
a2 – 21/2012a2 – 21/2012

Brian Greene
Skrytá realita
Překlad Luboš Motl
Paseka 2012, 360 s.

Fyzika a popularizátora Briana Greena znají čeští 
čtenáři už od vydání Elegantního vesmíru před více 
než deseti lety. Skrytá realita je jeho v pořadí již třetí 
česky vydanou knihou. Greene tentokrát předkládá 
čtenáři různé pohledy na koncept „paralelních 
vesmírů“. Ukazuje, jak různými způsoby můžeme 
v moderní fyzice paralelní světy chápat: jako větve 
při kolapsu vlnové funkce, vedlejší „inflační bubliny“, 
virtuální světy nebo i formální matematicko -logické 
abstrakce. Dojde i na souvislost tohoto tématu se 
superstrunami či myšlenkou bránových světů a na 
představu vesmíru jako hologramu. Greene při tom 
všem pochopitelně musí zkoumat také, nakolik se 
jednotlivé koncepce dají ověřovat, respektive jaký 
je vztah mezi moderní kosmologií a experimentem, 
a to zejména s ohledem na jeho oblíbenou teorii 
superstrun. Přitom netají, jakou koncepci vědy 
preferuje – dobrá teorie by podle něj měla nejen 
souhlasit s experimentem, ale poskytovat nám 
i porozumění. Na knize lze ocenit, že neopakuje 
(nebo jen minimálně) vyprávění xkrát omletá 
v jiných populárněvědných textech. Hezky naopak 
ukazuje, jak zdánlivě zcela odtažitá matematika a její 
porovnávání různých nekonečen může hrát roli i při 
ověřování fyzikálních teorií; některé verze paralelních 
světů totiž pracují nejen s tím, že „někde“ se 
realizuje každá možnost, ale že každá se též zopakuje 
hned nekonečněkrát. A pak to dejte dohromady 
s pravděpodobnostmi nebo antropickým principem…
Pavel Houser

Čestmír Císař
I kapky proděravějí kámen. Samizdatová 
memoranda a jiné texty z let 1975–1989
Národní archiv 2011, 324 s.

S trpkostí si Čestmír Císař v roce 1987 připomínal, že 
středověcí kazatelé směli přibíjet na vrata chrámů 
traktáty, zatímco on je musel vyrábět ve špatně 
čitelných kopiích na vysloužilém psacím stroji a šířit 
je tajně jen v úzkém kruhu přátel. Nestor mezi 
českými politiky (nar. 1920), vzdělaný absolvent 
francouzského lycea v Dijonu a Univerzity Karlovy 
v Praze, byl vždy bytostně politickým člověkem 
a zůstal jím i po odchodu z vrcholných funkcí 
v roce 1970. V uveřejněných dokumentech se 
označoval za marxistu a socialistu. Toto přesvědčení 
mu však nemohlo zabránit protestovat proti 
nepravostem, objevujícím se v „normalizované“ 
společnosti. Zastal se i signatářů Charty 77, 
ač sám nebyl touto iniciativou zpočátku nadšen. 
V memorandech a dopisech adresovaných čelným 
politikům se vyjadřoval k politické situaci, problémům 
školství i k pokusům o ekonomické reformy, s jejichž 
nositelem Lubomírem Štrougalem si zachoval lidsky 
korektní vztahy. V Císařových textech nechybějí 
historické reminiscence a mezi nimi hlavně obhajoba 
Pražského jara. Svědčí o nadějích, jež spojoval 
s Gorbačovovou perestrojkou. Císař nechtěl vidět 
svět „z žabí perspektivy svého ponížení“, promýšlel 
nápravná opatření, ale už v roce 1985 si položil 
otázku, zda režim není jen „absurdním provizoriem“ 
a zda lidé již neztratili víru v reformovatelnost 
socialismu. Ti, kdo dnes promýšlejí podobu levicového 
konsensu, by se měli dokázat vyrovnat s dědictvím 

„osmašedesátníků“.
Jiří Křesťan

Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, 
Jakub Rákosník
Bolševismus, komunismus a radikální 
socialismus v Československu VII.
Dokořán & Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR 2012, 333 s.

Sedmé pokračování souborů statí, jež mají sloužit 
jako podklady k chystaným dějinám KSČ, tentokrát 
obsahuje opravdu různorodou směs textů. Tři z nich 
se týkají KSČ v letech 1948 až 1989, tedy jako strany 
u moci, pět potom Komunistické strany Slovenska 
v letech 1939 až 1989. Zajímavý je zvlášť velký 
podíl prací slovenských historiků o dějinách KSS, 
které v české historiografii není věnována taková 
pozornost, i skutečnost, že jejich autoři se takřka 
všichni více než o obecně totalitární diskurs zajímají 
o politickou nerovnováhu mezi Slovenskem a českými 
zeměmi. Dělicí osu tedy nevedou mezi představou 
utlačující strany a utlačované společnosti, ale mezi 
centralistickou a převážně pročesky se profilující 
KSČ a marginalizovaným Slovenskem, resp. KSS. 
Toto téma se v pětici slovenských kapitol neobjevuje 
jen v textu Marka Syrového, který se vrací do doby 
represe slovenských komunistů v Slovenském štátě, 
a v práci Norberta Kmetě, jež je sociologicky laděným 
pohledem na skladbu členstva KSS v letech 1969 až 
1985. Z článků věnovaných KSČ pak stojí za pozornost 
politologická analýza Jakuba Charváta o důležitosti 
fantomového fenoménu voleb v předlistopadovém 
Československu a příspěvek Martina Štefka 
o dynamice ve vrcholných patrech politických elit KSČ 
během let 1985 až 1989, kdy docházelo k přebírání 
Gorbačovova konceptu přestavby socialismu.
Matěj Metelec

Pavla Státníková
Povodně a záplavy
Paseka 2012, 190 s.

Poněkud nezvyklý svazek z cyklu Zmizelá Praha, 
který vyšel k desátému výročí velké pražské povodně, 
je věnovaný destruktivní síle vody. Úvodní text 
předestírá historický rámec osídlení pražských břehů, 
regulace řeky jezy a také rekapituluje všechny větší 
minulé povodně. Dočteme se i například o tom, že 
v oblasti Malé Strany a Starého Města byly břehy 
uměle navyšovány už ve 13. století a že většina 
rizikových oblastí byla osídlena až v 19. století. Jistý 
ekologický podtext má pasáž týkající se falešné iluze 
bezpečí, jež se upevnila v návaznosti na regulaci 
a především po vybudování vltavské kaskády. Ničivá 
povodeň z roku 2002 totiž jednoznačně ukázala, že 
člověk se svými radikálními zásahy do krajiny, jimiž 
se snažil jednou provždy zkrotit sílu přírody, neuspěl. 
Jak je u knih z této řady zvykem, jejich těžiště spočívá 
v obrazové příloze. Nejstarší ze zachovaných zobrazení 
z roku 1582 zachycuje povodeň spíše menších rozměrů, 
avšak s fatálními následky – měla údajně přes sto 
padesát obětí: „Převozníci prožili bouřlivou noc 
a příliš pili, ráno situaci podcenili a prám s dělníky 
a dalšími lidmi se na jezu převrátil.“ Kromě několika 
dřevorytů a mědirytin, které zpodobňují koryto 
řeky zacpané kmeny nebo ledovými krami, na nichž 
se často zoufale snaží zachránit tonoucí postavy, 
publikace přináší v první řadě fotodokumentaci 
záplav v letech 1890, kdy byly strženy tři oblouky 
Karlova mostu, 1940 a 2002. A z dobových vyobrazení 
židovské Libně se dozvíme, že nebezpečná nebyla jen 
Vltava, ale také Rokytka.
Jan Gebrt

 

V patnáctém čísle literárního obtýdeníku Tvar 
můžeme číst rozsáhlou analýzu novely Milo-
še Urbana Pole a palisáda. Mýtus o kněžně 
a sedlákovi, jíž převypráví staročeskou legen-
du o Libuši a Přemyslu Oráči. Autorka článku 
Joanna Czaplińska zevrubně dokládá spisova-
telovy aktualizace a dodává: „Urban ve své pró-
ze převyprávěl po staletí opakovanou pověst, 
ale dekonstruoval ji, přehodil kostky staveb-
nice, z nichž se příběh skládá, tak, aby s vyu-
žitím stejných prvků vytvořil novou hodnotu, 
jíž je history – dějiny z pohledu muže.“ V pravi-
delné rubrice Slintbloky uveřejňuje své beletri-
zované zamyšlení Elektrony v drátech, zvucích, 
větách, tělech také básník a prozaik Pavel Cti-
bor. Tématem je mu tentokrát pochod elektro-
nů skrze hmotu a barokní, leibnitzovská před-
stava oduševnělé hmoty ústí do poučení: „Jsou 
v nás ve všech zkarbonizované kanálky, a kdo 
si je zapudroval přepychem civilizace, všemi 
potvrzeními hmotné hojnosti, sáhnul na špat-
ný prodlužovák, co prodlužuje možná živo-
ty, ne však jejich cenu.“ Patrik Linhart si ve 
stejném čísle povzdechl nad vítězstvím Plzně 
v soutěži Evropské hlavní město kultury 2015: 
„Zkrátka Plzeň je spíše plznička.“

Webový magazín Salon.com informuje 
o tom, že spisovatel Junot Díaz (autor romá-
nu Krátký, leč divuplný život Oskara Wajda) je 
génius. Přesněji řečeno, že obdržel stipendium 
MacArthurovy nadace, které nese název Grant 
génius. Před ním ho získali spisovatelé, jako je 
� omas Pynchon nebo David Foster Wallace.

Anglo -americké literární časopisy se v posled-
ních číslech věnují neliterárním tématům. 
Zatímco magazín Granta si vybral za téma 
medicínu, webový Words Without Borders 
se věnuje ropě. V čísle najdete esej Michae-
la L. Rosse o propojení ropného bohatství 
a národní prosperity, povídku ruského autora 
Alexandra Sněgirova, a také komiksové stripy 
Libanonského improvizátora Mazena Kerbaje.

Internetová verze týdeníku Publishers Week-
ly vybrala deset nejlepších románových vypra-
věčů. Na sedmém místě se umístil číšník 
Dítě z románu Bohumila Hrabala Obsluho-
val jsem anglického krále. Nejlepším vypra-
věčem vůbec je pak M. z cyklu Hledání ztra-
ceného času Marcela Prousta.

Blog Translationista informuje o úmrtí pře-
kladatele Michaela Henryho Heima, který 
překládal i z českého jazyka do angličtiny, 
a to jak knihy Bohumila Hrabala, tak i Kun-
deru, Čapka, Nerudu nebo Hiršala.
–red–

soutěž

Balíček KomiksFest!u
Napište nám jméno jednoho z pěti vrahů Eri-
ka a jeho snoubenky v komiksu Vrána, které 
je zároveň jménem světoznámého belgicko-
-francouzského komiksového hrdiny.

Jeden ze čtenářů, kteří správně odpovědí, 
získá balíček KomiksFest!u: dámské tričko 
od Andraste, pánské tričko od Pasty a komiks 
Vrána Jamese O’Barra. Uzávěrka soutěže je 
17. 10. 2012. Pište na adresu redakce nebo na 
e -mail soutez@advojka.cz.

Správná odpověď na úlohu z čísla 20 – Napiš-
te nám, jak se jmenuje debutové album usku-
pení Boys Noize – zní: Oi Oi Oi. Dvě akredita-
ce 1+1 na celou dobu konání oslav Be Twenty 
získávají Ondřej Fronček a Daniel Bacho.
–red–

inzerce

knihy 29
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Překlad Jaroslav Peregrin, brožovaná s klopami, 
336 stran, celobarevný komiks, 699 Kč

Tento neobvyklý grafický román pojednává  

o prvním období života filozofa Bertranda Ru-

ssella a o jeho vášnivém hledání pravdy. Pro-

následován tajemstvím své rodiny a neschopen 

ovládnout svou mladickou náruživost, propadá 

Russell posedlosti prometheovským úsilím: chce 

položit logické základy pro veškerou matematiku.

Během jeho strastiplné pouti za absolutní prav-

dou se Russellovy cesty kříží s cestami legendár-

ních myslitelů, jako jsou Gottlob Frege, David 

Hilbert a Kurt Gödel, a jeho vášnivým studentem 

se stává velký Ludwig Wittgenstein. Ale cíl jeho 

původní pouti mu stále uniká. Russell se k němu 

však vytrvale upíná, v časech lásky i nenávisti, vál-

ky i míru, dokonce i když hrozí pohltit jak jeho 

kariéru, tak jeho soukromý život, aby ho nakonec 

dovedl na samý práh šílenství.

V jádru je Logikomiks příběhem o konfliktu mezi 

ideální racionalitou a beznadějně nedokonalým 

předivem skutečnosti.

Milíčova 13, Praha 3
www.argo.cz, argo@argo.cz
distribuce www.kosmas.cz

PETER HØEG
Děti chovatelů slonů
Přeložil Robert Novotný 358 Kč

Čtrnáctiletý Peter Fino žije 
poklidný život se svými dvě  ma 
sourozenci a nekonformními 
rodiči – tatínek je kněz dán-
ské státní církve a maminka 
neobyčejný technický talent 
a milovnice hudby. Jedno-
ho dne však oba dospělí 
bez vysvětlení zmizí a jejich 

potomci se ocitnou v ústavu, kde je až nezvyk-
le přísně střeží sociální pracovníci a policisté. 
Dětem se však podaří krkolomným manévrem 
uniknout a všichni tři se vydávají po stopách 
zmizelých rodičů.

Peter Høeg se vrací v plné síle a opět nechá-
vá vyniknout své charakteristické znaky – neo-
třelý jazyk, podněty k přemýšlení, osvěžující 
humor a strhující děj.

MILOŠ URBAN
Praga Piccola 348 Kč
Historie jedné rodiny, jednoho 
města a jedné továrny z doby 
konce Rakouska -Uherska a ve 
slavném dvacetiletí Českoslo-
venské republiky tak, jak ji ve 
svých zápiscích zachytil libeň-
ský rodák ing. Bertold Neu-
man a do románové podoby 
převedl Miloš Urban. Praga 
Piccola uvádí čtenáře do prostředí jedné libeň-
ské automobilové továrny na sklonku Rakouska-

-Uherska a pak ve dvacátých a třicátých letech 
první republiky. Praga Piccola je dalším gra-
fi ckým skvostem z dílny Pavla Růta. Bylo na 
ni použito tzv. vrapování, technika, díky níž 
nejsou stránky stejnoměrně oříznuty a díky 
které připomíná prvorepublikové tituly, jejichž 
archy musel čtenář sám rozřezat.

Přeložil Robert Nov
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