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můj známý, vyhledávaný překladatel z angličtiny, žil svého času 
v jihovýchodní Asii. Bydlel v Thajsku a ve Vietnamu, cestoval po Indonésii 
i Laosu. Přenosný počítač a internetové připojení mu zajišťovaly nejen 
potřebný kontakt s českými nakladateli, ale byly mu i všestranným 
pomocníkem při řešení překladatelských oříšků.

Rád jsem se s ním o jeho pracovním stylu bavil. Zajímal mě, neboť sám 
jsem se obklopoval policemi s knihami. Slovník spisovné češtiny jsem 
častým užíváním ohmatal tak, že jsem si ho musel nechat v knihvazačské 
dílně opravit. Také dnes mám na dosah od psacího stolu vyrovnány 
nejrůznější příručky, i když zpravidla namísto listování klikám. Je to 
úžasná úspora času.

Svět nikdy nebyl dostupnější. Za jedinou minutu si lidé na planetě pošlou 
přes 18 milionů textových zpráv. Richard Ovenden, knihovník Oxfordské 
univerzity, ovšem vidí věci ostřeji. V knize Burning the Books připomíná 
šokující zjištění amerických vědců, kteří před deseti lety zkoumali digitální 
stopu takových událostí, jako byla egyptská revoluce, válka v Sýrii, smrt 
Michaela Jacksona nebo Nobelova cena za mír pro Baracka Obamu. 
Během roku zmizela ze sociálních sítí více než desetina postů. A úbytek 
v dalších letech pokračoval.

Za okny našich obrazovek taje ledovec. Netflix začínal jako zásilková 
půjčovna DVD, přičemž se v nejlepších letech mohl pochlubit rekordní 
kolekcí 100 000 filmů. S přechodem na streamovací služby vstoupila do 
hry omezení související s vyjednáváním autorských práv – a katalog se 
smrskl na pouhá čtyři procenta původní nabídky.

„Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost,“ píše Orwell ve svém 
vizionářském díle 1984. Knihy jsou dokonalými trezory zkušeností, 
jimiž nelze – na rozdíl od novinových zpráv v románovém „ministerstvu 
pravdy“ – manipulovat. A jsou to také perlorodky, jejichž bohatství se 
úročí v čase.

Přesvědčte se sami.

  Jakub Sedláček
 šéfredaktor
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Večer před spaním, když zavřela oči, snila Sára o druhém domově v Šizuo
ce, o slané vůni moře, v létě obohacené o příměs bahna. Snila o zimní 
mlze, která se povalovala v uličkách rozprsknutých od přístavních hrází 
až po úpatí věčně zelených, hustě porostlých hor, jejichž kopce se zprud
ka zvedaly do výšky. Město v jejích snech bylo rovné jako dno pánvičky, na 
kterou někdo vysypal kostičky lega. Mezi bílými domy se proháněl vítr, v lé
tě dusivě horký, v zimě mrazivý. A vysoko nad tím vším se za jasných dnů 
tyčila hora Fudži. Její sněhová pokrývka shlížela na svět pod sebou, za sou
mraku narůžovělá, za úsvitu bledě modrá. Vypadala jako pevnina zavěšená 
na nebi, jako druhá země nad zemí, jako nádherný omyl přírody.

Otec, který představoval jedinou spojnici s druhým domovem, však dělal, 
co mohl, aby se v panelákovém bytě vyskytoval co možná nejméně. Jediný 
člověk, se kterým mohla mluvit japonsky, ji nechal samotnou v obležení ci
zích lidí a matky, rozhodnuté Sáru na poslední chvíli drastickým způsobem 
počeštit.

Jediná dobrá věc na Česku byl děda Antonín. Celé dny proležel na kana
pi, protože nemohl chodit, a mlčky sledoval naučné dokumenty o přírodě. 
Sára nikdy předtím dědečka neměla, ten z otcovy strany zemřel, než se 
narodila, a tak netušila, jak skvělá instituce to je.

Životním snem dědy Antonína bylo potápět se u korálových útesů. Což 
v zemi, která nemá moře, moc nejde. A dělá se to o to hůře, když vám komi
níci zakážou cestovat za hranice. Proto děda kominíky nesnášel a v jednom 
kuse na ně nadával. Sáře se kominíci v obrázkové knížce líbili a nechápala, 
proč se takhle spikli zrovna proti dědovi.

Po otevření hranic, když kominíci konečně odešli (nebylo moc jasné 
kam), mohl děda konečně cestovat, jenomže ho začaly trápit všelijaké 
nemoci a potápění by pro něho bylo moc nebezpečné. A tak se na mořské 
dno přenášel s pomocí televizních dokumentů.

Ve skříni neměl děda oblečení jako normální lidé, ale videotéku s na
hranými pořady. Sára mu podávala kazety podle čísel, která měl zapsaná 
v sešitě, a celé hodiny spolu sledovali dokumenty o rybách.

„Tohle je žralok, Sárinko. Žralok.“
„Džurarokku,“ zopakovala.
„Výborně. Za chvilku budeš mluvit líp než babička.“ 

Sára Fukuharová, po matce Češka a po otci 
Japonka, žije v Jokohamě a zabývá se výzkumem 
vymírajícího úhoře japonského. Mezi její jediné 
přátele patří pan Nakadžima – postarší majitel 
domu s akvaristikou, ve kterém bydlí, a sousedka 
Miju, která neudělá krok bez dřevěného meče 
a celé hodiny tráví rozmluvami s úhořem Unagim. 
Poklidný život v akvaristice převrátí naruby 
návštěva Juky Suzukiové, Sářiny bývalé spolu
žačky, která pátrá po zmizelém kolegovi z redakce 
novin. Z minulosti se postupně vynořují dávno 
zapomenuté události a všechny tři ženy se vydá
vají na cestu, která před ně klade jednu životní 
výzvu za druhou.

Vzpomínky na úhoře jsou mnohovrstevnatý 
román zasazený do japonského prostředí, který 
kombinuje fantaskní prvky s motivem pát
rání a přináší příběh o přátelství, odvaze a síle 
vzpomínek.

Anna Cima
(1991) se narodila v Praze, vystudovala obor 
Japonská studia na Filozofické fakultě Univer
zity Karlovy. V současnosti žije v Japonsku, kde 
se zabývá poválečnou japonskou literaturou. 
Její prvotina Probudím se na Šibuji (Paseka 2018) 
zaznamenala výrazný ohlas čtenářstva i odborné 
veřejnosti a získala mimo jiné Cenu Jiřího 
Ortena či ocenění Magnesia Litera za objev roku. 
Kromě psaní se Anna Cima věnuje překladům 
z japonštiny – společně s manželem přeložila 
Případ astrologických vražd od Sódžiho Šimady 
(č. Paseka 2021).

Vzpomínky na úhoře

srpen 2022

pevná vazba + e-kniha 
800 stran

ISBN 978-80-7637-281-8
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Postavil k posteli kýbl, jemně matce rozepl zip krémových šatů a povolil za
pínání u podprsenky. Chtěl jí sundat boty, ale byla bosa, nohy měla bez 
černých punčoch, co obvykle nosila, strašně bílé a nahé. Na bledých steh
nech jí přibyly další modřiny.

Shuggie jí k posteli vyrovnal tři hrnky: jeden s vodou z kohoutku na vy
schlá ústa, druhý s mlékem na zklidnění žaludku a třetí s mixem zvětralých 
zbytků světlého a černého piva, co různě posléval po domě a napěnil 
vidličkou. Bylo mu jasné, že po třetím sáhne nejdřív, protože ten jí utiší pláč 
v kostech.

Naklonil se nad ni a poslouchal, jak dýchá. Z pusy jí páchly cigarety 
a spánek, a tak šel do kuchyně a do čtvrtého hrnku jí odlil roztok na zubní 
protézu. Vyškubl list ze sešitu s domácími úkoly na náboženství a měkkou 
tužkou na něj napsal: POZOR! Roztok na zuby. Nepít! Necucnout si ani 
nedopatřením!

Slyšel, jak se opatrně zaklaply domovní dveře. Brácha zas přijde do 
práce pozdě. Strašně nerad ráno vylézal z bezpečí zámotku postele; pod 
peřinou mu den připadal ještě nezkažený. Shuggie vykoukl škvírou mezi 
závěsy a sledoval bratrova svěšená ramena, jak se šinou ulicí. Do školy se 
začaly trousit první hornické děti. Ti samí kluci, co přicházeli ke škole dřív, 
aby si mohli na betonovém hřišti zakopat, ho vždycky obestoupili a z nudy 
do něj strkali. Shuggie našel matčinu modrou propisku, jako účetní si 
kontroloval sešity na domácí úkoly a rozmáchlými kličkami je podepiso
val – Bainová. To jméno působilo najednou divně.

Hugh „Shuggie“ Bain je osamělý, citlivý chla
pec, který vyrůstá v 80. letech ve zchátralých 
obecních bytech ve skotském Glasgow. Politika 
Margaret Thatcherové připravila obyvatele průmy
slového města o práci, schyluje se tu k drogové 
epidemii a Shuggieho matka Agnes sní o vlast
ním domě, listuje stránkami katalogu s oblečením 
a objednává si na dluh trochu štěstí. Po tom, co 
její manžel odejde od rodiny, nachází stále větší 
útěchu v pití a sociální dávky utrácí za plechovky 
extra silného piva. Shuggieho dospívající souro
zenci si raději rychle najdou způsob, jak z domova 
utéct, a malého bratra nechají, aby se o matku 
staral sám. Shuggie se mezitím snaží stát se oby
čejným klukem, jenže zjišťuje, že je všechno, jen 
ne „normální“. A jedinou oporou je mu matka, 
která se propadá do alkoholismu.

Román Douglase Stuarta je naléhavým epickým 
obrazem dělnické rodiny, který se řadí vedle děl 
Édouarda Louise nebo Alana Hollinghursta.

Douglas Stuart
(1976) vyrůstal v Glasgow jako nejmladší ze tří 
sourozenců. Jeho otec rodinu opustil, když byl 
Stuart malý. Vychovávala ho matka, která bojovala 
s alkoholismem a závislostí a zemřela, když bylo 
autorovi 16 let. Vyrůstal se svým starším bratrem. 
Vystudoval střední textilní školu a poté Královskou 
akademii umění. Dnes žije Douglas Stuart v New 
Yorku, kde se živí jako módní návrhář. Za román 
Shuggie Bain získal v roce 2020 Man Bookerovu 
cenu, byl nominován na Carnegieho medaili a stal 
se finalistou Národní knižní ceny.

Shuggie Bain

srpen 2022

z angličtiny přeložila 
Lenka Sobotová
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Mladý Tchajwanec Wej našel tu pravou holku. 
Britská učitelka angličtiny Lucy zase našla byt 
s nečekaným spolubydlícím. Studentka práv Su
wej hledá sílu, jak obstát nejen na vysoké škole. 
Realitní makléř William se žene za úspěchem 
a bohatstvím. Indonéská pečovatelka Siti se pro
bírá vzpomínkami na domov na východní Jávě. 
Youtuber Shade hledá duchy, a to doslova.

Šest velmi odlišných hrdinů, šest příběhů o hle
dání. Spojují se na Tchajwanu, kde duchové jsou 
často živější než lidé a kde se posmrtný život 
nebere na lehkou váhu. Kláře Wang Tylové se bri
lantně podařilo zachytit nejen atmosféru tohoto 
místa, ale umně pracuje i s napětím a nadpřiroze
nou tematikou.

Klára Wang Tylová
(1981) pracovala v letech 2001–2008 jako 
redaktorka, později jako dopisovatelka z Tchaj
wanu a v Lidových novinách jí vycházel Asijský 
diář zaměřený na společenská témata a život 
v jihovýchodní Asii. Vystudovala žurnalistiku 
a mezinárodní vztahy v Brně a mezinárodní komu
nikaci v magisterském programu na univerzitě 
v Tchajpeji. Tam také posléze nastoupila jako edi
torka do místního deníku Taiwan News. Nyní žije 
v Praze, ale na Tchajwan se neustále vrací.

Ostrov duchů
Lucy chvíli listovala novinami, když si všimla krátkého článku na straně tři:

ZÁHADNÝ PŘÍPAD: 
Muž nahlásil nehodu, dívka zmizela

TCHAJPEJ Policie v Tchajpeji řeší záhadný případ. V neděli večer 
se na policii přihlásil 27letý Čchen Wej, aby nahlásil nehodu, při 
které měla jeho 23letá přítelkyně Su Mejlin spadnout ze srázu 
u vyhlídky na hoře Jangming. K nehodě mělo dojít v pátek večer. 
Policie místo neštěstí i jeho okolí několikrát prohledala, ale ani po 
několika dnech pátrání tělo mladé ženy nenašla. Čchen vypověděl, 
že Su Mejlin během hádky u vyhlídky uklouzla a zřítila se dolů. 
Policii také sdělil, že za ním po incidentu několikrát byla a naléhala 
na něj, aby šel okolnosti jejího zmizení oznámit na policii. Věří, že ho 
navštěvuje její duch. (CNP)

Kdyby si Lucy něco takového přečetla dřív, asi by ji to rozesmálo. Teď se 
nad tím ale pozastavila. Během doby, co byla na Tchajwanu, zaslech
la čas od času podobný příběh. O tom, kdo kde ducha viděl nebo cítil jeho 
přítomnost, nebo o tom, co se smí a nesmí dělat, aby člověk duchy ne
rozzuřil. Viděla také byznysmeny v oblecích, jak před svými domy a sídly 
firem pálí v plechových koších papírové peníze pro zemřelé, a jak zdejší 
pověrčivost vede až k tomu, že v hotelích a nemocnicích často chybí čtvr
té patro, protože číslo čtyři v čínštině zní podobně jako smrt. Pro Lucy byli 
zprvu duchové pouze něčím, co se objevuje ve filmech a pohádkách a čím 
se lidé možná rádi straší. Zdejší společnost ale byla duchařskými historka
mi úplně posedlá. Drtivá většina lidí se tvářila, že jim i věří a že je to téma, 
o kterém se nevtipkuje. A to včetně jejího tchajwanského přítele Jasona. 
Potom se stalo to v jejím bytě a Lucy byla nucena všechno přehodnotit.

S Jasonem (Lucy fascinovalo, jak téměř každý, s kým se na Tchajwanu 
setkala, měl připravené i anglické jméno, i když anglicky skoro nemluvil 
a jména byla někdy opravdu bizarní, jako třeba Book nebo Pineapple) se 
Lucy seznámila na jednom grilování s přáteli. Povídali si skoro celý večer, 
a když se osmělil a zeptal se, zda by ji mohl někdy někam pozvat, usmála 
se a řekla, že následující prodloužený víkend má zrovna volný. Jason ale 
znejistěl a řekl, že ten víkend to bohužel nepůjde, protože je Den zametání 
hrobů.

březen 2022
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„Mé matce ukradli život,“ píše Édouard Louis. 
„Byla stejně jako já okradena o možnost být sama 
sebou.“ Literární dílo francouzského spisovatele 
je autobiografickou sociální freskou, kterou zahá
jil zpovědí Skoncovat s Eddym B. a prohloubil 
v pokusu o lepší porozumění svému otci ese
jem Kdo zabil mého otce. Tentokrát se věnuje 
příběhu matky, která strávila většinu života v chu
době a nouzi, od střední školy odsouzená k péči 
o domácnost a děti, ponižovaná instinktivně násil
nickým chováním mužů i prostředím patriarchální 
bílé třídy průmyslové Francie. Jednoho dne, ve 
svých pětačtyřiceti letech, se však proti tomuto 
životu vzbouří a vybojuje si svobodu. Tato kniha 
je příběhem této proměny. Příběhem laskavým 
a nemilosrdným.

Édouard Louis
(1992) se narodil jako Eddy Bellegueule v Hallen
courtu v severofrancouzské Pikardii. Je autorem 
románů Skoncovat s Eddym B. (č. Paseka 2018) 
a Dějiny násilí (č. Paseka 2019), literární zpovědi 
Kdo zabil mého otce (č. Paseka 2021) a edito
rem sborníku esejů a statí o sociologovi Pierru 
Bourdieuovi. Jeho románový debut mu vynesl 
postavení nejoceňovanějšího francouzského pro
zaika své generace a byl již přeložen do více než 
třiceti jazyků.

Boje a proměny 
jedné ženy

Strávit rok v Itálii, pít víno, cestovat a potkávat 
nové přátele. K tomu se spontánně rozhodne tro
jice žen, které odmítnou jen usedle dožít. Vyberou 
úspory a pronajmou si starý kamenný dům v Tos
kánsku. O příhodách nadšených cestovatelek 
vypráví jejich sousedka, americká spisovatelka, 
která na toskánském venkově pracuje na biogra
fii své blízké přítelkyně. Příjezd nových obyvatelek 
ji vytrhne od práce a ona se stane průvodkyní po 
jejich toskánském dobrodružství. Všechny tři ženy 
se s chutí vrhnou do italského života a vydají se 
za dávno zapomenutými vášněmi – s radikálními 
a nepředvídatelnými výsledky.

Frances Mayesová po průvodcích, kuchařské 
knize a osobním vyprávění napsala román, který 
stejně jako její předchozí knihy vypráví o zážit
cích z kuchyně a krásách Itálie a nabízí tipy na 
památky, města, jídlo a pití. V tomto románu se 
jí navíc povedlo vystihnout nejen vůni italských 
tržišť a chuť dobrého vína, ale i sílu ženského přá
telství a touhu po životě jako takovém.

Frances Mayesová
(1940) je autorkou jedenácti úspěšných knih 
o kultuře a kuchyni Itálie, kde s manželem napůl 
žije. Vydala také několik svazků prózy a poe
zie. Je pravidelnou přispěvatelkou časopisů 
Food & Wine, House Beautiful a dalších periodik. 
Na San Francisco State University přednáší tvůrčí 
psaní.

Přítelkyně 
z kamenné vily

duben 2022

z francouzštiny přeložila 
Sára Vybíralová

pevná vazba 
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Bůh nehraje se světem v kostky, prohlásil Albert 
Einstein. Na což by mu Benjamín Labatut odpo
věděl, že Bůh možná ne, ale ďábel ano. Strašlivá 
závrať je románem faktu o vědcích, kteří ve svých 
oborech učinili převratné objevy – Bohrovi, Hei
senbergovi, Schrödingerovi a dalších –, došli však 
na hranice lidského chápání a poprvé v dějinách 
dali lidstvu moc zničit sebe sama. Třeba německý 
chemik Fritz Heber objevil umělá hnojiva, která 
zachránila lidstvo před hladomory. Vynalezl ale 
také bojový plyn yperit, který zabil tisíce vojáků 
v zákopech první světové války, což jeho man
želku dohnalo k sebevraždě, již spáchala před 
jeho očima. Podobně atomy, které roztrhaly Hiro
šimu a Nagasaki na kusy, nerozštěpily šikovné 
ruce generálů, ale skupina fyziků vyzbrojených 
hrstí rovnic.

Dramatický příběh Benjamína Labatuta o urču
jících momentech dějin vědy nás vrhá do 
vzrušujícího území mezi fakty a fikcí, pokrokem 
a zkázou, genialitou a šílenstvím a staví nás před 
otázku, jestli díky vědě lépe rozumíme světu, nebo 
ho naopak ztrácíme. Za svou knihu byl v roce 
2021 nominován do finále Mezinárodní Booke
rovy ceny.

Benjamín Labatut
(1980) se narodil se v nizozemském Rotterdamu. 
Dětství prožil v Haagu a Buenos Aires a ve čtr
nácti letech se s rodiči přestěhoval do Santiaga 
de Chile. Jeho povídkový debut La Antártica empi
eza aquí (Tady začíná Antarktida, 2009) získal 
Cenu Caza de Letras. Poté vydal romány Después 
de la luz (A pak bylo světlo, 2016) a Strašlivou 
závrať, která byla nominována na Mezinárodní 
Bookerovu cenu a byla přeložena do více než 
deseti jazyků.

Strašlivá závrať
Kdykoliv se díval na vlny, jak se houpou a ztrácí za obzorem, musel mys
let na slova svého mentora, dánského fyzika Nielse Bohra, který mu jednou 
řekl, že ti, kdo se dokážou zadívat na moře v jeho závratné šíři a nezavřít 
přitom oči, mají na dosah kousek věčnosti. Minulé léto Heisenberg s Boh
rem prošel kopce ležící okolo města Göttingen a nyní cítil, že jeho skutečná 
vědecká kariéra začala až na těchto dlouhých procházkách.

Bohr byl mezi fyziky velikánem. Jediný další vědec, který měl v první 
polovině 20. století podobný vliv, byl Albert Einstein, Bohrův přítel i rival. 
V roce 1922 už byl Bohr laureátem Nobelovy ceny a vypěstoval si zvláštní 
schopnost vytipovat si mezi mladými badateli mimořádně talentované 
a ty si pak takříkajíc vychovávat. Přesně to udělal s Heisenbergem: během 
jejich společných horských výšlapů mladého fyzika přesvědčil, že jazyk, 
kterým se mluví o atomech, může být jedině poezie. Právě na horských 
túrách s Bohrem si začal Heisenberg poprvé uvědomovat radikální jinakost 
subatomárního světa: „Jestliže v jediném smítku prachu jsou miliardy ato
mů,“ řekl mu Bohr, zatímco stoupali po masivu pohoří Harz, „jak má člověk 
o něčem tak malém vůbec smysluplně hovořit?“ Úlohou fyzika – stejně 
jako básníka – není popisovat svět v jeho faktičnosti, nýbrž pouze vytvářet 
metafory a mentální asociace. Toho léta Heisenberg pochopil, že snažit se 
koncepty z klasické fyziky – polohový vektor, rychlost, moment síly – vztáh
nout na svět subatomárních částic byl holý nesmysl. Tahle součást přírody 
si žádala úplně nový jazyk.květen 2022

ze španělštiny přeložila 
Anna Štádlerová
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Závratný příběh z exotického, takřka mystického 
prostředí severských pustin, jimiž se na přelomu 
let 1944 a 1945 přehnala takzvaná laponská 
válka. Ta zjizvila nádhernou krajinu stovkami zaja
teckých táborů i duše místních obyvatel.

Novinářka Inkeri Lindqvistová přijíždí v roce 1947 
na sever psát reportáž o tom, jak se Laponsko 
zotavuje po skončení války. Zároveň pátrá po 
osudu svého manžela, který během bojů někde 
tady za nevyjasněných okolností v zajateckém 
lágru zmizel. Jenže ačkoliv má klíče k minulosti 
blíže, než by si troufla pomyslet, neustále naráží 
na to, že ti, kteří si nedávné události pamatují, 
odmítají cokoliv prozradit.

Historický román s detektivními a špionážními 
prvky, v němž hrdinka čelí nejen mlčení pamět
níků, ale i falešným stopám a identitám, se stal 
finskou literární senzací. Vyhrál Savonskou lite
rární cenu a byl nominován na Cenu deníku 
Helsingin Sanomat a na ocenění Kniha roku knih
kupecké sítě Suomalainen Kirjakauppa.

Petra Rautiainenová
(1988) pochází z městečka Lapinlahti v severní 
Savonii ve východní části Finska. Vystudovala his
torii a ve svých odborných textech i novinových 
článcích se zabývá sámskou kulturou v moder
ním světě. Žila ve Spojeném království, pracovala 
v Kanadě a na Novém Zélandě, cestovala po ark
tických oblastech. K vydání chystá svůj druhý 
román, Paměť oceánu, ve kterém píše o vlivu kli
matické změny na etnickou minoritu.

Popel a sníh
„Ale proč…?“ povzdechla Inkeri. „Proč se to dělalo?“

„No, my dva přece nevíme proč,“ řekl Koskela a znělo to lehce pobaveně.
„Byla za tím snaha najít víc poznatků o finské rase.“ 
Inkeri sklopila zrak.
„Takže ty tvrdíš, že se z těch táborů posílala mrtvá těla k výzkumu?“ 

zeptala se.
„Ne. Já netvrdím nic. Všechno, co říkám, jsou jenom dohady, neoficiální 

informace, o kterých já nevím vůbec nic. Opakuju: já nevím nic. Nicméně 
pokud to tak bylo, obstarávat těla měl za úkol jeden Fin, který pracoval v tá
boře v Inari. Bylo to vlastně velmi výhodné. Nacistům to celé vyhovovalo, 
jelikož transport těl přímo z finských táborů byl zřejmě obtížnější, protože 
se to všeobecně považovalo za cosi eticky pochybného.“

„Jak s tím souvisí můj manžel?“ vyhrkla Inkeri netrpělivě.
Koskela si vzdychl. Inkeri se vyplašeně podívala na Koskelu a potom na 

Biggu, která nakrčila obočí a tvářila se, že soustředěně poslouchá.
„Pokud vím, tvůj manžel v táboře prováděl jakési třídění. Je možné, že 

pomáhal získávat těla pro výzkumný ústav výměnou za lepší podmínky 
v táboře. Sám můžu dosvědčit, že si v táboře žil pohodlně. Velmi pohodlně.“

Inkeri už ze sebe nedokázala nic vypravit. Přemýšlela o svém muži. Pře
mýšlela o sobě. Nemohla uvěřit, že by Kalle něco takového dělal. Nemohla.

„Lidi se pod náporem paniky mění,“ pronesl Koskela tiše, jako by vytušil, 
kudy se ubírají její myšlenky. „Nikdo z nás dopředu neví, jak se zachová, až 
přijde na lámání chleba. Nikdo z nás netuší, kde končí hranice jeho výdrže. 
Kdy a jak se zlomí. A všichni se jednou zlomíme, je to jen otázka času.“ 

Koskelův hlas zněl ploše a klidně. Inkeri najednou pocítila smutek. 
Mačkala si ruce v klíně. Nebyla s to nic říct.

duben 2022

z finštiny přeložil 
Vladimír Piskoř
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Pochmurná zimní krajina Novohradských hor 
na počátku 90. let. Ostnaté dráty zmizely a jed
notky Rudé armády se chystají k odsunu. Dvěma 
mužům s temnou minulostí, poručíku pohra
niční stráže Šturcovi a majoru sovětské posádky 
Treťjakovi, končí celoživotní kariéra a začíná 
tvrdý boj o přežití. Mladému knihovníkovi Tomá
šovi se naopak otevírá možnost změnit svůj život 
k lepšímu. Jejich osudy spojuje Černá rusalka, 
tajemná soška vyrobená v místní sklárně, kde 
kdysi vznikla skvostná sbírka hyalitového skla hra
běte Buquoye, kterou všichni tři muži hledají. 
Postupně se tak odhaluje příběh, který sahá až do 
19. století, a do nějž jsou zapleteni i další obyva
telé vsi Černé Domky a především osudová Rút 
a záhadná Petra. Na každého tu těžce dopadá 
rozpad starého světa i dědictví násilím pozname
naného kraje, který zpustnul a stal se zemí nikoho. 
O člověka se tu snadno pokouší šílenství nebo 
dokonce může přijít o život. Sugestivně napsaný 
debut nabízí historický thriller z doby, která radi
kálně měnila osudy lidí.

Martin Müller
(1988) je vystudovaný scenárista a původní 
profesí novinář, aktuálně reklamní textař a krea
tivec. Dlouholetý člen ostravského uměleckého 
uskupení Bezejmenná skupina. Publikoval v časo
pisech Host, Psí víno nebo Texty. Román Černá 
rusalka je jeho prvotina.

Černá rusalka
Meier pohlédl k nebi, kde se už od rána sbíraly těžké chuchvalce mračen, 
ze kterých každou chvíli mohlo začít hustě chumelit. Slunce nebylo vidět 
už několik dní, ale zdejší lidé byli zvyklí odhadovat jeho polohu velmi přes
ně, i když se skrývalo. Tomáš měl pravdu, bylo už nízko a za dvě hodiny se 
svět opět ponoří do tmy. Dny byly krátké a temné. Někdo tam nahoře už se 
asi nemohl dívat, co se tady dole na zemi děje.

„Dobře,“ řekl Meier a  podal mu klíče od auta. Chtěl vykročit k  zadním 
dveřím, ale Tomáš ho ještě jednou zastavil.

„Neměl byste se nejdřív podívat, jestli tam na vás někdo nečeká?“
„Jak to myslíš?“
„Co když byl ten člověk ve škodovce s někým domluvený?“
„Hm, to je pravda,“ přitakal starosta.
„Já tady s ní počkám.“
„Dobře, jsem hned zpátky.“
Tomáš sledoval malého tučného mužíka, jak se šine ke dveřím úřadu. 

Jakmile jeho oblá silueta zmizela ve dveřích, přistoupil k  zadním dveřím 
a přes špinavé sklo pohlédl Rút do tváře.

Její výraz byl stále stejný, kombinace hluboké melancholie a apatie. 
Myšlenkami zůstávala v úplně jiném světě, na ten náš shlížela odněkud 
shůry. Snad vzpomínala na dřívější časy. Tomáš setřel z okna nachytanou 
vlhkost, sáhl do kapsy, vytáhl černou skleněnou sošku ženy s odhalenými 
žebry a přitiskl ji na okno. Určitě se mu to nezdálo. Dal by ruku do ohně za 
to, že ta malá černá věc upoutala její pohled, i když jen na zlomek sekundy. 
Skoro vytřeštila oči. Tomášovi se rozbušilo srdce. Nevěděl, co dál. Vyřešil to 
za něj starosta, jenž se vynořil ze dveří radniční budovy. Schoval sošku do 
kapsy a vykoukl přes střechu auta.

„Nikdo tam není!“ volal starosta. „Vezmu ji dovnitř.“
Na pravou tvář mu dopadla sněhová vločka.
Naposled se k ní otočil. Dívala se mu přímo do očí.

březen 2022
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Tekutost, těkavost, chaos, zmatení, roztříštěnost, 
nejistota, úzkost, krize, polarizace – těmito slovy 
často popisujeme dnešní svět. Když literární kri
tik a novinář Jan Bělíček přemýšlel, jaké slovo 
vystihuje naši současnost nejlépe, vyskočil na 
něj zničehonic podivný výraz murmur. V hučení 
murmuru bývá těžké se zorientovat. Jak na něj 
reaguje současná beletrie? Pokulhává litera
tura za realitou, nebo i v dnešní próze můžeme 
najít odpověď na to, jak se vymanit z chapadel 
murmuru?

Jan Bělíček se ve své svébytné čítance současné 
beletrie zabývá tématy jako gender, úzkosti nebo 
rasa a hledá jejich odraz v dílech současných 
autorů, například Eleny Ferrante, Karla Oveho 
Knausgårda, Édouarda Louise či Sally Rooneyové.

Jan Bělíček
(1986) je literární kritik a novinář. Studoval filo
zofii a český jazyk a literaturu na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy. Je šéfredaktorem inter
netového deníku Alarm.cz, který v roce 2013 
spoluzakládal. Jeho články o literatuře, politice 
a kultuře se objevily v deníku E15, Salonu Práva, 
Respektu, na Českém rozhlase Vltava a v dal
ších médiích. Soustavně zkoumá fenomény a jevy 
nacházející se na hranici mezi uměním, společ
ností a politikou. Na přelomu let 2019 a 2020 
začal na platformě pro vizuální umění Institut 
úzkosti publikovat literární podcast V chapadlech 
murmuru, z něhož vychází i stejnojmenná kniha.

V chapadlech murmuru
Jak číst literaturu krize

V současné próze nacházíme úzkost z toho, že literatura nedrží tempo 
s rea  litou a díky své vlastní pohodlnosti setrvává u osvědčených postupů, 
které za posledních dvě stě let neprošly žádnou radikální proměnou. Pro ty
to autory a autorky se klasické literární postupy staly svého druhu lží a proti 
ní chtějí postavit pravdu, upřímnost i sebekritičnost a zároveň doufají, že 
síla této pravdy dokáže proměnit i zbytnělé a okoralé struktury literárního 
vyprávění.

Někdy kolem roku 2007 něco takového zažívá i norský spisovatel Karl 
Ove Knausgård. „Jenom z myšlenky na vymyšlenou postavu ve smyšlené 
zápletce se mi zvedal žaludek,“ tvrdí o tehdejším zážitku. A také jeho šesti
dílná série Můj boj, která se stala naprosto nečekanou literární senzací, je 
svého druhu antiliterárním projektem, který vzešel z odporu k beletristic
kým zvyklostem. Knausgårdova metoda je přitom poměrně jednoduchá. 
Prostě zasedl ke stolu a začal psát. Jeho knihy jsou jednou velkou asociací, 
jejímž jediným subjektem je autorův život. Úzkost, kterou jako autor proží
val, vycházela ze strachu, že jeho tvorba – a literární tvorba obecně – lže, 
zahaluje a vytváří propast mezi životem a tím, jak ho literatura zpracovává 
a prezentuje. Jeho ambicí bylo psát co nejvěrněji, nejpravdivěji o jediném 
subjektu, který skutečně dokonale zná – o sobě samotném.

Pikantní na tom všem je, že svůj rukopis nechtěl už nikdy číst. Prostě 
ho odevzdal svému editorovi, ať s ním naloží, jak chce. Nechtěl tento svůj 
proud vzpomínek a asociací nijak upravovat, editovat, „vylepšovat“. Pokusil 
se nabídnout syrové a transparentní psaní, v němž není mnoho prostoru 
pro stylizaci a autocenzuru. Příběh Mého boje je navíc záměrně neheroický. 
Literatura se z velké části orientuje na jedinečné hrdiny, výjimečné osudy 
a prožitky a tím deformuje naše očekávání od skutečnosti. Knausgård 
naopak nabízí zcela obyčejný příběh kluka ze střední třídy z norského za
padákova, který špatně vychází se svým otcem, rád hraje fotbal a kvůli své 
plachosti nedokáže navazovat vztahy s ženami. Knausgårdovo vyprávění 
je tak důsledně neheroické, že často jako čtenáři musíme na několika 
stránkách pozorovat detailní popis toho, co vkládá hlavní postava do košíku 
v supermarketu.

Karl Ove Knausgård měl pocit, že se mu jeho antiliterární experiment 
vydařil. Úplně poslední věta závěrečného dílu totiž zní „Mám takovou 
radost, že už nejsem autorem.“

duben 2022
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Kniha nejslavnějšího čínského umělce součas
nosti daleko přesahuje běžný memoár. Vyprávění 
začíná dlouho předtím, než Aj Wejwej přišel na 
svět. Příběhy Ajova otce, Mao Cetungova blíz
kého spolupracovníka a ceněného lyrického 
básníka Aj Čchinga a samotného Wejweje se 
odehrávají na širokém plátně čínské historie 
poslední stovky let, v kulisách dějinných otřesů, 
a vzájemně se zrcadlí. Stejně jako otec odchází 
v mládí za uměleckou inspirací do Paříže, volí syn 
ve svých čtyřiadvaceti letech únik před čínskou 
realitou do Spojených států, setkává se s Alle
nem Ginsbergem a objevuje Andyho Warhola. 
Podobně jako Aj Čching sdílel za Kulturní revoluce 
ve vyhnanství pohnutý osud levicové avantgardy, 
Aj Wejwej se v důsledku společenské angažova
nosti od roku 2008 rovněž konfrontuje s režimem.

Autor líčí rovněž čínskou uměleckou scénu na 
přelomu milénia a poměry v Číně po potlačení 
demokratického hnutí i vlastní snahu o svobodné 
umělecké vyjádření. Zároveň čtenáře provází po 
vlastním díle zahrnujícím plastiky, fotografie, film 
i díla architektonická.

Aj Wej-wej
(1957), umělec a občanský aktivista, studoval 
v Pekingu a ve Spojených státech, kde strávil od 
roku 1981 dvanáct let. Poté žil a pracoval v Číně 
a v letech 2015–2018 v Berlíně. Akcent jeho kon
ceptuálních děl se od devadesátých let dodnes 
posunul od společenské kritiky ke kritice čínského 
režimu. Otevřený střet s ním jej přivedl v letech 
2011–2015 do domácího vězení. Aj Wejwej je 
rovněž autorem pekingského olympijského sta
dionu, slavného Ptačího hnízda.

Tisíc let 
radostí a smutků

Na pranýřovací akce otec musel chodit několik mil pěšky k místu konání, 
kde se k němu připojili další „dobytčí démoni a hadí duchové“ z široka i da
leka, a všichni pak stáli v řadě před pódiem tváří k revolučním masám, již 
instruovaným k tomu, aby projevily spravedlivé rozhořčení. Někdy veřejné 
pranýřování ničemů šlo ruku v ruce s oznámením verdiktů nad „aktivními 
kontrarevolucionáři“, ti pak byli neprodleně odvlečeni na popraviště, a di
váci všech věkových kategorií ve zvráceném uhranutí přihlíželi jejich smrti. 
Jakmile pranýřovací shromáždění skončilo, publikum, stále ještě v po
vznesené náladě, se pomalu vydalo ke svým ubikacím a v měsíčním světle 
zpívalo revoluční písně.

V rané fázi Kulturní revoluce byl stanoven cíl „zničit čtvero staré
ho“ – staré ideje, starou kulturu, staré obyčeje a staré zvyky – a nahradit 
je Mao Cetungovými myšlenkami. Od založení Čínské lidové republiky 
se podnikaly čím dál divočejší politické kroky, avšak Kulturní revoluce byla 
oslavována jako událost, jaká „nemá v dějinách obdoby“ a jež se dotkne 
duše každého živého člověka. Pranýřovací shromáždění představovala 
pouze začátek tisíců ponížení, jimž byli otec a jemu podobní vystaveni.

Na sklonku roku 1967 radikální aktivisté zhotovili otci bláznovskou 
čepici, kterou pak musel mít na hlavě při průvodech ulicemi. Vypadal s ní 
trochu jako tradiční hodnostář z pekingské opery, s dlouhýma ušima, jež se 
mu za chůze sem a tam houpaly u hlavy. Čepice mu byla příliš velká a při 
pohybu se mu z hlavy sesmekávala, takže si ji musel přidržovat rukou, což 
komplikovalo „svěšení hlavy na znamení přiznané viny“. Rudé gardy, mladí 
militanti, kteří považovali za své poslání bojovat proti všem a všemu, co po
važovali za nepřátelské vůči myšlenkám Mao Cetunga, do něj opakovaně 
zezadu šťouchali kopím s červenými střapci, aby se víc sklonil.

srpen 2022
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ukázka

Samotný sexuální akt se od dob, kdy lidé přišli na 
to, co kam patří, nezměnil. Na rozdíl od společen
skokulturních přístupů k tématu. Lidé jako jediní 
tvorové na Zemi spojují sex se studem a pocitem 
viny a stigmatizují určité sexuální praktiky. Sex 
lidi kulturně rozděluje, ačkoli jde o jednu ze zku
šeností, jež je nám společná. Kate Listerová se 
s osobitým humorem ujímá dějin penisu a vulvy, 
testů panenství v dějinách, tématu afrodiziak 
a anafrodiziak, dějin prostituce, antikoncepce, 
proměn společenského vnímání masturbace 
nebo třeba i jízdy na kole. Cesta od erotických 
fresek v Pompejích po moderní nevěstince se 
sexuálními roboty či od středověkých zkoušek 
impotence po krádež varlat v současnosti vyvrací 
stereotypy a poskytuje cenný rámec aktuálním 
otázkám včetně genderu a sexuálního násilí. 
Text doplňují dobové ilustrace, často překvapivé, 
vtipné a někdy děsivé.

Kate Listerová
přednáší na Trinity University v Leedsu a ve svých 
článcích popularizuje dějiny sexu. Pod heslem 
„Buďte zvědaví a nesuďte“ spustila roku 2015 pro
jekt Whores of Yore (thewhoresofyore.com), který 
dává hlas zavrženým a prostor pro nepředpojatou 
diskusi o sexuální tematice. Z materiálu, který zde 
shromáždila, čerpá i její kniha.

Podivuhodná 
historie sexu

Pokud nejste společensky zaostalá osoba, co stále věří, že ženy jsou ocho
čená lůna s kozami, která by se měla omezit na pečení koláčů a štupování 
ponožek, nejspíš se všichni shodneme, že se feminismu podařilo pár cel
kem úžasných věcí. Ženy dnes můžou volit, zakládat si bankovní účty 
a vyrábět sýr z vlastního mateřského mléka, aniž by je obtěžovalo patriar
chální mlékařské panstvo. Ženy nepochybně urazily velký kus cesty. Ale 
v jedné oblasti feminismus stále selhává. V oblasti, kde všemocný penis 
nadále bez odporu vládne nad vulvou – a tou oblastí je sexuální slang. Ať 
už vás napadne tolik hovorových výrazů pro klitoris, kolik si jen dokážete 
představit, pro penis, varlata či sperma jich bude násobně víc. Samozřejmě 
existuje mnoho slangových termínů pro vulvu, ty však jen málokdy zdůraz
ňují různé body rozkoše, které ten báječný pytlík dobrot obsahuje: klitoris, 
čípek či například mýty opředený Gräfenbergův bod (neboli bod G). Je to 
prostě „škvíra“, „díra“ atd. A vlastně si ani nejsem jistá, jestli existují nějaká 
slangová slova pro lůno, dělohu či vaječníky (fungoval by „bejbyvak“ nebo 
„dámské kulky“?). Celý rejstřík oplzlého sexuálního slangu „ze sportov
ní šatny“ oslavuje vulvu kvůli rozkoši, kterou poskytuje mocnému „prutu“. 
Opomíjení poštěváčku – jehož jedinou funkcí je poskytnout rozkoš své 
majitelce – je výmluvné. V západní kultuře bývá klitoris přehlížen, neboť 
ženská sexuální rozkoš hraje historicky druhé housle k té mužské. Doslov
ně ani metaforicky se klitorisu nikdy nedostalo dostatečné pozornosti.

březen 2022
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Že Ostrava nejsou jen doly a hudební festival, uka
zuje další ze série průvodců po 111 místech, která 
musíte vidět. Na své si přijdou milovníci architek
tury, historie, gastronomie, kávy i parků. Průvodce 
poskytne tipy rodičům s dětmi, ale i těm, kdo při 
poznávání města rádi drží v ruce hrnek kávy. Kniha 
se díky své přehledné struktuře stává bravurním 
pomocníkem při hledání míst, která na výletech 
nesmíte minout. Zároveň je představuje tak, jako 
by vás po Ostravě provázel průvodce z masa 
a kostí, který danou oblast dobře zná. Krátký popis 
každého místa doplňuje legenda, jak se k němu 
dostat, a autentické fotografie.

Vasilios Chaleplis
(1993) je básník, hudební producent, copywri
ter, editor a dramaturg. Jeden ze zakladatelů 
kulturní platformy Harakiri Czurakami, se kterou 
vydal sborník autorských děl mladých a talento
vaných autorů z celého Česka. Ředitel knižního 
nakladatelství Bílý Vigvam. Spolupořádá ostravský 
literární festival Inverze. Jako producent vystupuje 
pod pseudonymem Phil Lemon.

Jan Dvořák
Ostravský promotér a producent (1993) řídí kul
turní centrum Provoz a je spoluzakladatelem 
nakladatelství Bílý Vigvam. Vede literární festival 
Inverze. Píše divadelní hry a povídky.

Adam Tomáš
(1991) je student filozofie, dramaturg a produkční 
hudebního klubu Brno a spoluzakladatel literár
ního festivalu Inverze. Po počátečním mladickém 
odporu si Ostravu oblíbil a má ji prochozenou skrz 
naskrz. Rád objevuje nová místa ve svém dlouho
letém domově a rád sní.

111 míst v Ostravě, 
která musíte vidět

březen 2022
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Aktuálně nejrozsáhlejší průvodce 
Brnem ukazuje, že město nabízí 
více než vilu Tugendhat a hrad Špil
berk. Odhaluje Brno z mnoha úhlů 
pohledu. Na své si přijdou milovníci 
architektury, historie, gastrono
mie, parků i koupališť. Zaručené 
tipy najdou rodiče s dětmi i ti, kdo si 
chtějí dát dobrou kávu a pozorovat 
brněnský ruch jen skrz okna kavárny.

Tušili jste, že Betlémské kaple jsou 
v Praze hned dvě? Jak se stalo, že 
Sputnik přeletěl ze Stromovky na 
Babu? Kde se v Praze vzal hotel, 
který má jediný pokoj, a ještě k tomu 
sedm desítek metrů nad zemí? 
Dá se na Smíchově svézt lanovkou, 
a navíc k tomu zadarmo? A tre
fili byste do první čistě bitcoinové 
kavárny na světě?
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Základní příručka pro každého, kdo chce pocho
pit, proč je antisemitismus tak prastarý a zároveň 
na vzestupu. Světově uznávaný judaista Peter 
Schäfer vypráví, jak se antisemitské stereotypy 
šířily již od antiky, jak vedly k pronásledování, 
ničení a zabíjení a jsou živé i po šoa. Již v před
křesťanské době se objevovala nenávist vůči 
Židům, ale Nový zákon této nenávisti poskytl živ
nou půdu v podobě legend: Pavel zaútočil na 
tradiční židovství, Matouš se zaměřil na vinu 
všeho židovského lidu a Jan vykreslil Židy jako 
syny temnoty. Schäfer připomíná například stře
dověké pálení talmudu v Paříži a motiv židovské 
svině, Lutherovu nenávist a výzvu ke zničení Židů 
v novověku, společensky akceptovaný antisemi
tismus v době osvícenství. Z předpeklí Výmarské 
republiky přes třetí říši se dostává k současnému 
islámskému antisemitismu i k tomu, jak dědictví 
antisemitismu souvisí s novým nástupem pravi
cových ideologií.

Peter Schäfer
(1943) je světově uznávaný judaista a autor 
mnoha historických publikací. Učil mj. na Freie 
Universität Berlin a na Princeton University. Byl 
ředitelem Židovského muzea v Berlíně. Za svou 
vědeckou a publikační práci získal řadu cen 
a vyznamenání.

Krátké dějiny 
antisemitismu

Kde se zrodila nenávist k Židům a proč se pořád vrací

Málokterá etapa českých dějin vzbuzovala a vzbu
zuje u historiků tak protikladné soudy jako doba 
pobělohorská. Podle jedněch tragická epocha 
spojená s násilnou rekatolizací a emigrací elit. 
Podle druhých čas monumentální barokní kul
tury a vzdělanosti, doba, kdy se české země opět 
otevírají světu a dohánějí opoždění způsobené 
dramatickými konfesijními a nacionálními střety. 
Bez ohledu na hodnoticí stanoviska platí, že stopy 
baroka v české krajině jsou dodnes nepřehléd
nutelné a že i misi Tovaryšstva Ježíšova často 
provázelo horoucí vlastenectví, jak dokazuje 
například působení slavného jezuitského historika 
Bohuslava Balbína.

Přehledný a vyvážený pohled na dobu, kterou 
jsme si podle Jiráskova románu uvykli nazývat 
temnem, přináší ve druhém svazku Stručných his
torií historička Ivana Čornejová, přední odbornice 
na dějiny jezuitského řádu a pražské univerzity.

Ivana Čornejová
(1950) se zabývá především 17.–18. stoletím, 
církevními dějinami a dějinami školství. Kromě 
několika desítek odborných studií se autorsky 
podílela například na knihách Životopisný slovník 
pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 
1654–1773 (spolu s Annou Fechtnerovou), 
Kapitoly z dějin pražské univerzity 1622–1773, 
Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Dějiny 
Univerzity Karlovy II. 1622–1802, Velké dějiny 
zemí Koruny české VIII. (spolu s Jiřím Mikulcem, 
Jiřím Kašem a Vítem Vlnasem) nebo na tema
tickém svazku Velkých dějin zemí Koruny české 
věnovaném školství a vzdělanosti.

Temno
Stručná historie
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Tak hladký průběh převratu v roce 1948 neče
kali ani komunisté. Prezident Beneš se nakonec 
veškerému nátlaku podvolil a většina zákono
dárců, včetně členů demokratických stran, nové 
pořádky posvětila. Akční výbory jako hlavní pro
středek „očištění“ společnosti se ukázaly jako 
nesmírně efektivní, propaganda fungovala, volby 
na konci května toho roku se podařilo zmanipu
lovat. Puč příliš nezkomplikovala ani smrt Jana 
Masaryka, který byl vzdor zakořeněným mýtům 
ochotný s KSČ spolupracovat a podle některých 
aktérů dokonce snil o roli hlavy státu. A přece tu 
bylo něco, co komunisté podcenili: mocenská gra
vitace Moskvy. Stála za první lží nového režimu, 
když Klement Gottwald ještě jako předseda vlády 
veřejně odmítl kolektivizaci zemědělství. Tvrdá 
sovětská linie razící doktrínu zostřování tříd
ního boje však inspirovala i politické procesy, 
a zejména militarizaci ekonomiky, jež stáhla Čes
koslovensko v padesátých letech do hluboké 
hospodářské krize. Jak platilo ještě v osmdesá
tých letech, také politické uvolnění muselo být 
inspirováno Krem lem. A tak zlom nastal Stali
novou smrtí, shodou okolností bezprostředně 
následovanou smrtí Gottwaldovou. Silová kon
frontace ustoupila „soupeření idejí“, ekonomická 
křivka se obrátila a režim se stabilizoval.

Jiří Pernes
(1948) je vědecký pracovník Ústavu pro sou
dobé dějiny AV ČR, v. v. i. Věnuje se dějinám KSČ 
a komunistického režimu v Československu 
a také českým a moravským dějinám na přelomu 
19. a 20. století, včetně vazeb na panující rod 
habsburskolotrinský.

Velké dějiny zemí 
Koruny české XVII.

1948–1956

Čas dozrál a největší dílo české historiografie, patnáctidílné Velké dějiny 
zemí Koruny české, se dočká dlouho očekávaného pokračování. Nová sé
rie, předběžně rozvržená do čtyř svazků, zachytí vývoj v českých zemích 
od osvobození po rozpad Československa roku 1992. Bude analyzovat 
politický vývoj a mocenské mechanismy, proměny na poli hospodář
ském, sociálním, kulturním i náboženském. A protože dějiny nejsou 
anonymní, vylíčí také životní osudy jejich aktérů, ať už stáli na jakékoli 
straně bouřlivých konfliktů druhé poloviny 20. století.

Pád jednoho politického režimu před třiceti lety otřásl českou 
historiografií a radikálně proměnil pohled na mnohá historická období. 
Nejcitelněji na právě uplynulá desetiletí. Navíc tento pohled nebyl, není 
a nebude nikdy hotov, proměňuje se, i když postupem doby čím dál mé
ně turbulentně. Tyto proměny bezprostředně souvisejí s otázkou, co už 
historie je a co není, kde je přechod mezi historiografií a politologií. Proto 
je třeba ocenit odvážné rozhodnutí, k němuž dospěli historici Ústavu pro 
soudobé dějiny AV ČR, završit léta bádání o životě společnosti po druhé 
světové válce první velkou syntézou.

Nové svazky jsou dílem týmu historiků z Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR, v. v. i., ve složení Jaroslav Cuhra, Jiří Hoppe, Jiří Kocian, 
Jaroslav Pažout, Jiří Pernes, Vít Smetana, Jiří Suk, Miroslav Vaněk 
a Tomáš Vilímek.

Velké dějiny zemí Koruny české 
zmapují dobu od roku 1945  
do roku 1992

březen 2022
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Dvoudílná příručka Dějiny zemí Koruny české vychází v aktualizované 
verzi a v nové grafické úpravě. Kromě aktualizací reflektujících současný 
stav poznání autoři připravili nové kapitoly věnované pravěku, první svě-
tové válce nebo období let 1945 až 1992. Ministerstvo školství schválilo 
příručku jako učebnici pro předmět dějepis na středních školách.

Knihu Dějiny zemí Koruny čes
ké sepsali špičkoví historici 
a historičky pod vedením Pet
ra Čorneje a Pavla Běliny na 
počátku devadesátých let a od 
té doby bylo rozebráno mnoho 
vydání a v hodinách dějepi
su se s nimi setkávalo několik 
generací studentů. Dílo neby
lo jen první a na dlouhý čas 
také jedinou dějinnou příruč
kou vznikající bez politického 
dozoru, ale dosud také zůstá
vá nejúspěšnějším přehledem 
svého druhu.

„Vědecké poznání se 
nezastavilo, mění se úhly po
hledu i hodnotová a hodnoticí 
kritéria,“ říká Čornej k potřebě 
vydat desáté, doplněné vydání. 
„Naštěstí základní faktografie 
zůstává až na drobné výjimky 
stabilní. Osobně jsem nepoci
ťoval potřebu do původního znění dramaticky zasahovat, protože úkolem 
nebylo napsat zcela nový text, nýbrž aktualizovat, zpřesnit a doplnit 
zjevně zastaralé pasáže,“ vysvětluje Čornej, jehož monografie Jan Žižka 
se stala jednou z největších knižních událostí posledních let.

Jak to celé začalo?
Podle Pavla Běliny vznikl nápad sepsat objektivní pohled na historii 

českých zemí hned v roce 1989. „Naše setkání specialistů na starší 
české dějiny se již za totality vyznačovala jistou mírou svobodomyslnosti 
a idea středoškolské učebnice se příznačně zrodila v klášterní chodbě 
vyzdobené malbami v duchu bible chudých, určenými lidu neumějícímu 
číst,“ říká Bělina.

Podle Petra Čorneje bylo týmu jasné, že musí napsat text, po němž by
la v porevoluční atmosféře poptávka. „Chtěli jsme programově zdůraznit 
duchovní a kulturní rozměr českých dějin i úlohu významných osobností, 
a to v protikladu k marxistickému pojetí, které spočívalo na neživotných, 
nezáživných a vyumělkovaných schématech,“ říká Čornej.

Dvoudílná učebnice nakonec vznikla díky iniciativě nakladatele 
Ladislava Horáčka, který se na prahu devadesátých let domluvil s jádrem 
budoucího autorského týmu v hospodě na Betlémském náměstí v Praze. 
„Dějiny zemí Koruny české vznikly ve výjimečné konstelaci prostoru 
i času. Nikdo z nás by nevěřil, že po třech desetiletích dojde na desáté 
aktualizované a doplněné vydání, jež bude mít i nadále status středo
školské učebnice s doporučením ministerstva školství,“ přiznává Bělina.

Na pulty se vrací slavný 
dějepis od Čorneje, 
Běliny a jejich týmu
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Micka se postranními uličkami toulá pravidelně, 
ale tentokrát tu nejsou jenom načmárané nápisy 
a nepořádek. Tentokrát tu je plakát, který zve 
na velký sobotní závod. Všechny kočky z okolí 
se chtějí soutěže zúčastnit a pro vítězství dělají 
cokoli. Kdo nemá auto, pojede v nákupním vozíku, 
na kočičím robotovi nebo v obrovité dýni. A co 
Micka? Ta si vůz vyrobí – ze staré pračky. Držte jí 
palce!

Úchvatně ilustrovanou knížkou mladého britského 
výtvarníka děti prosviští jako při jízdě z prudkého 
kopce. Nebezpečné zatáčky, technické vynálezy, 
ubíhající krajina. Ale nebojte se zpomalit. Každá 
stránka skýtá spoustu nápaditých detailů a hříček. 
Tak hurá na start. A do hledání.

Ricky Trickartt
(vlastním jménem Ricky WilsonCloot) je londýn
ský grafik, který od roku 2004 stihl vytvořit stovky 
obalů desek a dalších návrhů. Pečuje o vizuální 
stránku respektovaného vydavatelství elektro
nické hudby Hospital Records a spolupracoval 
též s BBC nebo firmou Red Bull. Miluje roboty, 
automatické pračky a ve své práci se neobejde 
bez žlutých poznámkových papírků. „Jo, tohle 
dokážu!“ je krédo jeho knihy, kterou chce podpořit 
děti v odvaze tvořit.

Velký kočičí závod

březen 2022

z angličtiny přeložila  
Martina Knápková

pevná vazba 
36 stran

ISBN 978-80-7637-277-1
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V Trolberském zálivu se ztrácejí lodě a Hilda se 
rozhodne, že přijde záhadě na kloub. Ještě že 
se může spolehnout na pomoc kamarádky Fridy 
a svérázného Poleňáka. Možná že za vším stojí 
nějaké tajemné bytosti. A když už je řeč o podiv
nostech, co se to děje u starého větrného mlýnu? 
Proč se k němu stahují zvířata? Nebojácná milov
nice dobrodružství musí vyřešit obě záhady, aby 
ochránila městečko Trolberg před nebezpečím.

Luke Pearson
(1987) modrovlasou rozumbradu vymyslel. Jeho 
komiksová série Hilda vychází po celém světě, při
nesla mu řadu ocenění včetně Britské komiksové 
ceny a Ceny Maxe a Mořice a také se stala předlo
hou seriálu na Netflixu.

Stephen Davies
(1976) píše Hildiny knižní příběhy a je obrem dět
ské literatury. No vážně, měří skoro dva metry. 
Během svého žvota se živil také česáním jablek, 
sklízením rýže nebo výukou angličtiny.

Sapo Lendário
je pseudonym dvojice brazilských výtvarníků. Ani 
oni nejsou v Hildině světě nováčky. Spolupraco
vali už na ilustracích ke knize Hilda uvádí: Tvorové 
a netvorové (č. Paseka 2021).

Hilda a loď duchů

květen 2022

z angličtiny přeložila 
Martina Knápková

pevná vazba 
192 stran

ISBN 978-80-7637-283-2
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Když slepá Alma v dědově vetešnictví omylem 
projde obrazem, ocitne se v přízračné kra
jině. Nemůže uvěřit vlastním očím, a to doslova. 
Najednou vidí! Stojí v modré trávě pod červeným 
nebem a blíží se k ní prazvláštní bílé zvíře. Není to 
sen a není to ani místo, kde může zůstat.

O chvíli později vypadne z obrazu do doby před 
sto lety. Všechno tu vypadá úplně jinak, než je 
Alma zvyklá. Problém jí dělá i obléknout si šaty se 
spoustou mrňavých knoflíčků, nakoupit na trhu 
nebo obstát ve třídě plné neznámých holek.

Především ale Almu čeká jeden velký úkol. Nutně 
potřebuje najít Františku, autorku obrazu, kvůli 
kterému to všechno začalo. Pátrání po Fran
tišce je plné nečekaných zvratů a krkolomných 
dobrodružství. Alma si sice najde kamarády, ale 
pochopí, že dát věci do pořádku a udělat zásadní 
rozhodnutí musí jen ona sama.

Lucie Paulová
(1965) je scenáristka a výtvarnice. Pracovala 
v televizi, v posledních letech se věnuje hlavně 
psaní knih pro děti. Píše také televizní minisérie, 
ilustruje a vyrábí loutky.

Kateřina Čupová
(1992) je autorka animovaných filmů a komiksů. 
Publikovala v časopisech a sbornících, napří
klad v komiksové revue AARGH!. Získala dvě ceny 
Muriel za nejlepší krátký komiks, jako autorka 
komiksu Kašna a jako kreslířka komiksu Druhý 
břeh. V roce 2020 vyšla její komiksová adaptace 
divadelní hry Karla Čapka R.U.R.

Alma a svět obrazu

březen 2022

pevná vazba 
344 stran

ISBN 978-80-7637-276-4
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Uplynuly dva roky a všechno je jinak. Prašina se 
proměnila, nad starými střechami se tyčí siluety 
jeřábů, kamenné domy vyklízí prostor sklu a oceli 
a dávná tma nevyhnutelně prohrává svůj boj se 
světlem. Jenže co když na sebe tma dokáže vzít 
lidskou podobu? Nový domov sem přichází hle
dat zakřiknutý mladík Vašek a brzy na vlastní kůži 
pocítí, že zdejší klid je jen zdánlivý – pod skořáp
kou všedního života stále dřímají stará tajemství. 
Na Prašině začne řádit tajemný žhář a na ohoře
lých stěnách se objeví podivný symbol.

První číslo sešitové série vychází v dubnu 2022. 
Komiksový vesmír nastartují autor Prašiny Vojta 
Matocha a ilustrátor celé trilogie Karel Osoha. 
Následně se oba budou dlouhodobě podílet na 
rozrůstání Prašiny i s novými tvůrci a tvůrkyněmi.

Vojtěch Matocha
(1989) vystudoval matematiku, dnes vyvíjí soft
ware pro mobilní telefony. Jeho debut Prašina 
(2018) se těší oblibě čtenářů napříč generacemi 
a získal Cenu učitelů za přínos k rozvoji dětského 
čtenářství a Cenu nočních spáčů Noci s Ander
senem. Autorovi přinesl nominace na Magnesii 
Literu, Cenu Jiřího Ortena nebo Zlatou stuhu. 
Studio Bionaut připravuje celovečerní filmovou 
adaptaci prvního dílu.

Karel Osoha
(1991) patří k předním komiksovým autorům. 
Upozornil na sebe webovým komiksem Plíč, který 
paroduje japonské akční příběhy. Za album Češi 
1948: Jak se KSČ chopila moci získal cenu Muriel 
pro nejlepšího kreslíře. Díky ilustracím pro Prašinu 
a první díl trilogie Návrat Krále Šumavy byl nomi
nován na Cenu Czech Grand Design.

Prašina: Křídový panáček

sešity vycházejí v dubnu, 
květnu, červnu, září, říjnu, 

listopadu a prosinci

sešit 
28 stran

ISBN 978-80-7637-261-0

Tři otázky pro tvůrce komiksové Prašiny

Co nového o Prašině nám komiks prozradí?

(Karel Osoha) Trochu nám odkryje, jací lidé vlastně dosud na Prašině 
bydleli a jaké životy mohli žít. Bohužel se teď začnou drasticky měnit 
a v tom bude klíčový konflikt.

(Vojtěch Matocha) Křídový panáček se odehrává necelé dva roky po konci 
trilogie, tedy v době, kdy stará Prašina pomalu mizí a nevyhnutelně se mě
ní pod tlakem vnějšího světa. Má smysl ji bránit? Jakými prostředky? A za 
jakou cenu? Tyhle otázky jsem si při psaní scénáře kladl. Kromě nových 
postav se setkáme i s několika starými známými, podíváme se do zatím 
neprozkoumaných koutů Prašiny a poodhalíme některá její tajemství.

Vojto, co tě na komiksové Prašině coby spisovatele nejvíc láká?

(Vojtěch Matocha) Prostředí Prašiny jako opomíjené, temné pražské čtvrti 
pro mě představovalo už od první knihy víc než jenom kulisy. Prašina se 
pro mě stala spíš jednou z hlavních postav. Chtěl jsem, aby na čtenáře její 
atmosféra doléhala z každé stránky: tmavé ulice, pobořené domy, zarostlé 
zahrady a pod tím vším zapomenutá, prastará tajemství. Když jsem 
psal, viděl jsem ji před očima. Prašina mi vždycky připadala po vizuální 
stránce neskutečně silná. A když jsem dostal do ruky Karlovy skici k první 
knize, lákalo mě dát vizuální stránce mnohem víc prostoru. A přitom 
představit Prašinu jako samostatný, podivný vesmír, ve kterém se kromě 
toho velkého příběhu z knižní trilogie odehrává i celá řada vzájemně 
propletených drobnějších příběhů, díky kterým můžeme Prašinu poznat 
do větší hloubky.

Celá knižní trilogie obsahuje desítky ilustrací. Jak teď budeš přistupovat 
ke komiksu, který je tvou domácí disciplínou, Karle?

(Karel Osoha) Při práci na první knize jsem si říkal, že se nebudu moc 
zaměřovat na postavy, protože samotná Prašina je to, co je na té knize 
výjimečné. Většina ilustrací tím pádem byla věnovaná méně akčním 
výjevům prostředí. Od druhého dílu se příběh stal mnohem osobnějším, 
takže bližších záběrů na postavy začalo přibývat. V komiksu to bude ta
kový složitější mix, protože chceme ukázat, jak se od klíčového momentu 
v její historii Prašina proměňuje. Její specifické prostředí hraje opět hlavní 
roli, ale ještě důležitější bude to, jak jeho proměna dopadá na původní 
obyvatele.



49

Prašina: Křídový panáček #1
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Vera chce zapadnout mezi ostatní a najít kama
rády, ale pro dívku z předměstí a s ruskými kořeny 
to není žádná legrace. Děti v jejím okolí bydlí 
v honosných domech a jezdí na nejlepší letní 
tábory, což si Veřina máma nemůže dovolit. Je tu 
ovšem jedno levnější řešení – skautský tábor pro 
všechny děti krajanů, kteří z domoviny odešli. Vera 
se nedobrovolně vydává vstříc dobrodružství, kde 
budou výzvou nejen namyšlené skautky a všudy
přítomní komáři, ale taky kadibudka z nejhorších 
nočních můr. Její mladší bráška zvládá kolektiv 
mnohem líp a v chlapecké části tábora poznává 
například Hollywood neboli místo v lese, kam 
kluci chodí vykonávat potřebu, aby do kadibudky 
nemuseli. Tohle léto Vera zkrátka zvládne jedině 
s vypětím všech sil, a pokud najde skutečné 
přátele. Naštěstí objeví, že má velký talent pro 
kreslení… Až se vám bude zdát, že je v příběhu 
spousta zajímavých detailů, humoru a skvělých 
postav, je to tím, že autorka čerpá z vlastních dět
ských zážitků. Vera šla za svým snem a stala se 
z ní úspěšná kreslířka komiksů a ilustrátorka.

Vera Brosgolová
(1984) se narodila v Moskvě, ale v pěti letech se 
s rodiči přestěhovala do Spojených států. Studo
vala animaci v Kanadě, deset let pracovala pro 
známé studio Laika a podílela se na filmech Kora
lína, Norman a duchové nebo Kubo a kouzelný 
meč. Za komiks Anin duch získala Cenu Willa 
Eisnera a Harveyho cenu a za Buď připravena na 
ni byla nominovaná. Upletla už pětadvacet svetrů.

Buď připravena

duben 2022

z angličtiny přeložila 
Lenka Bukovská

pevná vazba 
256 stran

ISBN 978-80-7637-233-7
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Začátek konce je tady. Od událostí v prvním 
svazku série uběhly dva roky. Emily a Vigo se 
vydávají na cestu do ztracených vzpomínek, aby 
odkryli tajemství ukryté v Trellisově dětství. Díky 
tomu zjistíme, jak princ elfů přišel k jizvám na duši 
i na těle. Výpravu zaskočí návrat lovce Gabilana 
a konečně odhalíme původ a záměry tajemného 
hlasu, kvůli kterému Emily znovu prožije nejtěžší 
okamžik svého života.

Pohádková fantasy Amulet se stala základním 
kamenem moderní tvorby pro děti a mládež. 
Její autor Kazu Kibuishi v ní spojuje vlivy ze Star 
Wars, Pána prstenů, Alenky v říši divů nebo ze 
série o Harrym Potterovi, jejíž americkou edici 
k 15. výročí ilustroval.

Kazu Kibuishi
(1978) se narodil v Tokiu, ale už jako dítě se 
s matkou a bratrem přestěhoval do Spojených 
států. Vystudoval filmovou vědu na Kaliforn
ské univerzitě, v jeho tvorbě došlo ke splynutí 
japonského a západního přístupu k popkultuře, 
vizualitě i komiksovému vyprávění. Za prvotinu 
Daisy Kutter: The Last Train získal cenu YALSA za 
nejlepší titul pro děti a mládež. Je editorem oce
ňovaných komiksových antologií Flight a Explorer, 
ale nejvíc ho proslavila fantasy série Amulet. Byla 
přeložena mimo jiné do estonštiny, francouzštiny, 
hebrejštiny, italštiny, nizozemštiny, norštiny nebo 
švédštiny.

Amulet 7: Ohnězář

květen 2022

z angličtiny přeložil 
Michal Prokop

pevná vazba 
208 stran

ISBN 978-80-7637-292-4
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Kanadský autor Jeff Lemire si prý přesně nepa
matuje, jestli při kreslení svého prvního komiksu 
měl na stole připravenou silnou černou kávu, 
nebo whisky. Obojí by se hodilo i čtenářům, až 
budou prožívat tuto surovou povídku o bezejmen
ném hromotlukovi v pruhovaném triku, který ztratil 
svou rodinu. V živelných tazích, ve vzteklé kom
binaci černé a červené barvy se odehrává cesta 
za pomstou, která vede přes zbloudilé námořníky 
i neporaženého zápasníka.

Komiks Toulaví psi dnes nabízí jedinečnou plavbu 
proti proudu času na samotný počátek kariéry 
autora, který se později proslavil díly jako Essex 
County nebo Potápěč. Ukazuje, jak to vypadalo, 
když slavný tvůrce poprvé zatnul pěsti.

Jeff Lemire
(1976) pochází z kanadské provincie Ontario. 
Díky žánrové tvorbě a oblibě u fanoušků i kritiky 
si vysloužil přezdívku „Stephen King komiksu“. 
Civilní tvorba v čele s Essex County (2009, 
č. Paseka 2019) mu zase vynesla srovnání s kla
siky, jako je John Steinbeck, nebo s moderními 
autory střihu Cormaca McCarthyho. Jeho hrdi
nové jsou často zamlklí samotáři a jejich vnitřní 
smutek dokáže Lemire zhmotnit jediným záběrem 
na nekonečný lán kukuřice nebo mořskou hladinu.

Toulaví psi

duben 2022

z angličtiny přeložila 
Martina Knápková

pevná vazba 
104 stran

ISBN 978-80-7637-184-2
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