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XB-1 doporučuje

ČLOVĚK ČLOVĚKU
VLKEM (?)

Jan Waishaupt autorsky vyzrál. Již jeho
debutová space opera Třetí etapa dávala
tušit, že zde máme nadějného, čtivého
autora, schopného si tvůrčím způsobem
pohrát se žánrovými kulisami a nebojí-
cího se vkládat do napínavého děje
hlubší sdělení a podtexty. To vše román
Člověk člověku nejen potvrdil, ale pro-
hloubil a umocnil.
Především Waishaupt vyzrál vypravěč-
sky. Občasná stylistická neobratnost
a zpomalující kostrbatost, kterou trochu
trpěla prvotina, je tatam. Příběh Člověk
člověku plyne ve svižném, propracova-
ném, detaily zdůrazňujícím ich stylu,
kterému nedělá
problém košatý
dialog ani stří-
dání vypravěč-
ských perspek-
tiv. Co mě sub-
jektivně zarazi-
lo byl vzhle-
dem k primitiv-
ním podmín-
kám Waishap-
tových hrdinů
moderní vypravěčský styl. Především
na přímou řeč a moderní slang (a nad-
ávky) jsem si v kontextu středověkých
či pravěkých kulis zvykal těžko, než mi
došlo, že je to jednak spíše v mojí hla-
vě, jednak je onen moderní jazyk přece
jen o něco uvěřitelnější vzhledem k
vyznění příběhu, které se čtenář dozví
až ke konci. Navíc, věrohodně rekon-
struovat archaickou řeč pravěkých či
raně středověkých lidí by byl výkon na
Nobelovu cenu, a je rozhodně lepší
nechat hrdiny mluvit svižně a smyslupl-
ně moderním stylem, než trápit čtenáře
nějakým nepovedeným pseudoarchaic-
kým patosem.  
Waishaupt vyzrál i jako fabulátor a „sta-
vitel“ příběhu. I v tomto románu využí-
vá metody retrospektivy a dotahuje ji
k dokonalosti. Nejprve nás seznámí
s chudou vesnicí na úrovni mladší doby
kamenné a sugeruje jakýsi příběh o boji
o přežití v pravěké divočině. V následu-
jících epizodách postupuje do minulosti:
zpětně vypráví příběh celé komunity,
přičemž postupně trousí náznaky
a pochyby a čtenáře nechá hádat – je to
postapokalyptická komunita? Trosečníci
na cizí planetě? Nebo obyvatelé úplně
odlišného, fantastického světa? A co
jsou zase ti strašliví obří vlci, kteří na

vesnici občas útočí? Odkud přicházejí
záhadní cizinci, co čas od času obracejí
život obce naruby? Náhlé obraty a pře-
kvapení se nekonají, Waishaupt celou
skutečnost odkrývá postupně, krůček po
krůčku, a souběžně s jednotlivými epi-
zodami nechává čtenáře nahlížet do
svých názorů na možnosti lidského
pokroku, zákony soužití, postavení
mužů a žen, i přímo podstatu samotného
lidství.
A to je další důležitá stránka Waishaup-
tova románu: jeho cílem není čtenáře
jen pobavit, ale vést k přemýšlení.
Ačkoliv je kniha velmi čtivá a dá se číst
i „jenom“ jako napínavý příběh z pro-
středí „alternativního pravěku“, problé-
mů, které v ní autor nabízí k řešení, dis-
kuzi a polemice je tolik, že dalece přesa-
hují možnosti tohoto sloupku. Musí
každá snaha o vytváření vyspělejší,
„lepší“ společnosti skončit katastrofou?
Jsou lidé opravdu tak morálně slabí,
zbabělí a nevyzrálí? Jsou role muže
a ženy ve společnosti nezvratně dané?
Projevuje se to dobré lidství výhradně
skrze silná, výrazná individua? A jak
chápat autorovu poslední kapitolu? Je
výrazem odporu ke zneužívání spole-
čenských věd? Kritika jejich současných
směrů? Odmítání vnějších zásahů do
„přirozeného“ běhu společnosti? Nebo
je výrazem autorova subjektivního
nepochopení některých současných
problémům? Tohle jsou jen některé pří-
klady otázek, které mi během četby
běžely hlavou.
Jisté je, že Člověk člověku není román
o pravěku, ani cizí planetě, ale o součas-
ném světě a lidech v něm žijících. Je to
román s potenciálem vyvolat bouřlivou
diskuzi nejen ve čtenářské obci, ale i ve
vlastní hlavě. Spolu s originálním kon-
ceptem a skvěle zvládnutým čtivým
vypravěčstvím se jedná o opravdovou
literární událost.

(Jan Waishaupt: Člověk člověku.
Obálka Pictosmith a Kostyantun
Pazyuk. Praha ArtPorte 2022. 389 s.,
389,- Kč)
Hodnocení: *****

Filip Pivoňka

NADĚJE UMÍRÁ POSLEDNÍ
Henrieta je mladá čarodějnice, tedy
čarodějnice „v zácviku“. Její  matka ji
učí čarodějnému řemeslu a vidí její
budoucnost naprosto zřetelně. To se ale
změní v okamžiku, kdy Henrieta potká
umírající léčitelku. Léčitelka Henrietě
„vleze do hlavy“ a „přehraje“ do ní své

vědomosti z oblasti léčitelství. A také
červíčka, který nedopustí, aby Henrieta
opustila nemocného člověka, aniž by se
mu nepokusila pomoci.
S touto výbavou její matka brzy pozná,
že se s čarodějnicí v zácviku něco děje.
Henrieta, která získává nové jméno
„Henika“, matku opouští a jde pomáhat
lidem. Vzdává se vidiny získávání dal-
ších čarodějnických schopností a riskuje
život mezi těmi, před kterými ji matka
odmalička varovala. Vrhá se do světa,
který se řítí do záhuby. Ale nemůže
jinak.
Kniha sestává ze sedmi na sebe chrono-
logicky navazujících povídek. Každé
povídce předchází krátká mezihra. Tato
koncepce funguje velmi dobře. Mezihry
uvádějí čtenáře plynule do situace, aniž
by autorka musela cokoli vysvětlovat
v samotných
povídkách, což by
brzdilo tempo
vyprávění.
Obrovským plu-
sem knihy a také
důvodem, proč si
knihu přečíst, je
postava hlavní
hrdinky. V době,
kdy jsme na kaž-
dém kroku obtěžováni davy neskuteč-
ných superhrdinů, obdařených takřka
božskými schopnostmi, přichází Henika.
Obyčejná žena. Nedozrálá čarodějka -
léčitelka, která hledá smysl věcí, které
se kolem odehrávají, přichází o iluze,
dělá chyby. Postava z masa a kostí, sna-
žící se dosáhnout svého cíle, který jako
by se s přicházejícím prozřením vzdalo-
val.
A k tomu se přidává onen červíček
v hlavě, kterým ji obdařila umírající
léčitelka, nutkání všem pomoci, bez roz-
dílu postavení. A myšlenka, kterou jí
vštěpovala odjakživa matka: Nezačínej
si nic s lidmi! Drž se od nich stranou!
Není v nich dobrého ani co by se za
kočičí dráp vešlo! Henika by chtěla tuto
pravdu zlomit, dokázat si, že tomu tak
není. Že lidé nejsou jen špatní, zlí a pro-
radní. Jenže to, co vidí kolem sebe a co
prožívá, dává za pravdu její matce.
Výsledkem každé snahy o pomoc je
hořké zjištění, že pomůže-li jednomu,
ublíží druhému. Svět kolabuje, je plný
zloby a nenávisti. Když si vládci začnou
hrát na vojáčky, projevuje se jejich sku-
tečná tvář. Mezi lidmi se šíří krutost,
chamtivost, závist a zoufalství.
Říká se, že naděje umírá poslední. Co
když ale člověk žije v beznaději? Pak
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musí existovat někdo, kdo naději přine-
se. Henika neválčí, nebojuje. Henika se
snaží pomoci, vyléčit, zmírnit bolest, ať
už fyzickou, nebo tu na duši. Nemůže
zachránit celé království, tak jako ho
nemůžeme zachránit my. Své nejbližší
okolí ale ovlivnit může. Může být stříp-
kem naděje v tom hrozném světě.
Doufám, že se i v našem stádu pohybují
nějaké Heniky, které hledají, pochybují,
léčí a dodávají nám, klesajícím na
duchu, naději. Zoufale je potřebujeme.
A také doufám, že tento příběh bude
pokračovat dál. A že autorka udrží laťku
stejně vysoko.
A že to dobře dopadne!

(Dana Beranová: Zpěv straky. Obál-
ka: Braňo Matys. Host, Brno, 2022.
232 s., 314,- Kč)
Hodnocení: *****

Milan Štajer

ZPÁTKY DO MINULOSTI
A je tady další! Uběhlo šest měsíců
(skoro přesně na den) a na český trh
opět zavítala známá autorka hororových
příběhů Darcy Coates. Její nová kniha,
Dům tajemných stínů, je již osmým
dílem volné série o strašidelných
domech, a tak se nabízí otázka – není už
to nuda? 
I přesto, že jsem od Darcy Coates četla
zatím všechny knihy, nemohla jsem se
vyhnout určité
skepsi. Přece jen,
osm dílů na v pod-
statě totéž téma?
Jak moc zajímavé
to pro čtenáře
a čtenářky může
ještě být? Moc
tomu nepomohla
ani anotace, která
je koneckonců
v podstatě zaměnitelná s předchozími
příběhy: Mladá dívka přijde o všechny
peníze, a tak je nucena žít ve starém,
podivně vyhlížejícím domě. V domě, ve
kterém straší. A jelikož je na mizině
a zřejmě nepobrala moc rozumu, tak
v domě zů stává i přesto, že jí jde
o život, a rozhodne se, že bude proti zlu
v domě bojovat. Místo aby utekla. 
Zatím tedy nic moc zajímavého a nová-
torského. Jenže hned po přečtení první
stránky přichází překvapení. Příběh se
neodehrává v naší době, ale autorka se
vrací do devatenáctého století. Mladičká
dívka, Sophie, potkává na opeře podiv-
ného pána, který ji na první pohled
zaujme. Bohužel nemá moc času ho

poznat, jelikož se dozví o špatné investi-
ci svého otce a musí se tak vypořádat se
skutečností, že z poměrně bohaté dívky
je najednou na mizině. Naštěstí pro ni
ale nic není ztracené a na scéně se obje-
ví onen záhadný pán z opery, Joseph
Argenton, který jí navrhne sňatek spolu
s finančním zajištěním celé její rodiny.
Sophie cítí, že nemá na vybranou,
pokud nechce skončit na ulici, s velmi
podivným a podezřelým návrhem tedy
souhlasí, Josepha si vezme a následuje
ho na jeho panství. A samozřejmě to
netrvá dlouho a začnou se objevovat
první známky strašení. 
Naštěstí Sophie není žádná křehká dívka,
a tak se spolu se svým novým manželem
vydává do boje proti pradávné nestvůře,
která si nárokuje nejen její život. I přesto,
že příběh je v podstatě velmi podobný
předchozím dílům z autorčiny tvorby, je
zde mnoho nových dějových linek, které
dodávají knize na originálnosti, novosti
a především čtivosti. Je zde více romanti-
ky, více prostoru pro vývoj postav a troš-
ku jiný nepřítel. 
Velmi mě nadchla nová doba, ve které
se děj odehrává. Dávalo tak totiž mno-
hem větší smysl, že Sophie v domě zů -
stává. Není zde žádný pochybný důvod,
který by mě nutil protočit očima a pře-
mýšlet nad tím, jak hloupí ti lidé mohou
být. Pokud v domě straší, je přece jasné,
že okamžitě odejdu a nebudu brát ohled
na nic jiného. Pro Sophii by ale v té
době odchod od manžela mohl zname-
nat život na ulici a potenciálně i smrt.
Velmi jsem tak se Sophií soucítila
a nedělalo mi problém se s ní sžít a fan-
dit jí. 
Stejné je to pak s Josephem. Ten se
z otravného a nafoukaného boháče
postupem času stane smutným, naštva-
ným a odhodlaným mužem, který je
schopný čehokoliv pro dobro své rodiny
a své nové manželky. K akčnímu ději
také přispívá rozdělení knihy na dvě čás-
ti a krásné doprovodné ilustrace. Proto
i přesto, že je Dům tajemných stínů asi
tak dvojnásobně dlouhý než předchozí
díla z pera Darcy Coates, přečetla jsem
ho během dvou dnů a nenudila jsem se
ani chvilku. Pokud tedy váháte, zda se
pustit do dalšího dílu série Strašidelné
domy, jděte do toho. Darcy Coates toho
má schovaného pod pultem ještě hodně
a rozhodně má stále co nabídnout.
(Darcy Coates: Dům tajemných stínů.
Přel. Kateřina Elisová. Praha, DOB-
ROVSKÝ s.r.o., 2022. 438 s., 449,- Kč)
Hodnocení: **** 

Karolína Vinická

ŠKORPIÓN
Christian Cantrell je jedním ze součas-
ných amerických autorů sci-fi. Na kontě
má už celkem čtyři romány tohoto
žánru, několik krátkých povídek a celou
řadu odborných publikací a patentů
z oboru IT. Je to tedy osoba, která
v sobě spojuje nejen talent autora lite-
rárních děl, ale i pohled odborníka na
technologie. Jeho poslední a u nás první
vydaná kniha nese název Škorpion a už
od první stránky je jasné, že právě mix
autorových talentů bude čtenáře prová-
zet celým příběhem a nachystá nejedno
překvapení.
Quinn Mitchellová je analytička CIA
a po ne zrovna úspěšném pátrání po
strůjcích atomového útoku na Soul se
dostane do týmu, který se snaží dopad-
nout tzv. Elitního zabijáka, po kterém
zůstávají mrtvoly po celém světě. Mrtvé
ale nejde nijak spojit, jediným vodítkem
jsou čtyřmístná čísla, která mají oběti
napsaná, vytetova-
ná anebo vyřezaná
do těl. Quinn příliš
neváhá přijmout
nabízenou výzvu.
Žije sama, protože
manžel ji opustil
poté, co se jim uto-
pila dcera, a její
život tak díky nové
práci znovu získá
alespoň trochu jasnější obrysy. Doposud
se tedy jedná o celkem běžnou zápletku
kriminálního thrilleru, jenže jak se pří-
běh odvíjí a jak Quinn Mitchellová roz-
plétá pavučinu tajemství kolem Elitního
zabijáka, zjišťuje, že motiv všech vražd
se vymyká všem běžným měřítkům a že
za vším je mnohem víc, než je na první
pohled vůbec myslitelné.
Škorpion je text, který je posazen do
našeho světa a do relativně blízké
budoucnosti, nicméně jeho zařazení do
žánru sci-fi sedí, protože autor do řád-
ků jakoby mimochodem nacpal celou
dlouhou řadu inovativních myšlenek
technologického typu a vedle toho
několik jistě zajímavých vizí, jak by to
na Zemi mohlo zanedlouho vypadat –
kdyby. Finální a nosná myšlenka
zápletky, která se točí kolem ošemetné-
ho tématu cestování časem ,se tak
k tomu vlastně výborně hodí a ve
výsledku to celé působí kompaktně,
dává to smysl a uvěřitelnost, což právě
u textů, které zpracovávají témata ces-
tování časem (a prostorem) nebývá pra-
vidlem, spíš naopak a autoři si často
vypomáhají kdejakým kostrbatým


