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Nejnenápadnější titul letošní
jedenáctky Knihy roku, ale
o to intenzivnější. Jana bude
brzy sbírat lipový květ je
vzpomínkou k nedožitým
55. narozeninám autorovy
manželky Jany Frankové
Doležalové.

TOMÁŠ MAZAL

N e těch tlustých, ale těch ten-
kých knížek se bojte!“ říká-

val Bohumil Hrabal. Ale proč?
Protože to je, jako by na malé
úsporné ploše textu o to více za-
hřmělo. A právě takovou kníž-
kou je i sbírka básní Miloše Dole-
žala Jana bude brzy sbírat lipový
květ. Zahřmění, které nese v sobě
biologickou strukturu osamělosti
básníka. Vyrovnávání se s náh-
lým odchodem ženy. „Hrůza toho
léta, obrácená pieta.“ Křik proti
smrti, „nářek od podlahy ke stro-
pu“ podobný vytí psa? Nikoli! Mi-
lostná, hluboce intimní poezie vy-
trysklá s nebytím milované oso-
by. Vyznávání lásky, zpověď až

na dřeň, vnímání detailů, dotyků,
neuchopitelných záchvěvů, květů
i okolní krajiny. Zároveň také vy-
ptávání se: „Na vodě v zrcadle
vzkazy, že byla a bude. Kdo ale
vzal?“ Ale nečekání na odpověď,
jen s výčitkou obrací se Doležal
na Hospodina. „Už do mě neryj,

zobanem neklovej (...) jak chán
dáváš a pak na hostině žereš.“
Kristus s tímhle nemá nic společ-
ného.
Nebo úplně jinak – trochu jako

antický příběh Orfea a Eurydiky.
Kdy žalem a zoufalstvím zdrcený
Orfeus vypravil se do podsvětí
s odhodláním vzít si svoji manžel-
ku zpět. A nesmět se ohlédnout,
dokud nebudou na povrchu zem-
ském. Zrádné ohlédnutí, ale již
jen za stínem navždy ztracené Eu-
rydiky. „Obrys šlépěje záhy vy-
prchá, světlo si ji bere k sobě,“
říká básník ve sbírce věnované
Janě a pak s povzdechem jen kon-
statuje: „Jen vím, že tam někde
jsi. V celosti.“
Možná je tato sbírka více mod-

litbou podobnou žalmu, rozhodně
vzpomínka, která je druhou pří-
tomností bytí. „Dnes už vím, že
to všechno byly obřady zásvět-
ní.“ Ano, těch tenkých knížek se
bojte, obzvláště když hrom je kru-
tý a přitom líbezně něžný.

Pro knihu hlasovali: František Burda,
Tomáš Dimter, Alena Janková, Tomáš
Mazal, Jan Paulas, Marta Veselá
Jirousová

Prozaik i básník Miloš Doležal FOTO MAFRA – PETR TOPIČ

Pro někoho možná
nejpřekvapivější titul ve
výběru nejlepších knih. Ale
jen na první pohled: ten
druhý odhaluje, že se Petra
Dvořáková v novele
Zahrada pustila do
rozpřádání nejrůznějších
zákoutí lidské duše.

MARTIN ČERNÝ

P ětatřicet je velmi specifický
věk, zvlášť jestli nemáte děti.

Mládí je pryč a do důchodu pořád
daleko, a tak je otázka, co si počít
se životem, stále naléhavější.
Něco podobného se asi honilo

hlavou právě takhle starému Jaro-
slavovi, hrdinovi pečlivě prokres-
lené Zahrady Petry Dvořákové.
Nejspíš to řešil o to víc, když

opustil nejen zaměstnání, což se
tak v životě stává, ale i svoje mís-
to v životě. Jaroslav totiž byl
kněz – a kněžství není jen zaměst-
nání, ale celý život. Co si potom
se světem kolem počít? Je divné,
když se najde ve své zahradě, své
oáze klidu, svém Edenu?
Jenže tohle není jediná otázka.

Ta další zní, proč Jaroslav své po-
slání opustil. Jen kvůli pocitu vy-
hoření? Není za tím něco víc?
A hlavně: můžeme si myslet, že
na světě není mnoho krásnějšího
než pocit poznávání, ale Genesis
nás učí, že mnoho poznání škodí;
a co teprve poznání vlastní duše!
A poznání duše těch druhých!
Chceme znát to, co jsme nikdy
znát vlastně nechtěli?

Pro knihu hlasovali: Martin Černý,
Markéta Hejkalová, Lidmila Kábrtová,
Martin Nodl, Jiří Trávníček, Marta
Veselá Jirousová

Spisovatel Miloš Doležal
obsadil v nejlepší jedenáctce
letošní Knihy roku hned dvě
místa. Oba jeho oceňované
tituly si přitom byly
tematicky poměrně
vzdálené, což jen potvrzuje
jeho um.

DAVID LANCZ

L etošek byl pro mě rok ve zna-
mení jediného autora –Milo-

še Doležala. Přestože jsem hodně
četl, nemohu vyhnat z hlavy dvě
jeho knihy: Jana bude brzy sbírat
lipový květ a 1945: Léto běsů,“
uvedl ve své anketní odpovědi
překladatel Tomáš Dimter, který
jako jediný z respondentů pro obě
knihy také hlasoval. Mimocho-
dem, kdybychom hlasy pro Milo-

še Doležala sečetli, stačilo by to
na stříbrnou příčku; takto se musí
„spokojit“ se dvěma pozicemi
v druhé polovině nejlepší desítky.
A to Doležalovy dokumentární

povídky z roku 1945 nejsou lehké
čtení. V této své třetí části zamýš-
lené tetralogie se jakoby neúpros-
ným okem zaměří na to, co z nás
vytrysklo po šesti letech okupace.
Nic hezkého to nebylo. Vedle ná-
vratů a nových začátků to totiž
byla také malost, zbabělost a zví-
řecí touha po krvi při volání po od-
platě. Jak ke knize napsal další
účastník naší ankety Milan Uhde:
„Tyto démony pomohl uvolnit vý-
rok prezidenta Beneše, že Němce
nemáme považovat za lidi.“
Ani na ostudnou část dějin by-

chom neměli zapomínat...

Pro knihu hlasovali: Tomáš Dimter,
Blanka Kostřicová, Jakub Krč, Iva
Pecháčková, Petr Šilhavý, Milan Uhde

7.–11. místo
Jana bude brzy sbírat lipový
květ
Miloš Doležal
Vydalo nakladatelství Revolver
Revue, Praha 2022. 64 stran.

7.–11. místo

Zahrada
Petra Dvořáková
Vydalo nakladatelství Host,
Brno 2022.
187 stran.

Pavel Kalina,
historik umění a architektury
Aron Jakovlevič Gurevič:Kultu-

ra a společnost středověké Evropy
očima současníků. Exempla 13.
století (Argo). Klasika (post)mo-
derního dějepisectví. Gurevič ve
stopách Michaila Bachtina podal
jiný pohled na středověkou kultu-
ru, než jaký podávají učené texty.
Studuje exempla – krátká úderná
vyprávění, jež nejsou zaměřena na
racionální analýzu, ale usilují o co
nejsilnější působení na poslucha-
če. Plasticky z nich vyvstává myš-
lenkový svět našich předků, v mys-
li neustále konfrontovaných se si-
lami, jež jsou domovem mimo náš
čas a prostor.
Petr Kreuz:Kouzelnické a čaro-

dějnické procesy v českých ze-
mích a ve střední Evropě (Scripto-
rium). Kniha je věnována atraktiv-
nímu tématu, jež se snaží střízlivě
analyzovat na základě dochova-
ných pramenů. Autor opravuje
všeobecně rozšířené představy
o čarodějnictví, které sice zlidově-
ly, ale nejsou pravdivé, ačkoli pře-
žívají i v odborné literatuře.
Guzel Jachina: Vlak do Samar-

kandu (Prostor). Spisovatelka
vidí povolžský hladomor roku
1923 očima rudoarmějce, jemuž
se postupně otvírají všechny brá-
ny pekla. Přes popisované hrůzy
při tom dokáže udržet napětí
mezi fiktivním osobním příbě-
hem a reálnými událostmi. Při čte-
ní cítíme, že vlak, jímž se pohybu-
jí její protagonisté, nějakým zá-
hadným způsobem nabral i nás.

Václav Klaus, prezident
Dovolím si letos připomenout

dvě knihy, opět nebeletristické.
Obě mluví k naší nešťastné době.

Asi nejkvalifikovanější kritik
dnešního zeleného šílenství, aus-
tralský geolog Ian Plimer, vydal
obří knihu, 597 stránek drobným
písmem, s názvem Green Murder
(Connor Court Publishing, Queen-
sland). Je v ní absolutně všechno.
Od ryzí vědy po mediální polemi-
ku. Napsal ji za deset měsíců, kdy
se léčil s agresivní rakovinou. Po-
lemizuje s myšlenkou, že lidské
emise oxidu uhličitého způsobují
globální oteplování. Jednoznačně
říká, že ne. Problém vidí v soubo-
ji dobře financovaných matemati-
ků, kteří konstruují modely, s věd-
ci provádějícími experimenty a in-
tegrujícími různé vědní obory.
Klíčem k Plimerově postoji je ná-
zev druhé části: Look Backwards
to See Forwards. Hrozit globál-
ním oteplováním považuje za nej-
větší podvod ve dva a půl tisícile-
té historii vědy. Kdo chce o klima-
tu něco říci, tuto knihu musí číst.
Druhou knihou je dystopický

román německé autorky Juli Zeh
Ve jménu Metody (Argo, 2021).
Popisuje společnost, která se
upne na absolutizovaný cíl zdraví
a likviduje jedince, kteří se tomu
vzpírají. Německý originál byl na-
psán před třinácti lety, tedy před
covidovou hysterií, ale všechno
tam bylo předpovězeno.

Pavel Klusák, spisovatel
Víc než jednotlivé knihy bych

rád podtrhl cennou, dlouhodobě
a systematicky podfinancovanou
práci nakladatelství jako Mal-
vern, Trigon, Dybbuk, Rubato,
Verzone, Absynt, wo-men a dal-
ší, silnou ediční politiku mají i in-
stituce jako NAMU, Umprum
a GHMP. Hlasuji pro tyto tituly:
1. Vladimír Merta: Písničkář-

ství je stav duše (Galén). Knihu
rozhovorů z let 1970–2021 vysti-
huje přípis editora Jana Šulce:
„Merta si někdy protiřečí, někdy
je zcela přesný, jindy v danou
chvíli jen přibližný – přesně tak,
jak se to v tvořivém myšlení ve
stavu zrodu má dít.“
2. Edith Jeřábková – Kateřina

Svatoňová (eds.): Ester Krumba-
chová (Umprum). Splátka velké-
ho dluhu. Ester vládla slovem
i obrazem tak dobře i proto, že při
vyprávění (O slavnosti a hostech,
Sedmikrásky, Démanty noci, Kla-
divo na čarodějnice...) neztrácela
ze zřetele mytické rozměry světa.
3. Kateřina Tučková: Bílá

Voda (Host). Z mnoha poloh lite-
ratury, které spolu nemají co sou-
těžit, mě nepochybně naplňuje
i tato, missing link mezi Her-
culem Poirotem a Denisou Čer-
venkovou. Pořádný přístup k ro-
manopisectví, nepromlčené pod-
razy a špína zdejšího kariérismu,
uvažování o ženách, Bohu, přesa-
hu detektivky a detektivce přesa-
hu. A nenápadné konstruování
adekvátního stylu pro knihu-čin,
která je možná jen průvodním je-
vem čehosi stranou.

Tomáš Knoz, historik
Johan Huizinga: Nizozemská

kultura v 17. století (Argo). Kni-
ha Johana Huizingy o nizozem-
ské kultuře je klasickým dílem
historiografie první poloviny
20. století, v tomto případě jde na-
víc o český překlad. Přesto se do-
mnívám, že stojí za doporučení.
Huizinga ve svém díle navázal na
Jacoba Brunhardta tím, že píše
o dějinách prostřednictvím výkla-
du uměleckých děl. V tomto pří-
padě navíc jde často o díla Jana

Vermeera van Delft, který býval
jako malíř dlouho opomíjen. Po-
dobně jako Burckhardtova Kultu-
ra renesanční Itálie i Huizingova
Nizozemská kultura v 17. století
stanovila přístupy kulturních dě-
jin, odkryla význam raného novo-
věku jako období, které nové svě-
ty spíše otevíralo, nežli uzavíralo
ty staré a navíc ukázalo na spojni-
ce mezi klasicky pojímaným his-
torickým výzkumem a dějinami
umění. V tom všem je kniha vý-
znamná dodnes.
Jan Galeta – Ondřej Jakubec –

Radka Nokkala Miltová – Tomáš
Valeš (eds.): Od dějin umění
k uměleckému dílu. Cesty k poro-
zumění vizuální kultuře (Books &
Pipes – Masarykova univerzita
2021). Kniha, kterou připravili
čtyři brněnští historikové umění,
byla vydána jako jubilejní sbor-
ník ke kulatým narozeninám pro-
fesora Jiřího Kroupy, vědce pravi-
delně překračujícího hranice dě-
jin umění a historické vědy. Jde
o dílo, které obsahuje celou řadu
excelentních studií, zároveň je
ale jednolitou monografií. Oteví-
rá brány do světa Kroupova vní-
mání kulturních dějin a poskytuje
celistvý obraz o stavu současné
historiografie umění. V neposled-
ní řadě je potřeba zmínit, že v kni-
ze se o vizuální kultuře nejen
píše, ale že ona sama – díky gra-
fické úpravě Tomáše Coufala – je
jejím excelentním projevem.

Michal Kolezsar,
šéfredaktor nakladatelství
CooBoo
Karel Teige: Deníky

1912–1925 (Akropolis). Díky
skvělým editorům Janu Wiendlo-
vi a Tereze Sudzinové jsou koneč-

ně k dispozici Teigeho deníky
z první poloviny jeho života, ve
kterých však nalezneme základy
většiny jeho pozdějších prací.
T. S. Eliot: Pustá země (Argo).

Pro mě osobně nikdy plně nepo-
chopitelná a nepřeložitelná, Pe-
trem Onuferem přesto skvěle pře-
ložená Pustá země.
Jiří Weil: Reportáže a stati

1933–1937 (Triáda). Fascinující
výpověď o myšlenkovém vývoji
Jiřího Weila (dva roky z tohoto
období žil v SSSR), nutno zdůraz-
nit jako vždy skvělou práci edito-
ra Michaela Špirita.

Stanislav Komárek,
biolog a filozof
Kateřina Tučková: Bílá Voda

(Host). Pozoruhodný román o dě-
sivé době a mnoha otázkách.
Joanna Williamsová: Akade-

mické svobody ve věku konformi-
ty (Academia, 2022). Zajímavé
pojednání o jednom z palčivých
problémů dneška.

Petr Komers, překladatel
Pavel Šplíchal – Saša Uhlová –

Apolena Rychlíková – Jan Bělí-
ček: Stát v rozkladu (Host, 2021).
Nenápadná knížka reportáží
o tom, jak moc upadá mj. české
školství, zdravotnictví či sociální
systém. Podobně chmurné zprávy
by se jistě daly napsat také i o čes-
kém průmyslu, armádě, tajných
službách, soudním a politickém
systému... jak by ostatně mohl
být funkční stát, v němž i vlády
porušují zákony včetně těch ústav-
ních jak na běžícím pásu? Pokud
část národa dál žije v hloupé ilu-
zi, že všechno je docela v pořád-
ku, bude rozklad státu pokračovat
svižně až do hořkého konce.

Radim Kopáč, literární kritik
Lucas Harari: Přitažlivost

(Argo). Přel. Markéta Krušino-
vá. David Cronenberg na výletě
do alpských lázní. Komiksově
zpracovaná legenda o jedné
hoře, která každých sto let sežere
jednoho vybraného anonyma.
A taky podobenství o vodě a ar-
chitektuře. Kořen v expresionis-
mu, kmen jak z filmu noir, v ko-
runě pak geometrická krása
a strohost art deco.
Karin Lednická: Životice. Ob-

raz (po)zapomenuté tragédie
(Bílá vrána). Literárně-reportáž-
ní „obraz (po)zapomenuté tragé-
die“. Srpen 1944 na okraji dneš-
ního Havířova: partyzánská akce
– a brutální odplata Němců, kteří
už tušili vlastní konec. Jenže
jaká odplata, tady se mstili i při-
činliví kolaboranti, práskači
a srabi všeho druhu. Nadčasová
kauza.
Patrik Banga: Skutečná cesta

ven (Host). Čtyřicátník vzpomíná
na „osmdesátky“ a „devadesát-
ky“, na těžký život Roma v Praze,
na všecky ty integrační a emanci-
pační snahy, na nechutný rasis-
mus skinheadů a policie, na spole-
čenskou stigmatizaci. Nekňourat,
nenechat se zlomit a dělat něco –
to je Bangův recept na „skuteč-
nou cestu ven“.

Blanka Kostřicová, spisovatelka
1. Kolektiv autorů: Proměny

světa (Echo Media, 2021).
2. Miloš Doležal: 1945: Léto

běsů (Host).
3. Lenka Jaklová: Věčná vzpou-

ra v srdci konzervativce. Rozmlu-
vy s Alexandrem Tomským o živo-
tě, literatuře a politice (Leda,
2021).

7.–11. místo

1945: Léto běsů
Miloš Doležal
Vydalo nakladatelství Host,
Brno 2022.
304 stran.

Hospodin vysázel zahradu
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Krvavé léto běsů


