
Už dlouho neměla Kniha
roku tak jasného favorita.
I v jiných letech – naposledy
třeba loni, kdy zvítězilo
Nevědění Milana Kundery –
se dalo laureátovo vítězství
více či méně očekávat, letos
však od prvních odpovědí
bylo jasno. I navzdory
humbuku, který se nedávno
kolem Kateřiny Tučkové
strhl.

DAVID LANCZ

H
umbuk to byl při-
tom přinejmenším
směšný, jenž by jis-
tě pobavil i zmíně-
ného Milana Kun-

deru. Na konci října získala Státní
cenu za literaturu, a to nejen za Bí-
lou Vodu, ale i dosavadní tvorbu,
která otvírá málo známá historic-
ká a společenská témata. A oheň
byl na střeše: kritikům vadila spi-
sovatelčina údajná společenská
angažovanost; další zase chtěli,
aby Státní cena představovala ja-
kousi „cenu za celoživotní dílo“.
Čerstvě dvaačtyřicetiletá Tučko-
vá se však snad na literární Slavín
nechystá a další knihy bude psát
dál. Zkrátka v celém tom povyku
kolem Státní ceny málem zaniklo
to hlavní: Bílá Voda je znamenitý
román.

Ano, i v něm Kateřina Tučková
otevírá bolestivé téma: akci Ř, ko-

munistickou likvidaci ženských
klášterů. Zároveň ale nejde jen
o převyprávění historie, to by-
chom u této autorky ani nečekali:
osudy řádových sester z minulos-
ti proplétá se současností, mixuje
historické prameny a literární fik-
ci, popisuje znamenitého genia
loci Bílé Vody, brilantně buduje
postupné napětí... zkrátka dokáza-
la to, co u nás jen málokdo: na-
psat světový román.

LN Literatura, která se věnuje
historickým událostem, kodifi-
kuje historické události víc než
odborná studie, již si přečte jen
pár odborníků. Není to pro spi-
sovatele příliš zavazující?
Závazek v tomto ohledu cítím
hlavně sama k sobě – věnuju vel-

ké úsilí tomu, abych příběhy, kte-
ré měly být zapomenuty, vykresli-
la podle svého nejlepšího svědo-
mí, co nejplastičtěji a slovesně
nejlépe, jak umím.

LN Vy sama čtete podobně ladě-
nou beletrii, anebo si od toho na-
opak raději odpočinete u kní-
žek tematicky vzdálených?

Poslední léta čtu hlavně literatu-
ru faktu týkající se tématu, na kte-
rém pracuji, a k tomu mám roze-
čtený nějaký (nejčastěji historic-
ký) román.

LN Za Bílou Vodu nyní sbíráte
jedno ocenění za druhým, v Kni-
ze roku LN jste zvítězila s vel-
kým náskokem, horkou favorit-
kou jste i pro Magnesii Literu
příští rok. Co ale bude dál? Bu-
dete dál psát romány na zákla-
dě kontroverzních historických
událostí, které čtenáři tolik oce-
ňují, anebo máte chuť i na jiné
žánry či témata?

Se dvěma malými dětmi jsem
měla po Bílé Vodě zatím sílu jen
na říkadla pro batolata – kniha Co
skrývá les zrovna vychází v nakla-
datelství Meander. Ale už se tě-
ším, až se zase pustím do dalšího
románu. Přičemž o přehlížená té-
mata zatím nemám v nedávné mi-
nulosti nouzi.

LN Jak jste vnímala události po
udělení letošní Státní ceny?
Když po tolika letech práce vy-
dáte výborný román a hned se
objeví takový povyk (byť jen od
určitého segmentu kritiků), to
musí jednoho otrávit.

Bylo to nepříjemné, to přizná-
vám. Proto mě tak potěšil výsle-
dek jiné ankety, kde Bílou Vodu
ocenila odborná porota i čtenáři.
Stejně tak by mě těšil i výsledek
Knihy roku Lidových novin – kdy-
by pro mě vlastník těchto novin
nebyl se svým střetem zájmů a mi-
nulostí nepřijatelnou osobou. Zá-
roveň samozřejmě respektuji tra-
dici této ankety a děkuji respon-
dentům, kteří si s objemnou Bílou
Vodou dali čtenářskou práci, a na-
víc pro ni hlasovali.

LNHumbuk se ovšem nestrhl po-
prvé. Vyhnáním Gerty Schnirch
jste ťala do živého, česko-němec-
ké poválečné vztahy bohužel ješ-
tě pořád nemáme vyřešené, po
Žítkovských bohyních se dokon-
ce objevily knihy, které je satur-
ninovsky „uváděly na pravou
míru“… čím to, že právě vy jste
se stala takto skoro až nejkon-
troverznější současnou autor-
kou?

Kontroverzní jsou ta témata,
respektive jejich výklad, na
němž jsme se jako společnost ne-
shodli. Já jsem k nim jen zaujala
postoj.
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Román jako řemen
Knihou roku 2022 se stal román Bílá Voda Kateřiny TučkovéDAVID LANCZ

K aždý ročník tradiční an-
kety Knihy roku má ně-
jaké téma. Tím letoš-

ním je ohlížení se do minulosti
– a ohlížejí se do ní autoři i čte-
náři. Ale ohlížejí se do ní autoři
proto, že to po nich čtenáři chtě-
jí, anebo čtenáři proto, že jde
o nejatraktivnější spisovatelská
témata? Anebo to jsou spojené
nádoby? Toť otázka!

Letošní ročník však byl speci-
fický ještě něčím dalším. Do his-
torie se čtenáři ohlíželi nejen za
romány zpracovávajícími zásad-
ní témata našich nedávných dě-
jin, ale i za tituly, které v minu-
losti vyšly, a současnost je
opentlila novým hávem. Jak ji-
nak si vysvětlit, že vedle sebe
stojí nově přeložená jedna z nej-
významnějších básnických skla-
deb všech dob Pustá země ame-
rického básníka T. S. Eliota, kte-
rá vyšla přesně před sto lety, De-
níky Karla Teigeho, zahrnující
přibližně stejné období, a třeba
Spisy Ladislava Klímy, jež ten-
hle enfant terrible naší literatury
psal v té samé době? Ach, ta mi-
nulost, ta nás provokuje...

Na knížkách je však nejlepší
to, že si každý nakonec stejně
může přečíst právě to, co sám
chce. A abyste se v letošní boha-
té produkci knižních titulů na
pultech knihkupectví vyznali,
můžete si nechat poradit od ně-
které z mnoha osobností, které
se naší ankety zúčastnily, a pořa-
dí vnímat spíš jen tak pro zajíma-
vost. Nakonec, není to žádná
soutěž, jen a jen anketa.

Přejeme inspirativní čtení!
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