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L istoval jsem tuhle zase
jednou edicí Česká kniž-
nice, již vydává brněn-

ský Host, který sám sebe v těch
knihách, přinášejících stěžejní
díla tuzemského písemnictví, ti-
tuluje jako vydavatelství. Ale
když otevřete internetové strán-
ky této zavedené firmy, čtete:
„Nakladatelství Host vydává
kvalitní...“ Ostatně stránky Hos-
ta se zobrazují ve vyhledávači
jako Nakladatelství a časopis
Host. Takže: vydavatelství, ane-
bo nakladatelství?

Zákon o právech a povinnos-
tech při vydávání periodického
tisku z roku 2000 jasně hovoří
o vydavateli. Jenže o vydavateli
hovoří i zákon z roku 1995 o ne-
periodických publikacích, tedy
mimo jiné o knihách. Taková ne-
periodická publikace musí, řeče-
no literou zmíněného zákona,
obsahovat mimo jiné „obchodní
jméno a sídlo nebo jméno, pří-
jmení a trvalý pobyt osoby, kte-
rá neperiodickou publikaci vy-
dala (dále jen ‚vydavatel‘)“.

Proč tedy existuje organizace
Svaz českých knihkupců a na-
kladatelů (SČKN)? Proč existu-
je kupříkladu Nakladatelství Li-
dové noviny NLN), které – mi-
mochodem – vydávalo Českou
knižnici před Hostem? A proč
téměř každý, kdo soustavněji
sleduje knižní trh a produkci, ho-
voří či píše o nakladatelstvích,
a nikoliv o vydavatelstvích
knih?

Existuje totiž v knižním světě
povědomí, že termín vydavatel
označuje toho, kdo produkuje pe-
riodika, a termín nakladatel
toho, kdo vyrábí knižní tituly.
Jenže pohled do příslušných zá-
konů ukazuje, že termín naklada-
tel nemá v paragrafech oporu,
že jde o úzus. Heslo „naklada-
tel“ na Wikipedii, jeho první
věta, demonstruje zapeklitost
onoho rozlišování: „Nakladatel-
ství je obchodní společnost (fy-
zická nebo právnická osoba),
která má oprávnění vydávat kni-
hy a jiné publikace na základě
živnostenského listu, a to buď
jako činnost hlavní (pak se nazý-
vá vydavatelstvím), nebo jako
vedlejší doplňkovou činnost.“
To je ovšem věcně nesmysl.

Je to taková malá „záhada“:
nakladatelství vlastně právně ne-
existují, ale reálně fungují, fak-
ticky se o nich píše a vydavatelé
knih převážně označují sami
sebe za nakladatele. Vládne
v tom dokonalý chaos. A přece
má to rozlišování mezi vydava-
telem a nakladatelem svoji logi-
ku, své oprávnění, ten úzus vy-
cházející z praxe si nadále drží
svoji životnost.

JOSEF
CHUCHMA
redaktor LN

Příběh o Japonce, která si
vzala rakouského šlechtice,
byl teprve počátkem
dramatického osudu členů
rodiny Coudenhove-Kalergi.
Jejich syn Richard založil
Panevropskou unii
a inspiroval tvůrce filmu
Casablanca. Japanistka
a kunsthistorička Vlasta
Čiháková Noshiro nyní
vydává doplněnou verzi
knihy Mitsuko – matka
moderní Evropy?.

JUDITA MATYÁŠOVÁ

LN Mitsuko Aoyama pocházela
ze středostavovské rodiny
a měla před sebou jasnou bu-
doucnost. Otec ji dal na vycho-
vání jako gejšu, po několika le-
tech si své rozhodnutí rozmys-
lel. Proč?

Měl obchod v centru Tokia, kde
prodával starožitný nábytek. Naku-
povali u něj hlavně cizinci, kteří
potřebovali vybavení domácnosti
nebo do úřadu. Starožitnictví pro-
sperovalo, a tak se otec rozhodl,
že osmnáctiletou Mitsuko vykou-
pí z gejšince, aby mu pomáhala
v obchodě. Tam se s ní v roce
1892 seznámil třicátník Heinrich
Coudenhove-Kalergi, legační rada
na rakousko-uherském vyslanec-
tví. Jednoho dne přišel do obcho-
du, kde se seznámil s krásnou, ale
také kurážnou Mitsuko, a byla
z toho láska na první pohled.

LN Heinrich ji zaměstnal na vy-
slanectví, ale brzy se stali milen-
ci a uvažovali o svatbě. Jak se
tehdy Japonci dívali na vztahy
s cizinci?

Japonsko se od poloviny 19. sto-
letí postupně otevíralo světu, ale
některé konzervativní tradice stá-
le přetrvávaly. Takže například
když měl cizinec vztah s Japon-
kou, tak to sice bylo tolerované,
ale nemohli se hned vzít. Na to
bylo potřeba několik povolení –
od Japonců, evropské rodiny snou-
bence, ale hlavně od papeže a to se
vydávalo jednou za jedenáct let.
Naštěstí se Heinrichovi podařilo
všechny formality vyřešit a po
čtyřech letech se konečně vzali.
Mitsuko do něj byla velmi zamilo-
vaná, vyvzdorovala si sňatek proti
vlastní rodině. Narodili se jim dva

synové a v roce 1896 odjeli do Ev-
ropy a zabydleli se v Poběžovicích
na Domažlicku, kde Heinrichova
rodina vlastnila zámek.

LN Co bylo pro Mitsuko nejob-
tížnější v novém prostředí?

Manželé žili velmi společen-
ským životem, jezdili k nim přáte-
lé z celé Evropy, občas také z Ja-
ponska. Myslím, že se na ni okolí
dívalo jako na vzácnou exotickou
květinku. Mitsuko byla v prvních
letech opravdu šťastná, vzala si
svého vysněného prince, který ji
hýčkal. Zaplatil pro ni soukromé
učitele na doplnění vzdělání i hodi-
ny kreslení. Česky se však nikdy
nenaučila, takže ani neměla české
přítelkyně, stýkala se spíš s lidmi
z okruhu svého manžela. Po poro-
du sedmého dítěte vážně onemoc-
něla a odjela do sanatoria ve Švý-
carsku. Heinrich se upnul k víře,
vstoupil do řádu trapistů, kteří do-
držují velmi asketický styl života.
Přestal jíst, hodně kouřil, postup-
ně se takhle umučil k smrti.
V roce 1906 zemřel a veškerá sta-
rost o rodinu přešla na Mitsuko,
čímž se její život zásadně změnil.

LN Její děti měly zajímavé osu-
dy, nejznámější je zřejmě dru-
horozený syn Richard, který za-
ložil Panevropskou unii. Co se
vám o něm podařilo zjistit?

Richard uvažoval o sjednocené
Evropě, kde skončí národnostní
spory, bude zde jednotná měna
a bezcelní obchod. V roce 1923 za-
ložil ve Vídni Panevropskou unii,

jejími členy byli například Albert
Einstein nebo Thomas Mann. Or-
ganizovali konference po celé Ev-
ropě a snažili se prosadit společ-
nou panevropskou budoucnost.
Ve 30. letech už byli přímými od-
půrci Hitlera. Richard musel na po-
čátku války uprchnout do Ameri-
ky, jeho příběh inspiroval autory
slavného filmu Casablanca. Jed-
nou z hlavních postav je člen čes-
koslovenského odboje, který spo-
lu se svou ženou chce utéct přes
Casablanku do Ameriky.

LN Mýty a legendy se vypráví
ale nejen o Richardovi, ale také
o jeho matce. Jak jste se vlastně
o jejím příběhu dozvěděla?

Já si občas říkám, že jsem měla
trochu podobný osud jako ona.
V 70. letech jsem se provdala za
Japonce. Naštěstí po mě nikdo ne-
chtěl, abych přerušila kontakty
s rodinou, tak jako to musela udě-
lat Mitsuko, ale potýkala jsem se
s nejrůznějšími předsudky: byla
jsem cizinka, která chtěla pracovat
a zároveň mít rodinu... Jednoho
dne za mnou přišel režisér Naoya
Yoshida, že chce točit hraný doku-

ment o Mitsuko. Tehdy existovala
jen jedna publikace, kde byly
zmínky o jejím životě. Měla jsem
pomáhat s rešeršemi v českých ar-
chivech, ale tehdy to ani nebylo
možné, protože jsem do Českoslo-
venska nesměla. Film nakonec
vznikl v produkci japonské televi-
ze NHK dvakrát. Na počátku milé-
nia jsem také zpracovala podklady
pro putovní výstavu v Japonsku
a vloni vyšla moje kniha o Mitsu-
ko v nakladatelství Jota.

LN Nedávno vyšlo druhé, upra-
vené vydání vaší knihy, tím ale
práce na příběhu o Mitsuko ne-
končí. Jaké máte další plány?

V novém vydání jsou například
fotografie Richardovy manželky,
herečky Idy Roland, které jsem
objevila ve vídeňském archivu.
Pátrání po dalších informacích
stále probíhá, několik údajů se mi
podařilo zpřesnit díky pomoci ba-
datelů či pamětníků a zařadila
jsem je do knihy. Teď chystám
také překlad do japonštiny. Japon-
ci mají o tento příběh velký zá-
jem, chtěli by zopakovat i výsta-
vu a natočit hraný velkofilm.

ZÁLOŽKA

PRAHA Jízdu pražskými příměst-
skými vlaky do čtvrtka oživí au-
torskými čteními 22 českých
spisovatelů. Třetí ročník festiva-
lu Čtení ve vlaku vyvrcholí
22. září odpoledne diskusemi
a autogramiádou v knihkupec-
tví na hlavním nádraží. Speciál-
ním hostem jednoho z diskus-
ních bloků bude Arnošt Gold-
flam, který ten den slaví sedm-
desátiny. Ve třiceti vlakových
spojích budou během týdne
předčítat svá díla mimo jiné
Radka Denemarková, Halina
Pawlowská, Michal Viewegh
a Jiří Žáček. čtk

Vlasta Čiháková
Noshiro

Narodila se v roce 1944 v Praze.
Vystudovala japonštinu, estetiku
a dějiny umění na Filozofické
fakultě Karlovy univerzity. V letech
1970–1989 žila a pracovala
v Japonsku. Po návratu do Čech
byla kurátorkou řady výstav.

Vy jste dosud neznali
prozaika Jana Stavinohu?
Já také ne. Žije
v Amsterdamu, píše
nizozemsky. Česky mu dosud
nic nevyšlo. Až nyní:
v autorském překladu
publikoval svoji prozaickou
prvotinu z roku 1982.

JOSEF CHUCHMA

J eště nějaké základní informa-
ce o autorovi, který by se na-
šinci rozhodně neměl plést

se spisovatelem Františkem Stavi-
nohou (1928–2006), neboť pod
týmž příjmením si asi těžko před-
stavit větší protivy. Stavinoha
František byl profesně spjat s děl-
nickým, zejména hornickým pro-
středím a byl za minulého režimu
náležitě angažovaným autorem.
Stavinoha Jan (* 1945) určitě ne:
vystudoval hru na klasickou kyta-
ru, pracoval jako redaktor v roz-
hlase, po srpnu 1968 emigroval,
usadil se v Holandsku, kde se ži-
vil jako hudebník a učitel hudby.

A od osmdesátých let píše; prvoti-
nu Pražský dixieland diktoval své
ženě ve směsici angličtiny a nizo-
zemštiny. Nyní je vcelku zavede-
ným nizozemským autorem
s řadou knih, které má na svých in-
ternetových stránkách (www.jan-
stavinoha.nl) pěkně vystaveny ve
virtuální knihovně; ta zatím po-
slední je z roku 2011 (De buur-
man van Socrates).

Když cizina, tak Bulharsko
Svazek Pražský dixieland obsahu-
je tucet povídek situovaných do
Prahy druhé půle 50. a první půle
60. let minulého století. Figury a fi-
gurky těch realistických textů – hu-
debníci, výtvarníci, studenti, žáci,
redaktoři, hoteliéři apod. – se po-
hybují vesměs po Starém i Novém
Městě pražském, Vinohradech a ji-
ných dnes centrálních čtvrtích met-
ropole. Pracují tam, navštěvují
školy, žijí tam. Ze Stavinohových
povídek je cítit nezalidněnost, ze-
šedlost, zaprášenost, pomalost,
svého druhu poetičnost historické-
ho centra v zemi, která stagnuje,
přešlapuje, je izolována od dyna-
miky moderního (západního) svě-
ta. Lidi a lidičky nepospíchají, po-
píjejí, předstírají, že pracují, utká-

vají se s nedostatkem a nedostatky
všemožného druhu, podnikají pro-
to obchody v naturáliích. Mají čas
spolu hovořit, bavit se, ale také
jsou buzerováni příslušníky Veřej-
né bezpečnosti, kteří projevují vše-
možnou starost o pořádek, ačkoliv
základním uspořádáním té společ-
nosti je, s dovolením, bordel.

Strach a úzkost si podávají ruku
s nudou a lhostejností.

Stavinoha toto vše evokuje pe-
rem lehkým, hlasem pobaveným,
stylem rozverným, v němž by ně-
kdy za vtip prodal babičku. Jde
o humor literárně poněkud plebej-
ský a vousatý. Celá ta kniha ostat-
ně přichází z jiného světa: působí
jako reedice už kdysi dávno vyda-

ného svazku, jako soubor typický
pro určitou emigrantskou literární
produkci, která sice svobodně psa-
la o životě v komunismu, ale lite-
rárně, umělecky nepřekročila stín
své doby a dnes z ní zůstal vícemé-
ně dokument o určité produkci
dané epochy. Když však tolerant-
ně přistoupíme na onu základní
„antikvárnost“ Stavinohova povíd-
kového tuctu, můžeme si povšim-
nout partií a situací povedených,
replik nadále vtipných, schopnosti
bez dlouhého mudrování vystih-
nout absurdity, které jsou větším
dílem zapříčiněny konkrétními
společenskými pořádky, menším
dílem pak nesmrtelnými lidskými
vlastnostmi. Stavinoha nechodil,
nemusel chodit kolem horké kaše:
přisoudil Veřejné či Státní bezpeč-
nosti nebo členství KSČ role a vý-
znamy, které v komunistickém
Československu měly, aniž by je
démonizoval či bagatelizoval. Pat-
řily ke zdejšímu životu. Jiná věc
je, že autor v zájmu story, příběhu
základní povídkové situace nejed-
nou vyšroubuje k nevěrohodným
fabulačním výkrutům.

Nejpovedenější povídkou Praž-
ského dixielandu nesporně je číslo
zvané Bednářovy prázdniny. Žáci

základní školy v žižkovské Lupá-
čově ulici si na začátku školního
roku ve třídě vyprávějí, kde pobý-
vali v létě, kam s rodiči vyjeli na
dovolenou. Bulharsko – Bulhar-
sko – Bulharsko... uvádí jeden za
druhým. Jenže žák Bednář suše
řekne, že byl o prázdninách v Ang-
lii. Soudružka učitelka Bílková je
konsternována a běží to sdělit ředi-
teli školy, který s Bílkovou zased-
ne k papírům a zjistí, že Bednář
nedostal od školy souhlasné stano-
visko k takové cestě. Jak je tedy
možné, že do Anglie vyjel?! Ředi-
tel pro to najde vysvětlení, které
je „stavinohovsky“ přitažené za
vlasy, ale pointa či spíše celkové
vyústění, jež tu nebudeme prozra-
zovat, je výtečné.

Pražský dixieland je splátka
dluhu, která neuráží. Střídmě vza-
to: docela budí zvědavost, co ješ-
tě dalšího se v knihách Jana Stavi-
nohy vyskytuje, kam se autor vy-
vinul. Snad tu tedy nezůstane
u této premiérové publikace „na-
šeho muže v Amsterdamu“.

Jan Stavinoha: Pražský
dixieland
Ilustroval Michal Puchač.
Dokořán, Praha 2016, 192 stran
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