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Jedno město, jedno století

V kárném táboře
Že je jedním z nejvýznamnějších

návštěvníků Jablonce, neví ještě ani
on sám; tou dobou ostatně jen ča-
sopisecky publikoval několik prv-
ních povídek.

Franz Kafka jezdí na sever mo-
narchie – do hejtmanství Jablonec, 
Frýdlant, Liberec a Rumburk – ja-
ko úředník Dělnické úrazové po-
jišťovny pro Království české. Ve 
své práci je svědomitý (jeho úsilí 
o zavedení bezpečnostní helmy do 
pracovních provozů bude oceněno 
zlatou medailí Americké asociace 
bezpečnosti práce) a k neuvěření 
výkonný. Na pohlednici s ještěd-
ským motivem píše Maxi Brodovi: 
„Dnes v ½ 7 jsem jel do Jablonce, 
z Jablonce do Janova, pak do Hra-
ničné, teď jedu do Vratislavic, pak 
do Liberce, pak do Rochlic a k ve-
čeru do Ruprechtic a zpátky.“ To 
vše vlakem anebo tramvají.

Práce má nad hlavu, protože 
v kraji divoce bujícího průmyslu 
je pracovních úrazů jako v zimě 
sněhu. „V mých čtyřech okresních 
hejtmanstvích,“ zapíše si Kafka, 
„padají lidé jako opilí z lešení, rov-
nou do strojů, všechny trámy po-
volují, všechny náspy se sesouva-
jí, všechny žebříky podklouzáva-
jí; co kdo dá navrch, zřítí se do-
lů, co kdo dá dolů, o to se přerazí 
sám. A člověku se až hlava rozbo-
lí z těch mladých dívek v porce-
lánkách, které se s horami nádobí 
bez ustání vrhají ze schodů.“

Jak vypadají úrazy ve sklářských
provozech na Jablonecku, ukazuje 
třeba novinová zpráva z Dolního 
Maxova: „Smrtelný úraz v brusír-
ně Roberta Vogta utrpěla brusička 
Ella Preisslerová, která se dostala 
mezi transmisní řemeny a byla ji-
mi stržena na zem, kde si roztříšti-
la lebku.“

Do místních novin se dostane 
i  pozvánka na přednášku o  bez-
pečnosti práce, kterou Kafka roku 
1910 v jabloneckém hotelu Geling 
prosloví ke zdejším podnikatelům. 
Před jejím začátkem je značně ner-

vózní, což dokládá i poněkud zma-
tený text na pohlednici Maxi Bro-
dovi: „Moje jablonecká záležitost 
je čím dál vážnější (oznámení sto-
jí v novinách mezi darebáky a lum-
py z volebního povolání a inzerá-
tem Armády spásy)… Zkrátka – 
co z toho pojde, vždyť už na tom-
to lístku se mi ztrácí souvislost – 
mám víc strachu, než je nutné pro 
úspěch.“

Obává se právem. Místní podni-
katele ochrana před úrazy zdržuje 
a snižuje jim zisky; a v koncipien-
tu Kafkovi vidí jenom skutečnému 
životu odcizeného úředníka. V tom-
to kraji dlouhých zim je K. jenom 
cizinec, někdo, kdo je přes počet 
a všude se plete do cesty. Po skon-
čení přednášky se na něj vrhnou 
podnikatelé, v čele s předsedou jab-
loneckého pasířského družstva Ma-
xem Woperschalkem.

List Gablonzer Zeitung zachytí 
stížnost jednoho z továrníků: „Laic-
ký přístup inspektorátů se velmi ča-
sto projevuje na stanovení ochran-
ných zařízení na strojích, která pří-
mo brzdí provoz a musela být děl-
níky během práce odstraněna.“ 

A výpady pokračují: „Další řeč-
níci, pánové Rudolf Tham, Ignaz 
Pokora, Siegmund Hiebel, Ferdi-
nand Hirschmann, Julius Schläger 
a Rafael Hütter, kritizovali často 
ostrým způsobem postup úrazové 
pojišťovny. Poslední si stěžoval na 
pomalé vyřizování stížností za stra-
ny pojišťovny a na jednom příkla-
du ukázal, jak minimální jsou po-
jišťovnou schválené podpory při 
úrazech, zcela nesrovnatelné s po-
platky. Nakonec zazněly ze všech 
stran stížnosti na kontrolní orgány 
pojišťovny. Pan dr. Kafka slíbil, že 
všechny stížnosti předloží vedení 
pojišťovny, které jistě přistoupí k je-
jich zevrubnému prošetření.“

V hotelu Geling udělali s Kaf-
kou krátký proces.

Je pravděpodobné, že frýdlant-
ský zámek Kafkovi poslouží jako 
předobraz zámku ze stejnojmen-
ného románu; nabízí se tedy otáz-
ka, jestli se v jeho díle nějak odrá-
ží i pobyty na Jablonecku. Dnes už 
to nikdo nerozsoudí (to ostatně ani 

v případě frýdlantského zámku), 
ale mezi jabloneckými Němci se 
říká, že kruté úrazy ve sklářských 
provozech Kafku inspirovaly k vy-
myšlení mučicího stroje do  ho-
rorově laděné povídky V kárném 
táboře, která patří k jeho nejlep-
ším.

Případy detektiva 
Behringera aneb 
Noční loupež v ulici 
Reichstrasse č. 30

Nejznámějším jabloneckým po-
licistou je detektiv Johann Behrin-
ger. Mezi jeho zaznamenané pří-
pady patří odhalení vykradačů zá-
chodkových automatů, dopadení 
zlodějů měděných hřbitovních věn-
ců a také usvědčení padělatelů bra-
zilských mincí (ti se ovšem usvěd-
čí v podstatě sami, když se, opilí, 
svým penězokazectvím vychlouba-
jí v hospodě). Snad by uťal i jablo-
necké chapadlo mezinárodní cho-
botnice pašeráků sacharinu, kdyby 
vyšetřováním nebyl místo něj po-
věřen inspektor Slad.

Nejtajemnějším případem detek-
tiva Behringera ovšem zůstává noč-
ní loupež v ulici Reichstrasse č. 30.

„Poštovní úřednice slečna Klá-
ra Beyerová, bydlící v přízemí, se 
probudila světlem lucerny, kterou 
držel dlouhán se zrzavým knírem,“
píše o tom Gablonzer Tagblatt. 

„Vykřikla, vběhla do kuchyně 
a  zatarasila dveře pomocí ruční-
ho mandlu. Pak vyběhla na chod-
bu a probudila sousedy. Lupič me-
zitím uprchl přes zahradu. Zjisti-
lo se, že prohledal skříně i zásuv-
ky, odnesl však jen prázdnou peně-
ženku. Zvláštní je, že malý špic, 
který jinak hlásí štěkotem každou 
osobu, nevydal ani hlásku. Třásl se 
však ještě delší dobu po celém tě-
le. Po pachateli pátrá od rána de-
tektiv Behringer, nenašel však ani 
otisky, ani další stopu. Zdá se, že si 
policie bude muset opatřit stopo-
vacího psa.“

Policie psa skutečně opatří, ten 
se však podle pozdější zprávy z tis-
ku zaběhne. Loupež zůstává do-
dnes nevyřešena, zbývá tedy jen 

výběr salonu, knihyvýběr salonu, knihy
Aleksander Kaczorowski: Pražský slabikář
Od Kafky k Havlovi a zpět
knihu vybral Jakub Šofar

Polský zájem o českou kulturu je všeobecně 
známý, stejně tak i to, že naopak to úplně neplatí: 
normalizační přeshraniční „hledání svobody“ 
v  polském fi lmu, moderní hudbě či literatuře 
skončilo rokem 1989. Zároveň podobně jako nám 
Ripellino v Magické Praze otevřel nové prostory 
a pohledy, polští čechofi lové stále objevují naše 
vlastní niky, o nichž jsme nevěděli (nebo nechtěli 
vědět). První pořádnou knihu o Otu Pavlovi na-
psal polský novinář a  překladatel Aleksander 
Kaczorowski a  tentýž autor ve svém Pražském 
slabikáři objevuje pro Poláky (ale i pro nás) Kaf-
ku, Haška, Hrabala, Škvoreckého, Kunderu – v neobyčejných souvis-
lostech. Třeba v textu Haškovy záhady vysvětluje, kde jsou kořeny roz-
dílu mezi českým rovnostářským plebejstvím a polským šlechtickým 
romantismem: „V Polsku přece nepřichází v úvahu, aby někdo zemřel 
nesmyslně. Polák hyne na poli slávy, i kdyby třeba zemřel při letecké 
nehodě.“ Přeložil Martin Veselka. (Host)

Egon Erwin Kisch: Říkaj mi Tonka Šibenice
knihu vybral Jakub Šofar

Přestože smrtí tvůrce nezanikají jeho autorská 
práva, neznamená to, že nemůže být jeho jméno 
„ukradeno“ a zneužíváno k ideologickým či pro-
pagandistickým účelům (za všechny zmiňme Jiří-
ho Wolkera). V případě německy píšícího „zuřivé-
ho reportéra“ a  spisovatele židovského původu 
Egona Erwina Kische (1885–1948) je to o něco 
komplikovanější, neboť tento tuzemský Richard 
Halliburton a jeden ze zdejších prvních investiga-
tivců byl sice celoživotně přesvědčeným komu-
nistou, nicméně ve své práci byl profesionál, kte-
rý věděl, že má přinášet fakta, a ne politické ko-
mentáře… Za posledních třicet let vycházel Kisch česky minimálně. 
Předkládaný svazek přináší v novém překladu necelé čtyři desítky tex-
tů, včetně dosud nepřeložených (Edison v Praze). Další svazek Edice 
Europa, knižní řady udržující si vysokou kvalitu.

Přeložila Viktorie Hanišová. (Academia)

Vídávám je často. S dlouhý-
 mi vlasy, make-upem, v ber-

mudách a  těžkých botách. Vy-
holené, ve volné košili, s tvrdým 
výrazem a na podpatku. V náuš-
nicích, s copánky, v metalovém 
tričku a  pánských džínách. 
Mladé lidi, u  kterých není na 
pohled jasné, jestli jsou kluci, 
nebo holky. 

Nemyslím nutně trans lidi. Ta-
kové termíny my, Husákovy dě-
ti, vlastně ani neznáme. Myslím 
prostě ty, co se vědomě rozhodli 
nedávat navenek znát svůj rod, 
nebo dokonce záměrně vysílají 
matoucí signály. 

Vždycky jsem si myslel, že 
muže a  ženy rozeznám podle 
obličeje. A když ne podle něj, 
tak podle tvaru těla. Poslední ro-
ky mě vyvedly z omylu. Spous-
ta obličejů, zvlášť mladších, mů-
že patřit obojímu pohlaví. A ob-
lečení dokáže tvar těla dokonale 
maskovat. 

První taková setkání, třeba 
jen v tramvaji nebo v náku-
páku, mě vyváděla z míry. 
Lidi pozoruju rád, ale těmhle 
jako by najednou chyběla 
základní vlastnost. Jako 
kdyby neměli žádný 
odhadnutelný věk, třeba. 
Nebo jako by jim ve tváři 
chyběly oči. 

Pak mi došlo, 
z čeho moje 
nervozita pramení. 
Nikdy dříve jsem si 
neuvědomil, kolik 
nevědomých 
představ 
a předpokladů 
mám spojených 
s pohlavím. 

Malý chlap? Nejspíš napoleon-
ský komplex. Malá žena? Rozto-
milý diblík. Kluk s výrazně mast-
nými vlasy? Nezávislácký puber-
ťák. Holka s výrazně mastnými 
vlasy? Šmucka. A tak dále. 

Jakmile nemám genderovou 
mřížku, moje hodnoticí automa-
ty se zmateně rozblikají a ztrá-
cejí půdu pod nohama. Často se 
podvědomě snažím z  nejmen-
ších znaků rod daného člověka 
na dálku vyluštit a úlevně si od-
frknout. Někdy to ale přes všech-
no úsilí nejde. 

A proč by taky mělo jít? Od 
Jacquesa Derridy víme, že všech-
no, co nám ruší automatické my-
šlenkové tiky, může být osvobo-
zující. Nedokáže-li se můj prv-
ní dojem z lidí odrazit od jejich 
pohlaví, musí hledat jiné pevné 
body. Když je najdu, můžu jimi 
obohatit i pozorování těch lidí, 
kteří své pohlaví signalizují ra-
dostně a naplno. 

Poslední dobou mám proto 
z mladých, kteří ruší rodová vi-
zuální pravidla, radost. Vyhledá-
vám je v davu, a když je najdu, 
usmívám se. To, že je člověk sta-
rý páprda, ještě neznamená, že 
ho nemůžou těšit nové hry.  

Autor je 
publicista 

a kritik.

Štefan Švec 

SODOMA GOMORA

Nepoužitá ilustrace Aleny Čechové ke knize Štěpána Kučery Gablonz/JablonecGablonz/Jablonec

Mám z mladých, 
kteří ruší rodová 
vizuální pravidla, 
radost

V nakladatelství Druhé město vychází kniha Štěpána Kučery Gablonz/Jablonec. 
Po úspěchu románů Projekt Gilgameš a Největší lekce dona Quijota (oba byly 
nominovány na Literu za prózu) přichází spisovatel a redaktor Salonu s mozaikou 
na pomezí beletrie a literatury faktu, zarámovanou jedním městem a jedním, 
20. stoletím. Stěžejní linkou – procházející krátkými kapitolami o jablonecké přírodě 
i architektuře, vzkvétajícím i upadajícím průmyslu, význačných občanech i pitoresk-
ních fi gurkách, dělnickém, ženském i národnostním hnutí – je vztah české a němec-
ké komunity, jejichž koexistenci v původně převážně německém městě fatálně 
poznamenala hospodářská krize, nástup nacismu a druhá světová válka a její důsled-
ky. Jak podotýká spisovatelka Pavla Horáková: „Ve skutečnosti Kučerova kniha 
na osudech jednoho města vypráví příběh této země.“ SALON

řešení literární. To by mohlo vypa-
dat například takto:

Policie psa skutečně opatří, ten 
se však zaběhne do cirkusu Henry, 
pobývajícího tou dobou v Jablonci,
a je nešťastnou náhodou rozsápán 
lvem. Podezření detektiva Behrin-
gera padne na Arthura Murphyho, 
amerického obchodníka s irskými 
kořeny, který má zrzavý knír, ale 
zároveň bezpečné alibi; celou noc 
totiž prohýřil v kavárně hotelu Kro-
ne ve společnosti několika taneč-
nic. Navíc se těžko hledá motiv, 
proč by se americký importér měl 
vlámat do bytu poštovní úřednice.

Behringer požádá o pomoc spi-
sovatele Kittela – dalšího potomka 
z rodu „ďáblova doktora“ –, proto-
že celá záhada nápadně připomíná 
dílo detektivní literatury. Kittel ne-
zklame a sepíše napínavou povíd-
ku, v níž coby viníka odhalí cir-
kusového krmiče lvů, jenž naléha-
vě potřebuje peníze kvůli prohra-
né sázce s hadí ženou. Krmič si 
obarví kníry, aby při loupeži nebyl 
poznán, a právě pach šelem, jímž 
je vždy obklopen, tolik vyděsí ma-
lého špice.

Než však Kittel povídku dokon-
čí, odjede z Jablonce cirkus Henry 
i se svými krmiči, lvy, slony, vel-
bloudy a hadí ženou, takže pacha-
tel z ulice Reichstrasse č. 30 zůsta-
ne nevypátrán. Detektiv Behringer 
alespoň předvolá Arthura Murphy-
ho a požádá okradenou slečnu Klá-
ru Beyerovou, aby si cizince pro-
hlédla a řekla, zda v něm poznává 
nočního lupiče. Slečna Klára ve vy-
sokém, urostlém Američanovi ne-
pozná lupiče, ale budoucího man-
žela. Murphy, okouzlený její krá-
sou, ji pozve na procházku k pře-
hradě a večer do biografu; po ně-
kolika takových setkáních ji po-
žádá o ruku. Krátce nato odjedou 
i  s malým špicem do Spojených 
států a  Murphy coby upomínku 
na okolnosti jejich seznámení za-
čne na americký trh dovážet dám-
ské peněženky vyrobené z  jizer-
skohorských perliček.

Jak má dáma správně 
vystoupit z tramvaje?

Gablonzer Tagblatt, 13. 2. 1912

„Jak má dáma správně vystou-
pit z tramvaje? To je stálé téma ná-
řků, protože mnoho žen to neumí. 
Jedna německá fi rma to řeší tak, že 
na plošině ve směru výstupu umís-
tí zrcadlo, aby se ženy otočily správ-
ným směrem. Průvodčí se ale shod-
li v  tom, že se ženy a dívky sice 
v zrcadle upraví, pak se ale stejně 
otočí špatným směrem a upadnou! 
Navíc tím ještě zdržují vystupo-
vání.“

úryvekúryvek


