe můžu
setřást, nebo pustit z hlavy. Emoční sdílení koneckonců není
opravdové. To, co mi umožňuje cítit bolest nebo radosti jiných lidí,
není nějaká magie nebo parapsychologické schopnosti. Je to
klam. To uznávám i já. 
Bratr Keith měl ve zvyku předstírat zranění jenom proto, aby mě 
napálil a já prožívala jeho smyšlenou bolest. Jednou použil
červený inkoust jako falešnou krev, aby mi vyvolal krvácení. Bylo
mi tenkrát jedenáct a ještě jsem krvácela z kůže, když jsem
viděla, jak někdo jiný krvácí. Nemohla jsem s tím nic dělat a vždy-
cky jsem se bála, že mě to prozradí před lidmi, kteří nepatří do
rodiny. Od dvanácti, kdy jsem dostala první menstruaci, už jsem
s nikým krvácení nesdílela. Byla to obrovská úleva. Jenom mě
mrzí, že nezmizelo taky všechno ostatní. Keithovi se mě podařilo
napálit, abych začala krvácet, jenom jednou, a já jsem ho za to
zmlátila jako psa. Jako malá jsem se moc neprala, protože mě to
bolelo. Cítila jsem každou ránu, kterou jsem uštědřila, jako bych
praštila sama sebe. Takže když už jsem se dostala do situace, že
se bít musím, vytkla jsem si za cíl ublížit tomu druhému dítěti víc,
než si děti normálně ubližují.
Michaelu Talcottovi jsem zlomila ruku a Rubinu Quintanillovi nos. 
Silvii Dunnové jsem vyrazila čtyři zuby. Všichni si zasloužili, co
jsem jim udělala, dvojnásobně nebo trojnásobně. Pokaždé jsem
za to schytala trest, a to mě štvalo. Byl to koneckonců dvojnásob-
ný trest, a táta i nevlastní máma to věděli. Ale to jim nijak nebráni-
lo mě potrestat. Myslím, že to dělali proto, aby uchlácholili rodiče
těch ostatních dětí. Ale když jsem ztloukla Keitha, věděla jsem,
že mě potrestá Cory, táta nebo oba – byl to přece chudák můj
bratříček. Tak jsem si musela dát záležet, aby chudák bratříček
zaplatil předem. To, co jsem mu udělala, muselo stát za to na-
vzdory tomu, co udělají mně. 
Stálo to za to.
Oba jsme to později od táty schytali – já za to, že ubližuju mlad-
ším, a Keith za to, že riskoval, když vynesl „rodinnou záležitost“ 
ven. Existuje celá spousta věcí, o kterých se mimo rodinu ne-
zmiňujeme ani náznakem. Na prvním místě všechno to, co se
týká mámy, mé hyperempatie a toho, jak tyto dvě věci souvisí.
Pro mého otce je celá ta záležitost ostudná. Je kazatel, profesor
a děkan. První žena, závislá na drogách, a dcera, která je půso-
bením drog postižená, nepředstavují něco, čím by se chtěl chlu-
bit. Pro mě je to dobře. To, že jsem nejzranitelnější člověk, jakého
znám, rozhodně není něco, čím bych se chtěla chlubit. Bez ohle-
du na to, co si táta myslí, chce, nebo přeje, se svou hyperempatií
nedokážu nic dělat. Stačí mi vidět, co ostatní cítí, nebo jen věřit,
že to cítí, a cítím to taky. Hyperempatie je něco, čemu doktoři
říkají „syndrom organického klamu“. Hovno. Bolí to, to je všech-
no, co vím. Díky paracetku, malé tabletce, Einsteinově prášku,
droze, na které si vypěstovala závislost moje máma, než zemřela 
při mém porodu, jsem blázen. Prožívám spoustu trápení, které mi 
nepatří a které není opravdové. Ale bolí. …
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Čerpáme z rozhovoru, který s autor-
kou vedl Steven Pizik v roce 1998.
Je jedním z nemnoha, který Butler
poskytla.

Když jste studovala na University
Clarion, napadlo vás, že byste zde
mohla také učit?

Nikdy jsem o tom opravdu nepřemýšlela.
Během studií jsem měla velký problém 
s publikováním. Byla jsem z toho zoufalá.
Posílala jsem své pokusy od svých třinácti
let a vydavatelé mně je vytrvale vraceli.
Až mě to trochu unavilo, takže když se
Harlan Ellison zmínil o možnosti studovat
na Clarion University, byla jsem zvědavá
a nedočkavá, jaké to bude až poprvé
překročím univerzitní práh. Ale také
vyděšená...

Vyděšená?

To jo. Nikdy jsem nebyla mimo Kalifornii,
kromě místa u hranic s Mexikem. Bylo to
strašidelné. Nikoho jsem neznala a vše-
chno bylo devadesát mil od toho, co jsem
mohla nazvat civilizací. 

Často jste říkala, že se nepovažujete za
spisovatelku sci-fi, ale to, co píšete, se
za sci-fi  považuje.

Obvykle tvrdím, že si nedělám starosti 

s žánrem. Je to marketingové určení 
a nechávám se tím zabývat jiné lidi. Něco
z toho, co píšu, lze klasifikovat jako sci-fi,
ale například Kindred není science
fiction, ale mnozí tuto knihu k žánru při-
řazují, a to jen proto, že jsem autorkou.
Připadá mi to, že kdybych napsala bio-
grafii o své matce, skončilo by to v sekci
science fiction.

Také jste získala MacArthurovu ce-
nu… 

Ano, je s ní spojena finanční dotace.
Docela mě to překvapilo. Zavolal mi
úplně úplně cizí člověk a sdělil mi, že
mně byla udělena MacArthur Fellowship
a že dostávám šeky v celkové hodnotě
asi 289 000 $, což bylo velmi pěkné. Ale
ta částka byla vyplácena v průběhu pěti
let, což bylo méně působivé, než kdyby
vám to předali najednou. Na druhou
stranu, to znamenalo menší daňovou zá-
těž. 

O jaký jde grant?

Nemůžete o něj požádat. Ani netušíte, že
vaše jméno je mezi kandidáty, a ani
nevíte, kdo vás navrhl. Mám své po-
dezření, ale nejsem si jistá. Myslím, že
někdo najde hodnotu v tom, co děláte, 
a myslí si, že byste si zasloužili podporu,
abyste mohli pokračovat. 

interview

Octavia Estelle Butler (22. června
1947 – 24. února 2006) byla americ-
kou autorkou sci-fi.  Několikrát obdr-
žela ceny Hugo i Nebula a v roce
1995 se stala první spisovatelkou sci-
fi, která získala stipendium MacArthur. 

Butler se narodila v Pasadeně v Ka-
lifornii.  Vychovala ji ovdovělá matka.
Jako dítě byla nesmírně plachá 
a často se zavírala v knihovně, kde
četla fantasy. Sci-fi začala psát jako
teenagerka. Navštěvovala komunitní
vysokou školu a byla jí nabídnuta
účast v Clarion Workshopu, zamě-
řeném na sci-fi.

Brzy vydala své první příběhy a do
konce sedmdesátých let se stala
autorkou natolik úspěšnou, že se
mohla věnovat psaní na plný úvazek.
Její knihy a povídky přitahovaly po-
zornost veřejnosti a ceny brzy násle-
dovaly. Vedla také spisovatelské dílny
a nakonec se přestěhovala do státu
Washington. 

Butler zemřela na mrtvici ve věku 58
let. Je autorkou deseti románů a jedné
antologie, včetně Kindred, Wild Seed
a Blood Child.  Její práce jsou uloženy
ve sbírce Huntingtonovy knihovny.
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V „Pozitivní posedlosti“ jste uvedla, že vám vaše teta kdysi
řekla, že černoši nemohou být spisovatelé…

To jo, ale je to už hodně dávno… 

Ale vy jste musela čelit podobným soudům i od jiných lidí? 

To jsou jen taková absolutní prohlášení, s nimž toho moc ne-
můžete udělat, až na to, že tomu nebudete věřit. Ale zjistila jsem,
že stále existují děti – černé děti – které pro sebe nevidí budouc-
nost. Předpokládají, že pokud není nikdo kolem nich, kdo něčeho
dosáhl, nemají ani ony šanci. Je to škoda.

Říkala jste, že jste začala odesílat rukopisy nakladatelům už
ve třinácti letech. Co bylo na začátku vaší cesty k profe-
sionálnímu psaní místo toho, abyste tvořila jen pro sebe?

Nevěděla jsem, jak se prosadit a hledala jakoukoli informaci.
Jako znamení považuji nález časopisu, jehož název mě zaujal –
Spisovatel. Vzala jsem si ho domů a přečetla od první do posled-
ní stránky.  O něco později, když jsem dorostla do věku, kdy mi
byl povolen přístup do oddělení pro dospělé v knihovně, jsem zde
objevila i jiné literární časopisy, z nichž jsem se dověděla další
užitečné věci, jak psát a dostat svá díla ke čtenářům.  V té době
jsem také hodně nakupovala knihy v obchodech Amazon,
Fantastic, Galaxy a Fantasy and Science Fiction.

Zamítavé reakce na vaše rukopisy byly zprvu nepodepsané
a předtištěné…

To jsem považovala za skutečnou krutost. Co s tím můžete dělat?
Myslela jsem, že kdyby to mysleli vážně, podepsali by se.
Mnohem později mi přišlo pár osobních dopisů. Jeden od Johna
Campbella, v němž napsal: „Pokud jde o vaši tvorbu, rád bych
toho viděl víc, bohužel to, co jste mi poslala, nemůžu použít." Ne,
samozřejmě, nebylo to přesně těmito slovy, ale představu si
můžete udělat. Ke  stejnému příběhu mi Terry Carr sdělil: „Zdá se
mi, že na tom není nic zvláštního…“ A uznala jsem, že má prav-
du, že jde jen o obecný příběh. Připadalo mi, že John Campbell
chtěl, aby se čtenář mohl seznámit s mými politickými postoji  
a vším, o čem přemýšlím, a čím žiji. Cítila jsem, že by bylo uži-
tečné se s ním setkat a o mém rukopise se pobavit. Vážila jsem
si ho, protože za ním bylo spousty práce a ve svém oboru byl
autoritou. Ale zemřel, než jsem ho potkala, a nikdy jsem mu nic
neprodala.
Jedním z poznatků, které mi tato zkušenost dala, bylo nebát se
věcí jako talent a inspirace a štěstí, protože skutečná schopnost,
kterou při psaní potřebujete, je schopnost vytrvat, učit se ze
svých chyb a pokračovat v práci, i když jste byl všude odmítán.

Pomohlo vám i studium kreativního psaní?

Když jsem byla na střední škole, toužila jsem po hodině tvůrčího
psaní, ale žádná nebyla. Na vysoké škole, byly  tři semináře:
Kreativní psaní, Psaní povídek a Psaní pro publikace, vše učil
starší pár, který nevěděl, co si má o mně a mé sci-fi a pochmurné
fantazii myslet. Ta stará dáma dodala slavný citát: „Nemůžeš
napsat něco normálního?“ Myslím, že tím jsem odpověděla i na
vaši otázku.

Kteří lidé ovlivnili vaši práci?

Moji příbuzní – matka a babička – a jejich vytrvalost v životech,
které jsem považovala za hrozné. Trvalo mi dlouho, než jsem
pochopila, co pro ně znamená náboženství. To bylo všechno, co
někdy měli. Myslím, že byly chvíle, kdy jsme téměř hladověli. Byly
také okamžiky, kdy se jim staly věci, které by pravděpodobně
přiměly labilnějšího člověka spáchat sebevraždu. 
Můj dědeček byl baptistický farář, ale nikdy jsem ho nepoznala.
Otec utekl z domova. Ve skutečnosti z Pittsburghu v Pensylvánii
a „zastavil“ se až v Kalifornii, protože jeho otec, tedy můj děde-
ček, chtěl, aby pracoval v ocelárnách, což on odmítal. Poté, co se
oženil s mojí matkou a dlouho se snažili o dítě, což se jim
nakonec podařilo, měli mě. Potom otec zemřel. Takže jsem ho
taky neznala. Zůstaly mně jen nějaké vzpomínky, které jsou pra-
vděpodobně kombinací temných vyprávění matky. 
Myslím, že vše, co se vám stane, ať už to očekáváte, nebo ne,
přispívá k vašemu psaní. Mění to trochu, kým jste, a jak se díváte
na svět.

To je hlavním tématem Podobenství o rozsévači – že Bůh je
změna a vy s ní nemůžete bojovat…

Nemůžeš s tím bojovat, ne, ale můžeš to formovat. Není to fata-
listický román.

S maminkou....
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Plánujete si psaní, třeba po dnech?

Mám určitý rytmus. Vstávala jsem mezi třetí a čtvrtou a začala
psát až kolem 7:30. Mezitím jsem se vydala na procházku. Ale 
v poslední době bylo v jižní Kalifornii tak teplo, že se chůze stala
naprosto nepříjemná, tak jsem změnila svůj plán. Teď vstávám
kolem čtvrté a jakmile nastane světlo, půjdu se projít. Slunce
nemusí být nahoře – jen musí být dostatečně přívětivé. Vracím se
kolem šesté a psát začínám až kolem desáté. Pak si zdřímnu, 
a když vstanu, je to jako další den. Je to další období pro psaní
nebo cokoli jiného, co musím udělat. Můžu jít do knihovny nebo
nakoupit. Vždy je co dělat. A protože moje matka zemřela kon-
cem loňského roku, musím se podívat do jejího domu.

To musí být těžké…

Je to divné. Matce bylo osmdesát dva a já ji znala celý život.
Nemůžete se rychle rozloučit s osobou, s kterou jste spjat tak
dlouho. Musela jsem projít její věci a zbavit se všeho ne-
potřebného, například oblečení. Našla jsem drobné poznámky,
které si dělala v různých dobách svého života. Hodně mě zasáhla
ta, kterou si napsala těsně poté, co jsem se narodila. Zmiňovala
se, že už dlouho se snaží mít dítě. Ztratila čtyři a až popáté se to
podařilo. Velmi ji to potěšilo. Čtení bylo hezké. Leccos z toho
jsem už zapomněla. Zemřela poměrně rychle na cévní mozkovou
příhodu. Prožila dlouhý a plný život. Vzpomínám si, jak mi s jistou
hrdostí řekla, že byla nejstarší osobou v rodině.

Jak píšete?

Pokud nemusím, nezmiňuji se o námětu. Kdysi jsem ho musela
odevzdat, abych získala zálohu na honorář a pak už nic nenap-
sala.  Ne, že by to byl špatný román, ale po prozrazení námětu
jsem měla pocit, že je rukopis už hotový.  Vzalo mi to veškerou
spontánnost. Námět by se měl vyjádřit jednou větou. Říkám to
i studentům: Vždy byste měli být schopni shrnout svůj příběh do

jedné dobré, silné věty. Použiji příklad z vlastní tvorby:  „Kindred
je příběh černé ženy, která se vrací v čase na Antebellum South,
tedy plantáž na jihu Spojených států v období od konce 18. století
až do počátku americké občanské války v roce 1861, a musí
bojovat, aby přežila otroctví.“ Dovíte se, kdo je postava, jaký byl
její boj, a ve skutečnosti je vám i jasné, že přežije.
Nemusím mít ani pocit, že jsem si ten příběh nechala pro sebe.
Ale stále potřebuji znát své postavy a potřebuji vědět, kam spějí. 

Jak dlouho pracujete na knize?

Celý život. Ne, opravdu – knihu píšu asi rok, ale může to trvat
mnohem déle. Nápad na knihu Kindred jsem dostala na vysoké
škole, ale nevěděla jsem, jak ji napsat. Patternmaster nosím 
v hlavě od dvanácti let. Psala jsem o postavách, ale s románem
jsem si nevěděla rady. Když mi bylo patnáct, chtěla jsem víc
vědět o tom, odkud tito lidé přišli, a napadlo mě napsat knihu
Mind of My Mind. O náboženské vzpouře jsem začala psát v de-
vatenácti.
Myslím, že to tak má mnoho autorů. V době, kdy jejich rukopisy
konečně dostanou podobu knih, mají spoustu nápadů, a nemusí
mít v knihovně odpovídající množství vlastních románů.

Marion Zimmer Bradley byla velmi úspěšná americká autor-
ka sci-fi, jejíhož názoru si vážila odborná i laická veřejnost,
řekla, že její psaní má tendenci se rozléhat, rozprostírat do
široka, a musí být opatrná, aby to nebylo na úkor srozumitel-
nosti. Zdá se, že u vás jde o opačný problém. 

To jo. Často se vracím, abych vyplnila mezery.  Je opravdu zají-
mavé, jak lidé různě píší. Proto, když mladí spisovatelé chtějí
znát „tajemství“ úspěchu, odpovím jim, že žádné neexistuje.
Každý si musí najít svá tajemství sám.

(Kráceno)
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Sandro Veronesi
KOLIBŘÍK
Je těžší setrvávat na místě, nebo být neustále v pohybu? Má
neštěstí vyhrazené jízdní pruhy, nebo to do nás napálí nazdařbůh?
Nejnovější román uznávaného italského spisovatele Sandra
Veronesiho Kolibřík (Premio Strega 2020) klade čtenáři řadu
otázek a všechny se nějak dotýkají tajemství a ironie lidského
osudu, pomíjivosti našich životů i snahy zabránit tomu, aby se
chvíle, jež jsme prožili, „neztratily v čase jako slzy v dešti“.
Nenápadným hrdinou příběhu jedné rodiny, který si čtenář musí
poskládat sám ze střípků života zprostředkovaných empaticky
ironickým vševidoucím vypravěčem, z dopisů, e-mailů, esemesek
a záznamů telefonních rozhovorů, ze seznamů a inventářů – neboť
věci mají v životech lidí svůj význam a svou roli – je oční lékař
Marco Carrera přezdívaný Kolibřík: zpočátku kvůli svému malé-
mu vzrůstu, později pro své urputné úsilí udržet se na jednom
místě i navzdory pohromám, jež se na něj řítí. Číst Kolibříka,
melancholický román, jehož tematickou konstantou je smrt 
a umírání, a přesto z něj sálá víra v život a v lidské pokolení, je
jako listovat albem fotografií, probírat se zaprášeným archivem,

dívat se na staré filmy, poslouchat staré desky. Sandro Veronesi potvrdil svou pověst jednoho 
z nejlepších současných italských romanopisců, neboť se přesvědčivě vypořádal s nesnadným
úkolem zachytit ducha času i jeho plynutí a vtisknout individuální zkušenosti kolektivní rozměr.

Přeložila Alice Flemrová
Vázaná, 344 stran, 399 Kč, ISBN: 978-80-207-2029-0, EAN: 9788020720290
Vydává ODEON
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Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách
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„Dobrý den. Jmenuju se Daniele Carradori.“
„Marco Carrera, dobrý den.“
„Moje jméno vám nic neříká?“
„Mělo by?“
„Ano, mělo.“
„Můžete mi ho prosím zopakovat?“
„Daniele Carradori.“
„To je jméno manželčina psychoanalytika?“
„Přesně tak.“
„Aha. Promiňte, ale nikdy bych si nepomyslel, že se s vámi setkám.
Posaďte se. Co pro vás můžu udělat?“
„Vyslechnout mě, doktore Carrero. A až vám řeknu, co vám musím sdělit,
mě pokud možno nenahlásit Lékařské komoře, nebo dokonce Italské
psychoanalytické společnosti, což byste jakožto můj kolega mohl celkem
snadno udělat.“
„Nahlásit vás? A proč?“
„Protože to, co se chystám udělat, je zakázané a v mé profesi se to velmi
přísně trestá. Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že to někdy v životě
udělám, ani bych si nepomyslel, že o tom budu třeba jenom uvažovat,
ale mám důvod se domnívat, že vám hrozí vážné nebezpečí, a jsem je-
diný člověk na světě, který o tom ví. Proto jsem se rozhodl vás informo-
vat, třebaže tím porušuji jedno ze základních pravidel své profese.“
„A sakra. Povídejte.“
„Ale nejdřív bych vás měl požádat o jednu laskavost.“
„Vadí vám ta muzika?“
„Jaká muzika?“
„Žádná, to nic. O co mě musíte požádat?“
„Rád bych vám položil pár otázek, jen abych si potvrdil věci, které mi 
o vás a o vaší rodině byly sděleny, a vyloučil možnost, že jsem si udělal
zavádějící obrázek. Ta záležitost je podle mě poněkud nepravděpodob-
ná, ale nelze ji zcela vyloučit. 
Chápete?“
„Ano.“
„Přinesl jsem si tyto poznámky. Odpovídejte mi jen ano, či ne, prosím.“
„Dobře.“
„Můžu začít?“
„Klidně začněte.“
„Jste doktor Marco Carrera, je vám čtyřicet let, vyrostl jste ve Florencii,
vystudoval jste medicínu na univerzitě La Sapienza v Římě a získal jste
specializaci v očním lékařství?“

„Ano.“
„Jste synem Letizie Calabrò a Proba Carrery, oba jsou architekti, oba
jsou v důchodu, bydlí ve Florencii?“
„Ano. Ale můj otec je inženýr.“
„Aha, dobře. Máte bratra Giacoma, o něco mladšího než vy, žijícího 
v USA, a, omlouvám se, měl jste sestru Irene, která se na začátku
osmdesátých let utopila?“
„Ano.“
„Jste ženatý s Marinou Molitor, slovinské národnosti, zaměstnanou jako
pozemní personál u Lufthansy?“
„Ano.“
„Jste otcem desetileté Adele, která navštěvuje pátou třídu státní základní
školy nedaleko Colossea?“
„Školy Vittorina da Feltre, ano.“
„A která byla od svých tří do šesti let přesvědčená, že má k zádům
připevněnou šňůru, což vás, rodiče, přimělo se obrátit na jednoho spe-
cialistu v oboru dětské psychologie?“
„Na Mága Manfrotta…“
„Jak prosím?“
„Ne, takhle si dával dětmi říkat. Ale ten problém se šňůrou nevyřešil on,
i když Marina si dál myslí, že ano.“
„Chápu. Takže je pravda, že jste se obrátili na specialistu v oboru dětské
psychologie.“
„Ano, ale nechápu, co to má společného s…“
„Je vám jasné, proč vám kladu tyhle otázky, že ano? Já mám jen jediný
zdroj informací a ověřuju si, že je důvěryhodný. Tuto svědomitost nemo-
hu zanedbat, vzhledem tomu, co jsem vám přišel říct.“
„Dobře. Ale co jste mi přišel říct?“
„Ještě pár otázek, jestli vám to nevadí. Budou to otázky trochu
intimnějšího rázu a byl bych rád, kdybyste na ně odpověděl co
nejupřímněji. Cítíte se na to?“
„Ano.“
„Vy hrajete hazardní hry, že ano?“
„No, teď už ne.“
„Ale lze tvrdit, že v minulosti jste byl hazardní hráč?“
„Ano. V minulosti ano.“
„A je pravda, že až do čtrnácti let jste byl mnohem menší než vaši
vrstevníci, takže vám vaše matka začala říkat Kolibřík?“
„Ano.“
„A že ve čtrnácti letech vás otec odvezl do Milána, abyste se tam podrobil
experimentální hormonální léčbě, po níž jste dosáhl normálního vzrůstu,
když jste za necelý rok vyrostl o skoro šestnáct centimetrů?“
„Během osmi měsíců, ano.“
„A je pravda, že vaše matka byla proti tomu, chci říct, že si přála, abyste
zůstal malý, a že ta cesta do Milána byl jediný projev autority vašeho
otce při plnění jeho rodičovské role, jelikož ve své rodině – omluvte mě,
že teď použiji přesný obrat, jímž mi ta skutečnost byla sdělena – je všem
u prdele?“
„Vida! Není to pravda, ale vzhledem k tomu, kdo vám tohle všechno řekl,
tak ano, Marina o tom byla vždycky přesvědčená.“
„Není pravda, že vaše matka byla proti, nebo že váš otec je všem 
u prdele?“
„Není pravda, že můj otec je všem u prdele. Akorát si to vždycky myslela
spousta lidí, obzvlášť Marina. Mají tak rozdílné povahy, ona a můj otec,
že většinou…“
„Nemusíte mi nic vysvětlovat, doktore Carrero. Říkejte mi jen ano, či ne,
dobře?“
„Dobře.“
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„Je pravda, že už spoustu let udržujete vztah se ženou, do níž jste
odjakživa zamilovaný a která se jmenuje Luisa Lattes a v současné době
žije…“
„Cože? Kdo tohle říká?“
„Hádejte.“
„Vyloučeno! To není možné, Marina vám nemohla říct, že…“
„Odpovídejte jen ano, či ne, prosím. A snažte se být upřímný, abych mohl
posoudit důvěryhodnost svého zdroje. Jste dosud zamilovaný nebo jste
ve své manželce mohl vzbudit dojem, že jste dosud zamilovaný do téhle
Luisy Lattes, ano, nebo ne?“
„Kdepak!“
„Takže se s ní tajně nescházíte během konferencí, kterých se účastníte
ve Francii nebo Belgii či v Holandsku, každopádně v místech nepříliš
vzdálených od Paříže, kde Luisa Lattes bydlí? Ani v létě v Bolgheri, kde
pravidelně trávíte srpen ve dvou sousedních rodinných domech?“
„Ale to je směšné! Vídáme se každé léto na pláži i se svými dětmi, třeba
se i dáme do řeči, ale nikdy nás ani nenapadlo ‚udržovat vztah‘, jak jste
řekl, ani se potají vídat, když jedu někam na konferenci.“
„Podívejte, já tu nejsem od toho, abych vás soudil. Jen se pokouším
pochopit, jestli to, co mi vaše manželka řekla, je pravda, nebo lež. Takže
je lež, že vy a tahle žena se potají vídáte?“
„Ano, je to lež.“
„A vy vylučujete, že by o tom vaše manželka mohla být přesvědčená,
třebaže to není pravda?“
„No jistě že to vylučuju! Vždyť se i spřátelily. Jezdí spolu na koni, chci říct
jen ony dvě: děti nechají na krku nám otcům a celé dopoledne se
projíždějí po kraji.“
„To nic nedokazuje. Je možné se s někým spřátelit a stýkat se s ním
každý den právě proto, že na dotyčnou osobu chorobně žárlíme.“
„Ano, ale tohle není ten případ, věřte mi. Marina chorobně nežárlí na
nikoho, já jsem jí věrný a ona to moc dobře ví. 
Nechcete mi prosím už konečně říct, proč jsem údajně v nebezpečí?“
„Takže vy si už roky nedopisujete, vy a tahle Luisa Lattes?“
„Ne!“
„Milostné dopisy?“
„Kdepak!“
„Jste upřímný, doktore Carrero?“
„No ano!“
„Zeptám se vás na to ještě jednou: jste upřímný?“
„Jistě že jsem upřímný! Ale nechcete mi říct…“
„Tak to se vám musím omluvit, ale navzdory mému přesvědčení, které
bylo pevné, to vás ujišťuji, jinak bych sem nechodil, ke mně nebyla
upřímná vaše manželka, takže vám nehrozí to nebezpečí, jak jsem se
domníval, a proto vás nebudu dál obtěžovat. Žádám vás, abyste tuhle
moji návštěvu pustil z hlavy, a snažně vás prosím, abyste o ní s nikým
nemluvil.“
„Cože? Proč vstáváte? Kam jdete?“
„Znovu se vám omlouvám, ale dopustil jsem se hrubé chyby v odhadu.
Na shledanou. Cestu znám…“
„Tak to ne. Vy si sem nemůžete nakráčet, říct mi, že mi hrozí vážné
nebezpečí kvůli něčemu, co vám sdělila moje žena, podrobit mě křížo-
vému výslechu a pak odejít a nic mi neříct! 
Vy mi to teď povíte, jinak vás nahlásím Komoře, to si pište!“
„Uklidněte se, prosím. Pravda je taková, že jsem sem neměl vůbec
chodit a hotovo. Vždycky jsem soudil, že můžu věřit tomu, co mi vaše
manželka o sobě a o vás vypráví, a utvořil jsem si jasný názor na
poruchu, jíž trpí, právě proto, že jsem jí vždycky věřil. Na základě tohoto
názoru jsem v situaci, která mi připadala velice vážná, usoudil, že musím

jednat mimo rámec omezení, jež mi ukládá profesionální deontologie,
jenže vy mi teď říkáte, že ke mně vaše manželka nebyla upřímná
ohledně tak bazální věci, a pokud nebyla upřímná v tomhle, je
pravděpodobné, že neříkala pravdu ani ohledně mnoha dalších věcí,
včetně těch, jež mě přiměly se domnívat, že jste v nebezpečí. Takže vám
opakuji, jde o moji chybu, za niž se vám můžu jen ještě jednou omluvit,
ale od chvíle, kdy ke mně vaše manželka přestala docházet, jsem si
začal klást otázku, zda…“ „Cože? Moje žena k vám přestala docházet?“
„Ano.“ „Jak je to dlouho?“
„Už přes měsíc.“ „Děláte si legraci.“
„Vy jste to nevěděl?“ „Ne, to jsem tedy nevěděl.“
„Nedochází ke mně od sezení… z šestnáctého září.“
„Ale mně říká, že k vám dál chodí. V úterý a ve čtvrtek, ve čtvrt na čtyři,
jako vždycky, já vyzvedávám Adele ve škole, protože Marina musí jít 
k vám. Mám jít pro Adele i dneska odpoledne.“
„Že lže vám, mě vůbec nepřekvapuje, doktore Carrero. 
Problém je, že lhala i mně.“ „No dobře, tak vám v jedné věci zalhala. 
A pak, promiňte, nejsou snad pro vás lži víc osvětlující než zatajovaná
pravda?“
„Pro koho, pro vás?“ „Pro vás psychoanalytiky. Není to tak, že pro vás je
užitečné všechno, pravda i lži, atakdále atakdále?“ „A tohle říká kdo?“
„No, já nevím, vy… Psychoanalytici. Psychoanalýza. Ne? 
Už od malička jsem obklopen lidmi, co chodí na analýzu, a vždycky jsem
slýchal, že, no prostě, setting, přenos, sny, lži, to všechno má svůj vý-
znam právě proto, že pravda, kterou pacient tají, se v nich zachytí. Nebo
ne? V čem je problém, pokud si Marina něco vymyslela?“
„Ne, jestli je ta věc s Luisou Lattes jen nějaká její představa, změní se
tím hodně, v tom případě hrozí nebezpečí vaší manželce.“
„Ale proč? Jaké nebezpečí?“
„Podívejte, moc mě to mrzí, ale už se nehodí, abych s vámi mluvil. 
A neříkejte své manželce, že jsem tady byl, snažně vás prosím.“
„Jak si můžete myslet, že vás nechám odejít, po tom, co jste mi řekl? Já
teď důrazně žádám, abyste…“
„To je marné, doktore Carrero. Klidně mě nahlaste Lékařské komoře,
když myslíte: ostatně si to zasloužím, vzhledem k pochybení, jehož jsem
se dopustil. Ale nikdy mě nedonutíte vám říct, co…“
„Poslyšte, to není žádná představa.“
„Co to říkáte?“
„To, co vám Marina řekla o Luise Lattes, není žádná utkvělá představa.
Je to pravda, vídáme se, píšeme si. Až na to, že to není žádný vztah, 
a hlavně to není manželská nevěra: je to něco mezi námi, co bych ani
nedokázal definovat, a nechápu, jak o tom Marina může vědět.“
„Jste do ní stále zamilovaný?“
„Koukněte, o tohle tady nejde. Jde o to, že…“
„Omluvte mě, ale musím naléhat: jste do ní stále zamilovaný?“
„Ano.“
„Viděli jste se loni v červnu v Lovani?“ „Ano, ale…“
„Napsal jste jí před několika lety v jednom dopise, že se vám líbí způsob,
jímž skáče z břehu do vody?“
„Ano, ale jak to do pr…“
„Složili jste slib cudnosti, tedy že se spolu nebudete milovat, i když po
tom toužíte?“ 
„Ano, ale vážně, jak tohle Marina může vědět? A proč mi neřeknete, co
mi máte říct, bez všech těch průtahů? Tady jde o manželství, do prdele,
a taky o dítě!“
„Nerad vám to říkám, ale vaše manželství už před nějakým časem
skončilo, doktore Carrero. A dítě tu bude další, už brzo, ale nebude
vaše.” .....
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Sandro Veronesi je italský spisovatel. Po absolvování studia architektu-
ry na univerzitě ve Florencii začal psát romány, eseje, rozhovory,
scénáře.
Veronesi popisuje Carrerův život a život jeho příbuzných s velkou láskou
v básních, dopisech, pohlednicích, e-mailech, textových zprávách, 
seznamech nemovitostí, polemikách, textech písní, pojednáních o man-
ga a sci-fi a v lyrických a přesvědčivých prózách.
Díky tomu je Kolibřík bohatým a zajímavým románem spisovatele, který
dal vše, co měl – románu, kterého se obával. Když mu byla diagnos-
tikována rakovina prostaty, měl strach, že dílo nedokončí. Uzdravil se,
nicméně myšlenky na smrt poháněly jeho psaní: „Tato kniha je ta
nejtěžší věc, jakou jsem kdy udělal. Z osobních důvodů – mé zdraví; ale
také jsem použil vše, co jsem skryl ve svém podvědomí. Nyní jsem úplně
prázdný. Vyčerpal jsem své zlaté rezervy. “
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Jak se vaší hlavě zrodil muž, jakým je Marco Carrera?

Přišel z temné hloubky, o které toho moc nevím. Musel jsem tvrdě pra-
covat, abych ten příběh objevil. To se stalo při psaní. Když jsem dostal
nápad na povídku Beppe Fenoglia, neměl jsem tušení, že Irene později
spáchá sebevraždu. Teprve poté, co ji její malý bratr zachránil, se ta
myšlenka zlověstně vkradla do mé hlavy. To je detail, ale charakterizuje
tuto knihu, kterou jsem napsal úplně odlišně od všech mých předchozích
titulů. Nechal jsem příběh běžet. 

Co to s vámi udělalo, když jste v sobě objevil tolik smutku?

Podcenil jsem, kolik utrpení a smutku jsem v sobě za ta léta nesl.
Vždycky jsem si myslel: každého něco bolí. Vzplane a zhasne. Proto mě
překvapilo, když jsem v sobě objevil takové množství smutku, které se
nashromáždilo během desetiletí. A musel jsem se od toho osvobodit.
Nepíšu o věcech, které se staly, ale vyšlo ze mě něco, co muselo být
řečeno. 
Zhroutil jsem se z věcí, které by se mě normálně nikdy nedotkly. Začal
jsem být velmi nestabilní, velmi křehký. A uvědomil jsem si, že se toho
smutku musím zbavit, že se s tím musím vypořádat. Pomohlo mi, že
jsem spisovatel a že mám příležitost zpracovat to v románu. Smutek je
tématem této knihy. 
I proto vyprávím příběh fragmentárně. Život Marca Carrery nelze vylíčit
chronologicky. Pokud se vzdáte diktatury chronologie, můžete v nové
kapitole nechat lidi, které znáte, zemřít nebo jinak zmizet ze svých

životů. Postavil jsem příběh tak, abych pomstil svou smrt a zároveň
ukázal radost, odvahu a naději, že v životě jdou ruku v ruce se smutkem.

Pravidelně odkazujete na román Doktor Živago od Borise
Pasternaka. Je to oblíbená kniha Marca Carrery a jeho milenky 
z dětství Luisy. Chtěl jste napsat moderní obdobu Živaga?

Vůbec ne. Pasternaka velice obdivuji. Jeho knihu jsem přečetl několikrát.
Živago byl oční lékař, stejně jako můj Marco Carrera, a to je pro mě
důležité.
Když jsem se přestěhoval do Říma a usiloval o to, stát se spisovatelem
i když jsem zatím nic nepublikoval, potkal jsem dívku, a na její dotaz, čím
jsem, odpověděl jsem, že oftalmolog. Kdybych řekl „spisovatel“, zeptala
by se mě, co jsem napsal. Ale oční lékař zní tak nudně, že se o mě 
z tohoto hlediska už nikdo nikdy nezajímal.
Láska mezi Marcem a Luisou není nemožná. Ale navzdory velkým
emocím, které si navzájem na dálku vyznávají, nakonec nechtějí být
spolu. Jistě, existuje láska. Život. Slova lásky, která zaplňují milostné
dopisy – nyní by to byly pravděpodobně textové zprávy – jsou velmi
silná, živí vášeň. Dopisy jsou romantické, nevyhýbám se patosu. Já
osobně dávám přednost skutečné každodenní lásce. Jako spisovatel žiji
mezi slovy, ale to mi v lásce nestačí. 

Do své knihy začleňujete spoustu hudby…

Když se cítím špatně, pustím si nějakou skladbu, otevřu Under the

Sandro Veronesi (narozen
1959) je italský prozaik, esejista
a novinář. Poté, co získal titul po
studiích architektury na uni-
verzitě ve Florencii, se rozhodl
pro spisovatelskou kariéru.
Veronesi vydal svou první knihu
ve věku 25 let, básnickou sbírku
(Il resto del cielo, 1984), která
zůstala jeho jediným lyrickým
počinem. Od té doby vydal pět
románů, tři knihy esejů, jedno
divadelní dílo, napsal mnoho
úvodů k románům a sbírkám
esejů, dále zpracoval rozhovory,
scénáře a televizní programy.
Veronesi byl dvakrát oceněn
nejprestižnější italskou literární
cenou Premio Strega: v roce
2006 za román Caos calmo 
a v roce 2020 za román Il coli-
brì.. 
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Vulcano od Malcolma Lowryho na kterékolii stránce, moje nálada se
okamžitě změní. Krása je v mnoha podobách. Pokud chci slyšet Davida
Crosbyho, mohu poslouchat Davida Crosbyho. Na rozdíl od našich
rodičů máme nyní veškerou krásu světa na dosah ruky.

Proč váš příběh končí až v roce 2030?
To je čas, kdy podle mě pravda prohraje s tím, co nazýváme dosažení
svobody. Stále více se vzdalujeme pravdám, kterých se musíme držet,
abychom mohli žít společně. Nesmíme zapřít shoa. Nesmíme popřít
důležitost očkování. Žijeme s příliš mnoha lidmi na relativně malé
planetě a myslím si, že hodnota svobody je dnes přeceňována a že jde
o základní pravdy. 

To je také část vaší knihy, ve které vedete politický spor 
s Carrerovou dcerou jako loutkou nového světa, v němž jsou de-
zinformace moderními válečnými prostředky…

Neměl jsem na výběr. Před časem učinila naše „vláda změny“ Matteo
Salviniho katastrofální rozhodnutí uzavřít přístavy pro lodě. Přestal jsem
psát a strávil osm měsíců kampaní proti tomu. Zúčastnili se jí spiso-
vatelé, režiséři a další lidé z kulturního světa. Bylo to nejvíce politicky
angažované období mého života. Musel jsem však přestat, protože jsem
měl problémy se srdcem a lékaři mi přikázali měsíc odpočívat doma. Je
příliš brzy na to, abych zemřel. A pak jsem si vzpomněl, že mám k nap-
sání román. Protože jsem už nemohl fyzicky protestovat, musel jsem
psaním osvobodit své politické utrpení. Ale nyní existuje vývoj, ze
kterého můžeme čerpat naději. Třeba mé nejmladší děti. Tuto myšlenku
jsem zpracovával ve své knize a poté se objevila Greta Thunbergová.
Ano, je to možné! A stává se to! Vědci nebyli schopni dosáhnout toho, co
Greta udělala svými varováními. Tam leží moje naděje do budoucnosti. 

Dáváte čtenáři hodně, pak tedy: co si ještě musíme přečíst?

Osobně rád čtu americké autory jako Richard Ford, Louise Erdrich,
Jennifer Egan a Rick Moody nebo staré Brity jako Ian McEwan, ale je tu
i úžasná generace Italů. Samozřejmě lidé jako Paolo Cognetti a Niccolò
Ammaniti, ale také mladí lidé jako Marco Missiroli. A pak autoři,  kteří ne-
jsou, jako moje generace ovlivněni druhou polovinou 20. století. Osobně
jsem znal Alberta Moraviu, Leonarda Sciasciu a Giorgia Caproniho…

Jak a kde jste trávil dny povinné karantény?

Doma se svou římskou rodinou – mojí manželkou a dvěma dětmi, kterým
je 10,5 a 7 let.

A co vaše další děti?

Můj 20letý syn žije v izolaci v Prato se svou přítelkyní. Mám ještě
28letého syna v Londýně a 26letého syna uvězněného v Austrálii.
Snažíme se ho dostat zpět do Itálie. 

Načerpal jste nějakou novou zkušenost?

Žiju domácím životem, rozhodně ne životem spisovatele. Nečtu, ani
nepíšu. Už nemám čas. V domácnosti je tolik práce. Musíme zůstat 
s dětmi, nechat je studovat, jít nakupovat. Takže držím krok s rodinou 
a nepracuji.

Posluží vám to při budoucím psaní?

Nedávno jsem četl tweet od Stephena Kinga. Říká, že autoři, kteří dávají
své příběhy do současnosti, se musí zastavit a zamyslet se nad tím, co
je současnost. Současnost, kterou jsme znali, a minulost. Vedu si deník
a píšu v noci, když jsem naprosto vyčerpaný.

Co si o tom všem myslíte?

Včera v noci jsem ve svém deníku přemýšlel o něčem, co jsem před
několika dny řekl v nizozemském televizním programu. Ve skutečnosti
jsme virus. Corona je protilátka. Podíváme-li se na to z pohledu přírody,
nebezpečným organismem je člověk, který se chová jako virus a pokouší
se formovat vše podle svého vkusu a potěšení. Ptám se sám sebe, jaký
má smysl člověk na této planetě? Viděli jsme, že příroda se dříve či
později zbaví druhů, které nepotřebuje. Nemyslím si, že to je boží trest.
Je to naturalistická / vědecká reakce. Mnoho autorů jako Manzoni,
Céline, Giono, Camus napsalo knihy o moru…

Myslíte si, že je literatura v takových dobách nezbytná?

Mnoho věcí již bylo předpovězeno. Dramatické složení těchto dystopií je
velmi podobné dnešní realitě. Tato historie, která již byla zažita, nás
může naučit nedělat například určité komunikační chyby. Ale je to všech-
no zbytečné, protože literatura není sdíleným kulturním dědictvím. Je to
něco pro elitu. Ti, kteří dávají noční informace o počtu mrtvých nebo
nemocných, Saramaga nebo Camuse nečetli. Jinak by komunikovali
jiným způsobem. Způsob jejich komunikace nefunguje. Zůstávám doma,
protože jsem součástí elity, která je dobře čitelná a pro kterou literatura
slouží svému účelu.

Máte nějaké ohlasy od čtenářů na vaši knihu Il Colibrì, která získala
cenu Premio Strega?

Rozhodně to není něco, s čímž kalkuluji. Jsem zavřený ve svém domě 
a nemohu jít do knihkupectví, abych zjistil, zda někdo náhodou nedrží
nebo nekupuje moje knihy. Kniha se prodávala už dlouho předtím, než
se knihkupectví zavřela. A možná to lidé čtou doma.

Byl jste šokován, když jste viděl, že jsou všechna knihkupectví,
školy a univerzity zavřené?

Jsem šokován, když vidím, že veřejné služby jsou stále otevřené. Jsem
šokován, když vidím autobusy jedoucí po městě. Poslední společenskou
věcí, kterou jsem udělal, bylo strávit hodinu a patnáct minut v Libreria
Feltrinelli v římském Largo di Torre, než se město zavřelo.

Co jste tam dělal?

Koupil jsem několik dopisů od Becketta a eseje od Saula Bellowa (There
Is Simply Too Much to Think About). Na zadní straně obálky je fráze,
kterou jsem sám lépe napsat nemohl, ale je to něco, co jsem si jako
spisovatel vždy myslel: „Jediné věci, na kterých opravdu záleží, je péče,
víra a láska. Pokud nás toto nezajímá, pak zahyneme – knihy staré 
i nové a také romanopisci a vlády. Pokud věříme v existenci ostatních,
pak je to, co píšeme, nutné,“ říká Saul Bellow. Četl jsem to poslední den
předtím, než byl veřejný svět zavřený.

(Ze zahraničních pramenů)
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Bernadette von Dreien
CHRISTINA
KNIHA II. – VIZE DOBRA 

Již od svého narození Christina
projevuje podivuhodný vhled 
do dění dnešního světa, který svědčí
o nové dimenzi lidského bytí. 

„Právě se nacházíme na začátku
porodního kanálu. Tam je to tmavé 
a těsné. Dobré na tom je, že něco 
takové trvá vždy jen určitou 
dobu. Lásku nelze zastavit, 
pouze zdržet. Neboť Země se 
rozhodla pro lásku a proto 
v konečném důsledku může jít pouze
do lásky.“

Christina von Dreien
NAKONEC VŠECHNO 
DOBŘE DOPADNE

Kniha pojednává o tom, jak 
můžeme konstruktivně čelit 
chaosu kolem současné globální
pandemie a jak pozitivně
přistupovat ke „snahám“, jež nás
mají za úkol vyděsit. Drobná 
knížečka, která dodává velkou
odvahu. Je výzvou, abychom
rozšířili svůj horizont vnímání 
a vlastní odpovědnost za světové
události přesunuli z politické
úrovně na každého z nás.

Jan van Helsing
KNIHA ZA MILION

Věříte na náhody?
Proč by se asi scházely různé
mužské spolky ve skrytu 
a v utajení, kvůli čemu by se jejich
členové vázali mezi sebou přísahou 
mlčenlivosti? Jen tak pro zábavu?
Existuje několik malých tajemství,
která jsou známa pouze vyvoleným 
a jež jsou prostým lidem upírána –
jedná se totižo klíč k reálnému
úspěchu.

Kerstin Simoné
THOVT
TRANSFORMAČNÍ KLÍČ 
PROJEKT LIDSTVO 

Atlanťan Thovt v této knize zřetelně
osvětluje souhru a interakci nás
všech na velkém plánu s názvem
Projekt lidstvo. Dosud nikdy se 
neobracel k lidstvu s tak neodklad-
nou naléhavostí. Čas se krátí.
Odhaluje pravdu o našem světě 
a společně s Ra, bohem Slunce,
předává lidstvu klíč k duchovní 
a tělesné transformaci.

Dr. Joe Dispenza
PROBUĎTE SVÉ BOŽSTVÍ

Co to znamená, probudit své
božství? Co kdybyste se dokázali
naladit na frekvence mimo hranice 
hmotného světa? Vytvořit si novou
budoucnost a transformovat svou
biologickou podstatu tak, abyste se
zcela uzdravili? Dr. Joe Dispenza
nabízí v knize ucelený program 
s širokou škálou účinných metod 
a cvičení, které vám umožní
vykročit z fyzické reality do
jemnohmotného světa lásky.

Jason Mason
MŮJ OTEC BYL MIB

Kdo jsou tito záhadní Muži v černém
(=MiB), kteří se od 50. let minulého
století objevují 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 –
whistleblower odhaluje výbušné
informace!
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století objevují 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 –

whistleblower odhaluje výbušné

informace!

Rozhovor s nádhernou mladou ženou ze Švýcarska jménem
Christina von Dreien, nám může pomoci připomenout pravdu 
o našem bytí a vesmíru: struktura našeho vesmíru je nakonec
LÁSKA.
Christina si je vědoma své vícerozměrné existence a nikdy neza-
pomněla na vědomí svého pravého bytí. A nikdy neztratila svou sku-
tečnou povahu. Christina patří ke generaci, která sem přišla jako
vyslankyně nové éry. Vyzařuje z ní ohromné množství lásky. Pře-
svědčuje energií svého pravého bytí: vysokou etikou a autenticitou,
jednoduchostí a zároveň vtipnou moudrostí, která sahá daleko za její
pozemské roky života.

Z astrologického hlediska jsme jako lidstvo právě na prahu nového
věku – zimní slunovrat, 21. prosince 2020, zde na severní polokouli,
je považován za oficiální začátek věku Vodnáře.
Jinými slovy, přešli jsme z věku Pisceana do věku Vodnáře, a když
se nyní díváme na náš svět, vidíme, že s přechodem zažíváme určité
potíže, nebo by se tak mohlo zdát ... A ... Christina. A řekněte nám,
o čem Gaia, naše planeta, rozhodla? A jaký je další krok pro lidstvo?
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UFO, dotěrně se jich vyptávají,

konfiskují jim pořízené fotografie, 

a dokonce je někdy i ohrožují?

Tajný vesmírný program, Němci 

z Antarktidy a mimozemšťané –

whistleblower odhaluje výbušné

informace!

Jako kolektivu (vědomí lidstva) je nám jasné, že jdeme spolu se
Zemí, protože Země zvyšuje svou frekvenci, ale to, co vypadá pro
jednotlivce jako zásadní, může být mnohé úplně jiné, protože
každý má jiný stav vědomí.
A ne každý se probouzí. Existují lidé, kteří se v této inkarnaci ne-
probouzí. A pak pro tyto lidi, kteří se nyní neprobudí, je současná
doba mnohem náročnější. Protože vidí a prožívá pouze 3-D (3-
dimenzionální svět), a tak věří, že se všechno zhoršuje a zhoršu-
je, a ano, na fyzické úrovni je to právě teď velmi náročné.
Z mého pohledu je to však jen proto, že si Unlight uvědomuje, že
jeho čas se krátí. A samozřejmě (nevítaní) věří, že mohou usku-
tečnit své plány a že jejich plány uspějí.
Ale nemyslím si, že jejich plány uspějí, protože Země se rozhod-
la, že zvyší svou frekvenci. A protože Země o tom rozhodla, bude
se to dít.

Nemůžeme zastavit planetu!

I když někdy věříme, že to dokážeme, ale ... Je to stejné jako 
u Lásky, protože Země se rozhodla zvýšit frekvenci, jdeme
směrem k Lásce. A ani Lásku nelze zastavit! Může to být jen
zpožděno.
A opatření, která se zavádějí s celým tímto příběhem, který se
odvíjí právě teď, vypadá jako zpoždění. A všechno se komplikuje.
Ale Lásku nelze zastavit.

Vydala jste novou knihu „Am Ende Ist Alles Gut“ (Nakonec
všechno dobře dopadne). A během semináře Live-stream
jste hovořila o tom, jak je velmi užitečné a důležité představit
si, že nakonec bude všechno v pořádku. A láska se bude šířit

na naší planetě a všechno bude krásné. Také jste říkala, že
čím více se na něco soustředíme, tím snáze toho dosáh-
neme…

Ano, když si to představíme, pak se to začíná  projevovat, protože
o tom přemýšlíme, ale to, co má ve skutečnosti sílu projevu, jsou
naše emoce.

Jinými slovy, naše emoce jsou neuvěřitelně důležité, když si
představujeme něco, co bychom chtěli projevit. 

Bez emocí je to jako mobilní telefon bez energie. 

To je dobrá analogie. Když se dostaneme do kontaktu 
s lidmi, jejichž emoční energie spočívá především ve vibraci
strachu, tato vibrace se otře i o nás. Kolektivní vědomí má
obrovský vliv na to, co se v našem světě ještě může stát – co
se případně projeví nebo ne.

Kolektivní vědomí neovlivňuje pouze nás, ale my (jako jednotlivci)
máme také vliv na kolektivní pole.
Vše, co si myslíme, cítíme a děláme, se automaticky zadává do
pole. A když se snažíme dosáhnout vysoké rezonance, jinými
slovy, že máme pozitivní emoce a soustředíme se na pozitivní
aspekty, protože ve všem je něco pozitivního i v současných
událostech, protože žijeme v dualistické realitě a když vidíme, že
ta je nabitá špatnými zprávami, pak někde musí být také spousta
dobrých zpráv.
A když se automaticky soustředíme na pozitivní aspekty, budeme
se cítit lépe; to se automaticky promítne do kolektivního vědomí.
Kolektivní pole je určitě velmi husté, protože tolik lidí se bojí. 



Zakoupit můžete zde:

Zakoupit můžete zde:

Zakoupit můžete zde:

Zakoupit můžete zde:

Zakoupit můžete zde:

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/280433/christina-vize-dobra/https://www.kosmas.cz/knihy/287545/nakonec-vsechno-dobre-dopadne/

https://www.kosmas.cz/knihy/273048/probudte-sve-bozstvi/ https://www.kosmas.cz/knihy/255353/muj-otec-byl-mib/

Bernadette von Dreien
CHRISTINA
KNIHA II. – VIZE DOBRA 

Již od svého narození Christina

projevuje podivuhodný vhled 

do dění dnešního světa, který svědčí

o nové dimenzi lidského bytí. 

„Právě se nacházíme na začátku
porodního kanálu. Tam je to tmavé 
a těsné. Dobré na tom je, že něco 
takové trvá vždy jen určitou 
dobu. Lásku nelze zastavit, 
pouze zdržet. Neboť Země se 
rozhodla pro lásku a proto 
v konečném důsledku může jít pouze
do lásky.“

Christina von Dreien
NAKONEC VŠECHNO 
DOBŘE DOPADNE

Kniha pojednává o tom, jak 

můžeme konstruktivně čelit 

chaosu kolem současné globální

pandemie a jak pozitivně

přistupovat ke „snahám“, jež nás

mají za úkol vyděsit. Drobná 

knížečka, která dodává velkou

odvahu. Je výzvou, abychom

rozšířili svůj horizont vnímání 

a vlastní odpovědnost za světové

události přesunuli z politické

úrovně na každého z nás.

Dr. Joe Dispenza
PROBUĎTE SVÉ BOŽSTVÍ

Co to znamená, probudit své

božství? Co kdybyste se dokázali

naladit na frekvence mimo hranice 

hmotného světa? Vytvořit si novou

budoucnost a transformovat svou

biologickou podstatu tak, abyste se

zcela uzdravili? Dr. Joe Dispenza

nabízí v knize ucelený program 

s širokou škálou účinných metod 

a cvičení, které vám umožní

vykročit z fyzické reality do

jemnohmotného světa lásky.

Jason Mason
MŮJ OTEC BYL MIB

Kdo jsou tito záhadní Muži v černém

(=MiB), kteří se od 50. let minulého

století objevují 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 –

whistleblower odhaluje výbušné

informace!

A čím více lidí do pole vloží něco pozitivního, tím lépe se nám
bude žít. Ani na to nemusíme myslet.
Musíme se soustředit na něco pozitivního! Musíme se postarat 
o to, abychom se cítili dobře a dařilo se nám dobře. A to, co dě-
láme, se bude lišit v závislosti na tom, kdo jsme. Někdo si rád
zatancuje v obývacím pokoji, jiný si rád poslechne dobrou hudbu,
další si užije dobrou konverzaci nebo ... na tom nezáleží, dokud
se nikomu neublíží.

Říkáte, že máme duchovní tým, který nám pomáhá. Jak s ním
můžeme navázat kontakt, abychom vytvořili více vertikálních
spojení. Jsme tak často zabaleni do našeho hmotného světa,
že úplně zapomeneme věnovat pozornost novým myšlen-
kám nebo novým způsobům, a už nevidíme ani neslyšíme
nic jiného, a všechno zůstává stejné. Pokud však toužíme po
změně ... věřím ... snad to pomůže lidem o tom něco slyšet?
Jak se dostat do kontaktu s naším duchovním týmem?

K tomu potřebujeme především klid a ticho. Protože jinak jsme
vždy rozptýlení. A nechat si čas pro sebe. A ... pak, když chceme
navázat kontakt s na-
ším duchovním tý-
mem, pak už na něj
musíme jen myslet.
Protože když na něco
myslíme, už jsme tam.
A .... ano, můžeme 
o něm přemýšlet a po-
ložit otázku.
Odpověď je u každého
člověka individuální.
Pro některé lidi je to jen
pocit, jiní vnímají obra-
zy nebo se jim zjevuje
myšlenka...

Nebo je to zprávu, na
níž čekáme? Nebo?...

Ano, a musíme dávat pozor, aby nás naše očekávání neomezo-
valo. A musíme žádat o pomoc, jinak se nám nedostane, protože
máme svobodnou vůli. Ale nemůžeme si o ní předem vytvářet
představu, jak bude vypadat. Někdy přijde, ale jako pomoc nevy-
padá. 
A když není žádný štítek označující „pomoc“ a pomoc nezapadá
do naší představy o tom, jak by měla vypadat, pak existuje
možnost, že nám bude chybět...

Nebo to možná dokonce vědomě zablokujeme, protože to, co
se teď děje, je hrozné ... Ano, bohužel až moc dobře ro-
zumím.
Tady ve Spojených státech jsme měli nedávno volby a řekla
bych, že mezi lidmi došlo k velké polarizaci. A výsledky voleb
to odrážely. Bylo to téměř 50/50. A jasně došlo k rozkolu. Lidé
jsou na opačných koncích spektra a útočí na sebe. Co
můžeme udělat, abychom zabránili dalšímu oddělení a roz-
dělení? A místo toho pomoci lidem znovu se spojit?

No ... Obecně, když už mluvíme o volbách, vždy se snaží lidi
rozdělit. To znamená postavit je proti sobě. A to je se vším, že?
Že v nás a mezi námi existuje vůle k rozdělování se.  A děje se to
za účelem získání moci na úkor jiných. A lidé používají svou sílu
a vitalitu proti sobě. Nejsou schopni řídit svět tak, jak by chtěli.
Lidé jim však k tomu dávají svolení. No ... například tím, že jsme
se nechali postavit proti sobě. A pokud například v určitém
okamžiku povstanou všichni lidé a řeknou: „od nynějška nám
záleží jen na lásce“, a rozhodnou se udělat to, co b y mělo být
vlastní všem, pak by najednou už nebyla žádná válka. Pokud
každý jedinec uvěří, že je to všechno o Lásce, pak by mnoho
(negativních) věcí, které na naší planetě stále máme, zmizelo.
A proto je v nás skutečně síla. A často si myslíme: jediný člověk
nemůže přinést mnoho změn. A je to pravda: jediný člověk ne-
může změnit celý svět. Pokud si však tisíce lidí myslí, že nemo-
hou nic změnit, nyní by změnily své myšlení: a byli by pře-
svědčeni, že mohou vytvořit něco jiného, pak najednou můžeme
změnit náš svět!

Nejde o to, kdo je prezidentem nebo koho volíme, ale
mnohem důležitější je zachovat si svůj vlastní hlas a být tou
změnou, kterou si přejeme vidět v našem světě.

No ... Podle mého názoru existuje výrazný rozdíl v tom, kdo se
stane prezidentem. Je však důležité si pamatovat, že nakonec
jsme tou změnou přece jenom my.
Jinými slovy, pokud si přejeme žít v mírumilovném světě, musíme
začít jednat a nemůžeme čekat, až někdo – nezáleží na tom, kdo
– vytvoří nějaký zákon, na jehož základě bychom měli být míru-
milovní. To se určitě nedočkáme.
Je důležité, aby lidé toužili po mírumilovném světě ze svého nitra.
Teprve potom to bude fungovat. A že každý začíná sám od sebe.
I když tato změna vytváří pouze malý efekt, postupně může být
rozhodující. Nemůžeme čekat na někoho, který vyřeší všechny
naše problémy. Určitě máme k dispozici pomoc. To je jistě prav-
da. Ale nakonec jsme to my, kdo potřebujeme provést změnu.
Protože jde o náš život!
A my jsme ti, kteří žijí zde na Zemi. My jsme ta změna ... 
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Bernadette von Dreien
CHRISTINA
KNIHA II. – VIZE DOBRA 

Již od svého narození Christina
projevuje podivuhodný vhled 
do dění dnešního světa, který svědčí
o nové dimenzi lidského bytí. 

„Právě se nacházíme na začátku
porodního kanálu. Tam je to tmavé 
a těsné. Dobré na tom je, že něco 
takové trvá vždy jen určitou 
dobu. Lásku nelze zastavit, 
pouze zdržet. Neboť Země se 
rozhodla pro lásku a proto 
v konečném důsledku může jít pouze
do lásky.“

Christina von Dreien
NAKONEC VŠECHNO 
DOBŘE DOPADNE

Kniha pojednává o tom, jak 
můžeme konstruktivně čelit 
chaosu kolem současné globální
pandemie a jak pozitivně
přistupovat ke „snahám“, jež nás
mají za úkol vyděsit. Drobná 
knížečka, která dodává velkou
odvahu. Je výzvou, abychom
rozšířili svůj horizont vnímání 
a vlastní odpovědnost za světové
události přesunuli z politické
úrovně na každého z nás.

Jan van Helsing
KNIHA ZA MILION

Věříte na náhody?
Proč by se asi scházely různé
mužské spolky ve skrytu 
a v utajení, kvůli čemu by se jejich
členové vázali mezi sebou přísahou 
mlčenlivosti? Jen tak pro zábavu?
Existuje několik malých tajemství,
která jsou známa pouze vyvoleným 
a jež jsou prostým lidem upírána –
jedná se totižo klíč k reálnému
úspěchu.

Kerstin Simoné
THOVT
TRANSFORMAČNÍ KLÍČ 
PROJEKT LIDSTVO 

Atlanťan Thovt v této knize zřetelně
osvětluje souhru a interakci nás
všech na velkém plánu s názvem
Projekt lidstvo. Dosud nikdy se 
neobracel k lidstvu s tak neodklad-
nou naléhavostí. Čas se krátí.
Odhaluje pravdu o našem světě 
a společně s Ra, bohem Slunce,
předává lidstvu klíč k duchovní 
a tělesné transformaci.

Jason Mason
MŮJ OTEC BYL MIB

Kdo jsou tito záhadní Muži v
černém (=MiB), kteří se od 50.
let minulého století objevují 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 –

Používáte termín elementární duchové. Jsou všude kolem
nás ... v rostlinách a přírodě. Zmínila jste, že by bylo uži-
tečné, kdybychom s nimi mluvili, i když o nich vědomě
nevíme. Protože přijímají naši energii, když je oslovíme.
Rozumím tomu správně?

Ano, duchové přírody neodejdou z vlastní vůle. Jejich účelem je
zůstat s přírodou. Jsou přítomny s rostlinami a kameny a také 
s pokojovými rostlinami a v parcích. Jejich posláním je být pří-
tomný, a proto tam chtějí být. A jako lidé se musíme o přírodu
starat svědomitě.
A když si uvědomíme, že skřítci a elfové jsou skuteční, pak to tito
elementární duchové vycítí. A pak vědí: ‚Ach, tato lidská bytost si
uvědomuje, že existujeme! ' A jou šťastní!
Můžeme s nimi mluvit a oni nás slyší. Děláme spoustu věcí, které
jsou škodlivé: jako 5G, ukládání odpadů do oceánů a řek a mno-
ho dalších zrůdností. A to vede k tomu, že elementární duchové
nemohou v takovém prostředí dobře žít. Ničíme jejich prostor,
jejich stanoviště. A i když jsou to jemné nebo éterické bytosti a my
jsme fyzické bytosti, jakékoli fyzické akce, které podnikneme,
mají určitý a přímý účinek na jemné dimenze reality. To je něco,
co může být pro mnoho lidí obtížné pochopit, protože ony / my
nemusíme tyto různé dimenze vnímat. Ale to samozřejmě nezna-
mená, že neexistují.
Musíme si uvědomit, že jsme schopni (vědomě) vnímat jen malou
část širokého pásma světelného spektra. A všechno ostatní, co
nejsme schopni vidět, přesto existuje. A s elementárními duchy je
to stejné: nacházejí se ve vrstvě dimenzí, které většině lidí unika-
jí. A pokud například kácíme stromy, je užitečné – několik dní
před tím, než k tomu přistoupíme, jít ke stromu a seznámit jeho
ducha s naším záměrem, aby měl čas odejít. 

Říkala jste, že jsme kdysi všechny tyto éterické bytosti
vnímali. Ne v tomto životě, ale v jiné době, v historii naší
Země. A pro nás je důležité, abychom skutečně znovu spojili
vše, od čeho jsme byli odříznuti, ale ve skutečnosti to víme.
Je to správně?

Ano, rozhodně! V historii naší planety bylo období, kdy byla Země

méně hustá než dnes. A „lidé“ – tedy ti, kteří v té době žili – měli
mnohem subtilnější nebo éteričtější energetické tělo a neza-
pomněli. A Země byla v té době jako ráj. Od té doby máme
vrozenou touhu přeměnit Zemi v ráj. 
Tyto informace máme uloženy v sobě. Toužíme po ráji. A protože
naše planeta Země zvyšuje svoji frekvenci a plán je takový, že
Země vstupuje do vyšších vibrací a že na naší planetě vládne
Láska, pak to tak bude: Země se znovu stane krásnou a lidé
budou méně zapomínat (a pamatovat si více).
Protože z mého pohledu není účelem lidí zapomenout na všech-
no. V této době a fázi, ve které nyní žijeme, bylo normou, aby lidé
na všechno zapomněli, jakmile osídlili tuto planetu. Pozitivním
aspektem však je, že všechno v našem životě je pouze fází,
kromě té, z níž je vytvořen vesmír a kterou je LÁSKA.
A i když nyní zažíváme něco špatného, otázkou zůstává, jak
dlouho to bude trvat? Existuje možnost, že to může trvat věčnost,
ale v určitém okamžiku to zmizí, protože to odporuje podstatě
vesmíru.
Je skutečně úžasné vědět, že struktura našeho vesmíru je
LÁSKA. Věřím, že to může být pro publikum také uklidňující.

A obzvláště nyní, když tolik lidí zažívá strach, máme odpo-
vědnost, protože víme, že jsme spojeni s Láskou, a tak se strachu
nepoddáme.
Protože zatímco zažíváme strach, nemůžeme nikomu pomoci,
také nemůžeme najít řešení problémů, protože naše hlava není
jasná, jinými slovy, nic nefunguje a zatímco zažíváme strach,
ztrácíme také  důvěru a mnoho lidí si uvědomuje zásadní význam
nebát se, o to důležitější je, abychom se skutečně soustředili na
pozitivní výsledek!

Skvělé! Mám další otázku, která nás vede trochu jiným
směrem. V jedné ze svých knih jste zmínila, že – a nyní
parafrázuji, že tradiční čínská medicína je skutečně rozvi-
nutým uměním uzdravovat. Můžete k tomu něco říct? 

Ne, k tomu nemohu nic říct. Toto téma vyčerpala  matka v prvních
dvou knihách, v nichž se zabývá mými myšlenkami.  
Ale přece jenom bych ráda něco dodala. Všichni, prosím, zvažte,
že i jako jednotlivci máme obrovský vliv. A když se soustředíme

na pozitivní perspektivy 
a vložíme něco dobrého do
kolektivního pole vědomí – 
i když máme pocit, že se nic
nemění – se budeme cítit
lépe. Protože můžeme
zobrazit pouze velmi nepa-
trný fragment; zatím opravdu
nevíme, co se stane s tím, co
jsme dali do pole. Určitě to
má účinek, protože jsme
spojeni se vším a všemi, 
a proto vše ovlivňuje všech-
no ostatní.

(Rozhovor vedla 
Bettina Zumdick, upraveno 

a kráceno KNIHY) 
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Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách

Zapomeňte na ospalé hodiny dějepisu a vstupte do poznání
historie, jež vás bude bavit. Dan Carlin vám ukáže, 

že zkoumat dějiny je jako navštívit odlehlou cizí planetu,
kterou však také obývají lidé. Biologicky stejní, jen kulturně

odlišní. Co vše se můžeme z jejich osudů a z trosek
vyspělých civilizací dozvědět sami o sobě?

Naše planeta už zažila více epoch zářivých impérií, městského způsobu života, věku bohat-
ství, moci, písma a literatury, obchodu, vojenské vyspělosti a komunikace na dálku. Stačí
pohlédnout na vizualizace měst starověkých zemí a jsme ohromeni. Bohužel pak také
přišel čas jejich strmých pádů, po kterých následovala období úpadku a zapomnění. Obraz
tehdejšího života skládáme jen z archeologických nálezů a literárních zdrojů.
Čeká něco podobného i nás? Nebo je éra nukleárních zbraní natolik jasnou předzvěstí
úplného konce světa, že nás chrání před vypuknutím třetího globálního konfliktu? A usto-
jíme velké přírodní katastrofy či útoky nemocí? Nevíme. Jisté je, že člověk je stále
poměrně agresivní živočišný druh a kapitoly z minulosti mohou být předzvěstí budoucího
dění.
Hardcore historie není obyčejná historická kniha. Dan Carlin, tvůrce stejnojmenného
úspěšného podcastu, talentovaný vypravěč příběhů, spojuje minulost a budoucnost
nečekanými způsoby. Milovníci dějin díky němu nahlédnou na historii z jiné perspektivy 
a ti, kdo hodiny dějepisu ve škole protrpěli, v sobě objeví netušené sympatie k tomuto
oboru. Hardcore historie je také lékem proti domýšlivosti a příkrým soudům vůči našim
předkům.

Přeložila Lenka Lichtenberg
Vázaná, 248 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7555-128-3

https://www.melvil.cz/kniha-hardcore-historie/Zakoupit můžete zde
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Předzvěst pandemie?
V dnešní době je život mnohem bezpečnější, než býval dřív.
Přibližně do poloviny 18. století lidé žili v nepředstavitelně smrtícím
prostředí. Hrozba úmrtí, především toho předčasného,
způsobeného nemocemi, je nám mnohem vzdálenější než takřka
všem generacím před námi.
To je ostatně jeden z aspektů, který naši moderní realitu výrazně
odlišuje od reality našich předků. V dnešní době nepočítáme 
s vysokou úmrtností dětí v raném věku – to je ale historická
anomálie. Jsme kvůli tomu jiní? Proč ano, nebo proč ne? Nemoci
a epidemie, s nimiž se naši předci běžně potýkali, a pandemie,
kterým občas čelili, se vymykají našemu chápání. Jen si před-
stavte, co by nastalo, kdyby nějaká nákaza zahubila byť jen deset
procent dnešní světové populace. Toto procento se ani zdaleka
neblíží nejhorším bilancím některých epidemií v minulosti. Se
současným počtem obyvatel Země by to ale znamenalo sedm set
milionů obětí v krátkém čase. Zemřel by každý desátý člověk,
celkově asi desetkrát víc lidí než ve druhé světové válce. Jaký by

l Rodí tvrdá doba drsné lidi? A doby blahobytu 
změkčilé?

l Proč byla výchova dětí pomocí násilí dlouho 
považována za projev správné péče?

l Byli starověcí Asyřané „nacisty” své doby 
a svůj brutální konec si zasloužili?

l Proč zkolabovala celá středomořská civilizace 
doby bronzové?

l Znamenal pád Římské říše pro její obyvatele 
pohromu, nebo vítanou změnu?

l Ochrání nás před další světovou válkou hrůza 
z nukleárních zbraní? Kolikrát jsme už stanuli 
na jejím prahu?
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to mělo dopad? I kdyby nás postihla nějaká moderní nákaza,
nezískali bychom věrný obraz toho, co během epidemií zažívali
naši předkové. My totiž, na rozdíl od nich, rozumíme lékařským
vědám. Důsledky našeho poznání lze snadno podcenit,
uvědomme si ale, že po většinu historie lidé netušili, odkud se
choroby berou ani co to jsou bakterie, a přičítali neduhy všem
možným příčinám. Nabízí se závěr, že škody, které nemoci dříve
způsobovaly, musely mít v kombinaci s nedostatečným
porozuměním jejich původu hluboký dopad na lidi a společnost.
Jeho konkrétní podobu a rozsah však nedokážeme určit. Je
možné, či snad dokonce pravděpodobné, že lidé žijící v době, kdy
vysoká úmrtnost nebyla ničím neobvyklým, vykazovali daleko větší
emocionální odolnost než my. Tím se však opět dostáváme do oné
nekvantifikovatelné šedé zóny, kam spadají témata jako tvrdost
společnosti či způsob výchovy dětí.
Nemoci provázely člověka po celou dobu jeho existence. O epi-
demiích a morových ranách se zmiňují už nejstarší dochované
písemné záznamy. Určit, o jakou chorobu se v daném případě
jednalo, je ale často takřka nemožné, některé nemoci minulosti ale
vědci rozpoznali. William Rosen ve své knize Justinian’s Flea
(Justiniánova blecha) popisuje některé z nejhorších epidemií, 
s nimiž se museli naši předkové vypořádat. Řečtí lékaři už v 5. sto-
letí př. n. l. diagnostikovali případy tetanu, příušnic a pravdě-
podobně malárie. Tyto tři choroby tehdy ohrožovaly lidi daleko více
než nyní, řada dnešních běžných dětských nemocí měla v dobách
před vakcinací a moderní medicínou fatální následky.
Starověký historik Thúkydidés se stal očitým svědkem hrůzné
epidemie, která vypukla roku 430 př. n. l. v Athénách. Stalo se tak
během peloponéské války, když město obléhali Sparťané. Během
tří let zemřelo až sto tisíc lidí, což byla podle Roberta J. Littmana
přibližně čtvrtina obyvatel města.
Tehdy zahynul také generál a státník Periklés, jeden z největších
Athéňanů v dějinách. Dlouhou dobu nebylo jasné, o jakou nemoc
šlo, nález masového hrobu v roce 2006 ale odhalil jako
pravděpodobného viníka břišní tyfus. Rosen připomíná, že také
bible obsahuje celý katalog nemocí. Mimo jiné se v  ní samozřejmě
dočteme o  egyptských ranách: krvi, vředech či kobylkách. Kniha
Pláč popisuje obléhání Jeruzaléma králem Nebukadnesarem 
v 6. století př. n. l. a zmiňuje přitom „zčernalou kůži“, což je typický
příznak kurdějí. Uveďme pár dalších pozoruhodných případů:
• Roku 396 př. n. l. byla kartaginská armáda „stižena nákazou,
která se projevovala průjmy, kožními vřídky a dalšími symptomy“.
• Během 1. století n. l. se mezi obyvateli Říma rozšířila malárie 
a dýmějový mor.
• V roce 165 n. l. vypukla epidemie Galenova moru trvající patnáct
let. Tuto chorobu zavlekli do Středomoří legionáři Marca Aurelia 
z  Mezopotámie. Zřejmě šlo o pravé neštovice.
• Mezi lety 251 a 266 n. l. řádila vlna Cypriánova moru. V tomto
případě panuje shoda, že se jednalo o spalničky.
Jmenované případy převyšují ostatní velmi vysokou mortalitou.
Úmrtnost na nemoci ve světě premoderních lidí však vždy dosaho-
vala úrovně, která je podle našich měřítek extrémní. Kdybychom
měli prožít jediný rok s mírou mortality, jakou naši předkové zažívali
až do nástupu průmyslové revoluce, utrpěli bychom sociální šok.
Prostředí prosycené nemocemi a smrtí možná zvyšovalo jejich
emocionální a kulturní imunitu vůči podobným neštěstím, čas od

času ale drsné historické vlny dokázaly smést i ty psychicky nej-
odolnější povahy.
V roce 541 n. l. zahynulo ohromné množství lidí během nákazy,
která bývá popisována jako první skutečná pandemie. O justinián-
ském moru, jak jej pojmenovali historici, se dříve tvrdilo, že má na
svědomí až sto milionů obětí. Dnes se toto číslo považuje za
přemrštěné, nicméně naznačuje, jak rozsáhlá epidemie to byla. Šlo
o předchůdce středověké černé smrti. Oba mory měly stejnou
příčinu: bakterii Yersinia pestis přenášenou blechami parazitujícími
na krysách. Umírat na tuto chorobu bylo strašlivé. William Rosen
popisuje, co se po vypuknutí nákazy dělo v Konstantinopoli: „Každý
den se nakazil jeden, dva, někdy i pět tisíc obyvatel, tedy jeden 
z každého sta lidí žijících ve městě před nákazou. Po jednodenní
mírné horečce následoval týden deliria. V podpaží, na tříslech a za
ušima se objevily hlízy a narostly do velikosti melounů. Na nervo-
vých zakončeních oteklých lymfatických žláz se vytvořily krvavé
otoky, které způsobovaly nesnesitelné bolesti. Někdy se stávalo,
že vředy praskly a začal z nich vytékat leukocyty v podobě zapá-
chajícího hnisu. U některých nakažených se vyvinula forma moru,
které dnešní epidemiologové říkají septikemická. Její oběti zemřely
při zvracení krve.“
Rosen dodává, že tito nakažení měli vlastně štěstí, protože
„alespoň zemřeli rychle“. V dřívějších dobách či na jiných místech
by se tak smrtící epidemie rychle vyčerpala, nakažení lidé by totiž
zemřeli dříve, než by se jim podařilo někam odcestovat, a šíření
nemoci by se tím zpomalilo. V roce 541 n. l. se ale epidemie dosta-
la na lodě vyplouvající z velkého egyptského přístavu v Alexandrii.
Pakliže mor nestačil zahubit celou posádku během plavby, rozšířil
se do dalších přístavů, a když posádka před koncem plavby zemře-
la, nákaza pokračovala dál skrze „lodě duchů“.
Nemoc se šířila do všech stran, ale podrobnosti o nákaze známe
jen z malé části zasažených území, mimo jiné z Konstantinopole.
Podle Nicka Bostroma a Milana Ćirkoviće, editorů knihy Global
Catastrophic Risks (Globální katastrofická rizika), mor v této metro-
poli zahubil čtyřicet procent obyvatelstva. Co se týče celkových
následků nákazy, Rosen uvádí, že tehdy během jediného roku
zahynulo více než pětadvacet milionů lidí, což mohla být asi polo-
vina populace známého světa. Mor byl postrachem Evropy po
následující dvě staletí, nebo i déle, pak ale jako by najednou někdy
po roce 750 n. l. téměř vymizel.
Když se ve čtyřicátých letech 14. století vrátil, říkalo se mu černá
smrt. Osm set let po vypuknutí justiniánského moru se tato hrozná
nemoc znovu ohlásila ve známém západním světě. Dost možná se
začala šířit už o desetiletí dříve v Asii. Existují zprávy o čínských
městech, která byla téměř vyhlazena – na některých místech dosa-
hovala úmrtnost až devadesáti procent.
Tak hrozná nákaza nikdy předtím lidstvo nepostihla, překonala
dokonce i justiniánský mor. Jeden z důvodů, proč po sobě zane-
chala takové množství obětí, může souviset s tím, že velikost lidské
populace dosáhla kritické úrovně. Svou roli sehrál rovněž pokrok
v dopravě, který umožnil interakci mezi společnostmi v dříve nemy-
slitelné míře. Tyto faktory ovlivnily nejen šíření moru, ale také jeho
trvání. Právě schopnost přetrvat totiž rozhoduje o tom, jak smrtící
epidemie bude. Vyhladí- li nemoc celou vesnici a zabije všechny její
obyvatele, zmizí většinou společně se svými oběťmi. ...
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Bývalý reportér KVAL Dan Carlin žije
minulostí. Platí to alespoň, když pracuje
na Hardcore History, v níž humanizuje
dějiny epizodami od starověkého Řecka
až po první světovou válku („Blueprint for
Armageddon“). Historie Hardcore, kterou
nahrál ve svém domácím studiu v Euge-
ne, byla stažena téměř 70 milionkrát 
a Carlin byl jmenován nejlepším klasic-
kým autorem podcastů v iTunes 'Best of
2014 awards. 

Vyrostl jste v Kalifornii, studoval na University of Colorado
Boulder. Proč jste zakotvil v relativně menším městě Eugene?

Vlastně jsem sem přišel jako televizní reportér už v roce 1992.
Dělal jsem zde reportáže, žánr podcast jsem se objevil později.
Jediným způsobem, jak dělat kariéru, se jevilo hledáním příležitosti
a uplatněním ve větších městech, ale to mi přišlo dost hrozné.
Získat mezinárodní publikum a takto si zvyšovat renomé a ne-
muset přitom opustit úžasné město Eugena, mnohým přišlo
nemožné, ale mně se to podařilo.

Kdy vás zaujalo téma historie?

Moje matka si myslí, že to mám z minulého života. Řekla: „Narodil
ses posedlý historií.“ Nerozumím tomu. Ale jako malý jsem si hrál
na vojáky a četl historické knihy pro dospělé. Ve škole jsem vynikal 
v dějepise. Prostě můj zájem se všem jevil jako  nejpřirozenější věc
na světě.

Jaký je příběh Historie Hardcore?

Svou rodinu jsem bavil děsivými příběhy z dávné i blízké minulosti,
až se mě jednoho dne tchyně zeptala: „Proč o tom neuděláš
podcast?“ „Protože už jeden dělám,“ odpověděl jsem,  [Common
Sense] „o novinkách a aktuálních událostech.” Reagovala
pohotově: „Proč ho neuděláš i o historii?“ Bránil jsem tvrzením, že
nejsem historik. Na její repliku „Neuvědomila jsem si, že musíš být
historik, abys mohl vyprávět příběhy,“ jsem už odpověď neměl 
a začal seriál připravovat. 

Ve své knize nabízíte čtenáři malou procházku historií.
Vyprávíte příběhy o starověkých genocidách, pádu římské
říše, černé smrti, a končíte v současnosti. Co mají všechny
tyto dějinné etapy společné? 

No, dalo by se říci, že jsou to jakési případové studie. A existuje
určitá myšlenka, ze které jsem vycházel, a to: buď se věci stanou
tak, jak se vždy odehrály v minulosti, nebo se nestanou vůbec. Je
to pro mě fascinující. 

Dan Carlin se narodil 14. listopadu
1965. Jeho otec Ed Carlin byl
filmový producent a matka Lynn
herečka. Carlin studoval na Univer-
sity of Colorado v Boulderu, kde
získal bakalářský titul z historie.
Svou kariéru zahájil jako reportér
televizních zpráv KVAL-TV v Ore-
gonu na konci 80. let. 
Jedním z jeho úkolů zpravodaje
televizních zpráv bylo pokrytí
nepokojů v Los Angeles v roce
1992. Před přechodem do světa
podcastingu v roce 2005 působil
Carlin také jako publicista, autor 
a hostitel rozhlasových talk show.
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Rád říkám, že je to kniha o sérii historických událostí, o tom, jak
lidé všechny údery přijímali, co jim způsobily,  jak byli vychováni,
aby na ně mohli adekvátně reagovat, a možná o tom, jak bychom
si za stejných okolností vedli my. 

Proč se zaměřujete zejména na „apokalyptické okamžiky“? 

Vlastně to souviselo se snahou přijít na to, o čem by kniha logicky
měla být. A samozřejmě nejsem spisovatel knih. Trochu jsem se
tedy opíral o své redaktory, kteří říkali: „Proč nevezmete materiály,
které jste použili pro své minulé příspěvky a nehledáte mezi nimi
určité souvislosti? “ 
Myslím, že to bylo trochu jako okamžik sebezkoumání nebo jeden
z těch testů, založených na popisu inkoustových skvrn, které vám
psychologové předložili, protože by to mohlo hodně vypovídat 
o tom, jaký jste nebo co vás zajímá. Byl jsem trochu překvapen,
když jsem zjistil, jak moc mě zajímá civilizační úpadek nebo
některé neuvěřitelné okamžiky, které jsou tak fascinující, když
čteme o konání našich předků, ale u nichž si nelze úplně
představit, že bychom je zažili znovu. 

Pracujete jinak než mnoho jiných autorů podcastů. Historie
Hardcore má velmi dlouhé epizody. Proč si myslíte, že formát
funguje tak dobře? 

Tak se to vyvinulo. Nikdo nikdy neřekl, že
budeme dělat pětihodi-nové pořady jednou
za pět měsíců nebo něco podobného. Tohle
vše je založeno na posluchačích. Když jsme
to začali dělat, počet lidí podcastingu byl ve
srovnání s dneškem nepatrný a každý to
nějak domýšlel, abychom postoupili dál.
Vždycky říkám, že když jsme poprvé udělali
více než hodinu dlouhý podcast, vložil jsem
do něj omluvu, protože jsem měl pocit, že je
absurdní plýtvat časem posluchačů.
Odepsali mi: „Máme tlačítka pro pozas-
tavení ...“ A to mě osvobodilo. Dobře, mají
tlačítka pro pozastavení, nevadí jim tedy
délka, takže se pokusím vyprávět příběh
komplexnějším způsobem. Ale stále nerad
dělám pětihodinové epizody, jen občas
zjistím, že neexistuje jiný způsob, jak vylíčit
příběh. 

Když jste začali s Hardcore History,
většina lidí nikdy neslyšela slovo „podcast“. Píše se rok 2006,
myslím, že iPhony ještě nebyly na trhu. Celé toto odvětví nyní
vyrostlo kolem vás a vy stále vytváříte Hardcore History. Jaké
to je podívat se na historii vlastní tvorby? 

Myslím, že jsem lépe pochopil historický proces. Protože najednou
si můžete vzít vlastní zkušenosti a vidět, jak by to fungovalo ve
vašem životě. 
Myslím, že to, co se stalo v podcastingu v těch letech, které jste
právě zmínil, 2005, 2006, 2007, je analogické s tím, co se stalo 
v prvních letech rozhlasu nebo v prvních letech televize. Dívám se
na to jako na celou cestu zpět do historie. Přemýšlím o tom, kolik
načasování a individuální přípravy bylo potřeba při zastavení na
křižovatce, která vás dovede k něčemu zajímavému.  

Která historická postava ve vás zanechala největší dojem?

Alexandr Veliký. Od své doby lidi fascinuje. A to nejenom tím, čeho
dosáhl. I proto je historie tak zajímavá. Kdybyste ji napsali jako
scénář, nikdo by ho od vás nekoupil, protože by bylo příliš těžké
tomu všemu uvěřit. 

(Ze zahraničních pramenů)

Eugene je univerzitní město na západě Oregonu. Žije zde 156185 obyvatel. 
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Danielle Steel
ČAS ZMĚN
Jako dcera a vnučka prominentních manhattanských
právníků je Meredith McKenzieová předurčená k tomu
mít jen to nejlepší. Navštěvuje elitní školy, vybranou
společnost a samozřejmě se čeká, že se jednou
výhodně vdá. Dětství tráví v Německu, kde její otec
působí jako žalobce během norimberských procesů.
Meredith si proto začíná postupně uvědomovat, že boj
dobra se zlem nepatří jen do pohádek, ale odehrává
se naprosto reálně. Po návratu do Států se pokouší
prosadit jako právnička a vydat se vlastní cestou.
Odmítá tradiční postavení poslušné dcerky, a když se
její otec stane členem Nejvyššího soudu, sama se
angažuje v procesech na ochranu lidských práv 
a k ukončení války ve Vietnamu. Z Meredith se stává
sebevědomá a silná žena, která si, na pozadí dů-
ležitých momentů amerických dějin snaží vybojovat
vlastní cestu – navzdory neklidné době, spole-
čenským předsudkům a rodinným ztrátám.
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1
Meredith McKenzieová
si téměř dokonale pama-
tovala den, kdy její otec
odešel v únoru roku
1942 do války. I dnes si
dokázala vybavit knoflíky
na jeho uniformě a to,
jak vysoký jí připadal,
stále cítila vůni jeho
mýdla na holení, když ji
políbil na tvář. Kdyby
zavřela oči, stál by před
ní jako tenkrát. Ostatní
části toho dne si už tak
živě nepamatovala.
Stále však měla před
očima obraz své plačící
matky i otcových rodičů,
kteří ho vyprovázeli pohledem. Dědeček tehdy prohlásil, že je to
okamžik, na nějž je třeba být hrdý. Otec narukoval jako důstojník hned
po útoku na Pearl Harbor a byl přidělen k armádním právním sborům ve
Washingtonu. Bylo mu sedmatřicet let a Meredithině matce Janet třicet
tři. Meredith se blížily šesté narozeniny. Otec jim slíbil, že až se ve
Washingtonu trochu usadí, můžou za ním přijet na návštěvu, matka ho
pevně objímala a po tvářích jí stékaly slzy. Babička vše brala se stoickým
klidem. Přišli se s dědečkem rozloučit se svým synem k němu domů.
Robert předpokládal, že na nádraží bude zmatek, navíc neodjíždí daleko
za oceán jako mnozí jiní muži, kteří se tam budou loučit se svými drahý-
mi. Když se otec naposledy usmál a zamával jim na rozloučenou, se
sportovní taškou přehozenou přes rameno, s důstojnickou čapkou
elegantně nasazenou na hlavě a v těžkém kabátě, dědeček vzal
Meredith na procházku na čerstvém vzduchu, aby si Janet mohla s tchy-
ní popovídat a uklidnit se, než se dcerka s dědečkem vrátí. Janetini
rodiče zemřeli už před mnoha lety a kromě tchána s tchyní už žádné
příbuzné neměla. 
„Víš, proč tvůj tatínek odjíždí, že?“ zeptal se dědeček Meredith, když
spolu kráčeli po okraji Central Parku. Chvilku o tom přemýšlela a pak
zavrtěla hlavou. Dvě její spolužačky jí říkaly, že jejich tátové narukovali
do armády. Ale ty poslali na výcvik do New Jersey a pak odpluli na velké
lodi do Evropy. Její tatínek bude umístěný ve Washingtonu, kde bude
pracovat jako právník, stejně jako to dělal v New Yorku. Dědeček byl taky
právník. Maminka dosud nepracovala, jen pomáhala jako dobrovolnice 
v Červeném kříži, babička také. Teď tam měly obě pracovat a maminka 
už Meredith ukázala svůj stejnokroj, který bude nosit. 
Vypadala v něm jako zdravotní sestra. Říkala, že bude pomáhat s dár-
covstvím krve a raněným vojákům. 
„Tvůj otec bude bránit naši zem a dbát na to, abychom byli v bezpečí
před kýmkoli, kdo by nám chtěl ublížit. Abychom zůstali svobodní a
neovládli nás nějací zlí lidé,“ vysvětloval dědeček vnučce. „To je moc
důležitá práce. Svoboda je to nejdůležitější, co máme. Víš, co to zna-
mená, Meredith?“ zeptal se jí vážně, když se zastavili a posadili se na
lavičku. Meredith se zamyslela a pak opět zavrtěla hlavou. Dědeček jí
často vyprávěl o důležitých věcech a ona ne vždy rozuměla, byla však
ráda, když jí je vysvětloval a choval se k ní jako k dospělé. „Svoboda
znamená, že můžeme dělat to, co je správné, rozhodovat se podle

svého a nikdo nám v tom nemůže bránit nebo nás nutit dělat něco špat-
ného. Někdy musíme za svobodu bojovat, jako tvůj tatínek. Když neb-
udeme svobodní, stanou se z nás otroci. Na světě jsou zlí lidé, jako teď
zrovna v Německu pan Hitler, který chce, abychom se stali jejich otroky.
A všichni svobodní lidé z celého světa teď míří do Evropy, aby mu v tom
zabránili. Až ta válka skončí, vrátí se domů jako hrdinové, přesně jako
tvůj táta.“
„A táta se ve Washingtonu s tím panem Hitlerem setká?“ zeptala se se
zájmem a Bill McKenzie se usmál. 
„Doufám, že ne. Hitler je v Německu. Tvůj tatínek bude pracovat jako
právník pro tuhle zem, pro její armádu a prezidenta Spojených států.“
Meredith věděla, že její otec a dědeček jsou právníci, ale nikdy úplně
přesně nevěděla, co to znamená, co jejich práce obnáší. 
„Tvůj tatínek možná jednou půjde bojovat proti Hitlerovi, ale teď ještě ne.
Nejdřív musí udělat nějakou práci ve Washingtonu.“
„A ty se někdy setkáš s tím panem Hitlerem, dědečku?“ zeptala se
zvědavě a on zavrtěl hlavou. Zajímalo ji, jestli i dědeček půjde proti
Hitlerovi bojovat. Měla dojem, že je to zlý člověk. 
„Ne, já ne. Já byl ve válce už dávno a bojoval jsem ve Francii.“ Účastnil
se první světové války, když do ní Spojené státy vstoupily. A patřil k těm
šťastlivcům, kteří se z ní vrátili. Byl tenkrát o dva roky mladší než Robert
dnes. Meredithin dědeček, William McKenzie, se právě dožil šedesátky. 
„Můžou být i holky právníci, dědečku?“ zeptala se po krátkém
přemýšlení.
„Ano, můžou,“ odpověděl s přesvědčením, využil té výhody, že byli sami.
Věděl, jak syn nesnáší, když vnučce takové věci říká, ale nebyl důvod,
aby se nemohla stát právničkou a vstoupit do rodinné firmy, kde 
s Robertem oba pracovali. Pro ženu to bylo důležité rozhodnutí, musela
by si vybrat. Bill však věděl, že tato válka změní hodně věcí, stejně jako
ta předchozí. Ženy půjdou pracovat, převezmou zaměstnání, která
vykonávali v mírových dobách muži. A jednou se jim otevřou možnosti
zastávat i takové pracovní pozice, které byly zatím vyhrazené pouze
mužům. 
Robert si přál, aby dcera kráčela ve šlépějích své matky, provdala se,
měla děti a zůstala v domácnosti. Billovi se naopak velice zamlouvala
představa, že by jeho vnučka dosáhla něčeho víc, ačkoli i její babička 
nikdy nepracovala. Bill si ji bral jako devatenáctiletou, Roberta měla ve
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dvaceti a celou dobu byla
báječnou manželkou. Tohle
však byl nový svět a nová
generace a Bill snil o tom, že
se jeho vnučka zapojí do
něčeho významnějšího. 
Vždyť bojovali za nejrůz-
nější svobody, nejen v Evro-
pě, ale i doma.
„Možná budu taky právník,“
pronesla Meredith zaduma-
ně, „nebo doktorka nebo
sestřička.“
„Můžeš dělat, co budeš
chtít,“ ujistil ji, když ruku ¨
v ruce přecházeli Pátou
avenue a mířili domů. Rád
s ní trávil tyhle chvíle ve
dvou. Byla bystrá, všechno ji
zajímalo, neustále se ho na
něco vyptávala a měla
spoustu vlastních nápadů. 
Maminka s babičkou jim mezitím připravily čaj, sendviče a něco slad-
kého k zakousnutí. Meredith měla po té procházce hlad a venku bylo
chladno. Spořádala dva sendviče obložené samými dobrotami, kousek
koláče a sklenici mléka. Pak si šla hrát nahoru do svého pokoje 
s panenkami, dospělí zůstali dole a hovořili o válce. 
Později si už nepamatovala, co se dělo potom, ale dědečkova slova 
o svobodě a o tom, že může dělat cokoli, co bude chtít, až vyroste,
dokonce se třeba stát právníkem jako on a její tatínek, jí od té doby
nepřestávala znít v uších. Připadalo jí to správné.
Matka jezdila navštěvovat manžela do Washingtonu každý týden, ale
Meredith s sebou nebrala. Dcerka během její nepřítomnosti pobývala 
u babičky a dědečka a otce neviděla několik měsíců, než přijel domů na
dovolenou. Robert se hrozně radoval, že je zase se svou holčičkou,
strávil hodně času i hovory s otcem a úplně se lekl, když zjistil, kolik toho
Meredith ví o válce v Evropě. Překvapilo ho to. Dědeček jí všechno
důkladně vysvětloval a Meredith to na svůj věk dobře chápala. 
Robert otci vytýkal, že s ní o takových věcech vůbec mluví.
„Neměl bys jí vyprávět o válce, tati. Vždyť je jí teprve šest let, nemusí to
vědět.“
„Myslím, že musí. Nepodceňuj ji. Je to bystré děvče a já jí říkám jen to,
co dokáže pochopit. Navíc jen obecně, nezacházím do podrobností. A co
ty, co jsi slyšel o tom, jak válka v Evropě probíhá?“ Bill lačnil po informa-
cích. Jako každý v Americe. „Němci dostávají od Spojenců pořádně na
frak. 
Hitler se snaží ovládnout celou Evropu. Máme zatím velké ztráty, ale oni
taky.“
„A nechtějí tě tam taky poslat?“ zeptal se otec s obavou, ale Robert
zavrtěl hlavou.
„Zatím ne. Zavalují mě prací v úřadě. Pořád potřebují pár z nás doma 
a já nejsem z nejmladších, tati. Do boje posílají ty mladé, ještě kluky.“
Válčilo se tvrdě ze vzduchu a do Německa, Itálie a Francie seskakovali
parašutisté. Robertovi jako úředníkovi nehrozilo, že bude jedním z nich,
nebylo to pravděpodobné ani vzhledem k jeho věku. Chvíli se mluvilo 
o tom, že ho pošlou do Anglie ke královskému letectvu, samozřejmě ve
funkci právníka. Ale nakonec k jednotce nebyl přidělen, když odlétala.
Do Evropy ho neposlali ještě další dva roky, účastnil se až operací Dne

D roku 1944. Přijel tam v březnu a v červnu zažil vylodění amerických,
kanadských a britských vojenských sil na plážích v Normandii. Do ope-
race Den D bylo zapojeno sto padesát šest tisíc spojeneckých vojáků 
a Robert byl jedním z nich. Zůstal ve Francii i nadále, když Spojenci
osvobozovali francouzský venkov, vesnici za vesnicí, a počátkem roku
1945 vstoupil do jedné z vojenských jednotek, které osvobozovaly
koncentrační tábory v Německu, což ho hluboce zasáhlo. Viděl Osvětim,
když ji Rusové osvobodili. Něco tak hrozného spatřil poprvé v životě. Byl 
členem jednotky, která osvobodila Dachau. Vyhladovělí a ztýraní
vězňové jim doslova umírali v náručí. I Přes veškerou lékařskou péči,
kterou mohli těm nebožákům poskytnout, bylo pro většinu z nich už
pozdě. Mrtvá těla se kupila na hromadách i všude kolem na zemi. Robert
a ostatní muži se nedokázali ubránit slzám, když se umírajícím snažili
pomoct. Nic nedokázalo tak jasně ukázat hrůzy války a zločiny proti lid-
skosti, které Hitler a jeho muži v Německu a po celé Evropě spáchali.
Než se Robert poté, co byla Francie osvobozena, a Němci se vzdali,
vrátil domů, přihlásil se do týmu právníků, který měl posléze soudně
stíhat válečné zločince v Německu. Po návratu do New Yorku to vysvětlil
Janet a rodičům. Cítil to jako něco, co musí udělat, aby zlo, které viděl,
bylo potrestáno. Janet ho chápala, ale otce tím trochu zaskočil. Roberta
v rodinné právnické firmě postrádali už nějakou dobu a Billa McKenzieho
právě jmenovali federálním soudcem, což znamenalo, že za Robertovy
nepřítomnosti firmu nebude moct řídit nikdo z rodiny. Naštěstí však měli
schopného manažerského partnera, který na vše dohlížel. 
„Co myslíš, jak dlouho budeš pryč?“ zeptal se otec.
„Nevím,“ odpověděl Robert po pravdě. „Rok, dva.“ Nebo déle. Nedokázal
to posoudit, navíc ani měsíc po návratu domů mu zatím nepotvrdili, že
ho do týmu právníků přijali. Znamenalo by to tedy zůstat po dobu trvání
procesů v armádě, což mu nevadilo. Když vyprávěl Janet o tom, co viděl
v Dachau, slzy mu stékaly po tváři. Janet chápala, co to rozhodnutí pro
manžela znamená, a souhlasila. 
Robert dostal rozkaz hlásit se v Norimberku, kde se měly soudní procesy
konat. Věznice už byla plná válečných zločinců, čekal je soud, a ti, kdo
jejich zvěrstva přežili, byli připraveni svědčit. Šlo o nespočet nelidských
zločinů spáchaných na neuvěřitelném počtu lidí, kteří při nich přišli 
o život. Robert se měl stát členem Mezinárodního vojenského tribunálu
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složeného z Američanů, Britů, Rusů a Francouzů, který připravoval pod-
klady pro proces. Předsedali mu čtyři spojenečtí soudcové a čtyři hlavní
žalobci. Předsedou tribunálu byl jmenován sir Geoffrey Lawrence, dále 
v něm byla zapojena spousta právníků a mnoho asistentů. Procesy se
měly konat v Justičním paláci v Norimberku. Byla tam i věznice schopná
pojmout dvanáct set vězňů. Jen americký soudní tým sestával z šesti set
čtyřiceti právníků, průzkumníků, zapisovatelů a stráží. Měl za úkol doka-
zovat obvinění z účasti na spiknutí vznesená proti obžalovaným.
Po složitých jednáních dostal Robert povolení vzít s sebou svou rodinu
a bylo jim poskytnuto ubytování. Pro členy tribunálu měli připravené
nájemní domy a někteří do Norimberku přijeli s manželkami a dětmi, 
i když většina z nich s sebou svou rodinu nebrala. 
Pro Meredith to byl velký šok, když jí rodiče oznámili, že se budou
stěhovat do Německa, na rok nebo na dva, možná i víc, a že ji vezmou
s sebou. Bylo jí devět let a měla ráda svou školu a kamarádky. Chodila
do  nezávislé dívčí školy Marymount a dědeček jí řekl, že to stěhování
bude obrovskou příležitostí naučit se německy. Jí to však připadalo
hrozné. „Vždyť tam žijí zlí lidé, dědečku! Tatínek proti nim přece bojoval,“
připomněla mu, jako by na to zapomněl.
„Všichni nejsou zlí, Merrie. A mnoho z nich trpělo v rukou nacistů. Lidé,
kteří ty zločiny spáchali, musí být potrestáni. To je pro tvého tatínka
velice důležitý úkol. Měla bys na něj být pyšná.“
Ale válka se jí měla takhle přímo dotknout poprvé a Meredith se bála do
Německa jet. „Proč nemůžu zůstat doma s Adelaide?“ žadonila. Adelaide
byla jejich hospodyně, důvěrně známá a hodná, která jim také vařila 
a pracovala u nich už od té doby, co se Meredith narodila. Meredith s ní
moc ráda sedávala v kuchyni, pomáhala jí loupat hrášek nebo čistit
fazolové lusky. 
Adelaide ji vodila ráno do školy. Sama měla také děti. Její syn však padl
ve válce, zůstaly jí dvě dcery. Malou Merrie milovala. Rodiče rozhodli, že
se bude během jejich nepřítomnosti dál starat o byt, a Meredith ujistili, že
na ně bude čekat, až se z Německa vrátí. 
„Co když zapomenu mluvit anglicky? A jak tam budu chodit do školy?“

děsila se Meredith a rodiče 
i babička s dědečkem jí zno-
vu a znovu opakovali, že to
pro ni bude báječná příle-
žitost poznat svět a pro
jejího tatínka pomoct lidem 
a že obojí je velice důležité. 
Robert odjel o měsíc dřív
než manželka s dcerou 
a pilně se učil německy, aby
pak mohl u soudu plynně
hovořit. Meredith s matkou
se zakrátko ocitly v malém
pěkném domku, sice jedno-
duše zařízeném, ale čistém
jako klícka. Vdova, které
domek patřil, si zařídila
bydlení v suterénu a byla
ráda, že může Robertově
rodině domek pronajmout.
Anglicky neuměla, zato pe-
kla výborné koláče a cukroví.
Doporučila svým nájem-
níkům mladou dívku ze
sousedství, Annu, která jim

bude vařit a uklízet  a pomáhat s Meredith. Anna ztratila otce a tři bratry
ve válce. Pomáhala své nemocné matce a s povděkem přijala plat, který
jí Robert nabídl. Chtěl, aby učila Merrie německy. Doufal, že když tu
zůstanou dost dlou-ho, bude moct Meredith po čase přejít ze školy pro
děti amerických vojáků do školy německé. Meredith se ten nápad vůbec
nezamlouval. 
Od prvního okamžiku se na Annu dívala podezíravě. Hezká mladá
blondýnka s ní nenuceně švitořila německy, ukazovala na věci kolem 
a učila ji, jak se to řekne. Nosila dlouhé copy a byla v důsledku váleč-
ného strádání velice hubená. V práci se činila a byla moc hodná a milá.
Šest měsíců po příjezdu Janet zjistila, že je těhotná, a ulevilo se jí, když
ji Anna ujistila, že pomůže i s miminkem. 
Meredith se moc neradovala, když jí rodiče oznámili, že bude mít
sestřičku nebo bratříčka. Bylo jí už skoro deset a reagovala na tu novinku
tím, že když už rodiče musejí mít miminko, přála by si sestřičku. Robert 
a Janet zvažovali možnost, že by Janet odjela porodit domů. Německo
bylo ještě hodně zdevastované válkou, spousta lékařů zemřela v kon-
centračních táborech, protože to byli Židé. Janet si nepřála chodit k ně-
jakému německému doktorovi, vojenské zdravotnické oddíly jim naštěstí
zaručovaly veškerou potřebnou péči. Janet se také nechtěla od Roberta
odloučit a další důvod, pročzůstat, byl ten, že Meredith si ve škole vedla
dobře a už si tu našla kamarády. Proces s válečnými zločinci byl složitý,
obžalovaných bylo tolik, že nepočítala s tím, že by se Robert mohl v do-
hledné době vrátit domů. Tak se rozhodli zůstat, děťátko se prostě narodí
v Německu. 
To už byly Meredith a Anna nerozlučné přítelkyně a Meredith mluvila
plynně německy. Přestoupila do německé školy, jak otec doufal. 
V Norimberku se jim žilo pěkně a spokojeně. I Janet tam byla šťastná.
Porodila v březnu roku 1946 a všechno proběhlo hladce. Chlapeček
dostal jméno Alexander a Merrie mu odpustila, že není holčička, a hned
ho s láskou přijala. Když nebyla ve škole, pomáhala Anně s péčí 
o bratříčka, chovala ho, všude ho nosila a buclatému chlapečkovi se to
moc líbilo. Učila ho první krůčky a Alexander se radostně smál a výskal,
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jakmile vešla do dveří. Brzy po porodu přijeli na návštěvu Robertovi
rodiče a byli svým novým vnukem úplně nadšení. Bill skoro celý týden
doprovázel syna do soudní síně a procesy a překlad svědectví na něj
silně zapůsobily. Hrůzy, o kterých svědkové vypovídali, byly ne-
představitelné, a i Robert měl často co dělat, aby to vydržel poslouchat.
Zároveň cítil hluboké zadostiučinění, že je členem týmu, který žene naci-
stické zrůdy před soud, aby byly za své zločiny potrestány. Šlo 
o prospěšnou práci a jeho otec chápal, proč tu syn zůstává. Žil v Ně-
mecku už přes rok a nedalo se vůbec odhadnout, jak dlouho se proces
ještě potáhne. Bill Roberta ujistil, že jejich partner vede firmu obdi-
vuhodně dobře a jejich spolupráce vzkvétá.
Otec pak přišel s návrhem, který syna úplně šokoval. „Měl bys Merrie
někdy vzít k soudu s sebou. Jde o důležitou část dějin. Bylo by pro ni
dobré, kdyby to viděla.“ Robert pochopil, že to Bill myslí vážně, ale něco
takového podle něj vůbec nepřicházelo v úvahu vzhledem k svědeckým
výpovědím, které během procesu poslouchali, líčení zvěrstev, k nimž
došlo, a úděsným filmovým záznamům a fotografiím, které je občas do-
provázely. O mnoha věcech neměl Bill ani tušení. „To snad nemyslíš
vážně,“ zhrozil se Robert. „Tati, ona umí německy. Bude rozumět tomu,
co uslyší.“ Bill využíval velice dokonalý tlumočnický systém, který jim tri-
bunál poskytoval, aby svědkům dobře rozuměli, a to, co slyšel, mu už
několikrát vehnalo slzy do očí.
„Tím líp,“ odpověděl Bill se skálopevným přesvědčením. „Samozřejmě,
že to myslím vážně. Celý svět by měl vědět, co se dělo. Nemůžeme
dopustit, aby se na to zapomnělo.“
„Vždyť je jí deset.“ Spousta svědectví se týkala lékařských zákroků,
jejich oběti popisovaly pokusy, které na nich nacisté prováděli, všechny
ty zvrácené operace. 
Před soudem stanulo třiadvacet nacistických lékařů. „Jestli nechceme,
aby se něco takového opakovalo, musíme to vytrubovat do světa.“ Bill 
s uspokojením zaznamenal, že u soudu bylo přes tři sta zahraničních
korespondentů z třiadvaceti zemí, kteří průběžně o procesech 
s válečnými zločinci informovali, a v hledišti denně sedělo přes čtyři sta
diváků. 
„Nechci, aby moje desetiletá dcera věděla, čeho ty zrůdy byly schopny,“
odpověděl Robert tiše. 
„Proč ne? Jestli chceš, aby jednou měnila svět, musí vědět, co na něm
má měnit.“
„Byl bych rád, kdybys ji ušetřil těch svých křížových výprav,“ řekl Robert
podrážděně, i když s otcem vždycky mluvil uctivě. Procesy byly důležité,
ale podle jeho názoru naprosto nevhodné pro dítě. 
„Jednou se vydá na svou křížovou výpravu, nebo aspoň doufám,“ trval
na svém Bill. „Svět se mění, a až bude Merrie starší, ženy už do těch
změn budou mít co mluvit. Proč ne i ona?“
„My si s Janet tohle pro ni nepřejeme,“ připomněl mu Robert a tvářil se
ustaraně. „Chceme ji chránit před krutostmi světa. Nepotřebuje táhnout
do boje. Ženy nemusí zdolávat těžkosti života, o kterých si myslíš, že
spasí svět. Měla by se vdát a mít děti, vytvořit svému manželovi pěkný
domov. Tak jak to její matka dělá pro mě.“ Nepovažoval tuhle životní
náplň za nic nedůstojného nebo ponižujícího. Věřil, že je to tak správně. 
„Meredith má na víc než jen na tohle,“ namítl otec paličatě. „Janet je jako
tvoje matka. Obě jsou rozené strážkyně rodinného krbu a nechtějí nic
víc, než se věnovat rodině, občas si zajít na módní přehlídku do Junior
League a zahrát si bridž. Tohle si pro Meredith opravdu přeješ, Roberte?
Na to je příliš bystrá. Ale ty ji teď můžeš aspoň ovlivnit a otevřít jí oči
vstříc mnoha věcem, které může v životě dělat, až bude starší.“
„To by pro ni nebyl šťastný život,“ odpověděl Robert příkře. „Když ji
nasměruješ k právnické kariéře nebo k tomu, aby napravovala ne-

spravedlnosti světa, když z ní uděláš Johanku z Arku nebo nějakou
bojovnici za svobodu, nebude mít nikdy manžela a děti. Některé ženy si
tuhle možnost zvolí, ale já a její matka si pro ni takový život nepřejeme.
Pro Merrie by to byla obrovská oběť a to já nedopustím,“ varoval otce.
„Ty jsi muž, můžeš si dělat, co chceš. Ona ne.“ Tohle byl jejich věčný
spor. Robert nechtěl, aby otec takhle ovlivňoval jeho dceru, aby ji
podněcoval k rozhodnutím, za která by nakonec zaplatila velkou cenu.
Otec si myslel, že to za to stojí. Robert ne. 
„Jsi staromódní,“ zavrčel na něj Bill. „Svět se už změnil víc, než si myslíš.
Ženy teď mají silný hlas a jejich síla roste.“
„Ne tolik, jak si myslíš. Až se vrátíme domů, půjde na stejnou školu jako
její matka a pak se provdá. Nedělej z ní nějakého exota.“
„Máš dítě, které je chytré a má dobrodružného ducha,“ oponoval Bill.
„Nenuť ji, aby se z ní stala žena v domácnosti, s žehličkou v jedné ruce
a miminem v druhé. Svět potřebuje i statečné ženy, nejen statečné
muže, Roberte. Podívej se, co tu děláš ty: stavíš válečné zločince před
soud.“ Byl hrdý na to, že je jeho syn součástí dějin, a chtěl, aby vnučka
jednou kráčela ve šlépějích svého otce, i když ten proti tomu má námitky 
nebo se o ni bojí. 
„Já ale kvůli tomu, co dělám, nemusím obětovat svou ženu a děti,“
zdůraznil Robert. „Jestli chceš mít v rodině revolucionáře, počkej si pár
let a pak se soustřeď na svého vnuka. A nepleť Merrie těmi svými nápady
hlavu.“
Jenže už se stalo. Meredith už Anně říkala několikrát, že chce být
právničkou a bojovat za lidi, kterým bylo ublíženo, tak jako Židům v Ně-
mecku. Mladá německá hospodyně se po jejích slovech tvářila rozpačitě
a řekla jí, že nikdo nevěděl, jak se s Židy v těch táborech zachází, ale
když to pak Meredith vyprávěla tatínkovi, tvrdil, že Němci věděli víc, než
přiznávají. Vždyť přece viděli, jak nacisté vyhánějí ženy, děti a celé
rodiny z jejich domovů a násilím je odvlékají pryč, nakládají je do
dobytčáků a odvážejí na východ do táborů. Robert řekl, že nikdo nechce
být volán k odpovědnosti za hrůzy, kterým Spojenci vystavili svět, a že je
to srdcervoucí. Že proto je v Norimberku. Ta zvěrstva už nemůže nikdo
popírat a zločinci museli stanout před soudem, jak se teď děje. 
Strávili v Německu čtyři roky, Meredith se naučila jazyk dokonale a milo-
vala svou novou školu, kamarády a tamější život vůbec. Zdrtilo ji, když
se procesy s válečnými zločinci konečně uzavřely a rodiče jí oznámili, že
se budou vracet do New Yorku. V té době by na ní už nikdo nepoznal, že
není rodilá Němka. Měla třináct let, Alexovi byly tři a také mluvil oběma
jazyky. Dokonce i Janet se naučila německy natolik obstojně, že se do-
mluvila v obchodě a s lidmi, s nimiž se stýkala. Robert mluvil velmi dobře,
vždyť čtyři roky dennodenně poslouchal výpovědi svědků. Mnoho
obviněných zločinců skončilo ve vězení a značný počet obžalovaných
soudci odsoudili k trestu smrti a byli popraveni. 
Ale Robert věděl, že ani tohle všechno už nenahradí to množství lidí,
které nacisté nadosmrti zmrzačili, zabili a zničili, všechny ty rodiny, jež
byly vyhlazeny, a životy zničené navždycky. Neexistoval způsob, jak
odčinit napáchané zlo nebo vrátit život milionům lidí, jež zahynuly v kon-
centračních táborech. Ty zločiny byly tak obludné, že tomu bylo těžko
uvěřit. Meredith vyrůstala a slyšela o nich, chápala víc, než by asi dívka
jejího věku měla. 
Byl to smutný den, když opustili Annu. Meredith chtěla, aby s nimi jela do
New Yorku také, ale Anna už byla zasnoubená s mladým Němcem, který 
přišel ve válce o ruku, a měli se za pár měsíců brát. Jeho rodiče vlastnili
pekárnu a Anna tam měla po odjezdu McKenzieových začít pracovat.
Německo se pomalu vzpamatovávalo, i když důsledky války přetrvávaly. 
Země ještě strádala, ale její obyvatelé se ji ze všech sil snažili pozved-
nout....
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Máte velkou a úspěšnou rodinu. Jak její členové přijímají  vaše
romány? Jsou někteří z nich předobrazem některé z románových
postav?

Nikdy nepíšu podle skutečných postav. Naučila jsem se to už ve své
první knize. Agent, kterého jsem v té době měla, mě od toho přesvědčivě
odradil. Řekl mi, že pokud použiji skutečné postavy, budu vždy omezena
těmi lidmi. A toho jsem se vždy držela. Dává mi to mnohem více svobody. 

Napsala jste přes 120 knih, více než dvacet bylo upraveno pro tele-
vizi, na seznamu bestsellerů jste se objevovala zhruba 400 týdnů.
To je spousta knih a spousta příběhů. Vždycky jste si myslela, že
budete spisovatelkou?

Něco si mě vybralo. Odbornost jsem získala v designu. Velmi brzy jsem
vystudovala vysokou školu. V devatenácti jsem šla jsem na NYU 
a Parsons School of Design a skončila s prací pro PR firmu v New Yorku.
Jedním z našich klientů byl Ladies Home Journal. Redaktor byl
neuvěřitelně milý muž a já jsem pro ně psala. Jednou mi řekl: měla bys
napsat knihu. Byla jsem naivní a velmi mladá, a tak jsem to udělala. Šlo
o Going Home a prodala se pozoruhodně rychle.
Tak jsem si myslela, že nebude problém napsat další romány. Připravila
jsem pět dalších rukopisů, ale nikdo je nechtěl. Netuším, co mě přimělo
vydržet. Myslím, že to byla jen tvrdohlavost. Nemyslela jsem na to, že
bych někdy mohla být slavná a vydělávat spoustu peněz. Ale vždy jsem
měla jiný příběh, který jsem chtěla vyprávět. Nemyslela jsem na to, že se
ty předchozí neprodávají, a prostě jsem psala víc a víc. A nakonec se
sedmý titul prodal. Mezi mojí první a další vydanou knihou jsem měla pět
nepublikovaných rukopisů.
Vždy to uvádím jako příklad pro mladé spisovatele, protože vytrvalost je
nejdůležitější věcí. Kdybych to vzdala kdykoli mezi číslem jedna a číslem
sedm, nikdy bych nedosáhla takové kariéry jako dnes. Opravdu si mys-
lím, že je důležité pokračovat a držet se svého snu. Lidé jsou velmi
laskaví k autorům, jejichž knihy si zatím v knihkupectvích nemohli koupit.
Pokud píšete, považují vás za spisovatele. A může to trvat dost dlouho,
než vezmete do ruky svou první knihu. Myslím, že vytrvalost vyhrává
téměř ve všem.

Vaše první knihy byly zařazeny do žánru romantiky. Nyní pokrýváte
i historickou fikci, napětí, mnohé se dotýkají obtížných témat.
Takový je i váš román Čas změn. Svědčí to o vašem vývoji v roli
spisovatelky.

Na začátku jsem psala tituly, které neměly jinou ambici, než vyjít jako
brožury. Zařadili je do žánru romantika. Ale už dávno, dávno jsem řekla

svému vydavateli a agentovi, že brožované
knihy nechci psát věčně. Mám ambice vydávat knihy i v tvrdé vazbě. Co
pro to musím udělat? Tvrdě jsem pracovala a ze žánru romantika jsem
se vymanila. Píšu současnou beletrii. Vše od válek až po onemocnění
rakovinou. Asi pětina mých knih je historických, v nichž se důsledně
držím faktů.
V zásadě píšu o lidských vztazích, nejen o romantických, ale o i rodin-
ných, o přátelství, lidské problémy jsou v každé době stejné.

Máte některé své knihy raději než jiné? Opravdu nečerpáte inspiraci
také ze své rodiny? 

Někdy mě nějaká událost inspiruje a některé věci jsou úplně odnikud, 
a já netuším, odkud pocházejí. Dcera Sammie mě inspirovala před lety.
Studovala, jak byli Japonci během druhé světové války ve škole umístěni
do internačních táborů, a když přišla domů na večeři – myslím, že jí bylo
deset – řekla: „Měla bys o tom napsat knihu, mami.“ A já jsem jí
odpověděla: „Jo, jo.“
O hodinu později mně už bylo jasné, že to bude celkem v pohodě. Takže
jsem knihu napsala a mám ji ráda. Jmenuje se Silent Honor (česky:
Tichá hrdost, 1996). Při sběru podkladů jsem vyslechla spoustu lidí, bylo
to pro mě obohacující. Další knihou, kterou jsem hodně milovala, byla
historická Echoes (česky: Ozvěny, 2004). Chtěla jsem se dotknout
tématu Kindertransport. Šlo o vlaky, které organizovali Britové,
zachránili židovské děti, než byla v Evropě vyhlášena válka. Zkušenosti
těchto lidí byly prostě neuvěřitelné.

Jak organizujete své psaní?

Pracuji zhruba šest měsíců až rok na námětu a většinou si poznámky
píšu rukou. Nakonec to pošlu svému editorovi, dostanu od něho
připomínky, rukopis upravím a pošlu to zpět, přijdou další poznámky,
znovu to upravím. A nakonec knihu napíšu. Taková spolupráce trvá asi
dva roky. Obvykle pracuji na čtyřech nebo pěti rukopisech najednou.

Co teď čtete a kdo jsou vaši oblíbení autoři?

Čtu docela málo. Když píšu, tak na to nemám čas, a vždy existuje riziko,
že někoho kopírujete, aniž byste to chtěli. A tak jsem během psaní nikdy
nikoho nečetla, a to je deset měsíců v roce. Čtu až v létě. V beletrii
preferuji francouzštinu, protože je to můj první jazyk. Četla jsem Marca
Levyho, který je ve Francii populární. Vyhledávám také náboženské
věcí. A moje děti si ze mě dělají legraci. Miluji Joela Osteena. Je to inspi-
rativní spisovatel.  

(Ze zahraničních pramenů)

Danielle Fernande Dominique
Schuelein-Steel, známá pod pseu-
donymem Danielle Steel, (14. 8.
1947) je jednou z nejpopulárnějších
spisovatelek v USA i na celém světě.
Její romány byly přeloženy přibližně
do čtyřiceti jazyků a pravidelně se
drží na předních příčkách světových
žebříčků bestsellerů. Několik jejích
knih bylo převedeno do filmové 
a seriálové podoby. 
Danielle Steel žije v San Francisku,
ale hodně  času tráví také v Paříži,
která je jí druhým domovem. Psaní 
a rodina je pro ni vším
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Alena Wagnerová
DVOJITÁ KAPLE
Alena Wagnerová je známá jako orální historička a publi-
cistka, jako autorka biografií kulturních osobností a po-
vídek. Výjimečné místo v její tvorbě představuje novela
Dvojitá kaple, neboť je intimní zpovědí o dětství,
dospívání a zrání mladé ženy, přičemž osu vyprávění tvoří
vztah rodičů a dětí.

Novela vyniká především svou intenzitou. Přestože jde 
o introspektivní prózu, o proud vnitřních promluv, dialogů
a vzpomínek hlavní hrdinky, odehrává se před očima
čtenáře skutečné drama jednoho života, nebo spíše
jedné rodiny. Je o to působivější, že většina z nás ho 
v určité podobě a míře sama zažila. Rodina je pro děti
místem bezpečí a lásky, ale také vzdoru, odporu a někdy
odcizení. Nároky a měřítka, které kladou rodiče na děti,
bývají často v nesouladu s těmi, které uplatňují na sebe;
to ovšem platí i pro děti.

Působivá próza Wagnerové ústí v katarzi, kterou je
pochopení, odpuštění a nalezení cesty k sobě. A to nikoli
jako fráze, ale jako do poslední věty a slova prožité
hledání. Zdánlivě i tak banální zjištění, že rodiče jsou 
v prvé řadě muž a žena, lidé se všemi slabostmi, osloví
díky umělecké a lidské pravdivosti čtenáře s neoby-
čejnou silou.

Brožovaná, 176 stran, 198 Kč, ISBN 978-80-907771-7-0

https://www.emaraton.cz/dvojita-kaple/Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách 
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Chodívali k nim obvykle v neděli dopoledne po službách Božích, které se
odbývaly v nedaleké modlitebně, a Anně ta návštěva vždycky připadala
jako jakýsi druhý chrám, nebo snad spíš chrámek nedělního dopoledne.
Přestože bylo už po desáté hodině, strýc a teta teprve vstávali. Oni do
kostela nechodili. Byli totiž katolíci, a nadto patřili mezi ty sváteční
křesťany, kteří se v kostele objevují jednou do roka o Vánocích a proti
nimž farář pravidelně o svátcích tak ostře kázal, že je nejenom nepřivedl
k pokání, ale naopak úplně odradil.
Zatímco Anna a její rodiče už zpívali o několik set metrů dál nábožné
písně a naslouchali slovu Božímu, strýc a teta, jak říkávala vždycky
babička, ještě vyspávali po sobotě. Brána, která vedla k jejich bytu,
nebyla snad úzká, ale zavřená a neotvírala se každému. Velké skleněné
tabule ve dveřích sice dovolovaly nahlédnout dovnitř, ale právě tím citel-
něji zabraňovaly vstoupit. Napřed bylo potřeba zazvonit a ohlásit se. To
dělávala obvykle Annina sestra, aby tím znovu potvrdila a dosud nemo-
houcí Anně dokázala, že právě dorostla výšky, která jí dovoluje dosáh-
nout na zvonek, a postaví-li se na špičky, i ústy k mluvítku, do něhož pak
mohla zavolat svoje triumfující: Hana! Potom se ozvalo tiché zabzučení, 
dveře se otevřely, a člověk mohl vlastníma nohama okusit mramorovou
podlahu domovní haly. Hned u vchodu byla proti sobě umístěna dvě
kulatá zrcadla, v nichž musel každý příchozí, ať se tomu bránil sebevíc,
spatřit svou nedokonalou a zahanbující tvář v plné obnaženosti jejího
hříchu. Každé neopatrně pronesené slovo se tu rozeznělo jako polnice,
vystoupilo po třech stupních do pološera zadní části haly, tam, kde se
roztáčelo úzké schodiště, jednak dolů do tmy k věčnému zatracení
domovnického bytu, odkud se tak často ozýval dětský pláč a křik, jednak
vzhůru ke světlu, které sem pronikalo odkudsi seshora skleněnou stře-
chou. Vedle schodiště už skoro ve tmě byl ale také výtah se svou dvace-
tihaléřovou nebeskou jízdou do třetího poschodí. 
Přestože trvala jenom krátce, babička nicméně nikdy nelenila a posadila
se na malé sklopné sedátko, jež bylo ve výtahu spíš než k nějakému
skutečnému účelu jenom na znamení, že stavitel vykonal skutečně
všechno pro pohodlí obyvatel domu.
Přestože jejich návštěvy byly téměř pravidelné, a on tedy musel vědět,
že přijdou, přicházel jim strýc otevřít v dlouhém županu, pod nímž se
občas mihly nohavice od pyžama, a někdy dokonce i v síťce na vlasy.
Když si v malé elegantní předsíňce odložili kabáty – strýc přitom dával
pozor, aby některá vidlice věšáku nebyla příliš přetížena a neutrhla se – 
zavedl je do haly a rozesadil na velkou, neobyčejně měkkou pohovku.
Křeslo potažené stejným modrým potahem, které tu také stálo, bylo
vyhrazeno jemu. Strýc prohodil několik slov, odešel dozadu do jídelny,
která sousedila s halou širokými skleněnými dveřmi, a z temnoty roz-
ložitého nízkého příborníku připomínajícího oltář vytáhl láhev likéru. 
V pohybu, s nímž pak všem, i jim dětem, naléval do malých broušených
skleniček, bylo cosi svatokrádežného a tajně neřestného, po čem by se
měl věřící katolík ihned přežehnat křížem. Byla to chvíle, kdy docela
snadno mohl z nebe sjet blesk. Ze svého domova Anna lihoviny vůbec
neznala, s výjimkou rumu do čaje, který ale na stůl přicházel většinou jen
o Vánocích. A v rodinném příborníku by se byla nenašla ani sada
likérových skleniček. Kostnický mučedník by je byl jistě všecky vyházel,
protože likéry byly cosi zapově-zeného. Ale Anna měla přesto likéry
ráda.
Všechno v bytě u strýce a tety bylo oblé a pohodlné, bez jediné hrany,
na niž by se dalo narazit. Nábytek nebyl rozestavěn s přísnou pravidel-
ností kolem zdí, ale ladně spolu s obrazy a soškami rozložen v prostoru.
Nebyl tu jenom příborník plný křivek a vyřezávání, s nímž se muselo tak
nádherně proplouvat životem, ale i kulatý jídelní stůl. V Annině domově
měli stůl obdélníkový se čtyřmi bolestnými rohy, které nebyly ani ztlume-

ny měkkou plstí, protože na něm Anna a její sestra psávaly svoje úkoly 
a maminka pokládala střihy. Také židle nebyly u tety tvrdé, ale měkce
vypolštářované a potažené gobelíny, na nichž spolu zápasili divocí ba-
žanti s dlouhými zlatými ocasy. Jestliže tu stála váza, byla samozřejmě
růžová, na perských kobercích se plazily úponky fantastických rostlin 
a paličkované záclony v oknech byly plné jemné průhlednosti.
A na stěně u okna visel obraz. Jeho temná plocha uzavřená v těžkém
zlatém rámu se rozžívala, jak Anna přicházela blíž. Uprostřed hlubokých
lesů na křižovatce cest tu stála malá kaplička. Koruny stromů kolem ní
se už ohýbaly v divokých poryvech větru přinášejícího bouři, ale poutník
ponořený v modlitbu tam dole u kříže jako by ještě nevěděl nic o roz-
běsněném živlu. Zato skupina jezdců na koních přijíždějící zprava byla
už na útěku. Ale zatímco se koně i jezdci báli blížící se bouře, zdálo se
naopak, že malíři, který obraz maloval, přišla právě vhod, ba dokonce,
že přišla snad jen proto, aby mohl svým štětcem, ne nepodobným hro-
mobití, zachytit bouření stromových korun, divoký úprk jezdců, neklid
jejich koní i ztemnělé světlo, jen s námahou se prodírající mračny. 
A Anna přistupovala blíž a blíž, až se málem dotkla plátna prstem –
přečin, před kterým ji strýc nikdy neopomněl varovat – vždy znovu přita-
hována pohybem, který se tu tak nepochopitelně přímo před jejíma
očima náhle proměňoval v cosi trvalého.
Shodou okolností měli také u Anny doma, v komůrce, v níž přespávali
hosté a šila domácí švadlena, obraz přicházející bouře. Ne obraz, ale
spíš obrázek; barevnou reprodukci vystřiženou z jakéhosi obrázkového
časopisu a zarámovanou v laciném hnědém rámečku. Pán a paní tu
seděli na louce pod slunečníkem, žena lehce opřena v mužově klínu.
Vzadu na obzoru se už hrozivě sbírala temná mračna, ale pro ně,
zabrané v milostný rozhovor, bylo sinavé světlo blížící se bouřky ještě
stále přívětivým světlem slunečního odpoledne. Jak to asi dopadlo, 
s nimi dvěma? Zpozorovali ještě včas nebezpečí a našli úkryt v opuštěné
chatrči nebo osamělém mlýnu? ptávala se Anna. A kdykoliv přišla nahoru
do komůrky, stávala dlouho před obrázkem a znepokojeně domýšlela do
konce příběh, který tu byl naznačen.
V bytě strýce a tety jako by všechno směřovalo k tomu, aby unavené tělo
měkce a bez obtíží spočinulo, konejšeno pohodlností nábytku. Jenomže
po čem mělo být tělo unaveno, když strýc seděl celý den za stolem 
v kanceláři a teta měla na všechny domácí práce posluhovačky, které se
u ní střídaly skoro každých čtrnáct dní. Ano, to jediné, co mohlo tetu
vyčerpávat, byla jednání a hádky s posluhovačkami. Kdopak by u ní
vydržel, říkávala vždycky maminka, kterou zvlášť potěšilo, když si jedna
z těchto zavržených v blízké ulici založila elektrický mandl a provozovala
svou živnost tak poctivě, že bylo zřejmé, že výhrady, které proti ní měla
teta, byly jenom nálady zhýčkané paničky.
Jediným slabým místem strýcova bytu byla knihovna – sice velká svým
rozsahem, ale, jak tatínek často připomínal, vybíraná podle jeho vzoru.
Ale to se stejně nedalo utajit. Knihy v okázalých zasklených skříních tu
vypadaly jaksi bezradně, jako by samy od sebe tušily, že daleko
důležitější než jejich hluboké obsahy jsou jejich hřbety se zlatým pís-
mem. Jak jiný byl naproti tomu Annin domov! Ze všech stran se v něm
ozývalo – střídmost vaše známa budiž všechněm. Strohý tmavý nábytek
obemykal v tvrdém kontrastu bílé stěny, žádný stůl ani židle si nikdy
nedovolily nějakou ležérnost nebo uvolněnost, jako třeba natočit se
šikmo a ukázat tak svůj bok. Jak by také ne, když ze stěn ne-
kompromisně hleděly biblické citáty v úzkých zlatých rámech! Jestliže
tatínek řekl, že je něco jednoduché, znamenalo to totéž, jako kdyby byl
řekl, že je to krásné. Záclony Annina domova byly husté, spíš s pruhy
než s květinami, a na podlaze neležel rozkošnicky nebezpečný peršan,
ale účelný bouclé s drobnými čtverečky. ...
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Nakladatelství Maraton vydalo k vašemu ži-
votnímu jubileu autobiografickou novelu
Dvojitá kaple. Přijměte, prosím, blahopřání
od nás a dovolte nám několik otázek. Jaký
důvod vede autora k napsání autobiografie,
co bylo tím rozhodujícím momentem pro
vás?

Literární prvotiny mají skoro vždycky autobi-
ografické rysy. Postavit se čelem k prostředí 
v němž vyrostl, zhodnotit je a vypořádat se 
s ním, potřebuje skoro každý mladý člověk na
prahu dospělosti, má-li se stát sám sebou 
a nezůstat pasivně závislý na daných vzorech.
Ve fungující rodině jsou rodiče pro dítě ti nej-
lepší, dokonalí lidé. V procesu dospívání a do-
zrávání, když už je pro vás přítomností okolní
svět, se náhle objeví s radikalitou mládí otázka,
jestli vaši rodiče skutečně žili ty mravní hodnoty,
které vám vštěpovali. Tuto otázku jsem si ve
Dvojité kapli položila i já. Vyrovnat se s ní ale
předpokládá pochopit své rodiče jako normální,
chybující lidi. A zbavíte-li je onoho nimbu dokon-
alosti, můžete svobodně přijmout hodnoty, které
vám vštěpovali, jako své vlastní.             
A začnete si jich i pro jejich nedostatky znovu
vážit. Tak tomu bylo alespoň u mne. „Vstala 
a usmála se, jsou poslední slova Dvojité kaple.

Jaký důvod jste měla k tomu psát svůj auto-
biografický text ve třetí a ne první osobě?

To je zajímavá otázka. Člověk tím získává od-

stup sám k sobě, stává se tak říkajíc osobou 
v příběhu a myslím, že je to příjemnější i pro
čtenáře číst můj text jako příběh sám bez iden-
tifikace. Autor sice vypráví sám o sobě, ale
automaticky se stává literární postavou. 
A zároveň je přitom vypravěčem příběhu. Ale
on si každý literární text řekne, jak chce být
vyprávěn. Ještě nikdy se mi nestalo, že bych
při psaní změnila třetí osobu na první nebo
opačně. V mé knize povídek Cestou životem,
která také nedávno vyšla je ze čtrnácti povídek
šest psáno v první osobě. A opět ta nejosob-
nější, nejintimnější  Značně opožděná vichřice
patří k těm napsaným v osobě třetí. 

Do povědomí veřejnosti jste se zapsala
především jako kulturní publicistka a autor-
ka, literátka. Kdy se u vás poprvé projevil
zájem o literaturu, tak říkajíc psané slovo?
Jaký vliv na to měli vaši rodiče?

Řekla bych, že to byl pohled na knihovnu 
v pracovně mého tatínka: tři velké zasklené
skříně. Číst, vůbec žít kulturně bylo u nás 
v rodině samozřejmostí. A co mi rodiče ještě
jako dítěti ke čtení doporučovali, leželo pod
stromečkem nebo jsem to dostala k naroze-
ninám. Myslím, že jednou z prvních knih z naší
knihovny, v níž jsem listovala a prohlížela
fotografie, protože jsem ještě neuměla číst,
byly Dějiny světa H. G. Wellse, krásná, tlustá,
tehdy velmi populární kniha. 

Alena Wagnerová, spisovatelka,
orální historička a editorka, se na-
rodila v Brně a od roku 1969 žije 
v Německu. Publikuje od šedesá-
tých let, zejména sociologické stu-
die, eseje a prózu. Píše česky i ně-
mecky.

Je autorkou biografie Sidonie
Nádherné (2010), české a evropské
osobnosti, jejíž život se odehrával
na pozadí první poloviny 20. století,
jejího bratra Johannese (2014)
pohybujícího se v okruhu Franze
Kafky a české novinářky Mileny
Jesenské (1996). Kniha V ohnisku
nepokoje (2003) obohacuje kafkov-
skou literaturu o pohled na spiso-
vatelovu rodinu. V textu Co by dělal
Čech v Alsasku? (2011) sleduje
alsaskou stopu Jiřího Weila. Žena
za socialismu (2017) je překladem
sociologické monografie vydané
původně v Německu. Dlouhodobě 
a systematicky se zabývá česko-
německými vztahy. Připomeňme
rozhovory s Němci a Čechy ze
Sudet – Odsunuté vzpomínky
(1993) a Neodsunuté vzpomínky
(2001) – nebo publikaci o němec-
kých odpůrcích nacismu v Česko-
slovensku A zapomenuti vejdeme
do dějin (2010). Vedle novely
Dvojitá kaple vydala v roce 2019
cyklus povídek Cestou životem.
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A mimochodem, když jsme doma ve
sklepě čekali na osvobození Brna
četl nám tatínek Čapkovy Hovory 
s T. G. Masarykem. 
Pohledem na tatínkovu knihovnu se
mi otevíral svět, kultura, vědění. Když
dnes ve své pracovně prohlížím
knihy ve své knihovně – a jsou to
skříně té kdysi tatínkovy – skoro si
zoufám, že už je všechny nepřečtu. 

Kteří autoři patřili k vašim
oblíbeným a jak se měnila jejich
skladba během vašeho dospívání?  

Bude to jenom malý výběr. Tak ze
svého rannějšího dětství si dodnes
pamatuji čtyři díly příběhu černouška
Pavího očka od Bohumily Sílové, pak
dva díly o veverce Zrzečce od Josefa
Zemana s krásnými ilustracemi Karla
Svolinského a samozřejmě Babičku
Boženy Němcové. Později to byla
klasika, Poslední dnové Pompejí
Bulwera Lyttona a Povídky 
z první a druhé kapsy Karla Čapka.
Ráda jsem četla Viktora Dyka, lyriku
Františka Halase a Karla Hynka
Máchu. Ale velmi zásadním čtenář-
ským zážitkem velké literatury, to mi
bylo čtrnáct let, byl pro mne Josef Živitel Thomase Manna. A pak přišel
na řadu Adalbert Stifter. Pro mé psaní byli jako učitelé moderní literatury
důležití čtyři spisovatelé, Heinrich Böll, Jakub Deml, italská Natálie
Ginzburgová a Anton Pavlovič Čechov. Ten mi zprostředkoval poznání,
jak zcela adekvátní románu může být povídka, jako bodový zážeh světa
v lyrické básni. A dnes si stále dokola čtu Hölderlina a vynikající Rilkovu
prózu Zápisky Malte Lauridse Brigga, mimochodem v krásném českém
překladu Josefa Suchého. A teď si uvědomuju, že jsem docela zapo-
mněla na Thomase Bernharda a ty všechny velké Rusy od Tolstoje,
Dostojevského po Platonova, Babela a další. 

Když se dívám na rok vašeho narození, dospívala jste v padesátých
letech. Co to znamenalo pro vás jako mladou intelektuálku, pro
vaše publikační možnosti a začátky?

Ty se, řekla bych pro celou mou generaci, nebo alespoň pro ty, kteří
nebyli ochotni se přizpůsobit tomu, co se žádalo, otevřely až začátkem
šedesátých let, když se pomalu blížilo pražské jaro. Kulturně aktivní jsme
byli v malých kroužcích a na univerzitě pořádali večery poezie i před tím.
Ale duchovně jsme žili z třicátých let, stejně jako moji rodiče. 
Moje první větší práce byly literární reportáže pro Plamen, a v roce 1968
jsme s Vladimírem Janovicem vydali jako knihu reportáž o odbojové
organizaci Předvoj, jejímž členem byl i jeden z duchů pražského jara,
filozof a reformní komunista Karel Kosík. A pak přijely tanky a byl konec.
Já sama jsem v roce 1969 odešla legálně do Západního Německa, ale
moje návštěvy doma za normalizace – to byla hrozná bolest, ten
obrovský morální i duchovní úpadek republiky.  

Jste autorkou několika biografií, Mileny Jesenské, Sidonie
Nádherné, jejího bratra Johannese a členů Kafkovy rodiny. Čím vás

tyto osobnosti zaujaly a kde jste
sbírala materiály o jejich životech? 

U pamětníků, pokud ještě nějací žili,
ale hlavně v archivech a v jejich
pozůstalosti. To je nádherná práce,
když objevujete minulost a ona před
vámi ožívá. A stejně krásné je, když
můžete naslouchat pamětníkům. 
Z Kafkovy rodiny tehdy ještě žily dvě
Kafkovy neteře, Marianne Steinerová
a Věra Saudková. A já jsem vůbec
ráda posluchačkou vyprávění dru-
hých. A z mého naslouchání vzešly
také tři orálně historické knihy
rozhovorů se sudetskými Němci
druhé generace, Čechy žijícími před
válkou v Sudetech a sudetoněmec-
kých antifašistech, na nichž mi zále-
želo nejvíc, protože až do konce stáli
na straně Československé republiky.
Ale oč mi snad nejvíc jde jako česky
i německy píšící autorce je obnovit 
v Německu i Evropě vědomí, že
české země  patří do Střední Evropy.    

A na čem pracujete teď?

Jako editorka jsem vloni v Německu
vydala velký výbor z fejetonů  Mileny
Jesenské a teď právě německy
reportáže vynikajicího českého
novináře Franty Kocourka o sárském
plebiscitu v lednu 1935, jimž se
Sársko rozhodlo pro návrat do tehdy
už hitlerovského Německa. Naprosto
nečekaně jsem je objevila v Pe-
routkově Přítomnosti, Pestrém týdnu
a archivu Pražského rozhlasu. 
A česky pracuji na románu ve formě
dopisu biskupa Antonína Podlahy
Karlu Krausovi, v němž také jde o ro-
dinu Nádherných, kterou znal. 
Antonín Podlaha jako iniciátor do-
stavby svatovítské katedrály a jinými
počiny je velkou a neobyčejnou
osobností české historie, která se
nám v neosobních úředních zprá-
vách, informacích o jeho díle a po-
smrtných adoracích ztrácí jako člo-
věk. A tohoto člověka – Antonína
Podlahu – bych chtěla českým
čtenářům představit a vrátit do
povědomí. Ale to není všechno, co
bych ještě chtěla napsat.

Otázky: Vladimír Sůva
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Anne–Gaëlle Huonová 
SLEČNY
Kouzlo svobody, báječná doba charlestonu a přátelství
několika výjimečných žen

Patnáctiletá Rosa se vydává na nebezpečnou cestu
přes Pyreneje jako jedna z „vlaštovek“, chudých špa-
nělských dívek putujících jednou ročně za prací. 
V Mauléonu, na francouzské straně Baskicka, touží
nejen najít práci jako šička espadrilek v místní továrně,
ale také vpustit do svého života i trochu dobrodružství.
Rozhodnutí vydat se za svobodou ale draze zaplatí...
Během dramatické cesty přijde o svou sestru a v Mau-
léonu se nakonec ocitá úplně opuštěná. Záhy však
potkává „slečny“, tři tajemné bohaté ženy, žijící
uprostřed baskického venkova v domě plném knih,
hudby a šampaňského. Svobodné, zářivé, nespoutané.
Okamžitě Rosu přijmou mezi sebe a nabídnou jí domov
– s jedinou podmínkou, že musí mít svou vlastní práci.
Kdo vlastně jsou nekonformní, nezařaditelné a tak roz-
dílné Colette, Thérèse a Véra? Jaká tajemství ukrývají?
Světácké slečny vlastně nikdy neměly zkřížit Rosinu
cestu... A přesto jí změnily život.
A Rosa zjišťuje, že kromě šikovných prstů na šití má 
i talent představit si a nakreslit úplně nové modely

espadrilek. V kouzelném světě charlestonu, drahých rób, ale i tvůrčího, svobodomyslného přístupu
ke světu objevuje samu sebe i vášně svého života...
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1
Mauléon dnešních dnů.
Narazila jsem na tvou fotografii v jednom časopise. Zastavil se mi dech.
Byla jsem v kadeřnictví, kolem klábosily zákaznice a hučely fény.
Prohlížela jsem si pečlivě tvou fotku, ruce se mi přitom třásly. Vysoká
čepice. Zástěra. Srdce mi splašeně tlouklo, myslela jsem, že mi vyskočí
z hrudi. Tvůj pohled, tvůj úsměv. Jak krásná z tebe vyrostla žena!
„Liz Clairemontová, velmi oblíbená francouzská šéfkuchařka!“
Ten rozhovor jsem přečetla naráz, se zatajeným dechem. A pak ještě
jednou, abych se ujistila, že je to skutečně pravda.
Novinář na tvou adresu nešetřil chválou. Mluvilo se o tvé roli porotkyně
v soutěži Čepice pro šéfkuchaře. Jak se zdá, byla jsem jediná, koho ta 

soutěž minula. Je ale taky třeba říct, že nemám televizi. Ty, hvězda
našich srdcí, jsi teď skutečnou celebritou.
Rovnou tam, s natáčkami na hlavě, jsem se rozplakala.
Naposledy jsem tě viděla před domem slečen. Byly ti čtyři roky, v náruči
jsi svírala plyšového medvídka. Vzpomínám si na to, jako by to bylo
včera. Na tvoje slzy za okýnkem. Na auto, které tě odváželo. Na své
srdce, které se zastavilo.
Až do dnešního dne jsem neměla nejmenší tušení, co se s tebou stalo.
Když se kadeřnice otočila, využila jsem toho a stránku si vytrhla.
Následovaly dlouhé noci, kdy jsem nemohla oka zamhouřit. Vracel se mi
tvůj smích, naše výlety na baskické pobřeží, tvé písničky, večerní
mazlení. Tvoje ručka v mé dlani.
Tak moc jsi mi chyběla, má Liz.
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Ta má důvěrnost tě asi udivuje. Na nic si jistě nepamatuješ. A určitě ne
na mě.
Seděla jsem sama v kuchyni a ptala se hvězd. Co ty víš o svých ko-
řenech? Mám o tom mluvit? Nebo to všechno nechat v zastrčeném koutě
své paměti? Jak bys reagovala, kdyby ses dozvěděla pravdu?
Uvažovala jsem, že bych sedla na vlak a jela do Paříže. Zašla bych na
večeři do tvé restaurace, možná bych se i osmělila tě pozdravit. Ale
nakonec jsem ten nápad zavrhla. Co by celebrita jako ty dělala se starou
dámou, jako jsem já? Mé jméno by ti nic neřeklo. Má tvář už teprve ne.
Ty otázky na mě neustále dotíraly a já neměla nikoho, kdo by mi je
pomohl zodpovědět. To už patří k smutnému údělu stáří: pochybnosti se
nás drží a hvězdy toho moc nenamluví. A tak jsem se dnes večer rozhod-
la, že ti napíšu. Že ti vypovím svůj příběh, který je tak trochu i tvým
příběhem. Ne proto, že jsem stará. Ne proto, že jsem tu na to už jediná.
Ne ve jménu pravdy. Ale ve jménu něhy a odvahy.
Slečny by na tebe byly tak pyšné!

2
Všechno to začalo, když mi bylo patnáct.
Nic z toho, co se v mém životě událo, by se nestalo bez Almy. Alma je
počátkem všeho. A taky koncem. Alma byla moje sestra. O rok starší.
Velké oříškové oči, pusa jako malina, smích, který člověka rozzáří. Já
byla tintítko s matnou pletí, očima kolouška a rozcuchanými pačesy. Dalo
by se říct, že Alma pro mě byla vším a já byla vším pro ni. To by ale
nestačilo. Alma nebyla jen moje sestra. Byla moje slunce. A k tomu
měsíc, hvězdy a všechny planety dohromady.
Bydlely jsme v jedné španělské vísce v samém srdci Pyrenejí. 
V zapadlém koutě, o kterém jsi, Liz, nepochybně nikdy neslyšela a ani jsi

o moc nepřišla. Pár větrem bičovaných dlážděných uliček, strmých
střech a jeden strohý kostel. Ve Fagu nebylo nic. Místní chtěli pryč. Ale
kam? A s čím? Mladé dívky odcházely alespoň na jednu sezonu. Omílaly
jedno jediné slovo: Mauléon. Všechny čekaly na podzim, kdy se budou
moct dát na cestu do Francie a stát se šičkami espadrilek. Přejít hory,
zimu strávit v Baskicku a nastřádat trochu peněz. Stát se „vlaštovkou“ 
a riskovat život, aby měly něco do výbavy.
Mou sestru ani mě nikdy nic takového nenapadlo. Snily jsme o dobro-
družství, ale na tak dlouhou a nebezpečnou cestu jsme připravené neby-
ly. Já po prodělané dětské nemoci zůstala kulhavá. Co bych se svou
chromou nohou v horách dělala? A jak bychom tu mohly nechat Abuelu?
Babičku, která nás vychovala. Zahrnovala nás láskou a něhou. Prala
prádlo pro hotel v sousední vesnici. My si uzobávaly v kuchyni, zatímco
ona si ničila ruce kusem pracího mýdla. Neměly jsme nic, krom lásky.
Fago, to byl jiný svět, Liz. Chudý, ale náš. Nikdy jsem si nepředstavo-
vala, že bych odešla. A přesto, když Abuela onemocněla, neměly jsme
na vybranou. Chtěla mě svěřit svému bratrovi. Alma by si našla místo
jako služebná. Měly bychom se s Almou odloučit? Ta představa mě
děsila. Moje rodina, to byla všeho všudy jedna nemocná stařenka a moje
sestra. Jak bych bez nich mohla žít?
A tak jsem jednou večer vyrukovala s tím bláznivým nápadem. Tam za
horami je Francie. Dílny na espadrilky, příslib platu. Peníze pro Abuelu.
Abychom se o ni mohly postarat, jako se ona starala o nás. Vrátíme se
na jaře, a co přineseme, nám vystačí do příštího roku. A potom uvidíme.
Plán to byl jednoduchý. Výnosný. Riskantní.
Alma byla na vážkách. Francie je daleko, cesta nebezpečná. Nebylo by
lepší zůstat u Abuely? Já si stála za svým. Půl roku uteče jako nic, co
můžeme ztratit? Čeká nás svoboda, snadný výdělek a dobrodružství.
Říkalo se, že o nedělích je na náměstí v Mauléonu tancovačka a Fran-
couzi že jsou fešáci. My samozřejmě nebudeme mít nic společného 
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s těmi, co tam jezdí kvůli krajkám do
výbavy, zůstaneme přece spolu, není
se čeho bát.
Mé nadšení zvítězilo nad jejími pochy-
bami. Pro mě by Alma udělala všechno.
Tak jsme se tedy, milá Liz, rozhodly
vydat do Francie. A tak to všechno
začalo.

3
Rok 1923. 
S prvními říjnovými dny přišel ledový
vzduch. Sešla se skupinka přibližně de-
seti dívek, vlaštovek, všechny oblečené
v černém, s espadrilkami na nohou, na
hlavě s dvěma dlouhými copy, sváza-
nými tmavou mašlí. Většina z nich se
na cestu chystala poprvé. Té nejstarší,
Carmen, bylo sedmnáct. Byla to už její
třetí cesta. Všechno, co jsme věděly 
o Mauléonu, jsme měly od ní. Loni se
Carmen vrátila s povlečením, krajkami
a porcelánovým servisem. Tehdy se
jejím kamarádkám rozzářily oči. 
Carmen měla široké boky a velká prsa,
její silueta kontrastovala s vyhublostí
těch nejmladších, které se tu choulily 
v kabátech. 
Náš příchod doprovázelo pošeptávání
a nepřátelské pohledy. Nás tu nikdo
nechtěl. Dívky z vesnice nás neměly
vůbec v lásce, ale tady jim velela
Carmen. Pokynula nám hlavou na poz-
drav a tím je umlčela. Její matka bývala
kamarádkou naší maminky. Musela jí
slíbit, že na nás dohlédne? 
„Bude zima,“ řekla stroze Carmen. 
U skupinky stál mladík v černém
klobouku, opřený o hůl.
„Jdeme! Nemůžeme ztrácet čas,“
zavelel. 
Chytil za provaz svého mezka a vyrazil.
V dálce za horami se blednoucí oblo-
hou ohlašovalo svítání. 
Skupina dívek se dala do zpěvu. Moje
myšlenky se upínaly k Mauléonu.
Poslední den jsem se s naším plánem
svěřila učitelce. Zneklidněně svraštila
obočí. Nebylo by jiné řešení? Pak se
smutně a odevzdaně pousmála. A ten
den místo počtů a diktátů dala přednost
modlitbě. „Santo Dios, ochraňuj Rosu 
s Almou na cestě za hory a dej, ať se
nám navrátí.“
Naše skupinka prošla podél Calvery 

a vydala se do údolí Roncal. Vesnice na
úpatí hor halila mlha. Přidalo se k nám
pár děvčat ze sousedních osad, některá
v doprovodu bratra nebo otce. Skupinka
byla čím dál tišší. Čekal nás les.
Vzduch byl těžký. Zem promrzlá. Stíny
děsivé. Bála jsem se vlků, divoké zvěře.
Ale byla jsem odhodlaná nedat na sobě
nic znát. Zaťala jsem zuby. Tahle výpra-
va byl přece můj nápad. 
Začal výstup do hor. Kameny byly vlhké
a klouzaly. Překážely nám rance. Já
měla v šátku svázané zelené fazolky.
Sestra v něm nesla tři kila bílých fazolí 
a trochu kůzlečího masa. K tomu v ruce
táhla dřevěné štokrlátko k posezení bě-
hem zastávek. 
Postupovala jsem kupředu, jak jen to šlo.
Chromou nohu jsem vláčela jako kouli.
Občas jsem zachytila Almin znepokojený
pohled. Zvýšila jsem tedy úsilí, abych se
udržela v čele procesí. A ocitla jsem se
přímo za ním.
Za Pascualem.
Sledovala jsem jeho široká ramena, opá-
lený krk. Otočil se v obavě, jestli za ním
skupina nezaostává. Srdce se mi roz-
bušilo. Od linky rtů po něžně zelené oči,
od jemných rukou po výrazné lícní kosti,
všechno na tom chlapci jako by bůh –
estét stvořil s nezvyklou pozorností 
a přesností. Alma s Carmen se chichota-
ly. Zrudly mi tváře, přidala jsem do kroku
a mladého pastýře předběhla, abych od
nich byla co nejdál.
Hodiny ubíhaly. Prošly jsme dubový les.
Planiny a údolí. Vlaštovky štěbetaly.
Občas se některé zastavily, zmožené
únavou. Ve skupinkách po čtyřech, po
pěti si sedly na stoličku a oddechovaly.
Nejspíš myslely na zázračné dárky
a krajky, které je tam, za siluetou hor,
čekaly. Mauléon byl maják, který jim svítil
nocí.
O jedné přestávce jsme s Almou a Car-
men zůstaly samy v Pascualově spo-
lečnosti. Tváře jsme měly ztrhané úna-
vou. I moje sestra byla zamlklá.
„Dáš si?“
Podal mi koženou čutoru. Zmáčkla jsem
její boky a do pusy mi vystříkl proud šti-
plavé tekutiny. Byla jsem ráda, že se
mnou zachází jako s velkou, i když mě to
víno pálilo v krku. Posadila jsem se na
stoličku a v záchvěvu koketnosti jsem
svou nemocnou nohu schovala pod šaty.
Nízká oblaka jako by uťala vrcholy
protějších hor. Ty kulisy jsem znala už od
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narození, ale hory jsem nepřestávala obdivovat. Vůně země, listí 
a kamení se mísila se sladším aromatem kvítků temnohlávku.
Sebrala jsem odvahu a mnohem chladnějším tónem, než jsem původně
zamýšlela, jsem se ho zeptala: „Kam máš namířeno?“
„Do Argentiny.“
Vytáhl kapesní nůž a odřízl kousek manchega. Podal mi ho. Tvrdá, ale
jemná hmota sýra měla máslovou chuť lískových oříšků. V břiše mi
kručelo hlady. Nechala jsem sýr rozpouštět na jazyku. V jeho rodině
bylo devět bratrů. Rukou na práci bylo dost. Zato peníze žádné. Vojně
se snažili všichni vyhnout. Patřili ke stovkám pastevců, kteří zmizeli do
Ameriky. Budoucí štědří strýčkové.
„Půjdu s vámi až do Francie a pak se vydám k pobřeží.“
Nad vidinou širého moře se mu rozzářily oči. Bylo mu dvacet a už to byl
hotový muž. Pascual byl nejkrásnější mladík, jakého jsem kdy spatřila.
I když v té době jsem jich ještě moc neviděla.
Vůni čilimníků vystřídala vůně borovic. Oblohou prolétl sup a pomalu
zakroužil nad našimi hlavami.
„Musíme jít,“ prohlásil Pascual.
Skupinka se dala na pochod. Kameny byly zledovatělé a o něco výš
cesta mizela pod nánosem sněhu. Šla jsem v tichosti a bedlivě naslou-
chala, o čem si povídají velcí, když se najednou ta moje chromá a špatně
obutá noha smýkla po ostré skalnaté hraně. Pascual mě zachytil doslova
v letu.
„Dávej pozor! Cesta je tu nebezpečná!“
Přes rukáv jsem ještě chvíli cítila žár jeho dlaně. Zachvěla jsem se. Před
námi se rozevřela rokle. Zející tlama překlenutá visutým mostem.
„Pekelný most…,“ vydechla Alma a přitiskla se ke mně.
Říkalo se, že zdejší les je plný skřetů. Abuela nám vyprávěla nejrůznější
báje a my s Almou jsme ještě dlouho po sfouknutí svíčky měly potíž
usnout. Hlavou mi proběhl hotový bestiář fantaskních tvorů. Zdálo se mi,
že slyším vytí, v křoví se cosi hnulo.
„Nedívej se dolů,“ pošeptala mi Alma.
Ale právě to jsem hned udělala. Vykřikla jsem. Rokle se zdála bezedná.
Kynula mi prázdnota.
Ze strnulosti mě probraly jakési zvuky. Na druhém konci mostu se
objevila skupinka lidí se svítilnou. Tři muži a shrbená žena, drobná silue-
ta na pozadí lesní zeleně. Měla zvláštní chůzi, jako by se vlekla. Když se
přiblížila, všimla jsem si jejích zježených vlasů a ochrnuté ruky, kterou si
tiskla k tělu, jako by nesla dítě.
Žena se zastavila a jednu po druhé si nás prohlédla. Pak s hrozivým
šklebem ve tváři ukázala na mou sestru a divoce zaskřehotala. Já
nadskočila, vlaštovky hrůzou zkoprněly. Skupinka šla semknutá, most se
pod jejími kroky kymácel.
„Dělejte!“ křičel Pascual na druhé straně.
Hnala jsem se za ním celá vyděšená.
Tahle čarodějnice vydala za všechny Abueliny hrůzostrašné povídačky.
Její tvář se mi dodnes nepodařilo vypudit z paměti.
Na hory zvolna padal soumrak. Šli jsme dál. Spatříme vůbec někdy cíl
své cesty? To nebylo vůbec jisté. Cesta do Mauléonu trvá dva dny.
Máme už půlku za sebou? Nohy mi zeslábly, ruce mě bolely. Měla jsem
chodidla rozedraná do krve, stěží bych mohla pokračovat. Vtom muž 
v čele procesí zapískal. Ve štítu osamělé chatrče svítila lampa. Horská
útulna. Čas na odpočinek.
Už to bylo dobrých dvanáct hodin, co jsme vyrazili. Otcové, bratři a bra-
tranci dívek se od nás odpojili, vzali s sebou i mezky. Dál už by nešli. Pár
slz, žádné velké objímání. Jen poplácání po ramenou, pokynutí bradou
a přání dobré cesty. Před námi byly hranice. Povečeřely jsme trochu
fazolí, pak jsme se zachumlaly do vlňáků a čekaly, až se rozední.  

První paprsky odhalily na našich tvářích stopy po nevyspání. Jen na
usměvavé Almě jako by žádná únava nebyla znát. „Dneska večer
budeme v Mauléonu,“ pošeptala mi a vzala mě za ruku. „Abuela by na
nás byla hrdá! To město se jí do mysli vepsalo zářným písmem.“ Její
nadšení bylo nakažlivé. Vstala jsem celá nedočkavá, kdy už tam
konečně budeme. 
Ale to nejtěžší nás ještě čekalo. Staří nás varovali. V Belague číhala
guardia civil. Abychom se vyhnuli četníkům, museli jsme si zajít a vydat
se nenápadnější, ale nebezpečnější cestou.
V šeru toho podzimního rána jsme se táhli podél rokle v dlouhém řetězu.
Cesta byla úzká, vlaštovky šly jedna za druhou, drobné siluety křehkých
těl klonících se proti větru. Zařadila jsem se za Pascuala, kde jsem byla
před poryvy chráněná. Občas se otočil, aby se ujistil, že jsme v pořádku.
Nesměle jsem se na něj usmála, pod pelerínou jsem se celá klepala
zimou. Ta má noha vážila snad tunu.
„Na španělské straně je cesta špatná,“ křičela do větru Carmen, „ale
francouzská strana je ještě horší!“
Rance těžkly, na strmé cestě ležel sníh. Její kraj byl v mlze vidět sotva
na metr. Orli nám kroužili nad hlavou tak nízko, že by se jich dalo dot-
knout. 
Šli jsme dál a pěknou chvíli ani nemluvili. Vlaštovky jako růženec z čer-
ných perel táhnoucí se podél strže. Srdnaté a soustředěné. V cestě dál
nám pomáhaly ruce, vlastní i těch druhých. Najednou se Pascual zas-
tavil, zavětřil zvednutým nosem. Vysoko nad námi se kupila černá
mračna. 
„Musíme se schovat!“ zakřičel s rukou na klobouku.
Zkoumala jsem okolí clonou deště bičujícího stromy. Špičatá skála, pár
roztroušených borovic. A temné nebe chystající se nás pohltit.
„Ale kam?“ zařvala jsem.
Má otázka zanikla v poryvu větru. Vzápětí se ozvalo hromobití umocně-
né skalní ozvěnou. Hotová exploze.
Pascual ukázal prstem dolů na cosi, co vypadalo jako ovčín. Kývla jsem
na Almu, která se mě držela za ruku. Déšť zesílil. Daly jsme se do běhu,
copy nám vlály, ranci jsme si kryly hlavu a dávaly pozor, abychom se
nesesmýkly. Měla jsem vztek na svou nohu, která mi bránila v pohybu.
Úzká cesta se svažovala podél rokle, zpomalovalo nás kluzké roz-
drolené kamení.
Zastavila jsem se, abych popadla dech. Zdola nám Pascual dával zna-
mení. Bylo třeba přidat. Chtěla jsem u něj být co nejdřív, a abych mohla
rychleji kupředu, pustila jsem sestřinu ruku. Nebe rozťal blesk násle-
dovaný ďábelským hřměním. Vtom se odlomil kus skály. V oblaku prachu
se s rachotem valilo kamení a to vlaštovky vyplašilo. Všechny se nad
propastí, která se jim otvírala pod nohama, zastavily právě včas.
Všechny až na jedinou. Alma vykřikla, obtížená ranci ztratila rovnováhu.
Její ruka hledala, čeho se zachytit. Marně.
Zmizela v prázdnotě.
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Anne-Gaëlle Huon, se narodila v roce 1984 
v Toulonu, studovala literaturu. V roce 2014 se
s rodinou přestěhovala do New Yorku, kde
našla ideální možnosti pro psaní. Ve své
prvotině  Le bonheur n’a pas de rides Paulette,
zvolila za hlavní hrdinku starou dámu se sil-
nou povahou. Úspěch knihy byl okamžitý.
Vyšla v nákladu 100 000 výtisků a následovaly
dotisky v podstatě ve stejném počtu.
V roce 2019 vydala  v  edici Albina Michela 
I the bad guys dream of love, román inspiro-
vaný příběhem její babičky. V roce 2020  Les
Demoiselles (Slečny) vzdává poctu Baskicku
a espadrilové módě, která poznamenala hi-
storii. Tento román získal Cenu čtenářů, Cenu
čtenářů Kulturního tisku a Velkou cenu
Innerwheel.
V roce 2021 vydala Co hvězdy vděčí noci,
vycházející z jejího románu Slečny. Jde o ódu
na naději a odolnost. Děj se odehrává v Ba-
skicku, a je pozváním na gastronomickou
cestu do světa hvězdných restaurací.
Její romány ocenilo více než 600 000 čtenářů,
byly přeloženy do mnoha jazyků.

Děj románu se točí kolem espadrilek. O co jde?

Je to oblíbená obuv přímořských letovisek, ale než se stala módní záleži-
tostí, prošla dlouhou historií.  
Na konci 19. století se masově vyráběla v Baskicku a vyhledávali ji pra-
covníci mnoha oborů, od horníků na severu Francie až po americké
pastýře. Výroba nestačila poptávce. Aby továrny v Mauléonu kompenzo-
valy nedostatek pracovní síly, najímaly si mladé dívky.
Ty z velké části procházely pěšky přes Pyreneje, aby si vydělaly na své
věno. Dlouhá a vyčerpávající cesta trvala několik dní, během ní se
nejedna poutnice ocitla v ohrožení života.

Říkalo se jim vlaštovky, jak si toto pojmenování vysloužily?

Tyto pracovnice dorazily na podzim a odešly na jaře, proto se jim dostala
ona přezdívka Vlaštovky.
Espadrille jim hodně dluží. Přesto si málokdo pamatuje ty, které dnes
mnoho Basků počítá mezi své předky. Ženy ve stínu, které poznamenaly
historii regionu, ale také botu, která se dnes stala ikonou.

Proč jste se rozhodla vyprávět příběh o Vlaštovkách?

Na cestě, kterou tito Španělé podnikli pěšky přes Pyreneje do Francie, je
něco velmi romantického. Jejich mládí – některým bylo sotva dvanáct let!
– a jejich nadšení se mě dotklo. Překvapilo mě, že několik Basků, kteří
jsou tak hrdí na své dědictví a své schopnosti šít sandály, zná svou hi-
storii. Cesta těchto malých poutníků může odrážet pouze cestu dnešních
migrantů.

Jak dlouho jste v sobě nosila myšlenku napsat román Slečny?

Bylo mi patnáct, když jsem chtěla vyrazil na cestu a usednout  za šicím
strojem a vytvořit svou první espadrilku a uniknout svému osudu. Věřila
jsem, že potkám rozmarné a tajemné ženy žijící mezi knihami, podvazky
a sklenkami šampaňského. Kdo to byl? Jaké tajemství skrývaly? Byly
svobodné a žhavé. Netušila jsem, že ženy změní můj život.
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Jde o konkrétní osoby?

„V tomto románu je feminismus kombinován s minulostí, s odvahou 
a smyslností“.
Na stránkách figuruje mnoho důležitých osobností z přelomu století. Od
vynálezce kozaček, až po Charlieho Chaplina, jehož velmi pozoruhodná
návštěva Baskicka mě rovněž inspirovala. Za postavami Slečen
můžeme také hádat skvělé postavy Cocottes z přelomu století. Liane de
Pougy, proslula jako jedna z nejkrásnějších a nejznámějších kurtizán 
v Paříži. Emilienne d'Alençon byla francouzská tanečnice, herečka a kur-
tizána. Známá také byla francouzská kurtizána Valtesse de la Bigne.
Tyto ženy jsou svým způsobem feministické postavy. Jejich emancipace
dodává ději radostný a neočekávaný náboj.

Po Provence oslavujete Baskicko. Kde se vzala vaše náklonnost 
k Francii vesnic a řemeslníků?

Moje babička z matčiny strany je Béarnaise. Během návštěvy Mauléonu
loni v létě jsem navštívila místní dílnu, kde vyrábějí espadrilky. Jejich
know-how mě fascinovalo, stejně jako vášeň, kterou tito řemeslníci vložili
do své práce. Byla jsem zvědavá na jejich každodenní život, jejich obavy
a velmi jsem obdivovala jejich schopnost vždy znovu začínat a pokra-
čovat. Pozorovala jsem je dlouhé dny. Viděla jsem doslova balet rukou,
jak prorazily látku, cítila vůni copu, poslouchala válcování strojů ... 
V tomto know-how je něco nedotčeného, co mě uklidňuje, forma
světelné a optimistické nostalgie.

(Ze zahraničních pramenů)


