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Jirí Našinec (.d.)
odkud vítr vane. Antotogie povídek
z iihov'fchodní Evropy
Karolinurn 20]6 ,172 s.

V'ibor povídek ze zemijihov'ichodní Evropy,

iniciovanri a sestaven'/ na katedŤe jihostovansk'/ch

a balkanistick'ich studií FF UK, umoŽní čtenáŤ m

získat konkrétnější pŤedstavu o současném titerárním

dění v obtasti, která od nás není zeměpisně pŤítiš

vzdátená, nicrnéně její titeratura tu stáLe není

dostatečně známá a v povědomí mnoh ch čtenáÍrj si

uchovává jak.isi folklorní či exotick ráz. Studentské

pŤeklady povídek jsou čtivé a díky odbornému

dohledu zkušen ch učitel takÍka nevykazují obvykté

začátečnické nedostatky. AntoLogie obsahuje

devatenáct krátk.ich prÓz z poslední doby, jejichŽ

autoÍi zastupují šest národních titeratur - slovinskou,

chorvatskou, srbskou, butharskou, ru m unskou

a albánskou. V.fbor vedle Žijících ktasikŮ uvádí

v razné (a hojně pŤekládané) pŤedstavitete stŤední

generace a také m[adší, ate již ťrspěšné autory. MrjŽe

se proto stát podnětem k írvahárn o mnohotvárnosti

styt a postupr3 postmoderní pr6zy, v níž nacházíme

jisté společné jmenovate[e . vypravěčskou ich.
.formu, ironicko.groteskní vnímání soudobé|.ro

světa, fantastickou nadsázku, ved[e toho však i sklon

k reftexi-a esejističnosti. Pro české čtenáŤe bude

antologie objevem, neboť mu zprostŤedkuje pestré

záŽitky ze současného BaLkánu - od historick.fch

reminiscencí vztahujících se k sarajevskému atentátu

z roku l9l4 pÍes tragické osudy iLegálních emigrantŮ

mezi Tureckem a Řeckem aŽ k jemn m ana['/zám

zapovězen.ich lesbick./ch a incestních vztahrj nebo

k postavení ženy ve spotečnosti dosud ovládané

tradičními pŤedsudky.

Libuše Valentová

Lubomír Dotežel.
Po|.očas rozpadu
Gatén 2016,l35 s.

Česk.i Lingvista a naratolog Ltlbomír Dotežet, kterri se .

cetri život věnovaI teoretickému r4ízkumu literatury,

krátce pŤed svou smrtí pÍeběht na druhou stranu

barikády a vydal svou prozaickou prvotinu. A ve

čtyÍiadevadesáti letech nepÍišet s ničím menším, neŽ

s pŤíběhy tÍí životních lásek z poslední tÍetiny Života

vypravěče Květos[ava Gerbera, česko-kanadského

literárního vědce, jenŽ - jak autor zdrirazĎuje

v první kapitote - je sice fikční postava, ate zároveĎ -

má jisté autobiogiafické rysy. ltililostná triáda

zaČiná neštastnou táskou ke vdané ženě, která

mu aŽ v pokročilejším věku dala poznat ,,neživotí

bez smrti, neživotí duše,,, a pokračuje k tegáLnímu

a spokojenému vztahu s manžel"kotl" Poté, co tato

,,vynikající Žena je znehodnocena vráskami,,, pŤÍjde

na Ťadu tŤetí, o generaci mtadší studentka (,,někdy,

kdyŽ mtuvím odborně, vlhne,,). Té je věnována

postední a nejdetší část knihy, v niŽje zachycen

potočas hrdinova rozpadu pŤedevším Ve smyslu

sexuálním. Zpočátku poměrně konvenční titerární díto

se postupně mění ve velice gtevÍenri a krut'f popis

nastupující impotence, jeŽ je spojena se stupĎující se 
'

touhou po milované Ženě a která zároveĎ tvoŤí jakousi

pŤedzvěst blíŽící se smrti. Vztah v exotickrich kutisách

mexického venkova pÍechází od nenaplnitelného

' chtíče k žárlivosti pŤes trpěnr/ paraletní vztah aŽ ke

vzájemnérnu odcizení, pŤičemž emotivně vypjaté

kapitoty z posledního období jsou proloženy maity

obor.r partnerri. M Že to brit pÍehnané srovnání, ate

pÍi Četbě si Lze - zejména díky tématŮm, jako je táska,

stáÍí, chtíč a smrt * snadno Vzpomenout na pozdní

knihy Phitipa Rotha.

Karel Ksuba

Rainer Hermann
Konečná stanice Islámsklf stát?
PÍetoži|.i JiÍina a Petr Kučerovi
Academia 2016, l 15 s.

PubLikace věnované lslámskému státtr (|S) zaeaty brzy

po vzestupu této organizace r st jako houby podešti.

Tato záptava pÍinesla cenné novináÍské knihy' které

zpracovávají téma víceméně z první ruky, k nimŽ patŤí

-tÍeba publikace Patricka Cockburna nebo Jobbyho

Warricka. Batastu exploatujícího aktuá[ní a šokující

téma je ate nepÍeberně víc. K těm, kdo dostati chuť

Ííci své, protoŽe se oblasti zkrátka věnují, patŤí

i německ1Í novináŤ Reiner Hermann' Ten povaŽuje

vce|.ku oprávněně, byť nikoti origináLně, za pÍíčinu

vzestupu |S rozpad státu - ať už v Iráku nebo v S'irii.

Arabské jarQ, kter m dle něj tento proces započal, pak

oznaČuje za konec dekolonizace. QdstartovaLo totiŽ

rozklad hranic nar sovan'ich evropŠk mi impérii na

začátku dvacátého století - Ve skutečnosti ovšem

došto k tikvidaci jediné hranice, té mezi Irákem a S.irií.

I jiná Hermannova zobecnění jsou poněkud nadsazená,

napÍík|,ad načrtnutí hierarchické |.inie džihádjsmu

od obsazení vetké mešity v Mekce pŤes Usámu bin

Ládina k lslámskému státu. Takové linie se totiž

typicky ukazují vŽdy aŽ zezpětného pohledu.,Podobně

rozpačitě ptisobí i pŤítiš dosLovné lpění na paralele

současného stŤedov chodního konfliktu s tÍicetitetou

vátkou. Vcelku je kniha směsí truism a pŤetažen'/ch

interpretací. Jde na první pohLed o pŤíteŽitostnou,

horkou jehtou šitou práci, v níž jsou některé pasáŽe

čelově natahované fiako exkurs k historii v./chodních

kÍesťansk'ich církví), aby cel'/ text vydal na knihu,
.samu o sobě vcelku zbytečnou.

Matěj Metetec


