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konce je edice De arte.
Vycházela od roku
1998, jejím prvním
svazkem byly Zápisky a rozhovory francouzského výtvarníka
Georgese Braqua. Úvodní svazek byl koedicí nakladatelství
Arbor vitae a Maur; to druhé
z nich knihy už dávno nevydává, to první z nich je vydávat
přestává, neboť zavedenou
značku výtvarných publikací
dohání ekonomická realita
a provoz Arbor vitae je stále zadrhnutější.
Zprvu do kapesní brožované
edice De arte, přinášející většinou na plus minus sto stranách
autorská vyznání umělců, úvahy, eseje, dopisy, zápisky architektů apod., přibývaly svazky
utěšeným tempem. Nakladatelství v tirážích uvádělo i náklady jednotlivých svazků (1000
nebo 500 kusů); bohužel jen výjimečně – ve 20. svazku (Igor
Stravinskij: Hudební poetika) –
byl zveřejněn na konci knížky
soupis dosavadních titulů edice, což ztěžovalo kompletaci
těm, kdo chtěli mít tuto řadu celou.

Nové brožury však v posledních letech přibývaly do De
arte jen zřídka: pětadvacátý svazek vyšel roku 2008, předposlední o pět let později, poslední potom před několika týdny.
Tvoří jej texty muže, který za
edicí stál od jejího počátku jako
editor a rovněž jako grafický
spoluúpravce: výtvarníka Stanislava Kolíbala (* 1925).
Kolíbal v ediční poznámce
ve svazku, který nazval O čem
a proč, píše, že nikdy nepomyslel na to, že by v edici mělo vyjít něco od něho samého. Ostatně až na výjimky byly v De arte
publikovány texty zahraničních tvůrců. Martin Souček, nakladatel spojený s Arbor vitae,
však editora vyzval, aby do závěrečného svazku přispěl on
sám. Stanislav Kolíbal poznamenává, že tedy „dal přednost
krátkým textům ze svých katalogů a myšlenkám spojeným
s vývojem mé práce“, jak to
také „nejlépe odpovídá koncepci této řady“.
V kontextu tuzemské produkce byla De arte edicí vítanou
a jedinečnou. Typický pro ni je
šedivý přebal s minimalistickou grafickou úpravou, kdy
v centru titulní strany stojí příjmení tvůrce v barevném obrazci. Plejáda zastoupených jmen
je reprezentativní; namátkou:
Francis Bacon, Paul Klee, Paul
Cézanne, Barnett Newman,
Mark Rothko...
Už dneska jsou některé svazky prakticky nedostupné, shánějí se přetěžko, přičemž těch třicet brožur pospolu je úžasný celek. Reedice se však dle všeho konat nebudou. Sběratelé
a možná i překupníci si s De
arte asi ještě užijí...
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Dávka nezaručených pravd
Nová kniha polského
novináře a spisovatele
Mariusze Szczygieła
(* 1966), nazvaná Projekt:
pravda, je prosta části
autorových tradičních znaků:
reportážnosti, investigace.
Víc než u předchozích do
češtiny přeložených titulů jde
o knihu-koncept.
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ro Szczygieła je typický
žánr poměrně rozsáhlé reportáže nebo črty. Svazek
Projekt: pravda ovšem tvoří relativně krátké texty, průměrně v rozsahu necelých tří tiskových stran.
V podstatě běží o fejetony, pokud
tedy otevřeme tento žánr širokému výkladu a nebudeme se stůj
co stůj držet tuzemského úzu, že
fejeton je nutně cosi na způsob figurkářského a obrázkového psaní
od Nerudy po Křesťana a že by to
mělo mít pointu.
Szczygieł svoji vloni publikovanou knihu rozdělil do dvou částí.
Ta první čítá dvacet tiskových
stran a sedm textů. Hned v tom otvíracím se ocitáme v Praze, polská novinářská hvězda jede za výtvarníkem Filipem Černým
a smlouvá s ním o koupi obrazu,
který kdesi spatřil a velmi jej chce
vlastnit. Není to zdaleka jediná kapitolka o Česku, o Češích, o zdejší kultuře a lidech. Českost je
v Szczygiełovi, velmi dobře vládnoucím češtinou, skutečně silnou,
organicky přítomnou ingrediencí.
Ale ani ta úvodní sedmička textů,
mající charakter prologu, ani druhá – hlavní várka – nejsou pokračováním Gottlandu jinými prostředky, abychom připomněli autorovu (nejen v ČR) asi vůbec nejznámější knihu. Přesto je třeba
speciálně zmínit ještě jednu českou stopu v Projektu: pravda –
černobílé fotografie Lenky Faltejskové, jež svazek ilustrují –
o fotografčině tvorbě polský autor
v jednom za závěrečných příspěvků knihy se sympatiemi píše.
První část Projektu: pravda je
jako celek značně osobní, jde

Česká stopa. Knihu Mariusze Szczygieła ilustrují fotografie Lenky Faltejskové.

v rámci Szczygiełova knižního
díla o ztišenou, téměř meditativní
notu; autor utrpěl blíže neurčenou
těžkou životní ztrátu, odchod někoho blízkého („Osud mi nedávno
vzal mé spolu...“), a hledá nový
smysl života, jistou formu štěstí
namísto štěstí dosavadního. Závěrečný příspěvek první části se opírá o román Stanisława Stanucha
z roku 1959 Portrét z paměti, na
nějž Szczygieł narazil a jenž mu
„hodil záchranný kruh“, neboť mu
dovolil „méně často upadat do bezčasí“, vrátil mu chuť zajímat se
o druhé lidi. „… člověk by měl usilovat o pravdu, měl by se snažit odhalit ve svém životě jednu, třeba
docela malou pravdu...“ napsal
Stanuch v tom svém raném a prý
umělecky jím samým již nikdy nepřekonaném díle a Szczygieł se jal
sbírat ty osobní, třeba jen „docela

malé“ pravdy různých lidí, na něž
narazil ať osobně, nebo skrze jejich díla či jiné vzkazy světu.
Povězte mi, jak to vidíte
Pak tedy nastupuje hlavní část,
snůška osobních pravd v jednotlivých fejetonech. Autor je pravděpodobně průběžně tiskl, svůj projekt o pravdách zveřejňoval, protože v některých příspěvcích
píše, jak se na něho obracejí různí
lidé a aktivně mu nabízejí své příběhy, své pravdy, a on je vystaven nutnosti rozpoznat, co je pravda, která něco váží, a co je pravda, již někdo přináší velmi zištně,
aby se v projektu zkrátka objevil.
Tato koncepčnost, přímo konceptuálnost Szczygiełova projektu je
silná, funkční jako celek, ale některé příspěvky nedosahují kvalit
jiných, zdají se být pouhou splně-
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nou dávkou, kterou si autor s jistou pravidelností určil produkovat (je to ostatně velmi častá vlastnost konceptuálních děl jako takových, zejména ve výtvarném umění: jednotlivosti samy o sobě nemají ten smysl a účinek, jež mají
jako součást celku). Možná to lze
zobecnit tak, že mezi texty, jež se
jeví být poněkud do počtu, převažují ty, v nichž je inspirace k jejich napsání zprostředkována knihami a jinými písemnostmi; když
se autor potká s živým člověkem
a vydoluje z něho jeho malou životní pravdu, k níž dotyčný došel, je v tom více životnosti.
Nejen v prologu, nýbrž i v té
hlavní várce fejetonů nabízí, obnažuje Szczygieł sama sebe ještě
o něco více než jindy. Přiznává, že
mu začíná růst břicho, že je na antidepresivech, popisuje svůj byt

i své řemeslné zvyky; trochu autoterapie psaním, něco poznámek
o poetice. Určitý terapeutický nerv
a léčivou potenci ta kniha má, a nejen pro autora – pravdy, zkušenosti, k nimž dospěli lidé, kteří toho
už dost zažili, zkusili, a přesto nadále mají energii a chuť to nezabalit, povzbuzují i při četbě. Vzdáleně to může připomínat rané knihy
u nás tak populárního Američana
Roberta Fulghuma, ale bez toho kazatelského tónu, byť je v něm raný
Fulghum umírněný. Szczygieł ty
pravdy dobyté druhými lidmi předkládá, ale nevyužívá k jakékoliv
duchovní misi; je to kritický duch,
který chce věřit ve skutečnosti přesahující jednotlivou lidskou existenci, avšak říci o něm halíkovsky,
že je to pouhý „něcista“ prostě proto, že má silné výhrady ke katolické církvi, by bylo přezíravé.
Szczygiełova kniha neústí v žádný jednoznačný závěr ani se nerozlévá do relativismu – pokud za něj
nepovažujeme vratkost a pomíjivost lidské existence a pravd, jež
máme za dané a neotřesitelné. Stačí jedna událost, kterou musíme
prožít v naprosté vydanosti právě
jen té události, kdy nám nepomůže
žádná papírová pravda a zbude
nám jen naše tělo a mysl, a tato
nová skutečnost, nový prožitek
nám může novou pravdu „zrodit
ve zlomku vteřiny“.
V několika nevelkých ozvucích, ale přece se v knize odráží
současná společenská situace
v Polsku. „Jsme přece svědky celonárodního honu. Jedni pronásledují druhé a jdou jim po krku,“ poznamenává Szczygieł. Nebo literární kritička a spisovatelka Iwona Smolková, která vloni odmítla
od polského prezidenta přijmout
vyznamenání, vysloví, že její
vlast zase zažívá jeden ze šokujících časů poválečné polské historie. Nás polské dění příliš nevzrušuje. Přitom to, co se děje tam, je
součást širšího pohybu, který se
projevuje – a hlavně ještě může
projevit – i tady...

Mariusz Szczygieł:
Projekt: pravda

Překlad: Helena Stachová
Fotografie: Lenka Faltejsková
Vydaly Dokořán a Jaroslava
Jiskrová – Máj, Praha 2016, 232 s.

Bratrstvo, které se přátelí se smrtí
pení zjišťují, o jaký klub vlastně
jde. Se samozřejmostí se pohybují
v sociálních vztazích, svět pro ně
není nedůvěryhodná kulisa pro
vlastní příběhy, ale místo s tajemstvím. Nemoralizuje se; prožívá
se.
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ezi obchodním domem,
kostelíkem a telefonní
ústřednou leží území,
které se vymyká řádu hlavního
města... a tím územím jsou pražské Olšanské hřbitovy, jež Pavlu
Horákovou inspirovaly k trojici
příběhů pro mládež. A to s centrální pěticí náctiletých hrdinů: Hrobaříků neboli dobrovolných pečovatelů o hřbitovy.
Hrobaříci jsou ovšem starodávné úctyhodné bratrstvo, jak se novodobí členové postupně dozvídají. A s nimi i jejich čtenáři, a to
s chutí. Překladatelka a novinářka
Pavla Horáková má totiž dar vyprávět srozumitelně, spolehlivě
a zároveň překvapivě. Dnešní Hrobaříci se totiž spolu seznamují
díky sérii překvapivých setkání.
Ta se odehrávají ve věcně popsané
současnosti, ovšem díky vyprávěcímu stylu ve čtenáři zvolna roste
podezření, že ne všechno je tak samozřejmé, jak se může zdát. Dávné osudy se vynořují z minulosti,
rodinná tajemství přicházejí ke slovu. Autorka nepotřebuje zombies
ani hororové prvky k tomu, aby napsala napínavý, a přitom uvěřitelný příběh. Vystupují v něm obvyklé postavy všedního života na
městských ulicích včetně školáků,
bezdomovců, seniorů i zlověstně
nezařaditelných existencí.
Samotní Hrobaříci se postupně
vykreslují jako pětice rozrůzněná

Pečovatelé o hřbitovy. Hrobaříky ilustroval Jan Gruml.

povahou, ale spojená zájmem
o věc. Hledají, mapují a čtenář
s nimi zažívá dobrodružství, na
kterých bývají romány pro mládež
postavené. Ovšem Pavla Horáková se objede bez klanových kom-
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ponent. Hrobaříci se od slavných
part tropících dobro – jako byly
Rychlé šípy – liší tím, že se nepotřebují uzavřít v kmenové sterilitě.
Nejsou to členové žádného klubu – lépe řečeno ke svému překva-

Rodinné vyprávění sousedí
s thrillerem
Nedivil bych se, kdyby si čtenáři
s knihou Pavly Horákové vyrazili
na hřbitov vyhledat náhrobky,
o nichž píše. Kromě práce s tajemnou atmosférou hřbitovů Pavla
Horáková nenásilně připomíná
další motiv: vedle přirozeného
strachu ze smrti i odvěkou touhu
překonávat omezení lidského života. V Hrobařících ožívají příběhy z druhé světové války, mladým lidem se daří pronikat do minulosti... a rodinné vyprávění sousedí s thrillerem, byť hrozby, jimž
čelí, jsou zcela představitelné
a současné policii dobře známé.
Série nejprve vyšla v poněkud
odbytém provedení ve dvou nakladatelstvích, nyní ji znovu, již s pěknou úpravou, vydává nakladatelství Argo. Půvabně jednoduché
ilustrace pořídil Jan Gruml. Po titulních Hrobařících tvoří trilogii
ještě Hrobaříci v podzámčí (oba
díly již vyšly) a Hrobaříci a Hrobaři (vydání se chystá). Pavla Horáková přináší v dalších knihách
pokračování příběhů pětice, které
zachycuje i vývoj jejich vztahů.
Hrobaříci navazují na klasická

díla literatury pro děti, jako je třeba Ransomova série o Vlaštovkách a Amazonkách, a činí to
s velkým citem pro realismus
a pro české prostředí. Obejdou se
bez drastičnosti, módních motivů,
podkuřování mladému čtenáři drsnou mluvou a podobně. Zároveň
jde o napínavé příběhy, které neokázale předvedou něco nejen
z pražských tajemství. V druhém
díle jde o tajemství jednoho východočeského městečka, kde Hrobaříci pátrají po vzácné monstranci.
A trilogii uzavírají Hrobaříci
a Hrobaři: tady se Hrobaříci, již
jako mladí dospělí, dostanou na
stopu dalších dávných společenství, která se zabývají mytickým
rozměrem smrti. Jedno z nich,
Světlonoši, navzdory svému názvu chce čerpat mocenskou energii z historických traumat. Série
v posledním dílu dozrává k napínavému kriminálnímu románu se
sociálním přesahem. Vedle developerských kejklů s pražským Nákladovým nádražím Žižkov v ní
nejde o nic menšího než o boj dobra (v poněkud zednářském stylu)
a zla (v podobě pronikavě myslících zločinců příští utopie). To
vše v uvěřitelném českém duchu,
který textům Pavly Horákové
dává nezaměnitelnou příchuť. Na
rozdíl od skandinávské detektivky tady běhá mráz po zádech jaksi sousedsky.
Autor je spisovatel a publicista

