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STRACH NA LETNÉ
Nejhlubším kulturním zážitkem 
bylo představení Strach od bel-
gického souboru Théâtre d’Un 
Jour na festivalu Letní Letná. 
Doslova se mi vrylo pod kůži, 
a to jak svou intimností, poeti-
kou, tak i dokonalými pohybo-
vými sekvencemi, které tři ak-
robati a jedna zpěvačka skvěle 
zvládli. Při vstupu do malého ša-
pitó jsem vůbec netušil, jak hlu-
boké představení uvidím. Ještě 
teď ve mně rezonuje.

PETR HORNÍČEK

PRINCIPÁL LOSERS 

CIRQUE COMPANY

SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ
Zajděte si do společenského 
sálu pražského Masarykova ná-
draží na výborně napsanou hru 
Jiřího Havelky Společenstvo 
vlastníků o družstvu vlastníků 
bytů v jednom domě. Diváci se 
stanou účastníky klasické schů-
ze majitelů nemovitostí, kde vy-
vřou negativní pudy. Jeden člen 
je homosexuál ze Slovenska, 
jedna paní je těhotná a všichni 
jsou zpočátku přátelští – jenže 
pak vám seberou všechny iluze 
o lidech. 

PETR SÍS

VÝTVARNÍK A AUTOR 

DĚTSKÝCH KNIH

NEUVĚŘITELNÝ 
COPPERFIELD
Česká republika měla možnost vi-
dět představení kouzelníka Davi-
da Copperfielda naposledy před 
patnácti lety. Krátce poté zakot-
vil se svojí natrvalo v Las Vegas. 
Měl jsem štěstí, že jsem jí za po-
slední dva roky viděl už třikrát. 
Kouzelnické efekty jsou z velké 
části založené na překvapení, ale 
tohle je natolik posunuté mimo 
realitu, že i když vám tu všech-
no popíšu, tak to prostě budete 
chtít spatřit na vlastní oči. Tyran-
nosaura v životní velikosti, mimo-
zemšťana a obrovský létající talíř 
pomalu proplouvající jen pár me-
trů nad hlavami diváků totiž neu-
vidíte nikde jinde na světě.
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MŮJ ZÁŽITEK Možnosti milostného románu JANA NĚMCE 
nápaditě stírají hranici mezi realitou a fi kcí

LITERATURA Spisovatel, publicis-
ta a nakladatelský redaktor Jan 
Němec (* 1981) absolvoval cestu, 
kterou lze označit za literární kli-
šé – od poezie se přes povídky do-
stal až k románům. V roce 2007 
debutoval básnickou sbírkou První 
život, o dva roky později navázal 
knihou povídek Hra pro čtyři ruce. 
Díky tomuto titulu byl nomino-
ván na Cenu Jiřího Ortena, přesto 
lze za skutečný průlom v kariéře 
Jana Němce považovat až prv-
ní román – Dějiny světla 
z roku 2013. Bezmála pě-
tisetstránkový a na peč-
livých rešerších posta-
vený titul o fotografovi 
Františku Drtikolovi byl 
vyznamenán Cenou EU, 
a především díky této 
knize se Jan Němec řadí 
mezi čelné představite-
le současné české pró-
zy. A na rozdíl od mno-
hých literárních kolegů 
se dokáže udělat vzácným. Jeho 
nová kniha, Možnosti milostného 
románu (24. září ji vydal Host), vy-
chází po šestileté tvůrčí odmlce. 
A nejen proto lze o románu hovo-
řit jako o jedné z literárních udá-
lostí roku. 

Kdo sleduje literární publicisti-
ku Jana Němce, mohl zaznamenat, 
že autor podlehl tak jako mnoho 

dalších kouzlu obnažujícího auto-
biografi ckého projektu norského 
spisovatele Karla Oveho Knausgår-
da. Možná i pod vlivem Mého boje, 
jak zní název norské literární sen-
zace, se Jan Němec přesunul od 
biografi cké prózy k té autobiogra-
fi cké. Jeho nový román pojednává 
o vztahu zřetelně autobiografi c-
kého vypravěče s dívkou jménem 
Nina, o osm let mladší.

Sledujeme, jak se láska rodí, jak 
bobtná, aby se nakonec dlouze a bo-

lestivě hroutila a zane-
chávala rány, které se 
jen tak nezacelí – avšak 
kdyby jich nebylo, 
nejspíš by nebyla ani 
kniha. 

To nejsou žádné 
spoilery – hned na prv-
ních stranách se dozví-
dáme, že fatální vztah, 
jejž román zachycuje, 
skončil nezdarem. Vy-
právění je tak od začát-

ku do konce silně melancholické, 
jakkoliv od teskného rázu vypra-
věč často (někdy až příliš nuceně) 
uhýbá, zejména k ironii a sebeiro-
nii. I ve své třetí prozaické knize 
Jan Němec potvrzuje, že je auto-
rem kultivovaným a sečtělým. Vy-
pravování je prokládáno rozsáhlý-
mi citacemi jiných literárních děl 
stejně jako refl exemi kulturních 

vjemů od hudby přes fi lm až k vý-
tvarnu. Především jsou však Mož-
nosti milostného románu mimořádně 
formálně rozmanité. V jedné kapi-
tole je například čtenář vybídnut 
k tomu, aby si ke knize vybral ně-
které z nabízených mott. Součástí 
románu jsou i přetištěné a násled-
ně komentované novinové články 
či jmenný rejstřík, jenž se objeví 
asi ve dvou třetinách knihy. 

Přestože je třeba ocenit, jak ne-
otřelé, či přímo vtipné jsou ně-
které pasáže, občas tato ozvlášt-
nění působí těžkopádně stejně 
jako řada obrazných vyjádření 
a dalších míst, kde se autor pokou-
ší stylisticky zaujmout. Navzdo-
ry tomu je zřejmé, že Jan Němec 
napsal další knihu, o níž se bude 
diskutovat dlouho a vzrušeně. Už 
jen proto, abychom si opět polo-
žili otázku, o čem ještě spisovatel 
může psát a co už by si měl nechat 
pro sebe. Zatímco úspěch Karla 
Oveho Knausgårda úzce souvi-
sí se šokujícím a kontroverzním 
rozbořením bariéry mezi realitou 
a fi kcí, Jan Němec pořád ještě zů-
stává v prvé řadě literátem. Ač-
koliv je možné, že dívka, jež po-
sloužila jako předobraz románové 
Niny, bude mít na věc jiný názor.

KRYŠTOF EDER
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nápaddiitěě stírajjíí hhrraanniiccii mezii reallitou a fifi kkcíí

Trápí tě rozchod? Napiš knihu

ONDŘEJ 

PŠENIČKA

KOUZELNÍK

Jan Němec 
vydává knihu 
po šestileté 
tvůrčí odmlce
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