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k n i ž n í  t i p y

NOVINÁŘKY
Pod všeříkajícím názvem Novinářky (vydává CPress) 
vychází soubor devíti rozhovorů, z toho jednoho dvoj-
rozhovoru, se zajímavými ženami působícími v mé-
diích. Rozhovory velmi citlivě, empaticky a důkladně 
vedla moderátorka a redaktorka Linda Bartošová. 
Zastoupeny jsou zde ženy všech novinářských generací 
a z médií různého typu, veřejnoprávních i soukromých. 
Současně jsou to všechno velmi inspirativní osobnosti, 
jež jsou ve svém oboru velmi úspěšné. Rozhovory od-
krývají různá zákoutí žurnalistické práce z pozice žen 

a po dočtení knihy je jasné, že věnovat se této profesi na úrovni, jak to ukazují 
respondentky, je extrémně náročné. Zhusta je těžké obstát v převážně mužském 
prostředí; např. Barbora Černošková říká, že v prostředí sportovní redakce je 
sexismus každodenní realitou. Převaha mužů se může projevit i ve výběru zpra-
covávaných témat; Apolena Rychlíková k tomu poznamenává, že opomíjeným té-
matem je péče (o seniory, o stárnoucí rodiče atp.), přitom díky péči funguje naše 

společnost. Petra Procházková a Lenka Kabrhelová čtenářům předkládají své zku-
šenosti ze zahraničí, s nimiž se nutně pojí také pocit osamění. Při maximálním pra-
covním nasazení je nutné poslouchat své tělo, které takový tlak nemusí vydržet; 
Daniela Drtinová popisuje vyčerpání organismu po několika letech parlamentní-
ho zpravodajství. Zástupkyně nejmladší generace, Andrea Procházková a Hana 
Řičicová, uvažují o tom, zda je možné dnes tuto profesi vykonávat, aniž by člověk 
byl aktivní na sociálních sítích. Jana Klímová, ale nejen ona, zdůrazňuje potřebu 
objektivity, poctivosti, přesnosti a odbornosti; Světlana Witovská prozrazuje svůj 
recept na úspěšné interview. Libuše Šmuclerová si vypomáhá parafrází známého 
Werichova citátu: Chce-li novinář sdělit, a novinář má chtít a mít co sdělit, tak má 
koukat, aby to sdělil. Promyšlené otázky Lindy Bartošové jsou někdy doplňovány 
i jejími vlastními postřehy a zkušenostmi, takže i o ní se čtenář ledacos podnětné-
ho dozví; kniha je navíc uzavřena jejím epilogem. A nelze zapomenout na skvělý 
úvod Martiny Riebauerové, jenž je jakýmsi dopisem či omluvou jejím dětem. Být 
zároveň dobrou mámou a úspěšnou novinářkou prostě není jednoduché.

LUCIE JÍLKOVÁ

VNÍMAVÝ VYPRAVĚČ
Polská spisovatelka Olga Tokarczuková (*1962), no-
sitelka Nobelovy ceny za literaturu (2018), proslula 
hlavně svými romány Pravěk a jiné časy (1996), Běgu-
ni (2007) a Knihy Jakubovy (2014); česky vyšly i další 
romány, povídky a eseje. Nejnověji u nás vyšel esejistic-
ký soubor Vnímavý vypravěč z roku 2020 (přeložil Petr 
Vidlák, vydal Host), který obsahuje osm samostatných 
esejů či přednášek včetně té nobelovské a čtyři „lodž-
ské přednášky“. Autorka se v textech věnuje vlastnímu 
psaní a četbě a literatuře obecně, nevynechává ale ani 
témata vztahující se k současnému světu či ke vztahu 

člověka ke zvířatům a věcem a také k autorčinu oblíbenému cestování. Je to cel-
kem čtivá všehochuť, nahlédnutí do autorské dílny, odhalení některých tvůrčích 
postupů (třeba jak psala Knihy Jakubovy, až obludný historický román svým roz-
sahem a složitostí i množstvím postav, nebo jak se zrodila svérázná postava Jany 
Dušejkové z románu Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých), jak se díky interne-

tu změnil náš svět, jak se změnilo čtenářství apod. Autorka často uplatňuje své 
psychologické vzdělání a velikou sečtělost a dává rady začínajícím spisovatelům. 
Nebojí se být kritická a zároveň se vyznává ze svých přání a ze svého vidění světa. 
Tokarczuková sice nepřináší nic výrazně nového, ale řada jejích úvah o čtení a psa-
ní je velmi zajímavých a podnětných, navíc jakékoli nahlédnutí do tvůrčí dílny je 
přitažlivé. Asi nejlepší je titulní nobelovská přednáška zařazená na konec knihy. 
Podle autorky je literatura jednou „z mála oblastí, které se nás snaží udržet u pod-
staty světa, protože její povaha je vždy ,psychologická‘.“ – „Pouze literatura nám 
umožňuje hluboce vstoupit do života jiné bytosti, pochopit její důvody, sdílet její 
pocity, prožít její osud.“ Tokarczuková píše fi kci, ale nikdy to nesmí být vycucané 
z prstu: „Když píšu, musím všechno cítit uvnitř sama sebe. Musím skrz sebe pro-
cedit všechny bytosti a předměty objevující se v knize, vše lidské i mimolidské, živé 
i neobdařené životem. Na každou věc a osobu se musím podívat zblízka, s největ-
ší vážností, a zosobnit v sobě, personalizovat.“ Právě k tomu jí slouží vnímavost. 
A právě tak se možná rodí velká literatura.

MILAN VALDEN

TEMNO
Druhý svazek z edice Stručných historií nakladatelství 
Paseka nabízí pohled na dobu, kterou jsme si zvykli 
nazývat Temno podle slavného románu Aloise Jiráska. 
Historička Ivana Čornejová (*1950), přední odbor-
nice na dějiny jezuitského řádu a pražské univerzity, 
v knize nabízí stručný, hutný a hlavně čtivý přehled 
toho nejdůležitějšího z více než stodvacetiletého ob-
dobí mezi lety 1618 a 1743, pro které jsou charak-
teristické válečné utrpení (třicetiletá válka a další), 
utužení moci Habsburků v českých zemích, násilná 

rekatolizace a emigrace elit. Ale je to také doba monumentální barokní kultury 
a vzdělanosti, doba, kdy se české země otevírají světu; stopy baroka v české kra-
jině jsou dodnes nepřehlédnutelné a také mise jezuitů často provázelo horoucí 
vlastenectví, jak dokládá třeba osobnost a působení Bohuslava Balbína. Autor-
ka začíná stavovským povstáním (1618) a bitvou na Bílé hoře (1620) a jejími 
následky a pokračuje přes třicetiletou válku (1618–1648) či svatořečení Jana 
Nepomuckého (1729) až k pokusu o českou rebelii proti Marii Terezii v letech 
1742–43, krátce po jejím nástupu na trůn. Vyvážený pohled na tuto dobu je 

potřebný a autorce se to podařilo. Čtenář zjistí, že „temno“ nebylo tak temné, 
jak se traduje a jak to máme často zkreslené z různých zdrojů či ze starších 
školních výkladů. Ostatně i „temno“ Jiráskovo může být jiné, než jak se nám to 
snažil vtloukat do hlavy jeho pomýlený „pokrokový“ vykladač Zdeněk Nejedlý 
a další (např. nepovedená a zkreslená fi lmová adaptace Temna režiséra Karla 
Steklého z roku 1950). Jirásek líčí život tajných evangelíků i činnost misionářů 
a jezuitů včetně pátera Koniáše ve shodě s prameny, ale hodně prostoru vě-
nuje i katolické Praze a oslavám svatořečení Jana Nepomuckého. Pojem „tem-
no“ použil v situaci, kdy je dcera evangelíků Helenka, zamilovaná do katolíka 
Jiřího, násilím dováděna do emigrace; před plačící Helenkou je všude temno… 
Knihu Čornejové doprovází řada ilustrací, každá ze šestnácti stručných kapitol 
navíc obsahuje malý medailon osobností (Postavy příběhu) té doby; najdeme 
mezi nimi Jindřicha Matyáše Thurna, Jana Campana Vodňanského, Albrechta 
z Valdštejna, císaře Ferdinanda III., Jana Amose Komenského, prince Evžena 
Savojského, Bohuslava Balbína, pátera Antonína Koniáše či architekta Kiliána 
Ignáce Dientzenhofera a další. A ještě připomínám, že jako první vyšel v edici 
v roce 2021 svazek Husitská revoluce od Petra Čorneje.
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