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Z RUMUNSKÉHO TISKU V DRUHÉM POLOLETÍ ROKU 2016 

 
 Ve druhém čtvrtletí letošního roku se na první příčce nejrychleji rostoucích ekonomik 

objevilo Rumunsko. Zatímco Česko zaznamenalo meziroční hospodářský růst o 2,5 %, 

 Rumunsko uvádí  celých 5,9 %. „Hlavním činitelem růstu musí být spotřeba domácností, 

protože výkon průmyslu zůstává slabý,“ prohlásil Nicolae Covrig, analytik rumunské 

Raiffeisen Bank. Růst podnítilo především snížení DPH z 24 % na 20 % a pomohlo 

rovněž zvýšení mezd státním zaměstnancům. „Rumunskou ekonomiku sice musely během 

finanční krize a v následujících letech křísit záchranné programy Evropské unie a 

Mezinárodního měnového fondu, podařilo se ji však stabilizovat a od roku 2013 vykazuje 

silný růst,“ říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen. Podle 

průzkumu Evropské centrální banky si většina Rumunů přeje přechod své měny na euro, 

které by se podle plánu mělo uskutečnit v roce 2019. 

 V pondělí 1. srpna zemřela v nemocnici ve švýcarském městě Morges nedaleko Ženevy 

ve věku 92 let Anna Rumunská, choť posledního rumunského krále Michala I. Narodila 

se jako princezna Bourbonsko-Parmská roku 1923 v Paříži, se svým budoucím manželem 

se poprvé setkala v Londýně na svatbě britské královny Alžběty II. s Philipem 

Mountbattenem. Svatba Anny a Michala se konala už v červnu 1948 v Aténách. Anna ve 

skutečnosti na královský trůn nikdy neusedla, neboť jejího muže, který byl rumunským 

králem v letech 1927 až 1930 a poté opět od roku 1940, donutili rumunští komunisté 

v prosinci 1947 abdikovat a odejít do exilu. Přesto byla Anna během života titulována 

jako královna rumunská. Po pádu komunistického režimu prezidenta Nicolae Ceauşesca 

žili Anna a Michal střídavě v Rumunsku a ve Švýcarsku. Poprvé Rumunsko společně 

navštívili v roce 1992. Pohřeb královny Anny se konal ve vlasti jejího manžela, 13. srpna 

spočinula v královské hrobce v Curtea de Argeş. Předtím byla rakev s jejími ostatky 

vystavena na zámku Peleş, Michalově rodišti, a v královském paláci v Bukurešti. 

S manželem Michalem, kterému je 95 let a před časem se stáhl z veřejného života kvůli 

onemocnění rakovinou, měla Anna pět dcer. 

 Bukurešťská primátorka Gabriela Fireová vyslovila na konferenci Mé město v naší 

Evropě, konané počátkem října, přání dobudovat průplav Bukurešť – Dunaj. 

Předpokládané náklady, na nichž by se měla podílet i Evropská unie, se odhadují na 1,5 až 

1,7 miliardy eur. „O tomto projektu – Bukurešť – přístav na Dunaji –, který by měl změnit 

rumunské hlavní město v říční přístav, se toho hodně namluvilo. Nevím ale, nakolik je 
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známa skutečnost, že průplav byl ze 70 procent vybudován už před revolucí. Projekt by 

přinesl užitek nejen jako splavný průplav, který by prakticky spojil Bukurešť s Černým 

mořem, ale na jeho toku by se dalo postavit i několik vodních elektráren, které by 

vyráběly energii. Výškový rozdíl mezi Bukureští a Černým mořem činí 53 metrů, což by 

umožnilo využít spádové vody pro výrobu elektřiny.“ Primátorka dodala, že k projektu 

jsou sice určité výhrady, ale už o něm hovořila s příslušnými odborníky nezatíženými 

stranickou příslušností a s eurokomisařkou pro regionální politiku Corinou Creţovou 

(Creţu), která se konference rovněž zúčastnila. Projekt se údajně dočkal kladné odezvy i 

v Bruselu, který primátorka s doprovodem krátce předtím navštívila. 

 Úřednická vláda premiéra Cioloşe v říjnu zakázala jakýkoli trofejový lov velkých šelem 

na rumunském území. Kabinet se tímto krokem rozhodl ochránit největší populaci 

hnědých medvědů, vlků, rysů a divokých koček v Evropě, a tím prakticky zrušil 

podnikání, které od vstupu země do Evropské unie v roce 2007 zažívalo nebývalý 

rozmach. Lov za úplatu se v Rumunsku v posledních letech rozrostl v odvětví s obratem 

mnoha milionů eur. Lovci z celého světa toužící po trofejích platili za skolení divoké 

zvěře i deset tisíc eur. A kvóty na odstřel šelem se stále zvyšovaly, v roce 2016 měli lovci 

povoleno ulovit 550 medvědů, 600 vlků a 500 velkých koček. „Placený lov byl už dříve 

nezákonný, ale i tak dostával zelenou,“ sdělila britskému listu The Guardian ministryně 

životního prostředí Cristiana Paşcová-Palmerová (Paşca-Palmer). Velké šelmy chrání 

všechny členské státy Evropské unie, rumunští lovci však využívali ustanovení 

evropského práva, jež umožňuje odstřel zvířete, které buď napadlo člověka, anebo 

poškodilo soukromý majetek. Příslušný odstřel musí povolit stát. Rumunská praxe však 

spočívala v tom, že lovecké spolky každý rok předem nahlásily celkové počty šelem a 

počet zvířat, která podle nich mohou způsobit škody. Úředníci na základě těchto čísel 

následně stanovili kvóty a práva na odstřel prodali zájemcům. „Tato metoda vyvolávala 

řadu otázek,“ prohlásila ministryně. „Jak mohly lovecké spolky předem vědět, kolik zvířat 

napáchá škody ještě dříve, než k tomu došlo? Zavedením zákazu vrátíme věci do 

správných kolejí,“ prohlásila na závěr. Ochránci přírody také upozorňují, že celkové stavy 

šelem mohou být kvůli metodě sčítání značně nadhodnocené. Oficiální údaje  uvádějí, že 

v Rumunsku žije přes šest tisíc medvědů a čtyři tisíce vlků. Zvěř ale počítají jednotlivé 

spolky spravující jen malé revíry, šelmy tak mohou snadno přejít do jiné oblasti a být 

započítány hned několikrát. Politologové i někteří ekologové se obávají, že příslušný 

zákaz rumunskou společnost rozdělí. Zatímco obyvatelé měst jej pravděpodobně podpoří, 

venkované považují odstřel šelem za jedinou účinnou metodu, jak bránit škodám na 

majetku a stádech dobytka. 

 Rumunský ministr pro evropské fondy Cristian Ghinea a Elsbeth Tronstadová, státní 

tajemnice Ministerstva zahraničí Norského království, podepsali ve čtvrtek 13. října 

memorandum o porozumění, na jehož základě Rumunsko získá 502,5 milionů eur 

z grantů Fondu Evropského hospodářského prostoru (EHP) a norských fondů. Částka, jíž 

má být využito do roku 2021, je určena na podporu místního rozvoje a potírání chudoby, 

zlepšení společenského postavení Romů, veřejného zdraví, ozdravění hospodářského 

prostředí a investice do rozvoje vzdělávání. „Díky úsilí rumunské vlády a našich partnerů 

z Norska, Islandu a Lichtenštejnska se nám podařilo uzavřít tyto dohody v krátké době, 

což nám umožní získat více času na přípravu a uskutečnění příslušných projektů,“ 

zhodnotil výsledky jednání ministr Ghinea.  

https://www.theguardian.com/environment/2016/oct/05/romania-bans-trophy-hunting-of-brown-bears-wolves-lynx-and-wild-cats
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 Rumunský prezident Klaus Iohannis ve středu 2. listopadu při zahájení mezinárodního 

potravinářského veletrhu INDAGRA prohlásil, že 30 % zemědělské půdy v zemi vlastní 

cizinci, což je poměr, který „jej znepokojuje“, a považuje za nutné vytvořit nový právní 

rámec, který by Rumuny ochraňoval v tom smyslu, že předkupní právo by měl mít stát a 

obce. „Bude to chtít pragmatický, ale zároveň evropský přístup. Jsme v Evropské unii, 

nemůžeme se uzavírat, vracet se k izolacionismu, ale nikdo nám nebrání vytvořit takový 

právní řád, který by Rumunům umožňoval určovat, co se v Rumunsku děje.“ V další části 

svého projevu prezident zdůraznil, že zemědělství se může stát skutečným motorem 

hospodářského růstu země. 

 Bývalý poslanec Evropského parlamentu a někdejší místopředseda rumunské vlády 

Adrian Severin byl ve středu 16. listopadu rumunským Nejvyšším soudním a kasačním 

dvorem odsouzen ke čtyřem letům vězení nepodmíněně. Proti rozsudku není odvolání. 

Podle obžaloby Severin byl ochoten přijmout úplatek ve výši 100 000 eur za pozměňovací 

návrhy v odborných komisích Evropského parlamentu. Za úplatu byl ochoten hlasovat 

proti návrhům, které neodpovídaly obchodním zájmům společnosti, kterou lobbisté 

údajně zastupovali. Ve skutečnosti šlo o britské investigativní novináře, kteří se pod 

krycími jmény pokoušeli nabídnout tehdejším europoslancům peníze za to, že budou 

ovlivňovat legislativu v jejich prospěch. Kromě Adriana Severina na fingovanou nabídku 

kývli také někdejší slovinský ministr zahraničí Zoran Thaler a bývalý rakouský ministr 

vnitra Ernst Strasser. 

 Parlamentní volby v Rumunsku, konané 11. prosince, vyhrála podle očekávání 

Sociálnědemokratická strana (PSD), jejíž vláda padla před rokem v důsledku tragického 

požáru v bukurešťském nočním klubu. Socialisté v předvolební kampani mimo jiné 

slibovali zvýšit mzdy a důchody. Voliči měli příležitost zvolit 466 poslanců a senátorů 

obou komor parlamentu, zájem byl však velmi nízký, k urnám přišlo jen 39 % občanů. 

Vítězná sociální demokracie získala 45,5 %, resp. 45,7 % hlasů, její největší soupeř, 

Národní liberální strana, pouhých 20,2 %, resp. 20,41. Ze 41 rumunských žup liberálové 

vyhráli s malým náskokem pouze v Albě, Kluži a Sibini, Demokratický svaz rumunských 

Maďarů (UDMR) silně zabodoval v župách Covasna, Harghita, Mureş a Satu-Mare, 

v celostátním měřítku však získal pouhých 6,26, resp. 6,25 %. Koaličním partnerem 

vítězné PSD se stává Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) s výsledkem 5,66, 

resp. 6,04 %. 

 Rumunsko, které je členem Severoatlantické aliance, hodlá kvůli rostoucí přítomnosti 

Ruska v oblasti Černého moře posílit svou obranu. Prohlásil to 13. prosince podle 
agentury AP rumunský ministr obrany Mihnea Motoc. V rozhovoru, který agentuře 

poskytl, uvedl, že jeho země začne od příštího roku vyčleňovat na obranu dvě procenta 

hrubého domácího produktu, jak to NATO od svých členů vyžaduje. Sociální demokraté, 

kteří v neděli 11. prosince vyhráli parlamentní volby, slíbili, že Rumunsko svým 

mezinárodním závazkům dostojí.  Motoc, který je členem končící technokratické vlády, 

poukázal na to, že ruské vojenské kapacity v Černém moři „v posledních letech podstatně 

zesílily“. „Nevěřím, že k tomu můžeme zůstat jen tak lhostejní," poznamenal. Vzhledem 

ke zhoršování vztahů Ruska a Západu v důsledku ruského přístupu k ukrajinské krizi 

otevřela Aliance loni v Bukurešti jednu ze svých zvláštních integračních jednotek a také 

štáb mnohonárodní divize, který bude koordinovat činnost NATO v Rumunsku a 

Bulharsku, uvedla dále agentura. Rumunské ministerstvo obrany rovněž plánuje nakoupit 

až 1500 nových obrněných vozidel. Za tímto účelem německá společnost Rheinmetall 
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založí s rumunskou státní společností ROMARM společný podnik. V německo-rumunské 

spolupráci následně vznikne nový obrněný transportér, případně bojové vozidlo pěchoty. 

S největší pravděpodobností se využije komponentů z německého vozidla Boxer. Na 

rozdíl od něho však bude rumunsko-německý obrněnec obojživelný – to znamená nutnost 

vyvinout stroj lehčí hmotnostní kategorie. 

 

* * * 

 

 
           PROJEV PŘEDSEDY ČESKO-RUMUNSKÉ SPOLEČNOSTI 

 DOC. PhDr. JIŘÍHO FELIXE, CSc., PŘI OSLAVĚ DNE ČESKÉHO JAZYKA  

(Bukurešť 26. září 2016) 

 

Vaše Excelence, vážení přítomní,   

dovolte mi, abych v Den českého jazyka připomenul několik myšlenek dvou významných 

představitelů české vzdělanosti: spisovatele Karla Čapka a profesora Viléma Mathesia, 

zakladatele moderní české anglistiky a Pražského lingvistického kroužku. Jejich názory jsou i po 

mnoha letech velmi aktuální.  

  Z článku Karla Čapka Řeč a literatura, který vyšel v Lidových novinách 20. 3. 1927, 

vybírám toto: „Řeč je jediný autentický projev duše národa. Tam, kde skřípá a vrže řeč, skřípá a 

haraší něco v hlubokém bytí lidu; každá nechutnost a jalovost řeči, každá fráze a ošumělost je 

symptomem něčeho zkaženého v kolektivním životě. Každá korupce jazyka porušuje národní 

vědomí. Věřím, že býti spisovatelem je především veliké poslání jazykové; je to úkol udržovat 

národní řeč a tvořit v ní hodnoty zpěvné a rytmické, hodnoty věcné přesnosti, čistoty, formy a 

souvislosti. Mezi všemi lidmi se vyznačuje nebo má vyznačovat spisovatel ne tím, že píše, nýbrž 

tím, že umí česky. Básník, udávaje nejvyšší úroveň jazyka, udává zároveň nejvyšší stupeň 

národního vědomí; pravím, že toto dílo není méně užitečné než národní hospodářství nebo 

národní obrana. Neznám dobrého spisovatele, který by nebyl jazykovým tvůrcem; není dobré 

literatury bez dokonalé řeči. Kdo neumí dát slovu prvotní svěžest nebo hudební valér, 

myšlenkovou čistotu nebo věcnou srostitost, není spisovatel; ať jde a píše úvodníky nebo kazí 

národ jiným způsobem.“ 

Z článku Viléma Mathesia Vůle ke kultuře, uveřejněného v Lidových novinách 27. 5. 

1928, uvádím toto: „Život v pravdě kulturní vyžaduje na těch, kdož jsou ho aktivně účastni, 

především značnou dávku vnitřní kázně. Řekne-li myslivý kritik, že kultura je především řád, 

nebo prohlásí-li vůdčí technický praktik, že kultura je především schopnost organizovat práci, je 

to koneckonců totéž. Vždy jde o to, abychom se podřídili v potřebné míře něčemu, co je mimo 

nás nebo, chcete-li, nad námi, abychom něco slevili ze své subjektivní samolibosti a 

samovládnosti. Pohled do světa nás snadno přesvědčí o důležitosti tohoto principu. Ukáznění 

subjektivismu je základ osvědčeného praktického realismu, na němž vyrostla skvělá francouzská 

tradice uměleckého a společenského vkusu i zázraky německé organisace technické. Žádná 

opravdová kultura nemůže být ovšem ani bez svého principu dynamického, bez svého vnitřního 

napětí. Není života bez úsilí jíti vpřed, není kultury bez tvůrčí vůle. Nechybí nám jistě tvůrčí 

chtění, ale mnoho se nám nedostává na tvůrčí vytrvalosti. Jakmile přestává působit přímý podnět 
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nebo jakmile se jeho působení oslabí naskytlými překážkami, bortí se napětí naší vůle nebo úplně 

mizí.“  

Vážení přítomní, domnívám se, že v rámci Dne českého jazyka je třeba připomenout 

neúnavnou a plodnou práci pana konzula Romana Prosy i v oblasti česko-rumunských kulturních 

styků. Pokud jde o šíření českého jazyka a české kultury v Rumunsku, je třeba vyzdvihnout 

vynikající činnost paní profesorky Ancy Iriny Ionescové, čelné bohemistky, nositelky ceny 

Gratias agit za šíření dobrého jména Česka ve světě, četné a výborné překlady Helliany 

Ianculescové, činnost pedagogů připravujících budoucí rumunské bohemisty a v neposlední řadě 

úsilí propagátora českého filmu, divadla a poezie v Rumunsku Mircei Dana Duțy, filmologa, 

překladatele a ojedinělého rumunského spisovatele píšícího česky. 

Stimată asistență, consider că, în cadrul Zilei limbii cehe, trebuie menționată activitatea 

neobosită și prodigioasă a domnului consul Roman Prosa pentru a dezvolta relațiile ceho-române  

și pe planul cultural.Vorbind despre eforturile de a promova limba și cultura cehă în România 

trebuie subliniată impresionanta activitate a doamnei profesoare Anca Irina Ionescu, boemist de 

frunte, laureat al înaltului Premiu Gratias Agit pentru răspîndirea bunului renume al Cehiei în 

lume, numeroasele și excelente traduceri ale Hellianei Ianculescu, activitatea didactică de 

pregătire a viitorilor boemiști români și, last but not least, eforturile de promovare a filmului,  

teatrului și poeziei cehe în România ale lui Mircea Dan Duță, filmolog, traducător și, fapt inedit, 

scriitor român de expresie cehă. 

Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. 

 

* * * 

 

 

     SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM VARUJANEM VOSGANIANEM 

V říjnu 2016 přijel do Prahy na pozvání Rumunského kulturního institutu význačný 

rumunský prozaik a básník Varujan Vosganian (nar. 1958), aby zde představil svůj úspěšný a 

do řady světových jazyků přeložený román Kniha šepotů (Cartea şoaptelor), který v českém 

překladu Jarmily Horákové koncem loňského roku vydalo pražské nakladatelství Havran. 

Román, jehož protagonisty jsou autorovi arménští předkové, se dotýká tragických osudů Arménů 

během 20. století – genocidy v Turecku během první světové války, repatriace do Arménie 

organizované sovětským státem, ale i  usazování a každodenního života početné arménské 

komunity v meziválečném a poválečném Rumunsku. Hosté česko-rumunsko-arménského 

literárního večera konaného 13. října 2016 v Knihovně Václava Havla měli vzácnou příležitost 

vyslechnout poutavé komentáře, vzpomínky a úvahy autora knihy a několik úryvků z českého 

překladu.  

 

Video obsahující záznam večera s Varujanem Vosganianem v Knihovně Václava Havla 

najdete na adrese: 

https://www.youtube.com/watch?v=STWCkBOQ1wo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=STWCkBOQ1wo
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            Foto Lucian Papazian 
       

      Zleva: Lidia Našincová, Varujan Vosganian, Libuše Valentová, Jarmila Horáková 

 
            

  

* * * 

 

 

POZVÁNÍ DO BANÁTU 

 

Vážení přátelé,   

oficiálně vás zveme na šestý ročník banátského festivalu, který se bude konat opět v Eibentálu od 

16. do 20. 8. 2017. Již tradiční součástí je i krajanské setkání českých a slovenských souborů, jež 

se uskuteční v sobotu 19. 8. 2017 od 15.30 hod. v Eibentále. 

Šestý ročník pro tuto akci znamená přelomový rok v celé organizaci. Poprvé v historii 

nepřijede téměř tisíc fanoušků autobusy, nýbrž speciálně vypraveným vlakem, který dojede až do 

Oršovy, odkud bude cesta pokračovat do Eibentálu. Tato výprava bude největší v historii české 

železnice; nikdy dříve nevyjela z Česka větší speciální vlaková souprava. Právě tato akce 
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nepochybně upoutá pozornost českých sdělovacích prostředků, které nebudou chybět ani při této 

cestě do Rumunska a pomohou nám v další propagaci. 

Pevně věříme, že tato událost opět přispěje k lepšímu a důslednějšímu vnímání české 

menšiny v Rumunsku a Srbsku a pomůže širšímu zapojení českých vesnic do rozvoje šetrného 

cestovního ruchu. Již nyní víme, že naše média se budou věnovat českým vesnicím v Banátu jako 

nikdy předtím. Do úzké spolupráce už vstoupila veřejnoprávní Česká televize, nejznámější portál 

DVTV.cz, Idnes.cz, Stream.cz a mnoho dalších. Z tohoto ročníku vznikne několik televizních 

dokumentů. 

S veškerými dotazy se můžete obracet na mě nebo na kolegu Tiberia Pospíšila 

(mail:  tiberiu_pospisil@yahoo.com; tel. 0040-724733142). 

 

Se srdečným pozdravem Štěpán Slaný. 

 

Kontakt: 

Štěpán Slaný  
Festival Banát 

tel. 00420-725836906 

stepan.slany@festivalbanat.cz. www.festivalbanat.cz  

Video o Banátu - pojeďte s námi! 

 

 

* * * 

 

 

KNIŽNÍ HLÍDKA 

Liviu Rebreanu: Oba dva (Amândoi) 

Přeložil Jiří Našinec, Herrmann & synové, Praha, 2016, 248 s. 

 

V tradičně skvělém překladu Jiřího Našince vyšel na jaře tohoto roku nepříliš známý 

román klasika rumunské meziválečné prózy Livia Rebreana Oba dva. Tento román s detektivní 

zápletkou byl napsán v letech 1939–40 a autor ho vydal ještě téhož roku. O nepochybné 

čtenářské oblibě románu svědčí skutečnost, že už v letech 1942, 1944 a 1946 byl reeditován. 

Dalších vydání v Rumunsku se však dočkal až v období přechodné liberalizace v kultuře na 

přelomu 60. a 70. let, konkrétně v nakladatelství Minerva roku 1971, pak v Rebreanových 

Spisech (1978) a posléze v trojsvazkovém konvolutu spisovatelových románů roku 1986. Po 

prosincové revoluci roku 1989 vychází znovu vždy zhruba po osmi letech. 

 Od Livia Rebreana (1885–1944) máme v českém překladu již několik děl, mimo jiné 

romány Ion, Les oběšených, Adam a Eva aj. Byl překládán i do slovenštiny. Jeho tvorba se řadí 

po bok významných děl francouzského a ruského naturalismu autorů jako E. Zola, L. N. Tolstoj 

a další. Je považován za tvůrce moderního rumunského realistického románu. 

mailto:tiberiu_pospisil@yahoo.com
mailto:stepan.slany@festivalbanat.cz
http://www.festivalbanat.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=5Yi3HbzogyM
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V Rumunsku byly na detektivní román Oba dva různé náhledy – od velmi pochvalných, 

oceňujících mistrovství spisovatelského řemesla, až po názory považující dílo spíše za kuriozitu. 

Autor ve svých denících uvádí, že jeho záměrem bylo napsat autochtonní, čistě rumunský 

detektivní román, který by si udržel základní rysy detektivky a zároveň se vyhnul schematismu 

a banalitě tohoto žánru. Chtěl zachovat jeho formu, ale naplnit ji novým obsahem, aby hrdina 

působil jako vnitřně bohatá bytost, která v sobě má hluboké tajemství a navzdory zločinu zůstává 

v jistém smyslu nevinná a čistá až do konce. 

Vzhledem k žánru nebudeme čtenářům prozrazovat závěrečnou pointu, můžeme jen 

konstatovat, že téměř do poslední chvíle nevíme, kdo je skutečným pachatelem dvojnásobné 

vraždy. Děj se odehrává v malém rumunském městě a začíná zdánlivě nepodstatným 

rozhovorem v rodině bratra jedné z obětí krátce před tím, než vyjde najevo, že jeho bohatý bratr 

byl i s manželkou zavražděn ve svém domě. V několika řádcích autor vyklene základní 

charakteristiky hlavních postav a vtáhne čtenáře do děje, jehož spád se již nezastaví. 

Postupně odkrývá maloměstské vztahy, zvyky a mravy a ambice jednotlivých aktérů, 

vztahy poznamenané skrytou záští i zjevnými, mnohdy malichernými konflikty. Vypočítavost, 

sobectví a zakrývání pravých pohnutek činů na druhé straně kontrastuje se soucitem a snahou o 

záchranu milované bytosti. Každá z postav jako by sledovala jen své vlastní cíle ve snaze 

nějakým způsobem získat pomoc nebo využít bližního k jejich naplňování. V jedenadvaceti 

krátkých kapitolách nahlížíme na události a vyšetřování zločinu z různých zorných úhlů podle 

postav, které autor střídavě staví do popředí. Závěr příběhu připraví čtenáři překvapivé 

rozuzlení. 

Knížku doprovázejí výtvarně zajímavé ilustrace Libora Hofmana. Malý formát knihy 

a kresebně a nápaditě graficky zpracovaný přebal na první pohled zaujme. Pokud jde 

o jazykovou stránku, čtenář neznalý rumunštiny by možná uvítal informaci o výslovnosti 

rumunských vlastních jmen a toponym, třeba jen jako poznámku na konci knihy. Také je jistě 

škoda, že v textu je několik nečekaných korektorských šotků v podobě chybějící předložky, což 

však bezpochyby nesnižuje bohatý a krásný jazyk překladu.   

          Irina Kolaříková 

(Recenze uveřejněná na portálu „Iliteratura.cz“ je ve „Zpravodaji“ přetištěna s laskavým souhlasem autorky.) 

      

Matěj Hořava: Pálenka (prózy z Banátu) 

Host – vydavatelství, s.r.o., Brno 2014, dotisk 2015, 124 s. 

 

Literatura o českých vesnicích v rumunském Banátu je dnes již poměrně bohatá: zahrnuje 

odborné historické, etnografické a lingvistické práce, turistické průvodce, reportáže a blogy na 

internetu. Matěj Hořava (nar. 1980), který po jistou dobu působil ve vesnici Gerník (Gârnic) 

jako učitel v české obecné škole, se však nevěnuje žádnému z těchto žánrů. Svérázné a 

v současnosti pozvolna mizející prostředí vesnice ležící v kopcovitém kraji nad Dunajem ho 

inspirovalo k napsání souboru krátkých próz, jež nazval symbolicky Pálenka, protože tento 

tradiční venkovský nápoj, určený k překonání chladu, horka, samoty a smutku, je jakýmsi 

společným jmenovatelem reálií zachycených ve 43 črtách.  („Pálenka ze švestek a kulovatek, to je 
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krev tohoto kraje…“, s. 19.) Avšak Hořavovy „prózy z Banátu“ nejsou popisem archaických 

pozůstatků češství nahlížených moderním blahobytným Čechem se směsí zvědavosti a 

přezíravosti. Stejně tak nejsou sebranými příběhy a dramaty krajanů žijících v těchto končinách 

Balkánu. Autor sice pokaždé vychází z drobné příhody, z nepatrného epického jádra, ale je to pro 

něj spíše záminka, jak vytvořit sugestivní obrazy působící současně na čtenářovu představivost i 

na všechny jeho smysly.  („…víno už je přezrálé, skoro černé, vosám nedá spát; vůně, omamná 

vůně vinohradu, omamná vůně vinného stínu… Chvíli jsme mluvili; jen chvilinku, u jídla, mezi 

sousty; teď mlčení, blaho doznívajícího slunka, ráj ticha, mír slabé uspávající kořalky… Sedíme 

pod přezrálou révou… harmonie chuti; harmonie šumů a ticha, harmonie vůní [i ten 

všudypřítomný kravský a koňský hnůj tu ve výsledku voní]“, s. 68.) 

K žánrové charakteristice Hořavových črt se jako nejvhodnější termín jeví „lyrizovaná 

próza“. Její motivy se řadí podle volných asociací, jak tomu bývá v poezii, věty velmi často 

působí jako verše s promyšleným eufonickým a rytmickým uspořádáním, pro důraz se opakují 

začátky nebo konce vět (anafora, epifora), některá slova či sousloví nabývají platnost refrénu. 

(„Vítr odvál sborové hlasy; vítr odvál mé marné melodie; veškerou dávnou hudbu odvál ostrý 

dunajský vítr; setřásl ji jako listí ze stromu; zbyly jen holé větve tohoto dětského, kolovrátkového 

menuetu…“, s. 99.) V autorské řeči se střídají dvě pásma: jedno se vztahuje k bezprostřední 

současnosti v banátské vesnici (děti ze školy, sousedé, director, falář…) a v jejím okolí 

(nezkrotná příroda od jara do zimy), druhé, silně autobiografické, je tvořeno neodbytným a stále 

se vracejícím proudem většinou trýznivých vzpomínek (dětství na severočeském sídlišti, 

sešněrovaná brněnská škola, pokus o únik do bavorského města na Dunaji), v nichž se jen 

málokdy a jen nakrátko zablýskl střípek štěstí…  Autor zvládá toto prolínání (podobně jako 

zacházení s bohatstvím češtiny) s lehkostí a přirozeností, která by poukazovala spíše na 

zkušeného prozaika než na debutanta. Není divu, že Pálenka získala v roce 2015 cenu Magnesia 

Litera za „objev roku“. O tomto talentovaném autorovi jistě zase po čase uslyšíme a již nyní se 

můžeme těšit na jeho další knížku, ať se bude týkat Banátu, anebo jiného místa, kam ho osud 

zavede. 

                      Libuše Valentová  

 

 

 

 * * * 

 

 

VEČER S RUMUNSKÝMI VÁNOČNÍMI TRADICEMI A PÍSNĚMI 

 

Řada členů Česko-rumunské společnosti navštívila kulturní večer věnovaný rumunským 

vánočním tradicím - Tradiții românești de Crăciun, který dne 3. prosince 2016 uspořádal 

Rumunský kulturní institut v Praze spolu se Sdružením Rumunů v České republice. V  Barokním 

refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze 1 zazněly klasické i lidové melodie v podání 

sólisty Nicolae Voiculeţe (Panova píšťala) a orchestru România, koledy a vánoční zvyky 

předvedl folklorní soubor z župy Alba s dirigentem Alexandrem Palem. 
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Foto Jaroslav Kadaňka 

 

 

             * * * 

  
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

 Ve druhém pololetí roku 2016 oslavili významné životní jubileum tito naši členové: 

  

    

paní PhDr. Helena HANTÁKOVÁ                        pan Ing. Jan MATOUŠEK 

paní Mgr. Zinaida IVANOV                                  pan Ing. Lucian PAPAZIAN  

paní Bc. Hana JANOŠKOVÁ                             pan Mgr. Tomáš VAŠUT  

paní Mgr. Irina KOLAŘÍKOVÁ  
 

   

     

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost v osobním životě a mnoho 

pracovních úspěchů. 

                                                                                                   Výbor Česko-rumunské společnosti 
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                     PF  2017 

                       Kresba Iriny Kolaříkové (pastel)               

 
 

Všem členům Česko-rumunské společnosti přejeme do nového roku 2017 

 hodně zdraví a štěstí. 

 

La mulţi ani! 
 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Zpravodaj Česko-rumunské společnosti vychází za finanční podpory členské základny. Příspěvky 

do Zpravodaje můžete zasílat na adresu: Česko-rumunská společnost, Katedra jihoslovanských a 

balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, náměstí Jana Palacha 2, 116 38    

Praha 1 nebo jnasinec@ff.cuni.cz. 
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