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záložka
Josefa ChuChmy

Obálka havlovského svazku 
z edice Muzeum v knize 

Časopis

Art + antiques 11/2012
Titulní materiál výtvarného časopisu 
patří současné výstavě britské malby 
v pražském Rudolfinu. Rozhovor s Janem 
Švankmajerem byl veden u příležitosti 
jeho nynější pražské retrospektivy 
a připravované monografie. Jiné velké 
expozici, pro změnu olomoucké, nazvané 
Od Tiziana po Warhola, se věnuje další 
z rozsáhlejších materiálů. K těm kratším 

patří zprávy z výtvarného provozu a trhu či recenze. 
Vydává Ambit Media, Praha, šéfredaktor Jan Skřivánek,  
84 stran, cena 95 korun.

Markéta Pravdová (editorka)

Jsme v češtině doma?
Je-li zde dnes hlavní tip věnován 
vzdělávacím knihám přírodovědným, 
pak dodejme tip na takovou publikaci 
humanitní. Svazek obsahuje  
261 odpovědí na různé jazykové oříšky, 
které byly v pětiletce 2006–2010 
adresovány Jazykové poradně Ústavu 
pro jazyk český AV ČR a tamější odborníci 
je tazatelům z řad veřejnosti pomohli 
rozlousknout (např. psát „do Mělníka“ 

nebo „na Mělník“?).
Academia, Praha 2012, 204 stran, doporučená cena 350 korun.

F rantišek  Emmert  (1974)  je  ambiciózní 
a  pilný  muž,  o  čemž  svědčí  i  jeho  heslo 
v  internetové  encyklopedii Wikipedia  nejen 
tím,  kolik  a  jaké  obsahuje  údaje,  nýbrž  též 
dikcí, která napovídá, že si heslo sepsal nejspíš 

sám. Tento někdejší student historie, religionistiky i práv (ti-
tul JUDr. získal vloni) se prosadil zejména svazky zvanými 
Muzeum  v  knize.  První  vydal  roku  2006  (Holocaust),  ten 
nejnovější – v pořadí devátý – nedávno. Poprvé je „muzeál-
ní“ titul koncentrován nikoliv na historické údobí či událost, 
nýbrž na život a dílo osobnosti, konkrétně na Václava Havla 
(1936–2011).

Edice  Muzeum  v  knize  je  specifický  projekt,  ne  však 
zcela  originální. Knihy,  v  nichž  se  kromě  textů  a  ilustrací 
nacházejí  faksimile dobových dokumentů, jsou disciplínou 
svého druhu. Emmert a  jeho nakladatel, značka CPress, se 
však strefili do poptávky. Lidé se nejspíš rádi dívají po kni-
hách formálně netuctových, za něž jsou ochotni si připlatit 
(doporučená cena  jednoho „Muzea“ bývá 990 korun,  to  je 
i případ Havla). Zákazníci se dívají po titulech, jež důrazem 
na vizualitu odpovídají dnešní době, a zároveň se „rukoděl-
ností“, individuální typografií a polygrafií, vymykají prefab-
rikaci. Vázané svazky Muzea v knize čítají pouhých několik 
desítek  velkoformátových  křídových  stran;  výtisk  je  vždy 
vložen do ochranného kartonového boxu. Výklad pochopi-
telně  musí  být  heslovitý.  Faksimile  dobových  dokumentů 
(havlovský svazek  jich schraňuje  třicet), které si vytahuje-
te z pauzákových obálek, mají svůj půvab. Držet například 
kopii  pozvánky  na  premiéru Zahradní  slavnosti  v Divadle 
Na zábradlí (uskutečnila se 3. prosince 1963) je docela při-
bližující zážitek.

Možná, že knižní „muzea“ se časem ukážou  jako  jeden 
z mála funkčních prostředků, kterak se v digitální éře tiště-
ným produktem hodnověrně dotýkat minulosti.

Poezie
Jana  
Štroblová 
(1936)

Nová, v pořadí čtrnáctá sbírka 
významné básnířky (a také 
překladatelky) nese název 
rouhavé zpovědi. Vydalo ji nyní 
pražské nakladatelství Jiří Tomáš 
- Akropolis; textem o autorčině 
tvorbě, a poslední sbírce 
především, přispěl básník Rudolf 
Matys. Z Rouhavých zpovědí 
přinášíme ukázky.

Havel v knižním muzeu

Edice Muzeum v knize přibližuJe hiStorii sice letmo, ale v určitém smyslu 
téměř „na dosah“. A publikum na to zřejmě slyší.

tětiva
Srdce zavětří
pak nastraží duše uši
tětiva touhy se těší
tělo se zatetelí

Jenže
krok jara je těžší
i šíře už je užší
Svit nesvítí tak jak jsme chtěli

Březen - a sněhové chmýří!
Horečku vymítat zimou?
Luk napjal Amorek   míří
samým napětím střelí však mimo

bezbrannost
Visívá už tak hustá temnota
nad městem lesem nad poli
že ani úsvit nesmotá
její smuteční prapory

A baba Zášť 
(smrt-kost-pěst-hnát)
si o kořisti dál sní
a marně se chceš po ní rozehnat
zaťatou básní

Sevření
Bezbřehosti se náhle zalek tvar:
jen pevné kontury ber   
Vším jsi dojatá?!   
Cit neřeď na lektvar
sevři ho žebry jako čtyřverším

pranýř
Ne   zde v té uličce omšelé
žili jen pláteníci a barvíři
to na rynku rokovali konšelé
koho poženou k pranýři
ti bez tváří   tvarů   ti odvěcí
snili   ty matné postavy
svou hvězdu že si tím rozsvěcí
a navěky se proslaví

Michael Willers

Algebra bez (m)učení
Kvarteto příbuzných titulů z produkce britského, na vzdělávací a volnočasovou produkci 
zaměřeného nakladatelství Quid Publishing zprostředkovala pražská Grada. Vedle Algebry bez 
(m)učení jsou to Geometrie, Fyzika a Chemie bez (m)učení; všechny svazky mají tutéž strukturu, 
týž rozsah a cenu. (K těmto titulům, vydaným v Británii vloni a předloni, letos na ostrovech 
přibyly stejně koncipované publikace o ekonomii a astronomii). Knihy v tematických výkladech, 
v profilech osobností a ve dvaceti až třiceti cvičeních přibližují historii a základy jednotlivých 
disciplín, a to v náročnosti řekněme středoškolské. Přemýšlet a učit se nad nimi bude třeba, české 
tituly jsou sice hravé, ale v tomto ne úplně adekvátní (originální názvy znějí The Bedside Book of...).
Přeložil Marek Čtrnáct. Grada Publishing, Praha 2012, 176 stran, doporučená cena 329 korun.

Texty v nové knize 
polského čechofila 

MAriuSze SzczygiełA 
sice neměly větších 

ambicí než navnadit 
a posloužit, avšak 

soubor Láska nebeská 
ve svém úhrnu 

překonává původní 
účelovost jednotlivých 

příspěvků.

Josef CHuCHma

Kniha polského novináře 
Mariusze  Szczygieła 
(1966)  Gottland  vy-
šla  zde  již  v  patnácti 
dotiscích,  prodává 

se  i  jako  audiokniha  a  e-kniha  a  její 
dramatizace  se  objevila  na  jevištích 
v  Ostravě  a  v  Praze.  Dostatečné  ar-
gumenty  pro  české  nakladatele,  aby 
přispěchali  s  každou  další  publikací, 
kterou  reportér  varšavského  deníku 
Gazeta Wyborcza doma zveřejní a jež 
se dotýká Čechů. Takže promptně do-
šlo  na  svazek  Láska  nebeská,  jehož 
genezi  Szczygieł  v  úvodním  Dopise 
českému čtenáři osvětluje: „Déle než 
čtyři  měsíce  vydávala  firma  Agora, 
vydavatelství  listu  Gazeta  Wyborc-
za, sérii českých knih a každý svazek 
byl obohacen o DVD s filmovou ver-
zí.  Sedmnáct  týdnů  –  sedmnáct  čes-
kých knih – sedmnáct českých filmů. 
Soubor,  jaký  v Polsku  dosud  neměla 
žádná světová literatura. (...) Kolekce 
byla  doprovázena  určitým  literárním 
experimentem,  jehož  jsem  byl  auto-
rem. Ke každé knize jsem měl napsat 
fejeton  pro  deník  Gazeta  Wyborcza, 
který by knize dělal reklamu. Ale ne-
šlo jen o reklamu. Pro ty, kteří si knihu 
nekoupí,  měl  být  fejeton  prostě  pří-
jemným čtením.“ Sebrané fejetony se 
na polském trhu objevily letos v únoru 
a svazek se vyhoupl mezi bestsellery. 

Zujte se, prosím
Autor své texty přirovnává k impro-
vizaci,  k  jam  session  s  některými 
motivy zhola nečekanými; svázanost 
fejetonů s avizovanými díly je tudíž 
rozvolněná. Přiznávám hned a dob-
rovolně, dokonce k svému překvape-
ní, že mi toto Szczygiełovo surfařství 
nepřekáželo,  neboť,  uvědomil  jsem 
si, ctí žánr. Reportérovi nešlo o roz-
bor  a  určení  významu  Brdečkova 
Limonádového  Joea,  Fuksova  Spa-
lovače mrtvol, Haškova Švejka nebo 
Hrabalových Ostře sledovaných vla-
ků  v  dějinách  českého  písemnictví, 
byť  základní  povědomí  i  o  tomhle 
má,  natolik  se  v  české  kultuře  ori-
entuje.  Například  fejeton  vztažený 
k  Ostře  sledovaným  vlakům  vy-
práví  o  Václavu  Neckářovi,  který 
hrál  v  Menzelově  filmové  adaptaci 
hlavní  roli.  Reportér  vzpomíná,  jak 
zpěváka  navštívil  na  podzim  2001 
v jeho vile, a „když jsem se zastavil 
na prahu salonu, legenda Neckář mě 

zastavil a řekl něco, co otřáslo mou 
důstojností  tak  strašně,  že  jsem  div 
neupadl.  ‚Zujte  se,  prosím,‘  řekl.“ 
Novinář  se  zout  odmítá,  protože  si 
pak na návštěvě připadá  jako  „rytíř 
bez  zbroje“,  zpěvák  trvá  na  svém. 
Ani jeden nechce ustoupit. Szczygieł 
vytáhne poslední argument: u Karla 
Gotta  se  „není  zvykem  zouvat“. 
Neckář  smutně  rezignuje.  Reportér 
to  nelíčí  proto,  aby  umělce  shodil 
(ostatně  v  závěrečné  třetině  fejeto-
nu  citlivě  líčí  jeho  návrat  na  scénu 
po  prodělané  mrtvici  a  internetový 
úspěch  hitu  Půlnoční  z  filmu Alois 
Nebel), nýbrž se zamýšlí nad rozdíly 
a styčnými plochami v polské a čes-
ké nátuře a poznamenává, že „zvyk 
zouvat  hosty  sbližuje  naše  národy 
jako máloco jiného“.

Ale  i  tak  našince  některé  pasáže, 
třeba právě ta s návštěvou u Neckáře, 
překvapí  přímočarostí  a  přirozeností. 
To,  co  si  tuzemští  publicisté  vesměs 
nechávají pro sebe nebo při publikaci 
interview okolnosti vzniku cudně líčí 
v  rámečku zvaném Mezi čtyřma oči-
ma  či  tak  nějak,  to  Szczygieł  přečte 
jako znak určitého fenoménu. 
Ještě  jeden příklad. Vydání Švejka 

mu slouží coby odrazová plocha k fe-
jetonu o umění Čechů přežít nepřející 
poměry.  Zmiňuje  i  filmového  režisé-
ra  Otakara  Vávru,  který  se  prosadil 
a udržel za všech režimů. Chtěl se ho 
zeptat, co je k tomu potřeba. Zatelefo-
noval mu,  zvedla  to  režisérova  žena. 
Řekla, že Vávra na otázky rád odpoví, 
ovšem za dva tisíce korun. Szczygieł 
namítl,  že  jeho  list  za  rozhovory  ne-
platí,  redakce  to  považuje  za  nepří-

pustné. Vávrova žena odpověděla, že 
má tedy smůlu, protože „manžel taky 
musí  nějak  přežít“.  Dnes  již  zesnulý 
Otakar Vávra nebyl odpovídáním jen 
za  peníze  mezi  českými  „kumštýři“ 
naprostou výjimkou, ale kde konkrét-
ně se to v domácích médiích dočtete? 
Na  zdejší  scéně vládne příliš  tichých 
dohod.

O vších a lidech
Szczygieł v úvodním Dopise české-
mu čtenáři vyslovuje obavu, že část 
zdejšího publika může mít problém 
prokousat se notoricky známými in-
formacemi,  avšak  pro  Poláky  jsou 
nezbytné.  Nemusí  mít  strach.  Míra 
oněch  nezbytností  je  pro  nás  zce-
la  snesitelná  a  vyvažuje  je  vsazení 
do překvapivých souvislostí a jejich 
cezení  skrze  jasný  autorův  postoj. 
Čím déle se Szczygieł v českém pro-
středí pohybuje, tím méně jej svazují 
skrupule  vyslovit  na  zdejší  realitu 
názor  –  ať  v  kladném,  nebo  kritic-
kém  smyslu.  Soud  o  Tajné  knize 
Ireny  Obermannové,  v  níž  popsala 
svůj  vztah  s Václavem 
Havlem,  končí  tvrdě: 
„Vši  si  prý mezi  lidmi 
nevybírají a každá krev 
je  dobrá. To  si  nemys-
lím.  Jsem  přesvědčen, 
že  vši  mají  nejraději 
krev hrdinů.“
Svazek Láska nebes-

ká obsahuje kromě slu-
žebných fejetonů k výše 
zmíněnému  projektu 
čtyři  další  fejetony  vá-
žící se k autorovým po-

bytům a zážitkům v ČR. Zatímco text 
Motýlí  dotek Blanky M.  sarkasticky 
vykresluje setkání s megalomanským 
egem módní návrhářky Matragi  a  je 
kapitolou samou pro sebe, zbylé pří-
spěvky jsou „měkčí“ a opět více oto-
čené  k  národnímu  povahopisu.  Jako 
jeho výraz pojali Szczygieł a Jarosla-
va Jiskrová, redaktorka i nakladatelka 
Lásky nebeské v  jedné osobě,  i  čer-
nobílé momentní fotografie Františka 
Dostála, které knihu nepřehlédnutel-
ně  ilustrují.  Dostálův  důraz  na  vtip 
a  paradox má  nejspíš  být  příkladem 
českosti,  s níž  reportér  tak často na-
kládá.  Drobná  potíž  tkví  v  tom,  že 
i  když  k  Dostálovým  momentkám 
přistupujeme  jako  k  samostatné, 
volně plynoucí  linii,  některé  snímky 
se  s  textem  dost  míjejí  –  konkrétně 
záběr  ze  spartakiády  uvnitř  fejetonu 
o  pojmu  Čechoslováci  nebo  snímek 
akrobatického kola na sídlišti v úvaze 
o zdravení se sousedů v obytných do-
mech či vysílený atlet uprostřed tex-
tu  o Matragi. Tady  už  je  té  volnosti 
nadmíru.

Vidí do nás

o knize mariusz szczygieł
Láska nebeská

Překlad Helena Stachová, 
fotografie František Dostál. 
Dokořán a Jaroslava Jiskrová 
– Máj, Praha 2012, 176 stran, 
doporučená cena 198 korun.

Česko-polský pohled. 
Jedna z fotografií, které 
doprovázejí Szczygiełovu 
Lásku nebeskou.  
Foto: František Dostál


