
Latinsk˘ název francouzsko-polské-
ho filmu Agnus Dei, odkazující
k „beránkovi boÏímu“ snímajícímu
hfiíchy svûta (neboli k JeÏí‰i Kris-
tu), je v ãeském prostfiedí spí‰e
matoucí – srozumitelnûj‰í by byl
asi pÛvodní titul Les innocentes
(Nevinné), protoÏe pfiesnû postihu-
je v˘chozí situaci: jepti‰ky z jedno-
ho odlehlého polského klá‰tera
hromadnû otûhotní poté, co je
 nûkolikrát znásilnili ru‰tí „osvo -
boditelé“.
Snímek natoãila jej Anne Fon -

taineová s francouzsk˘m ‰tábem
a Lou de Laageovou v hlavní roli,
jedinû osazenstvo zdevastovaného
klá‰tera ztûlesnily polské hereãky.
Vyvstává tak dobrá pfiíleÏitost, aby-
chom se seznámili se zahraniãním
pohledem na polsk˘ fenomén mu-
ãednictví, kter˘ jiÏ pfiesáhl rozmûr
pouhého m˘tu. Vhled zvenãí dovo-
luje stfiízlivûji pohlédnout na men-
talitu „Kristov˘ch nevûst“, zasko-
ãen˘ch nechtûn˘m matefistvím,
 pocitem viny a studu. 
Pí‰e se prosinec roku 1945,

v‰ude vládne zima, zledovatûlá 
zemû klade odpor chÛzi i jízdû 
autem – a francouzskou lékafiku
Matildu, pracující v odnoÏi âerve-
ného kfiíÏe, úpûnlivû Ïádá jedna
z jepti‰ek, aby pomohla pfii poro-
dech stydících se ne‰Èastnic. Pfied
 místními úfiady mûlo v‰e zÛstat
utajeno.
ReÏisérka, která se inspirovala

skuteãnou událostí, dává do kon-
trastu spoleãenství zaloÏené na
slepé poslu‰nosti a sluÏbû Bohu
vedoucí aÏ k bezcitnosti na jedné

stranû a lékafiãinu povinnost po-
máhat trpícím a zachraÀovat Ïivo-
ty, vãetnû novorozen˘ch, na stranû
druhé. Dovíme se dokonce, Ïe Ma-
tylda pochází z chudého dûlnické-
ho prostfiedí, rodiãe vyznávají ko-
munistické ideje a obdobné my‰-
lenky zastává ona sama. 
Agnus Dei se dot˘ká – byÈ zpro-

stfiedkovanû – nev˘slovn˘ch hrÛz,
po‰lapané dÛstojnosti i lidství,
pfiedkládá nepfiedsudeãnou pomoc

i sílu svûdomí jako základní lidsk˘
regulativ. Není proto náhodné, Ïe
jedna z jepti‰ek se rozhodne klá‰-
terní komunitu opustit (rozhodnû
ne v‰echny sestry tam pob˘vají
z vlastní vÛle, mnohdy se jich tak
zbavovali pfiíbuzní). Zazní i stûÏí
uvûfiitelné vyznání spí‰e hypotetic-
ké lásky k ruskému vojáku, jenÏ
jepti‰ky sv˘m zpÛsobem chránil,
kdyÏ zabránil jejich povraÏdûní...
� Jan Jaro‰, filmov˘ publicista

Nakladatelství Host vydalo v pfiekla-
du Lady Hazaiové soubor dvanácti
povídek Co nám oheÀ vzal argen-
tinské autorky Mariany Enrique -
zové (1973). Povídkové soubory
nejsou bohuÏel mezi nakladateli
zvlá‰È oblíbené, preferují spí‰e ro-
mány. A tak pokud se jiÏ k tomuto
kroku rozhodnou, zpravidla mají ve
vydávanou knihu dÛvûru. V tomto
pfiípadû se naplnilo i ãtenáfiské oãe-
kávání a ani reklamní texty nejsou
pfiíli‰ nadsazené. Kniha potû‰í ne-
jen milovníky pfiíbûhÛ s tajemnem,
ale i milovníky laplatské fantastiky.
PfiestoÏe ostfiílená novináfika publi-
kuje jiÏ více neÏ dvacet let, teprve
nyní, kdy její kniha vychází najed-
nou na nûkolika trzích a podpofiena
marketingem, autorka v˘raznû pfie-
kraãuje argentinské hranice. MoÏná
tak sledujeme zrození nové literární
hvûzdy.
Kouzlu autorãin˘ch povídek se

podléhá snadno. Hned ta úvodní,
·pinav˘ kluk, dává svou mrazivou

atmosférou na vûdomí, Ïe vstupu-
jeme do uhranãivého svûta svébyt-
né vypravûãky. Enriquezová nabízí
kruté pfiíbûhy odehrávající se sice
v kulisách moderního mûsta – ne-
odmysliteln˘ kolorit zde tvofií ulice
Buenos Aires –, ale pod povrchem
zde stále Ïijí staré rituály. A to i ty
s lidsk˘mi obûÈmi. 

Surovost, syrovost, tajemství,
napûtí a zlo – to v‰e se odehrává
v tûsném sousedství domovÛ.
 BûÏn˘, kaÏdodenní svût obyãejné
pfiítomnosti se neãekanû pro -
mûní v dûji‰tû hrÛz a pfiízrakÛ,
v nebezpeãn˘ a neznám˘ prostor.
Vûci a místa mají pamûÈ, zvlá‰È
na vûci nedobré. Ostatnû není
 také náhoda, Ïe jeden z dfiívûj‰ích
autorãin˘ch textÛ je zafiazen 
i v antologii textÛ k poctû Stephe-
nu Kingovi. Její pfiíbûhy v‰ak ne-
jsou tak ko‰até a upovídané,
 koktejl v‰ednosti, napûtí a zne -
klidÀujícího fantastiãna je namí-
chán dobfie. 
Latinskoamerická literatura

u nás na‰tûstí není Ïádnou popel-
kou a je jen dobfie, Ïe máme moÏ-
nost seznamovat se s nov˘mi jmé-
ny. Zdá se, Ïe Enriquezová mezi
nû patfií a kromû této velmi zdafiilé
knihy bude zajímavé sledovat i její
tvorbu budoucí.  
� Pavel Kotrla, literární publicista
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� Tradiãní jarní pfiehlídka Jazz-
FestBrno se letos uskuteãní od
23. bfiezna do 4. kvûtna. K jiÏ
dfiíve oznámen˘m koncertÛm su-
perhvûzd Chicka Corey, Richar-
da Bony ãi Stevea Gadda pfiibyla
plejáda dal‰ích prvotfiídních hu-
debníkÛ. Fanou‰kÛm se pfied-
staví mimo jiné ameriãtí saxofo-
nisté Joe Lovano a Chris Potter,
funkov˘ bubeník Poogie Bell ãi
vyhledávan˘ beninsk˘ kytarista
Lionel Loueke. � Torst vydává
nov˘ román Markéty Pilátové
S BaÈou v dÏungli. Na základû
rodinn˘ch vzpomínek, deníkÛ,
dokumentÛ, BaÈov˘ch prozaic-
k˘ch i básnick˘ch pokusÛ vy -
stavûla autorka ãtiv˘ román
20. sto letí, jehoÏ hlavními téma-
ty jsou Ïivot v exilu a hledání
spravedlnosti. � âeská televize
natáãí historickou minisérii
o nejv˘raznûj‰í evropské panov-
nici v‰ech dob, Marii Terezii.
V hlavních rolích dvoudílného fil-

mu, jehoÏ reÏisér Robert Dor-
helm má na kontû i oscarovou
nominaci, se objeví Raku‰anka
Marie-Luise Stockinger a Vojtûch
Kotek coby Franti‰ek ·tûpán
Lotrinsk˘. � Balet Národního di-
vadla v Praze pfiipravil inscena-
ci umûleckého ‰éfa Petra Zus-
ky s názvem Chvûní. Autorské
taneãní pfiedstavení bude v Pra-
ze poprvé provedeno 2. bfiezna.
Hudební pfiedlohou díla je tfietí
symfonie Henryka Góreckého
a skladba Chvûní Jifiího Pavlici,
obsah pfiíbûhu je inspirován bás-
nûmi Vladimíra Holana a Jana
Skácela. � Nûmecké divadlo
Familie Flöz vystoupí 2. aÏ
5. bfiezna v multifunkãním pro-
storu Jatka78 v Praze. Soubor
se pfiedstaví se svou nejtemnûj-
‰í inscenací Hotel Paradiso.
Pfiedstavení bez jazykové bariéry
charakterizuje jako dynamickou
noãní mÛru nasáklou ãern˘m hu-
morem s lehkou  pfiímûsí melan-
cholie. � Na 24. roãník festiva-
lu Praha – Febiofest zavítá je-
den z nejlep‰ích kameramanÛ
souãasnosti Peter Suschitzky.
Umûlec proslul jako spolupra-
covník Davida Cronenberga,
s nímÏ natoãil jedenáct filmÛ
vãetnû V˘chodních pfiíslibÛ nebo
snímku Crash. Suschitzky stál
za kamerou i v pfiípadû kultovní-
ho filmu Rocky Horror Picture
Show nebo jedné z epizod
Hvûzdn˘ch válek. Febiofest pro-
bûhne od 23. do 31. bfiezna. 
� (mi‰)

Proã BÛh dopustil nev˘slovné hrÛzy?

Za tenkou hranicí v‰edního

„Nevûsty Krista“ zaskoãí nechtûné matefiství, pocit viny a studu
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Zájem, kter˘ Mariana Enriquezová
vzbudila, je oprávnûn˘
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