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lidé, kteří bagatelizují blížící se nebezpečí 
a  v  touze vyhnout se problémům odvracejí 
zrak. „Učitelům se zvracení protiví, protože 
to pak musí uklízet.“ Dokonce i  reakce poli-
cistů v příběhu jsou agresivní, byť jde v danou 
chvíli o zcela mírumilovnou situaci. Proč by 
měl jedenáctiletý kluk někoho takového 
považovat za spojence?

A  pak přijde Jasmína aka Jas. Jasmína je 
cool. Ale nebyla vždycky taková. I  ona ví, 
jaké to je, když ji ostatní neberou mezi sebe, 
a  někdy na ni dokonce útočí. A  je to právě 
ona, která jde Vincenta hledat do nočního 
lesa. Je to ona, kdo mu řekne, že nesmrdí. Je 

to ona, kdo v noci pod nekonečnou oblohou 
vstane a křičí to oslavné: NENORMÁLNÍ! 

Jasmína nám všem dodává odvahu nelel-
kovat na okraji, ale vstoupit odhodlaně do 
temného lesa a  nechat si vyprávět příběhy 
temnější než ten les. Kéž by všechny šika-
nované děti našly svou Jas, která je vezme za 
ruku a řekne: Řekni jim to všechno, přestože 
se bojíš.

Snad nejdůležitějším poselstvím příběhu  je 
Jasmínino zamyšlení o tom, co je to normální: 

„ ‚Když něčemu rozumí, myslí si, že je to 
normální.‘ 

‚Ty víš, co je normální?‘ zeptám se.

‚Nevím, ale nikdo není úplně normální. 
Každý, kdo tvrdí, že jo, tak něco skrývá. […] 
Všichni ve třídě se na každý pád bojí, aby je 
ostatní nešikanovali, protože na tobě vidí, jaký 
by to bylo. Proto se chovají co možná nejnor-
málněji. Jinak si ani netroufají. […] Normál-
nost neexistuje. […] Nikdo prostě přesně neví, 
co by to mělo být.‘ […]

‚Normální je to, co je normální podle většiny 
lidí?‘ zkusím.

‚Ne, normální je, co si všichni ostatní myslí, 
že je podle všech ostatních normální. […] 
Všichni se chtějí chovat normálně, dokonce 
i když ani nevědí, co to vlastně je. Ale co nor-

mální je, to je v každé třídě, dokonce v každé 
zemi jiné. A  já o  tom něco vím, já jsem cho-
dila do pěti různých tříd ve čtyřech různých 
zemích. Normálnost neexistuje.‘ “

Vincent nám přiroste k srdci. Každý ho tro-
chu pozná – v sobě, v kamarádovi, v dítěti ze 
sousedství, v Jeníkovi z 5. A. Každý si po pře-
čtení jeho příběhu něco bolestně uvědomí. 
Silná a kvalitní literatura pro děti může měnit 
životy. V  případě Vincenta jsem o  tom pře-
svědčena. ■

STAVBA BEZ PEVNÝCH ZÁKLADŮ

Markéta Hejkalová: Dům pod náměstím
Host, Brno 2022, 256 s.

Milan Pavlovič

O domech či z jejich pohledu lze psát něko-
likerými způsoby. Nejzajímavěji to v posled-
ních letech ukázal Marek Toman ve Chvále 
oportunismu (2016), jejímž vypravěčem je 
Černínský palác, který ze své perspektivy 
aristokratického sídla komentuje a  hodnotí 
události, které se v něm zejména coby v sídle 
ministerstva zahraničí odehrály. Když třeba 
Jiří Hájíček v  povídce „Vesnickej román“ 
(2014) vypráví dvě stě let jednoho stavení, 
využívá k tomu tradiční přístup, kdy tradice 
rovná se adice, a  kdykoli se změní vlastník, 
připomenou se nejdřív obyvatelé dřívější – 
příběh domu tak nezačíná stále odznovu, ale 
postupně se vrství.

Vloni využila soustředěnosti na jeden dům 
Martina Leierová v  románu Tohle město, 
tahle řeka, jenž mapuje protínající se příběhy 
lidí, kteří obývají týž činžovní dům. Zřejmě 
nejpozoruhodnějším podobným příběhem 
domu bude Kde život náš je v  půli se svou 
poutí Josefa Jedličky (tiskem 1966), moder-

nistická tříšť osudů litvínovského Koldomu. 
Ze starších textů možno uvést Duši továrny 
M. A. Šimáčka (1896) nebo první budovatel-
ský román, Cestu otevřenou Aleny Bernáškové 
(1950), ve kterých budovy cukrovaru i  che-
mičky vystupují téměř jako živé organismy. 

Dané prózy zmiňuji proto, že se soustředě-
ním pozornosti na jednu stavbu pracují růz-
ným způsobem funkčně – což o  Domě pod 
náměstím Markéty Hejkalové (nar. 1960) jen 
tak říct nelze. Román začíná jako vyprávění 
jednoho domu v „Brambora City“, tedy městě 
blízkém Havlíčkovu Brodu. První zmínka 
o  budově, cosi jako její rodný list, pochází 
z roku 1695, a odtud vypráví svou minulost. 
Od lidí se v  uchovávání paměti příliš neliší, 
sem tam svou situaci i reflektuje („My domy 
žijeme déle než lidé, někdy i o stovky let. V tom 
se lišíme, ale v něčem jiném se vám lidem zase 
podobáme.“ – s. 7).

Pak ale próza přechází do zcela běžného, 
nadosobního způsobu vyprávění, kde nebýt 
občasných vsuvek začínajících „já dům“ 
nebo „my domy“, čtenář by ani nepoznal, že 
vypráví dům. Pro vyprávění to nemá úplně 
šťastné důsledky, neboť dům sice říká, že 
„my domy stojíme, kde si nás lidé postavili, 
nemůžeme vědět, co se děje ve vesnicích kolem 
města“ (s. 22), ale přitom neustále vidí posta-
vám do hlav a komentuje, co se jim děje na 
míle daleko.

Prvních cirka dvacet stran zabírá líčení osu- 
dů domu do roku 1746, střídají se vdova, lékár-
ník či mniši. K tomu, aby byl román čímsi na 
způsob románové kroniky, schází větší konti-
nuita, protože následné téměř století a půl se 
přeskočí jedním odstavcem. Roku 1925 dům 
kupuje Josef Vlkovský, z  domu se postupně 
stává obchod U  Vlků a  do výlohy přibude 
velká loutka vlka; a  rodina, která nastoupila, 
zůstane ve středu dění až do konce.

Dům prodělá několikeré přestavby, ale 
nijak se to nepromítne do jeho povahy – zcela 
nevyužita tak zůstává možnost, kterou zdárně 
využil třeba Marek Toman, totiž determinace 
architekturou. Po celou dobu dům zůstává 
stejně bezvýrazný a  jen občas probleskne 
náznak nějaké individuality, jako když chaty 
jsou „neužitečné stavby, jen stojí peníze a na 
rozdíl od nás pořádných městských domů 
žádné nevydělávají“ (s. 59).

V  úvodu k  sobě dům strhává pozornost, 
později se zřetel vytrácí. Od poloviny románu 
už navíc dům ani nestojí v centru příběhu, ale 
vyprávění se rozbíhá po světě společně s rodi-
nou Vlkovských, jejíž členy sleduje. Kompo-
zice se tak výrazně rozpadá a téměř to působí 
tak, jako by autorka přestala psát původní 
román a začala psát jiný – místo dějin domu 
přechází v  dějiny jedné rodiny. Větvení pří-
běhů postav, jež už nemají přímo s  domem 
mnoho společného, se navíc vystupňuje, když 
bez většího důvodu v  některých kapitolách 
najednou převezme vyprávění Anežka, která 
o domu píše diplomovou práci.

Jak přestává jít o příběh domu, začíná pře-
vládat běžné schéma současné prózy – člověk 
ve vleku dějin dvacátého století. I skutečnost, 
že s přibližováním se k současnosti se značně 
zahušťuje rozsah a  posledních zhruba třicet 
let zabírá více než třetinu knihy, naznačuje, 
že jde spíš o společenskou sondu, a Vlkovští 
tak po válce prožívají vlnu znárodňování 
a o dům přijdou, další postavy pak prožívají 
třeba listopad ’89 („S několika kolegy se roz-
jela do Prahy na první velkou demonstraci 
na Letné. […] Každý měl v  těch dnech dost 
co dělat: zakládat Občanské fórum, chodit na 
demonstrace, roznášet letáky.“ – s. 142).

Po revoluci se obchod U  Vlků vrací ke 
svému názvu, časové panorama umožňuje 
pokukovat do budoucnosti („[…] hrne se na 

něj jedna otázka za druhou. Ještě netušil, že 
tak už to teď bude pořád.“ – s. 148). Je zřejmé, 
že autorka upřednostňuje psaní o době, kte-
rou zná a může ji evokovat, a tak devadesátá 
léta vyobrazuje skrze značky jako „kola fanta 
sprajt. Tix moudře vzdal předem prohranou 
bitvu s Arielem a Iron v regálu s drogerií cel-
kem ochotně postoupil místo svalnatému a čis-
tému Mr. Properovi“ (s. 153), což kupříkladu 
u první republiky nedělá, a vyprávění se tak 
znovu tříští v nesourodé části.

V době koronaviru, která sama vystačí na 
čtvrtinu knihy, už se téměř jen dále rozvíjejí 
příběhy postav. Postupně se navíc začnou 
v  neúměrném množství spojovat postavy 
a věci z různých částí příběhu. Závěr už je pak 
jednoduše vršením nepravděpodobných sou-
běžností – anebo je jich alespoň tolik, že to 
ničí uvěřitelnost prózy. Některé jsou přitom 
jako takové už rozpoznány, některé spojky 
ovšem vyžadují čtenáře, který bude držet 
všechny linky v paměti a příběhy dospojuje. 
Úplně snadná činnost to není, neboť postav 
se v románu vyskytne velké množství, a jak se 
zničehonic objeví, tak mnohdy zase i  rychle 
mizí, čímž se orientace poněkud ztěžuje.

Působivějším se zdá pomrkávání, které 
se neděje tak okatě na úkor věrohodnosti. 
Třeba v  úvodu dům říká: „Lidé si myslí, že 
my domy se nesmějeme. Není to pravda. Já se 
směju vždycky, když mi do oken zasvítí slunko 
a  moje světlounce šedivá fasáda zezlátne.“ 
(s. 23) A „Dům, který se směje“ je pak název 
poslední kapitoly, ve které osvětlenou fasádu 
komentuje Anežka. Román Markéty Hejka-
lové vynikne suverénní prací s jazykem i sty-
lem, lze ho označit v dobrém smyslu za čtivý – 
výrazně ho ale sráží nezvládnuté kompoziční 
úsilí, jež mu nevytváří příliš pevné základy. ■

JAK NAPSAT PAMĚTI
NEPOCHOPITELNÉHO ZLA

Takis Würger: Noah. O jednom přeživším
Z němčiny přeložila Kateřina Krištůfková
Host, Brno 2022, 199 s.

Aneta Mladějovská

„Tato kniha není žurnalistickým textem ani 
historickým románem. Jsou to paměti Noaha 
Kliegera,“ říká Takis Würger ve svém novém 
románu Noah. O  jednom přeživším v  rozho-
voru pro Jüdische Allgemeine (25. 2. 2021). 
Jeho román předkládá osudy přeživšího Žida 
Noaha Kliegera, které nesmějí být zapome-
nuty. Jedná se již v pořadí o třetí Würgerovu 
knihu a autor v ní variuje témata, která jsou 
mu blízká od samého počátku – problematiku 
zla a jeho podoby v na první pohled normál-
ním běhu života, což ho volně spojuje s otáz-
kami, které si kladl po válce i Noah Klieger. 

Vazeb mezi těmito dvěma osobnostmi 
bychom však našli více, osobních i  profes-
ních. Würger se ve své tvorbě také opako-
vaně navrací k tématům či alespoň motivům 
Židů, šoa nebo války, které se ho však dotý-
kají i  osobně, neboť se jedná o  příběh jeho 
vlastní rodiny. Nejenom v tomto případě píše 
o věcech, s nimiž má osobní zkušenost, dělá 
si poctivé rešerše, jezdí na místa činu a  stu-
duje prameny. Rád staví své fiktivní světy 
na podlaží pevného nefiktivního základu. 
Postupoval tak už při koncipování předcho-
zího románu Stella, vycházejícího ze skuteč-
ného osudu Židovky Stelly Goldschlagové, 
která udávala ostatní Židy, aby si zachránila 
život, a  kterým Würger pobouřil čtenář-

stvo a  recenzenty, neboť ledabyle nakládal 
s  prameny a  fakty skutečného osudu Stelly, 
a zejména jejích obětí. 

Citovaná věta z  úvodu není první ani 
poslední autorovou snahou vymezit, čím 
jeho román je, či není, činí tak i kompoziční 
výstavba knihy. Po výroku Noaha Kliegera 
komentujícího nesnesitelnost tématu šoa 
v  hloubce její bolesti a  nepochopitelnosti 
román otevírá věta ukončená dvojtečkou, 
která má vytvořit dojem orálního vyprá-
vění: „Na jaře roku 2018 sedí pod kumvatem 
na zahradě jednoho výškového domu v  Tel 
Avivu stařec a vypráví svůj příběh. Odehrává 
se takto:“ (nestránkováno). Noah Klieger 
jako třináctiletý pomáhal pašovat z  Belgie 
do Švýcarska židovské děti, strávil dva roky 
ve čtyřech koncentračních táborech, přežil 
pochody smrti i kontroverzní začátky budo-
vání státu Izrael. Působil jako novinář a svůj 
život zasvětil snaze připomínat hrůzy války, 
aby nebyly zapomenuty. Zapomnění a vzpo-
mínky se ovšem týkají i  lidí, jejichž osudy 
a životy se přestaly psát za branami koncen-
tračního tábora – Klieger je precizně vyjme-
novává a vzpomíná na každou lidskou bytost, 
s  níž měl nějaký vztah či intenzivní zážitek, 
a vytrhává ji tak z prostoru zapomnění, ano-
nymity a neexistence. 

Vzhledem k jeho profesi a signálům, které 
Würger vysílá, bychom čekali spíš knihu roz-
hovorů či přepis vyprávění v  první osobě 
proložený doprovodnými a  vysvětlujícími 
komentáři dovzdělaného autora. Příběh 
totiž uzavírá seznam sekundární literatury, 
autorův doslov popisující setkání s  Noahem 
Kliegerem a  okolnosti vzniku knihy, doslov 
neteře Noaha Kliegera a  v  neposlední řadě 

také výborný esejistický text o povaze paměti, 
vzpomínek a  traumatu od Sharon Kangisse-
rové Cohenové, šéfredaktorky Yad Vashem 
Studies. Toto vše knihu zařazuje spíš do kate-
gorie populárně-naučné publikace. 

Würgerův příběh je však v  první řadě 
románem. Autor volí er-formu, která ho staví 
do pozice vypravěče, a  jeho hlas skutečně 
promlouvá skrze ten Kliegerův. Popisuje totiž 
také určité skutečnosti a  prožitky, které mu 
Noah Klieger nejspíš neřekl. Všechna ta cingr- 
látka kolem rozezlení němečtí recenzenti 
přisuzují jen snaze zamezit dalšímu literár-
nímu virválu a ubránit se již dopředu kritice 
způsobu,  jakým nakládá s  fakty a nakolik je 
(ne)přetavuje do fikce. Diskuse nad touto 
knihou se vede v podstatě nad jedinou věcí, 
a  sice nakolik je zvolená forma v  souladu 
s  pravdivostí předkládaného materiálu, jaká 
je diskrepance mezi fikcí a  realitou, neboť 
tím zásadním problémem je prolínání hlasu 
autora a kvůli formě upozaděného hlasu Klie-
gera. Je  to však jako snažit se jíst příborem 
polévku, jelikož kategorie pravdivosti není 
kritériem pro hodnocení kvality výsledku. 

Würger psát umí, řekla bych, že jazyk 
jeho knih je naprosto ideální do rychlosvěta 
a  pro rychločtenáře 21.  století – reportážně 
svižný, je z něj patrná zkušenost z válečných 
zón, kde jako novinář působil, nechybějí mu 
emoce. Pravda, sviští to po hladině rychle, 
občas chybí hlubší ponor, ale bez ohledu 
na občasná klišé a  stereotypní fráze, které 
s sebou tento styl psaní nese, obsahuje román 
silné okamžiky, a  navíc se mu v  relativně 
krátké (možná až překvapivě krátké), uce-
lené a  kompaktní formě podaří obsáhnout 
Kliegerův neuvěřitelný životní příběh, což je 

úkol sám o  sobě nelehký: „Přeměřil si eses- 
mana a  jeho samopal. Věnoval tomu Němci, 
jenž mu chtěl zakázat, aby se připojil k přáte-
lům, něžný pohled. Perez, který měl milostný 
poměr s  monackou herečkou Mireille Balino-
vou, Perez, který v Paříži před šestnácti tisíci 
lidmi porazil v druhém kole svého amerického 
soupeře k. o., čímž se stal mistrem světa, histo-
ricky nejmladším mistrem světa v muší váze. 
Perez, který pak odjel do rodného Tunisu, 
kde ho na Avenue Jules-Ferry uvítalo sto tisíc 
jásajících lidí, svobodný muž, který si tehdy 
mohl dovolit cokoli. A  teď před ním stál ten 
Němec. Perez udělal krok a  příkop přeskočil. 
S úsměvem kráčel přátelům vstříc. Když už byl 
skoro u nich, řekl: ‚Všechno v pořádku, máme 
jídlo.‘ Střely ho zasáhly do zad. Padl mrtvý na 
pytel s chlebem. Noah kráčel dál na nádraží.“ 
(s. 76–77). 

Autorovým záměrem bylo údajně jediné – 
zaznamenat svědectví Kliegerova života 
a  jeho vzpomínky, aby nebylo zapomenuto, 
co se stalo v  Osvětimi. Měl pouze tu autor-
skou troufalost, že tak učinil po svém a pře-
tavil vše do literární formy. „Díky interakci 
přestává být holocaust mýtem, ačkoli se sotva 
změní ve skutečnost pochopitelnou,“ říká Sha-
ron Kangisserová Cohenová (s. 187). Mezi 
autorem a Noahem Kliegerem proběhla nej- 
spíš interakce osobní a dlouhodobá, až jejich 
hlasy splynuly vjedno. Výsledné formě to 
neubírá na kvalitě ani na čtivosti a rozhodně 
se podařilo to hlavní – vytvořit text, který 
může didakticky skvěle fungovat a  být i  po 
smrti Kliegera, který mj. věnoval mnoho 
energie besedám a přednáškám, hlasem pro-
mlouvajícím o nepochopitelném zlu. ■


