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Autobiografický román čerstvé držitelky 
Nobelovy ceny za literaturu

Záchrana času, v němž 
už nikdy nebudeme

7 UDÁLOSTÍ, KTERÉ SI NENECHTE UJÍT

Poté, co Švédská 
akademie před pár 
dny zveřejnila jméno 
letošní laureátky 
Nobelovy ceny za 
literaturu, nebylo asi 
mezi českým publikem 
mnoho těch, kteří by 
o Annie Ernauxové 
věděli něco bližšího. 
Její velmi netradičně 
pojaté paměti Roky, 
jež právě vydává 
nakladatelství Host, 
vám ji představí v plné 
parádě.

RUDOLF KRÁL 
spolupracovník Týdeníku FORUMOznačit Roky za autobiografický román nebo za paměti může být pro čtenáře poněkud zavádějící. Ernauxová totiž stvořila jakousi neosobní autobiografii na pomezí románu, eseje a sociologic- ko-historické studie, v níž o sobě povětšinou mluví ve třetí osobě a příběh vlastního života vypráví společně s poválečnou historií Francie, Evropy, případně celého světa. Kniha tak má několik linií, které střídavě soupeří o čtenářovu pozornost, a až na výjimky promlouvá к publiku strohým, faktografickým stylem připomínajícím do určité míry publicistický, nebo populárně naučný způsob psaní.
Vyprávět o sobě se 
dá různěI když přímo na stránkách své knihy přiznává Annie Emau- xová inspiraci Proustovým 
Hledáním ztraceného času

Host 
zabodoval

Brněnskému nakladatelství se povedla neuvěřitelná věc, když se termínem vydání 
Roků trefilo přesně do doby, kdy jejich autorka dostala Nobelovu cenu. Výbor akademie přitom nominace neoznamuje (respektive oznamuje je až padesát let po zveřejnění výsledků) a Ernauxová nikdy nepatřila do nějakého užšího okruhu favoritů. Navíc se u ceny za literaturu většinou neuvádí ani datum jejího vyhlášení, i když obvykle to bývá ve čtvrtek mezi udílením Nobelových cen za fyziku a za mír.

nebo Maupassantovým Pří
během jednoho života, způsob, jakým pracuje v Rocích (a do velké míry i ve svých dalších dílech) s autobiografickými motivy a vlastním vnímáním světa, je velmi osobitý. Z hlediska vypravěče nám autorka předkládá vlastně tři úhly pohledu na realitu. V prvním případě vypráví ve třetí osobě události, které se staly jí samotné, tedy nahlíží samu sebe jako románovou postavu. V tom druhém jakoby nezúčastněně prostřednictvím trpného rodu, v němž chybí původce děje, líčí, co se událo v určitém období ve společnosti. Samotný výběr toho, nač zaměřuje svou pozornost, však přes

to vyjadřuje její názory na etiku, morálku, umění i politiku. A nakonec se tu objevuje i nejautentičtější rovina ryze subjektivního prožívání světa, kdy Annie Ernauxová přechází do vyprávění v první osobě a nezastřeně stojí ve svém díle sama za sebe. Pro čtenáře sice tenhle narativ- ní postup nemusí být vždycky úplně komfortní, dává ale 
Rokům dynamiku a mnoho- vrstevnatost.
Sex a politika 
v hlavní roliPři pročítání dvě stě osmdesáti stran textu jako by к nám promlouvalo několik různých Annie Ernauxo- vých. Určitě nepřehlédnutelná je autorčina role bojovnice za sexuální svobodu žen. Sama Annie také na tiskové konferenci u příležitosti udělení Nobelovy ceny uvedla, že ji vnímá především jako závazek pokračovat v boji proti nespravedlnostem páchaným na ženách a utiskovaným. Zní to možná poněkud aktivisticky, ale v knize se tahle její ambice proměnila v pozoruhodné pasáže otevřeně odkrývající ženskou sexualitu. Způsob, jak ji sama vnímá a prožívá, přitom Emauxo- vá dokáže podat bez vulgarity či patosu, přitom však s velkou emocionální silou. Méně objevné jsou pasáže, kde se věnuje politice a dění ve společnosti. Ernauxová tady bohužel naplňuje klasický obraz levicové salonní inte- lektuálky se slabostí pro Sar- tra, demonstrace všeho druhu a pracovní dobu pětatřicet hodin týdně a s odporem к Americe a konzumnímu stylu života, aniž by se snažila tyto své postoje nějak vysvětlit, rozvést či relativizovat.
Vlastní nitro 
nahlížené 
mikroskopemNejzajímavější rovina knihy se objevuje ve chvílích, kdy se Annie Ernauxová ztiší a v první osobě nám odhaluje vlastní prožívání místy až banálních, všednodenních situací. Když přesně, výstižně a bez sebelítosti líčí složitost dospívání v puritánském prostředí francouzského maloměsta v padesátých letech minulého století, nebo když odkrývá světlé i stinné stránky života stře- dostavovské pařížské rodiny, kde se u nedělního stolu potkávají a míjejí různé generace a pomalu rozpadají partnerské vztahy. Škoda jen, že takových pasáží není v knize ještě víc. ■

FILM

II Boemo

Možná nejočekávanější český film tohoto roku. Režisér Petr Václav v něm roze- hrává příběh pražského rodá-
SERIÁL

Babylon Berlín

Další pokračování panoptika hříšných lidí města berlínského. Méně dekadence a roztančených klubů (což ale neznamená méně skvělé hudby), více bídy, hákových křížů a vůbec rostoucího politického napětí. Podle prvních dílů čtvrté série (vysílá HBO Max) se zdá, že se Babylon Berlín po ne až tak strhující třetí řadě vrátil do formy. „Mafiánská válka, která vře v ulicích Ber-
KONCERT O

ZAZ

Francouzská zpěvačka se 
vrací do Česka opakovaně, poprvé jsme si ji užili jako ještě ne úplně slavnou v roce 2012 na ostravském festivalu Colours Of Ostrava, jehož industriálni prostředí jí podle jejích slov naprosto uhranulo. Od té doby ušla dlouho cestu. ZAZ, kterou sami Francouzi považují za Edith Piaf 21. století, vydala pět alb a je dlouhodobě nejvyhledávanější francouzskou zpěvačkou na sociálních sítích. Mimo jiné se angažuje v propagaci šetrného přístupu к naší planetě a podpoře pěstounských rodin. Vystoupí 25. října v hale 02 Uni
veršům. 

ka Josefa Myslivečka (Vojta Dyk), který jde za svým snem, uspět ve světě italské opery. První ohlasy jsou slibné. Snímek s rozpočtem 138 milionů korun byl ve světové premiéře uveden a vřele přijat na filmovém festivalu ve španělském San Sebastianu. Neviditelným hrdinou filmu je dirigent Václav Luks, který do dokonalosti dotáhl jeho hudební složku. Není to náhoda, Luks má podobný osud jako Mysliveček - se svým barokním orchestrem Collegium 1704 je známější ve světě než doma.
lína, zavádí diváka stále hlouběji do nejtemnějšího období německých dějin, počínaje Silvestrem 1930/31,“ popisují základní ukotvení příběhu producenti. Tvůrcům v čele s Tomem Tykwerem se ve výpravném detektivním seriálu podle knížek Volkera Kut- chera opět výborně podařilo zachytit atmosféru soumraku Výmarské republiky, setkáváme se zde se starými známými i novými neznámými. A je to fakt jízda.

KNIHA

Ondřej Fibich:
Cesty к Šumavě

Velkoformátovou publikaci Cesty к Šumavě. Skry
tá tvář krajiny - Věštci, čáry, 
léčitelé - Víra, zázraky, zna
mení - Bytosti hor a plá
ní označil sám Fibich (1954) za své opus magnum psané 40 let. Nejméně tak dlouho trvá a stále se prohlubuje vztah básníka a nakladatele к Šumavě, její historii, mýtům a lidovým pověstem, které sbírá a upravuje a také se jimi inspiruje к vlastní tvorbě. Všechno magické a mystické v krajině ho přitahuje, hledá „spiritualitu obyčejného“, „duši hor“ a srovnává ji s utilitaritou přítomnosti, která to neslavně prohrává. Kniha s fotografiemi Ivany Řandové a ilustracemi Petra Štěpána je ikarovským pokusem to napravit.

DIVOKÁ KARTAKdyž přijdete v rámci reorganizace firmy o práci, máte starosti... Ale když jste kat a váš stát zruší trest smrti, je to o dost horší. O tom (ale nejen o tom) je černá komedie Marti-
Jan Drbohlav, scenárista

ALBUM

Dunaj:
Za vodou

V devadesátých let byli hlavním výsadkem brněnské klubové scény. Jejich hudbu definovala souhra Vladimíra 
Václavka (kytara, basa, zpěv) a Josefa Ostřanského (kytara, zpěv) a charisma zpěváka Jiřího Kolšovského. Činnost Dunaje ukončila smrt posledně jmenovaného v roce 1998. Po šestadvaceti (!) letech teď kapela vydává, v produkci Petra Ostrouchova a Aid Kida, nové album. Ubyla syrovost, zůstala hravost, nikoli brutální lyrika, důraz na repetetiv- nost. Početné fanoušky této alternativní legendy deska zcela jistě potěší.

VÝSTAVA

John Wehrheim: 
Paradiselost

Utopie, která trvala necelých deset let. V roce 1969 poskytl Howard Taylor, bratr slavné herečky Elizabeth Taylor, na svém pozemku na ostrově Kauai na Havaji azyl několika mladým Američanům z pevniny stíhaným za potulku.Vznikla hippiesácká komu
nita, která se postupem času úspěšně rozšiřovala. Spokojený život lidí, kteří chtěli svůj čas trávit mimo civilizaci, utnula v roce 1977 místní vláda, která se rozhodla „vesnici“ nazvanou Camp Taylor zlikvidovat a postavit na jejím místě veřejný park. Policie zapálila chatrné stavby a všech 120 obyvatel mělo utrum... Život komunity na „ostrově svobody“ fotil v sedmdesátých americký fotograf John Wehrheim a jeho snímky teď vystavuje GHMP v Domě U Kamenné-
na McDonagha Kati, kte rou pro pražský Činoherní klub přeložil a režíroval Ondřej Sokol. A stručně řečeno - je to nářez.


