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Tučkova, Mornštajnová, Lednická, Horáčková...

Nejúspěšnější české spisovatelky píší

V posledních deseti
letech se na čele žeb
říčků nejprodávaněj
ších knih pravidelně
objevují tituly, mající
řadu společných rysů:
Zobrazují rodinné osu
dy několika generací
ovlivněné historický
mi událostmi nevese
lého dvacátého století,
vycházejí většinou ze
skutečných příběhů...
a napsaly je ženy.
RUDOLF KRÁL
spolupracovník Týdeníku FORUM

V roce 2012 triumfovaly Žítkovské bohyně Kateřiny Tuč

I

kové, o pět let později vyšla

Hana Aleny Mornštajnové,
roky 2020-21 patřily Šikmé
mu kostelu Karin Lednic
ké a aktuálně je nejčtenější
českou knihou Tučkové Bílá
voda. A to ještě ve statisti
kách prodejnosti chybí před
pár dny vydaný, výbor
ný román Alice Horáčkové
Rozpůlený dům líčící pohnu
té osudy dvou spřízněných
rodin z Benecka v období
od konce Rakouska-Uherska až po vysídlení Němců
v létě roku 1945. Ani jedna
z těchto knih přitom vůbec
není oddychové čtení a vět
šinou mají hodně přes čty
ři stovky stránek. Čím tedy

ČÍSLO TÝDNE

čtenářky a čtenáře fascinují
do takové míry, že se jejich
prodeje počítají v desítkách
tisíc výtisků?

Autentické svědectví
o době a lidech
Za všemi výše zmíněný

mi tituly stojí poctivá pří

prava zahrnující dlouhé
hodiny strávené debatami
s pamětníky nebo proseze
né nad dobovými materiá
ly v archivu. Tyto archiv
ní dokumenty se pak pře
devším v případě Kateřiny
Tučkové dostávají i pří
mo do samotných romá
nů. V Žítkovských bohy
ních i Bílé vodě přitom

autorka do kapitol nevklá

minimálně v případě Bílé

dá přepisy skutečně exis
tujících dokumentů, ale
vytváří na základě důklad-

vody poněkud brzdí spád

Tyto knihy jsou poctou silným
ženám, které s ohromující vnitřní
silou čelí veškerým pohromám,
ztrátám, útrapám, bolesti
i ponížení.
né rešerše reálných před

může být pro běžného čte

loh fiktivní materiály. Ten

náře obtížně stravitelný.
S nejrůznějšími citace
mi z tisku, zápisy z kroni
ky a jinými dobovými pra
meny pracuje přímo v textu

to postup na jedné straně
posiluje hodnověrnost pří
běhu a dokresluje dobovou
atmosféru, zároveň však

„... obdivovala jsem sklepáky. Myslím, že jsem je prvně
objevila ve filmu Věry Chytilové s názvem Kopytem sem,
kopytem tam, každopádně jsem začala chodit na jejich
představení... Během jednoho z nich za mnou přišel Ondřej
Trojan a dal mi přečíst petici Několik vět. Přinesl mi to,
tuším, o přestávce a já si to znovu prostudovala po skončení
představení - pěkně v klidu a pečlivě. A protože jsem
neseznala nic, co by se vymykalo mému přesvědčení, tak jsem
podepsala.“
tolika letech ukončil

měl blíže к mužům. „Stal se
z něj ptáček uvězněný hned

získal olympijské zlato. Ne
pela byl idolem dívčích srdcí,
málokdo ale věděl, že on sám

příští rok natáčet o slavném

V

ve dvou zlatých klecích jednou byl tehdejší režim
a druhou jeho sexuální orien
tace," říká Jakub Červenka

(zaujal komorním snímkem

Hovory s TGM), který začne
krasobruslaři film Cesta za
svobodou.

odilá Brňačka,

R

která měla ve
svém repertoáru
zajímavé šansony
i instantní popové hitovky,
zažila v červnu roku 1989
hvězdnou hodinu, kdy doká
zala, že česká pop musie není
monolitní sbor slouhů režimu.
V roce 2009 vyprávěla v ča-

vá mnohem střídměji a spí
še jako ilustraci popisova
ných událostí. Jejímu romá
nu, stejně jako například
Šikmému kostelu Karin Led-

DÍLO TÝDNE

VÝROK TÝDNE

kariéru krasobruslař On
drej Nepela. Stihl získal pět
titulů mistra Evropy, třikrát
vyhrál světový šampionát
a stal se po skokanovi na
lyžích Jiřím Raškovi teprve
druhým Čechoslovákem, jenž

vyprávění a nechává dílo
rozrůstat se do tvaru, který

i Alice Horáčková v Rozpůle
ném domě, ta je však použí

sopise Reflex, za
jakých okolností
se ústy generálního
tajemníka strany Milouše Jakeše stala „hod
nou holkou", která začala
zlobit. Hana Zagorová, která
ve správnou chvíli přestala
dělat Zagorku, zemřela
26. srpna ve věku 75 let.

Josef Rataj: Hana Zagorová

rafitti a Hanička Písnič

G

ka? Zní to dost absurdně,
přesto na nultém ročníku akce
Offthe Wall, jejímž cílem je
mimo jiné ukázat, že Street
art lze provozovat i v centru
města, aniž by šlo o vandal

ství, a vymezuje se tak proti
nelegálnímu grafitti, byl na
jedné z malostranských zdí
vytvořen pop artový portrét
populární zpěvačky, pěkně
i s názvy jejích nejslavnějších
písniček. Jeho autorem je
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románové kroniky
nické či Hané Aleny Mornštajnové, prospívá výbor
ná znalost lidí a prostře
dí, v němž se děj odehrá
vá. V případě Horáčkové
pochází z Benecka velká
část její rodiny, Karin Led
nická se v Karviné narodi
la (čtenáři Šikmého kostela
samozřejmě vědí, že dneš
ní Karviná, není ta z romá
nu) a bydlí v nedaleké Ost
ravě, Alena Mornštajnová pak prožila ve Valašském
Meziříčí celý svůj dosavad
ní život. Postavy jejich pří
běhů se svými radostmi,
starostmi a celkovým sty
lem života díky tomu půso
bí velice věrohodně a čte
nář se do nich může snad
no vcítit.

Publikum, co se už
nechce jen bavit
Současnému úspěchu téhle
silné generace českých
autorek nahrává i fakt, že
se ve druhé dekádě nového
tisíciletí objevila i nemé
ně silná společenská vrst
va inteligentních a eman
cipovaných žen, která oče
kává od literatury vážněj
ší témata a hlubší prožitek.
Rozsáhlé rodinné kroni
ky zobrazující zápas jedin
ce, rodin či řeholních řádů
o přežití ve světě zmíta
ném turbulentními dějina
mi minulého století měly
potenciál tuhle početnou
a dosud tak trochu strá

dající část čtenářské obce
oslovit. Patrně i díky tomu,
že je vyprávějí ženy, uplat
ňuje se v nich jaksi niter
nější a osobnější vnímá
ní historie. Do popře
dí se tak dostávají témata
jako mateřství, partnerské
vztahy nebo péče o slabé
a bezmocné, přičemž velké
dějiny zuří někde za hum
ny a jejich důsledky všem
jen otravují život. Zároveň
jsou tyto knihy nezpochyb
nitelnou poctou silným
ženám, které s ohromují
cí vnitřní silou čelí veške
rým pohromám, ztrátám,
útrapám, bolesti i poníže
ní. Jsou to právě ony, jež
zajišťují pokračování svě
ta a vlastně udržují dějiny
v chodu, když jejich muži
odcházejí pytlačit nebo
do války (Rozpůlený dům),
přijdou o život při záva-

Z povídky nakonec
vznikne třídílný
román
Šikmý kostel původně Karin
Lednická plánovala jenom
jako povídku. Když pak ale
začala po osudech ztrace
ného města Karwiná pátrat,
zjistila, že to není materiál
na povídku, ale na třídílnou
románovou ságu. První dva
romány už vyšly, ten závě
rečný autorka ještě dopisuje.
lu v dole (Šikmý kostel), pří
padně úplně absentují (Žítkovské bohyně, Bílá voda).
Ačkoli nejde o jedno
duché knihy, jsou, snad
jen s výjimkou již zmíně
ných formálních experi
mentů Kateřiny Tučkové
s archivními dokumenty,
psány jednoduchým a pří
stupným jazykem. Stro
hý, výstižný a popisný
styl v tomto případě dob
ře slouží příběhu a vyprá
vění převážně ve tře
tí osobě mu dodává odstup
a jakési zdání objektivity.
Také z hlediska psycholo
gie postav pokračují rodin
né kroniky v duchu reali
smu, kdy se zaměřují spí
še na to, co je v prožívání
a jednání člověka typic
ké a obvyklé, než na ori
ginalitu a výjimečnost.
Jejich autorky tak můžeme
do určité míry považovat
za pokračovatelky velkých

českých spisovatelek tvo
řících ve stylu vesnického
realismu Boženy Němco
vé, Karolíny Světlé či Tere
zy Novákové. Nakonec Ali
ce Horáčková se v Rozpůle
ném domě prostřednictvím
jedné z postav, mladé uči
telky Terezie, ke Světlé pří
mo hlásí.

Kudy se pustit dál
Přestože u nás žánr romá
nové kroniky nejspíš prá
vě zažívá vrcholné obdo
bí, je na místě se ptát, kde
jsou jeho limity a jakým
směrem se jeho nejlepší
autorky mohou vydat. Nejjednodušší to nejspíš bude
mít Kateřina Tučkova, kte
rá si již od Vyhnání Ger
ty Schnirch ve své tvorbě
cíleně vybírá perzekvova
né minority na okraji spo
lečnosti. Pokud bude chtít

pokračovat v nastoupené
cestě, jistě dokáže po kopanických vědmách a řeholnicích z Bílé Vody najít
i další netradiční subkulturu, s níž se minulý režim
nepáral. Možná by už ale
tentokrát stálo za to, kdy
by s podobně etnologic
kým přístupem zapátrala
v dnešní společnosti a zku
sila vylíčit osudy nějakých
současných outsiderů.
Zajímavý pokus o osvě
žení žánru podnikla Alena
Mornštajnová románem
Listopad nastolujícím otáz
ku, jak by to u nás vypada
lo, kdyby zůstal u moci
komunistický režim. Potíž
je v tom, že kromě téhle
výchozí situace se autorči
no psaní příliš nemění,
tedy ani nevyvíjí. S nad
sázkou řečeno to skoro
vypadá, jako kdyby spiso
vatelka proto, že už se jí po
Haně a Tichých rocích
nechtělo potřetí vracet do
historie, raději přenesla
komunistickou totalitu do
současnosti. Je škoda, že
Mornštajnová popustila
uzdu své fantazii jen při
vymýšlení základní premi
sy, a potom se vrátila к rea
listickému stylu vyprávění.
Nabízela se tu totiž mož
nost uchopit dějiny trochu
jiným, fabulačně odvážněj
ším stylem. Tak, jak se to
povedlo třeba Salmanu
Rushdiemu v Dětech půlno

7 UDÁLOSTÍ, KTERÉ SI NENECHTE UJÍT
DOKUMENT

Dlouhá léta platila mezi
českými nakladateli i spi
sovateli mylná představa,
že příběhy odehrávající se
v českých reáliích, nebudou
nikoho za našimi hranicemi
zajímat. Minimálně Žítkovské bohyně Kateřiny Tučko
vé а Напа Aleny Mornštajnové však podobná tvrzení
vyvracejí. Podle literární
agentky Dany Blatné, jež
obě autorky zastupuje, vyšly
Žítkovské bohyně již ve dva
ceti jazycích a další dva pře
klady se připravují, zatímco
Напа zatím ve třinácti jazy
cích a na sedmi překladech
se pracuje.

Neslýchané:
Vzestup a pád
značky AND1

Minimata

William Eugene Smith se
proslavil jako jeden z nej
uznávanějších fotoreporté
rů druhé světové války. Na
začátku sedmdesátých let
ale žije samotářsky, odlou
čený od společnosti a rezig
nující na svou kariéru. Změ
na nastane, když jej redak
tor slavného časopisu Life
Robert Hayes (Bili Nighy)
tajně vyšle do japonského
rybářského města Minamata. Zdraví a život jeho obyva
tel a především dětí jsou zde
totiž po desetiletí ohrožo

vány jedovatou rtutí, kterou
do moře bezohledně vypouš
tí chemická továrna Chisso
Corporation. Johnny Depp,
který ztělesnil fotografa, obě
tujícího všechno, aby svými
snímky ukázal pravdu, o své
roli řekl: „Především to je
příběh o lidskosti v tom smy
slu, že se zeptáte: Jak moc
s nimi dokážu soucítit?' A tím
vyvstává další otázka: .Sou
cítíte s nimi dost na to, abys
te se aktivně zapojili? Doká
žete do toho jít?'“ V kinech
od 1. září.

Rekonstrukce příběhu streetballové značky AND 1 založe
né v roce 1993, jejího masové
ho úspěchu i ústupu ze slávy.
Tyhle věci Netflix umí skvěle.

Den byl pro mě
krátkej

VIDEOKLIP

Taylor Swift: Ali Too Weil: The Short
Film
děkovné řeči oznámila, že

Cenu americké televize MTV
za nejlepší hudební video
klip na letošním slavnost
ním udílení získala Taylor
Swift za desetiminutovou
verzi snímku к hitu AU Too
Well: The Short Film. Dvaa
třicetiletá zpěvačka, která je
s dvě stě miliony prodaných
desek po celém světě jedním
z nejprodávanějších hudeb
níků všech dob, na závěr

ci nebo Gabrielu Garcíovi
Márquezovi ve Sto rocích
samoty. ■

České reálie
cizinu zajímají
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První pražskou premiérou
sezony 2022/23 je adaptace
knihy islandského spisovatele
Sjóna, „příběhu chlapce, kte
rý nikdy nebyl“. Odehrává se
sice v Reykjaviku v posledním
roce 1. světové války (Islanďané slaví nabytou samostat
nost, země se dotýká epide
mie španělské chřipky, vybu
chuje sopka Katia, zároveň
se otevírají první kina...), ale
hlavní motivy, tedy „svobo
da a nezávislost jedince, kte
rý svou jinakost přijímá jako
přirozenost a možnost žít
jako autonomní lidská bytost,
bez ohledu na hodnocení
a soudy okolí,“ jsou naprosto
univerzální. Studio Hrdinů,
Praha, 2.9., režie Kamila
Polívková, v hlavních rolích
Tereza Hofová a Jan Cina.

na říjen chystá vydání nové
ho, desátého alba Midnights.
К vítězům v dalších katego
riích patří mimo jiné zpěvač
ka Billie Eilish, rappeři Jack
Harlow a Lil Nas X, zpěvák
Harry Styles, rapperka a zpě
vačka Nicky Minaj, skupina
Red Hot Chili Peppers nebo
vítěz loňské soutěže Eurovize Maneskin.
KONCERT

LP

Autorsky se podílela na
hitech Rihanny, Cher, Céline
Dion či Christiny Aquilery.
A pak, v roce 2016, vyšel sin
gl Lost on You. Ten ji vystře
lil do čela hitparád hned
v osmnácti zemích. Její síla
je nicméně hlavně na pódiu.
To vědí ti, kteří ji viděli na
Colours of Ostrava (2017
a 2022) či na několika jejích
pražských koncertech. Ten
další se chystá na 6. září ve

Jako malá rozsvěcovala na
Karlově mostě plynové lam
py, prala prádlo ve Vltavě,
chodila s bandaskou pro mlé
ko. Během návratů na rod
né východní Slovensko zaži
la rodovou pospolitost a neza
pomenutelnou atmosféru
vypravěčských a hudebních
sešlostí. Olga Fečová zachy
cuje zážitky se svérázný
mi obyvateli zmizelého svě
ta tradičních osad, staroměst
ských pavlačí, nouzových
kolonií v pohraničí a při tom
odhaluje i svůj vlastní pří
běh. Před čtenáři se tak ote
vírá portrét silné osobnosti,
ženy s nezdolnou energií, jež
byla přirozenou autoritou pro
celé generace Romů. Nezdol
ná Olga Fečová se narodi
la v roce 1942 v romské osa
dě poblíž Humenného. V roce
1947 se s rodiči přestěhova
la do Čech, kde pracovala jako
dělnice i pedagožka. V šedesá
ti si udělala řidičák, v pětaše
desáti maturitu, v sedmdesá
ti se začala učit hrát na hous
le. Vydání své knihy se bohu
žel nedožila, zemřela v únoru

Fóru Karlín.
DIVOKÁ KARTA

Nová sezóna National
Theatre Live, které v kinech
Aero a Světozor přináší nejlepší inscenace z londýn
ského West Endu, zača
la zostra one-woman-show Prima Facie se skvě
lou Jodie Comer - ano, je
to ta psychopatická nájem
ná vražedkyně Villanelle ze
seriálu Na mušce. V Pri
ma Facie hraje mla
dou právničku, pro
niž je spravedlnost
zprvu hlavně hrou na

toho lepšího, ale poté, co
se po znásilnění kolegou
sama spravedlnosti domá
há, objeví limity práva. Hra
Australanky Suzie Miller
je trochu aktivistická, ale
výkon Jodie Comer vás
strhne a přibije do sedačky.
Režíroval ji Justin Martin,
dlouholetý spolupracovník
Stephena Daldryho. Hra
byla na jaře bezna
dějně vyprodanou
senzací v Divadle
Harolda Pintera.

Radka Potměšilova, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

