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ÚVODEM

Nakladatelství PROSTOR letos slaví třicáté výročí, neboť
vzniklo v prosinci roku 1989, a to jako přímý pokračovatel
samizdatové edice Prostor a stejnojmenné revue, která vycházela od roku 1982. Od té doby do konce roku 2018 vyšlo
v nakladatelství více než pět set titulů.
V hlavní ediční řadě převažuje próza. Jsou zde zastoupeni
jak čeští autoři – Aleš Palán, Josef Moník, Obonete S. Ubam –,
tak zahraniční spisovatelé – Peter Juščák, Maarten ’t Hart,
W. E. Johns. Zastoupeny jsou však i jiné žánry, například nové vydání biografie Coco Chanel od Lisy Chaneyové, eseje Miroslava Veverky Hledání Boha či práce Timothyho Snydera
Cesta k nesvobodě.
Náplň edice Obzor tvoří především historie a obecněji
kulturní dějiny s přesahem do ostatních společenskovědních
oborů. Letos zde vychází soubor esejů Zapomenuté 20. století Tonyho Judta, na jehož dílo se nakladatelství Prostor
dlouhodobě zaměřuje; jde již o pátý vydaný titul z jeho tvorby. V Obzoru vychází též zásadní a nepřekonaná monografie
o kompletních dějinách protektorátu Češi pod německým
protektorátem Detlefa Brandese, a to ve třetím českém vydání, které autor přepracoval a podstatným způsobem doplnil a rozšířil o cca sto stran.
V edici Střed, zaměřené na současnou moderní beletrii
a esejistiku, bylo v roce 2013 završeno vydávání kompletního prozaického díla světoznámého rakouského spisovatele Thomase Bernharda v celkovém počtu dvaadvaceti titulů.
V roce 2014 byl též uzavřen výbor z esejistického a prozaic
kého díla Jeana Améryho v počtu pěti titulů. Kompletně byla v edici Střed představena rovněž tvorba ruského spisovatele Leonida Cypkina. Letos se v edici představí mladý
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chilský spisovatel Diego Zúñiga, zkušený rakouský prozaik
Norbert Gstrein a se svými povídkami Alena Wagnerová.
Už třetím rokem vycházejí knížky s květinovým motivem
na obálce v edici Pozdní sběr. Ta přináší v nových, nebo revidovaných překladech díla cizojazyčných autorů, se kterými se český čtenář mohl setkat v průběhu 20. století. Díla,
dnes možná pozapomenutá anebo zapadlá, která však na vinici času dozrála a prokázala svou trvalou hodnotu. Hlavním autorem v této edici je W. Somerset Maugham. Letos
zde vychází již jeho pátý titul O údělu člověka.
Próze psané ženami je od roku 2018 vyhrazena edice Astra. Čtenář se zde setká především s prózami světoznámé
italské prozaičky Eleny Ferrante. Představí se rovněž první
díl úspěšné trilogie – rodinné ságy – Dcery nové doby německé spisovatelky Carmen Kornové. Z českých autorek je
zastoupena novým románem Iva Tajovská.
V edici Globus vycházejí rovněž od roku 2018 díla, která
reagují na celosvětové problémy a výzvy, ať už v oblasti politiky, vědy, společenského či obecně civilizačního vývoje. Letos to bude především práce amerického politologa Yaschi
Mounka Lid versus demokracie, která se zaměřuje na současnou celosvětovou krizi liberální demokracie, a práce slavného astrofyzika a popularizátora vědy Michia Kakua Budoucnost lidstva.
redakce nakladatelství PROSTOR
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TITULY ROKU 2019

Lisa Chaneyová
Coco Chanel
Pohled zblízka
Gabrielle Chanelová (1883–1971) alias Coco Chanel se vyšvihla z chudých poměrů, dosáhla jedinečného společenského vzestupu, způsobila revoluci v dámském odívání
a stala se nejvlivnější módní návrhářkou 20. století. Legendárními se staly její četné milostné vztahy, jejichž dramatické a tragické podrobnosti často dřívějším životopiscům
unikaly: vtipná a uhrančivá Coco byla múzou, patronkou
či milenkou Picassa, Dalího, Stravinského a dalších pozoruhodných osobností včetně ruského velkoknížete Dmitrije
Pavloviče či vévody z Westminsteru, nejbohatšího člověka v Anglii té doby.
Lisa Chaneyová ve své
biografii čerpá i z nově objevené milostné korespondence. Poprvé rovněž odkrývá zasutá témata jako
Coco a drogová závislost,
její lesbické vztahy nebo poměr s německým důstojníkem za druhé světové války.
Coco Chanel však pronikavě zasáhla také do vývoje
moderního umění a nový
životopis této moderní ženy
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par excellence líčí její osobnost se všemi podrobnostmi. Odhaluje tak vnitřní motivaci, tvůrčí energii i skrývaná utrpení
této emocionální, rozporuplné a často nepochopené ženy.
vázané, stran 440 + 24 stran fotografické přílohy, 3. vyd.,
v PROSTORU 1., 497 Kč; e-kniha 224 Kč

Obonete S. Ubam
Sedm let v Africe
Příběh českého syna nigerijského krále
Odvahu nevzdat boj, který se zdá předem ztracený,
projevil autor po smrti svého otce, když dobrovolně
odešel z Česka do Nigérie,
aby odvrátil pád hrozící
jeho rodině. Do Afriky se
vrací jako dědic otcova trůnu, následuje volání dávné
rodové tradice a přebírá
odpovědnost za osud rodiny, kterou však sotva zná.
Na této cestě nachází nejen
své kořeny a novou identitu, ale často se také ocitá
na pokraji smrti, opuštěn
blízkými i svou životní láskou a vydaný všanc jednomu z nejnebezpečnějších míst naší
planety. Skutečný příběh přináší čtenářům syrovou výpověď o drsném životě na africkém kontinentu a ukazuje, že
i v nejtěžších chvílích si lze zvolit cestu svobody a naplnit
své životní poslání.
brožované, 304 + 24 stran fotografické přílohy,
347 Kč; e-kniha 209 Kč
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Maarten ’t Hart
Osud tažných ptáků
Mokřady jihozápadního Nizozemí jsou útočištěm ptactva,
které fascinuje nadějného biologa Maartena. Pravidelně vyplouvá na svá pozorování, aby v přírodě našel harmonii,
kterou postrádá mezi lidmi. Příběh se plynule pohybuje mezi přítomností a minulostí.
Minulost čtenáři odkrývá
přísnou kalvinistickou výchovu jedináčka v rodině
zelináře v padesátých letech, v přítomnosti sledujeme Maartenovu láskyplnou
péči o umírající matku, jeho
badatelské výpravy a snahu
o sblížení se ženami, které komplikují jeho vnitřní
strachy.
Román slavného nizozemského
spisovatele
a biologa připomíná svou
podmanivou
atmosférou
obrazy starých holandských
mistrů. Cit pro vnímání přírody, jemné psychologické postřehy a intenzivní dramatické
scény zajistily příběhu s autobiografickými rysy přízeň evropských čtenářů. Knihy, která byla též zfilmována, se prodalo již dva a půl milionu výtisků.
brožované, 232 stran, 287 Kč; e-kniha 172 Kč
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Josef Moník
Pazdera pláče a jiné povídky
V souboru dvanácti povídek
autor zachytil jak předrevoluční osudy různorodých hrdinů, tak peripetie, s nimiž
se potýkala společnost v devadesátých letech. Výjimku
tvoří literární zpracování
pohnutého života italského
šlechtice z doby renesance,
které autor pojal v duchu
tehdejších žánrů. Společným rysem Moníkových
povídek je nadsázka, lehkost jazyka a melancholická
poetičnost, která prosvítá
v mnohých jeho textech.
Propracovanost postav ukazuje na autorovu výbornou znalost lidí ze širokého spektra
společnosti od mafiánského podsvětí až po nejbohatší vrstvy, z nichž nejlépe vychází takzvaný obyčejný člověk, který
se často nechtěně a proti své vůli stává hrdinou. Na lidské
slabosti nahlíží autor s ironií, přesto však laskavě a s pochopením.
brožované, 140 stran, 187 Kč; e-kniha 112 Kč

Aleš Palán
Miss exitus
Ema, pracovnice domácího hospicu, který poskytuje péči
umírajícím klientům v jejich domovech, zažívá během jediného dne několik zásadních životních zvratů. Po rozchodu
se svým přítelem míří neplánovaně k umírající klientce paní
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Neomytkové a jejímu psychicky labilnímu synu Borisovi.
Stará paní není jen pacientka, ale zná také tajemství propojující obě rodiny, které Emě až doposud zůstávalo skryté.
Mladou ženu zaměstnává
nejen starost o umírající,
v patách je jí neustále studentka Zuzana, která si jako místo svého studijního
projektu vybrala právě domácí hospic a jeho klienty.
Ani Boris není Emě v péči
o matku nápomocný, zvlášť
když odejde z domu, a místo něj se přede dveřmi objeví policie…
Aleš Palán citlivě zachycuje situace kolem odchodu nevyléčitelně nemocného člověka, poutavě a do
hloubky odkrývá psychiku
ženy procházející náročným
životním obdobím a zároveň vedle existenciálních problémů
odkrývá i ty celospolečenské, jako je dědictví komunismu či
privatizace a „podnikání“ v devadesátých letech.
brožované, 232 stran, 247 Kč; e-kniha 149 Kč

Peter Juščák
A nezapomeň na labutě!
Autor v románovém zpracování zachycuje skutečné osudy
žen odvlečených po druhé světové válce do sovětského gulagu z různých koutů střední Evropy, přičemž jeho protagonistka Irena Kalaschová pochází z Československa. Umělecká výpověď o stalinských trestaneckých táborech je o to
působivější, že zlo je tu pácháno na ženách, zpravidla zcela
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nevinných a ocitnuvších se
na Sibiři často z těch nejabsurdnějších důvodů.
Ústřední příběh Ireny
Kalaschové je o fatální nespravedlnosti, ztrátě rodiny a přátel, o utrpení
a mateřské lásce, o vzdoru
a vůli nikdy se nepoddat.
Prostřednictvím jejích osudů nahlédneme do života
ženského kolymského lágru
na Dálném východě. Tvoří
ho nejen trestankyně žijící
a pracující v otřesných podmínkách, ale i řada dalších
tragických či bizarních postav, zejména dozorkyň. Ti všichni vytvářejí předivo složitých
vztahů, avšak táborový svět není rozdělen na dobré a špatné,
ale na lidi s nadějí a bez ní.
brožované, 400 stran, 397 Kč; e-kniha 239 Kč

Timothy Snyder
Cesta k nesvobodě
Rusko, Evropa, Amerika
Liberální demokracie není absolutním vítězem studené války
a ohlášený konec dějin se nekoná. Vladimir Putin se opevnil
ve své mocenské pozici a fašistické představy o potřebě pevné
ruky začínají ve světě opět rezonovat.
Rusko vede kybernetickou válku v Evropě a Spojených
státech, využívá svých nových spojenců mezi nacionalisty,
radikály a oligarchy, aby snižovalo důvěryhodnost demokratických institucí. Výsledkem současného trendu jsou brexit,
Donald Trump, všeobecný vzestup populismu a čím dál
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patrnější zranitelnost západní společnosti.
Na základě velkoryse pojatého výzkumu a prostřednictvím událostí poslední
doby v Rusku, na Ukrajině,
v USA i v Evropě ukazuje
Snyder podstatu hrozícího
nebezpečí. Pomáhá porozumět, proč jsou tradiční
politické ctnosti prospěšné
a kterou z nabízených možností bychom si měli zvolit:
rovnost, nebo oligarchii, individualitu, nebo totalitu,
pravdu, nebo lež. Ohromující svědectví o vzestupu autoritářství jde hlouběji než novinové titulky a nabízí nám cestu
ven ze všeobecné nejistoty.
vázané, 360 stran, 399 Kč; e-kniha 200 Kč

Miroslav Veverka
Hledání Boha
Eseje navazují na autorovu úspěšnou, odborníky i veřejností
oceňovanou knihu Evoluce svým vlastním tvůrcem. Od velkého třesku ke globální civilizaci (2013). Veverka přehledně a čtivým způsobem mapuje dějiny teologického myšlení
a osvětluje základní pojmy, jako je panteismus, deismus či
teismus, a podrobně rozebírá rozmanité důkazy Boží exis
tence, jak byly vypracovány v různých obdobích evropské
teologie a filozofie. Zvláštní pozornost věnuje teologickému
myšlení 20. století, které reagovalo na rozvoj vědeckého poznání. Moderní teorie stvoření je tu představována zejména
tzv. antropickým principem, případně Bohem velkého třesku.
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Autor však nezůstává jen
u myšlení a teoretických
konceptů. V několika kapitolách se věnuje reálným
náboženstvím od animismu
a polyteismu přes tři velká
monoteistická náboženství
– judaismus, křesťanství,
islám – až k jednotlivým vírám a mytologiím Východu.
Veverka nezastírá kritičnost
zejména vůči hlavním monoteistickým náboženstvím,
ale zároveň má hluboké pochopení pro lidské hledání
Boha a něčeho, co nás přesahuje.
brožované, 360 stran, 347 Kč; e-kniha 209 Kč

Elena Ferrante
Pláž v noci

Elena
Ferrante
Pláž
v noci

Krátká ilustrovaná pohádka nejen pro děti od Eleny
Ferrante, autorky tetralogie
Geniální přítelkyně, je svou
tematikou propojená s jejím
dalším románem Tajemná
dcera. Ferrante rozvinula
motiv ztracené panenky Celiny, která byla malou holčičkou jménem Mati ponechána na konci dne na pláži
napospas svému osudu. Mati
totiž dostala kotě, a Celina si
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připadá zrazená a opuštěná. V noci zažívá neuvěřitelná, často
děsivá a tajemná dobrodružství, pociťuje strach a zakouší žárlivost. S východem slunce ale zjišťuje, že nic není takové, jaké
se to předchozího dne zdálo být. Knížka je bohatě ilustrovaná
Marou Cerriovou, jednou z nejžádanějších evropských ilustrátorek, která pravidelně spolupracuje s novinami a časopisy.
brožované, předběžně 44 stran a 147 Kč; vyjde 10/2019

W. E. Johns
Biggles od velbloudích stíhaček
Biggles, ani ne dvacetiletý
mladík, je za první světové
války vyslán se svým letad
lem na frontu do Francie,
aby bojoval proti nepříteli.
Vypětí ze střetů je obrovské,
piloti se musejí vyrovnávat s neustálým ohrožením,
prožívají ztrátu svých druhů,
ale zažívají také sílu přátelství utužených válkou.
Titul patří do legendární
série téměř stovky knih mapujících dobrodružství britského letce Jamese Biggles
wortha za první a druhé
světové války. Už od prvního českého vydání Bigglese od velbloudích stíhaček z roku 1938 obsahuje obsahuje kniha tradičně povídky ze dvou Johnsových knih The Camels Are Coming a Biggles of the Camel Squadron. Nyní vychází v kompletně revidovaném překladu, poprvé s desítkami unikátních
barevných ilustrací, které potěší nejen čtenářovo srdce, ale
zejména klukovskou duši nejednoho dospělého.
brožované, předběžně 400 stran a 497 Kč; vyjde 11/2019
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Aleš Palán
Jako v nebi, jenže jinak
Samotáři nežijí jen na Šumavě. Aleš Palán, autor
bestselleru Raději zešílet
v divočině, přináší setkání
s dalšími solitéry žijícími
stranou civilizace. Rok a půl
za nimi jezdil do odlehlých
oblastí od Chodska po Bílé
Karpaty, od Jizerských hor
po Beskydy.
V knize Jako v nebi, jenže
jinak najdeme rozhovor se
ženou, která na horské samotě pár kilometrů od slovenských hranic žije v podstatě celý dlouhý život. Setkáme se s chlapíkem, který před dvaceti lety koupil staré
vojenské auto a v něm se od té doby skrývá mezi jihočeskými rybníky. Nahlédneme dokonce do poustevny jediného
současného poustevníka, františkána bratra Anděla.
Setkání s českými a moravskými samotáři opět přináší vyhraněné postoje, neopakovatelné životní příběhy a notnou
dávku přírodní mystiky. Oproti knize Raději zešílet v divočině pak navíc i nečekanou porci humoru.
O fotografický doprovod knihy Jako v nebi, jenže jinak se
postarala Johana Pošová.
vázané, předběžně 368 stran a 497 Kč; vyjde 10/2019
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Tomáš Macek
Příběhy Corsa rosa
Sto ročníků Giro d’Italia
Kniha volně navazuje na
Příběhy Staré dámy, které
vyšly v nakladatelství PROS
TOR v roce 2013 a poté
ještě ve třech dalších vydáních a zabývaly se historií
cyklistického závodu Tour
de France. Tentokrát se zaměřujeme na druhý z tria
slavných třítýdenních závodů – Giro d’Italia. Také ten
každoročně přitahuje pozornost milionů fanoušků
na celém světě a v roce 2017
završil i on první stovku
svých ročníků. V posledních
letech, s přibývajícími úspěchy českých cyklistů, je Giro stále
více sledované rovněž v Česku. V roce 2018 navíc bude závod
mimořádně atraktivní i proto, že poprvé v historii odstartuje mimo evropské území – ve Starém Městě v Jeruzalémě.
Stejně jako Příběhy Staré dámy, jsou i Příběhy Corsa rosa
vybaveny unikátními dobovými fotografiemi a bohatým sta
tistickým přehledem.
vázané, 640 stran, 2., opravené vydání, 997 Kč;
e-kniha 359 Kč
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Siegfried Lenz
Přeběhlík
Román jednoho z nejvýznamnějších německých poválečných
spisovatelů otevírá téma dezerce, které bylo v Německu po
druhé světové válce tabuizované. Také z toho důvodu vyšel
román, původně napsaný
roku 1951, až dva roky po
autorově smrti v roce 2014,
poté co byl nalezen v jeho
pozůstalosti.
Hlavní postavou románu je mladý voják Walter
Proska, který dezertuje
k Rudé armádě poté, co je
jeho jednotka rozprášena
partyzány. Poutavý, čtivý
příběh plný zvratů a umělecky působivé ztvárnění slouží autorovi k zamyšlení nad
závažnějšími tématy, která
s dezercí vojáků souvisela;
reflektuje vojenskou čest, svědomí a morálku, bez patosu se
dotýká také vlastenectví a německého nacionalismu. Román
je považován za milník poválečné německé literatury předávající závažné poselství o spravedlnosti a vině.
brožované, předběžně 264 stran a 277 Kč; vyjde 10/2019

Siegfried Lenz
Přeběhlík
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Timothy Garton Ash
Rok zázraků
Svědectví o revoluci roku 1989 ve Varšavě,
Budapešti, Berlíně a Praze
Svazek reportáží světoznámého britského historika,
politologa a publicisty představuje jedinečné zachycení
převratných událostí roku
1989, tak jak postupně zasáhly čtyři středoevropské
komunistické režimy včetně
tehdejšího Československa.
Autor se přitom soustřeďuje na klíčové události daného historického okamžiku
v podobě červnových voleb
v Polsku a pohřbu Imreho
Nagye v Maďarsku a listopadového pádu berlínské zdi a „sametové revoluce“ v Československu, jimž byl osobně přítomen, a se svou charakteristickou erudicí, osobní angažovaností i jemným humorem
podává nezapomenutelné svědectví o revoluční proměně, jež
definitivně změnila tvář střední a východní Evropy. V nakladatelství PROSTOR kniha vychází ve třetím vydání u příležitosti třicátého výročí sametové revoluce s novým autorovým
doslovem.
brožované, předběžně 160 stran a 227 Kč; vyjde 11/2019

Timothy
Garton Ash
Rok zázraků
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Aleš Palán / Jan Šibík
Návrat do divočiny
Všechno důležité jsem našel mezi šumavskými samotáři
V knize Raději zešílet v divočině přinesl spisovatel Aleš Palán rozhovory s šumavskými samotáři. Zaznamenal jedinečné příběhy lidí, kteří žijí
skryti v maringotkách a na
horských samotách, někteří
zcela bez identity. Výpovědi
solitérů z nejrozsáhlejšího
českého pohoří zaznamenaly mezi čtenáři nebývalý
ohlas, titul se stal bestsellerem a v anketě Lidových
novin získal ocenění Kniha
roku. Aleš Palán i fotograf
Jan Šibík ovšem jezdí na Šumavu dál. Výsledkem jejich
návštěv je kniha Návrat do
divočiny. Jan Šibík zde přináší nové fotky, Aleš Palán
pak své zamyšlení nad tím, co mu tři roky se samotáři daly,
čím ho tito lidé nejvíc oslovili a proč je má tak rád. Zveřejňuje
také příběhy, které se do knihy Raději zešílet v divočině nedostaly.
vázané, předběžně 368 stran a 497 Kč; vyjde 11/2019

Aleš Palán
Návrat do
divočiny
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Yascha Mounk
Lid versus demokracie
Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit
Autoritářští populisté po
celém světě – od Indie
po Turecko a od Polska po
Spojené státy – rozšiřují a upevňují svůj politický
vliv a moc. Máme-li porozumět tomu, jak velkou hrozbu tento vývoj představuje
a jak se mu lze bránit, musíme nejdříve pochopit příčiny atraktivity a stability,
jimž se liberální demokracie po druhé světové válce
v globálním měřítku těšila,
a popsat tendence, jež tuto
stabilitu v konečném výsledku narušily. Yascha Mounk
spatřuje klíčový problém v odloučení obou bytostných složek
liberální demokracie, tedy garantování lidských a občanských
práv na jedné straně a schopnosti řídit se aktuální lidovou vůlí na straně druhé. Narušením rovnováhy, jež je pro liberální
demokracii životně nutná, vznikají dvě problematické formy:
nedemokratický liberalismus, v němž obyvatelstvo ztrácí vliv
na počínání politických elit, a neliberální demokracie, v níž
vůle lidu potlačuje práva jednotlivců a menšin.
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Autor se snaží vystihnout specifické příčiny, jež posilují
přitažlivost autoritářských programů, a navrhuje konkrétní
kroky do budoucna, zahrnující též nastolení tolerantního, inkluzivního pojmu národa.
brožované, 384 stran, 397 Kč; e-kniha 239 Kč

Michio Kaku
Budoucnost lidstva
Kniha slavného astrofyzika
a popularizátora vědy Michia Kakua ukazuje, kam
by lidstvo mohlo dospět
v oblasti kosmických letů,
zlepšování člověka a osidlování vesmíru. Mimo jiné
se zabývá cestováním na
Mars, hledáním mimozemského života, kombinováním lidské báze s robotikou
a uvažuje také o možných
stupních vývoje vesmírných
civilizací. Zamýšlí se rovněž
nad možnými scénáři vývoje či zániku vesmíru a způsoby, jak by budoucí lidská
civilizace mohla přežít i jemu navzdory. Autorův pohled je
optimistický, a přestože možné negativní dopady technologie nepřehlíží, zaměřuje se spíše na výsledky a přínos rychle
se rozvíjejícího lidského poznání. Každé z témat je podepřeno autorovou špičkovou znalostí vědy a kniha je díky nebývalému vypravěčskému talentu přístupná všem zájemcům
o vesmírné perspektivy lidské budoucnosti.
brožované, 456 stran, 397 Kč; e-kniha 239 Kč
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Tony Judt
Zapomenuté 20. století
Osobnosti, události, ideje
Brilantní britský historik,
který se jako univerzitní
profesor specializoval na
moderní evropské dějiny,
shromáždil 23 esejí z let
1994–2006. Na pozoruhodné škále osobností, událostí
a idejí provádí Tony Judt
nemilosrdnou pitvu iluzí po
studené válce, že velké konflikty jsou bezpečně za námi
a že svět vstoupil do epochy
míru a demokracie. Ukazuje, na co z historie 20. století
zapomínáme a jak velká její část byla obětována mýtu
o popření paměti. Nabízí cestu zpět ke smyslu dějin, který
naléhavě potřebujeme.
brožované, 512 stran, 497 Kč; e-kniha 299 Kč
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Detlef Brandes
Češi pod německým protektorátem
Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945
Zásadní monografická práce o dějinách Protektorátu vyšla
poprvé česky v roce 1999. Pro současné vydání ji autor podstatně přepracoval, doplnil o cca sto rukopisných stránek,
v nichž zohlednil vývoj poznání dané problematiky až do
současnosti a v některých dílčích aspektech korigoval své
závěry.
Profesor Detlef Brandes, známý a všeobecně
uznávaný německý historik specializující se mj. na
česko-německé vztahy ve
20. století, zachycuje ve své
práci kompletní dějiny tzv.
Protektorátu Čechy a Morava. Na základě podrobného
studia jak českých, tak německých pramenů podává faktograficky bohatou
syntézu německé okupační
politiky, české kolaborace
a odboje, jakož i všech stránek veřejného života v Čechách a na Moravě v letech 1939–1945. Oč zdrženlivější
je ve svých explicitních hodnoceních, o to více promlouvají
uváděná fakta. Monografický charakter práce, jakož i šíře
a hloubka zpracování dané tematiky nemá obdoby v české
ani německé literatuře. Pro svou mimořádnou objektivitu je
ceněna německými i českými historiky a jako základní dílo
zůstává nepřekonána. Tento její význam podtrhuje i autorův
mimořádný přínos pro současné, tj. třetí české vydání díla.
brožované, předběžně 720 stran a 697 Kč; vyjde 9/2019

Detlef
Brandes
Češi pod
německým
protekto
rátem
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Dietrich Schwanitz
Vzdělanost jako živý dialog s minulostí
Vše, co musíte vědět, chcete-li rozumět přítomnosti
Naše vědění prochází v současnosti hlubokou proměnou
a vše obecně je v západní kultuře již delší dobu pociťována
krize vzdělávacího systému,
případně úpadek klasického vzdělání. Práce Dietricha
Schwanitze se pokouší reagovat na tuto situaci a nově
stanovit, co je základem naší vzdělanosti.
V první části, nazvané
Vědění, skicuje autor obrysy klasické vzdělanosti.
Dějiny Evropy představuje
jako velký příběh od antiky
přes utváření evropských
států ve středověku až po
modernizaci, revoluce a velké katastrofy 20. století.
Provází nás rovněž literaturou, uměním, hudbou, filozofií,
ideologiemi, teoriemi a vědeckými obrazy světa.
Ve druhé části, nazvané Znalost, se zabývá komunikací,
„infrastrukturou vzdělanosti“, například řečí, světem knih
a novin. Die trich Schwanitz zde pojednává o pravidlech, podle kterých se komunikuje mezi vzdělanci, a zejména o způsobech, jak vědění používat.
Kniha tedy není prvořadě koncipována jako vzdělanostní
suma, ale je nesena úsilím vzdělanost defi novat, vymezit,
a zároveň v konkurenci s technicistními a technickými „informacemi“ obhájit její potřebu v nové době. Autor se snaží
vymezit její jádro, kořeny a různým způsobem naznačit, jak
se vzdělání dobrat a kudy se ubírat, aby se z návodu na vzdělanost stalo vzdělání skutečné.
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Schwanitzova encyklopedická práce vyšla od doby svého
vzniku v roce 1999 už ve více než třiceti vydáních a byla přeložena do řady cizích jazyků. Česky vychází od roku 2011 již
ve třetím vydání.
brožované, 552 stran a 580 Kč; vyjde 11/2019
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Diego Zúñiga
Mlha nad Iquique
Novela Mlha nad Iquique vypráví o nefungující rodině
z pohledu mladého chlapce, studenta žurnalistiky, vyrůstajícího s rozvedenou matkou v chudých poměrech.
V knize líčí, jak jede s otcem a jeho novou rodinou
z hlavního města Santiaga
přes poušť na sever a pak
za hranice do Peru, kde
mají chlapci udělat nové
zuby. V krátkých kapitolách
se střídají lyrické pasáže
a popisy odosobněné pusté
krajiny s jednoduchým dějem a s protagonistovými
představami o budoucnosti. Autorův styl je stručný
a přesný, zachycuje mrazivou prázdnotu krajiny, odrážející osiřelost vypravěčova života. Působivý, naléhavý a zároveň velmi čtivý text lze
číst jako metaforu neuspokojivého života v postdiktatuře,
kde nikdo nebyl potrestán za zločiny proti lidskosti, i jako
smutný obraz rozpadu moderní rodiny.
Diego Zúñiga (1987), představitel nejmladší generace
chilských spisovatelů, se narodil v Iquique na severu země.
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Jeho první povídky vznikly v literárním kurzu, kam se zapsal
v šestnácti letech. Později si jako studijní obor zvolil žurnalistiku, kterou vystudoval na katolické univerzitě v Santiagu. Jeho první vydanou knihou se stala v roce 2009 novela
Mlha nad Iquique (Camanchaca), která zaznamenala velký
ohlas a byla přeložena do mnoha jazyků včetně angličtiny
a francouzštiny. V roce 2015 navázal románem Racimo (Kazetová bomba), inspirovaným skutečným příběhem sériového vraha. Jeho zatím poslední vydanou a rovněž úspěšnou
knihou se stala v roce 2016 sbírka povídek s názvem Niños
héroes (Dětští hrdinové). Zúñiga získal mnoho literárních
cen a v roce 2017 byl zařazen mezi třicet devět nejlepších
latinskoamerických spisovatelů do čtyřiceti let.
vázané, 128 stran, 197 Kč; e-kniha 119 Kč

Norbert Gstrein
Anglické roky
Severní Atlantik, 2. červenec 1940. Arandora Star, bývalý luxusní parník pod britskou vlajkou, je během cesty na
Newfoundland potopen. Na palubě se nachází přes tisíc internovaných, mezi nimi i vězeň, jehož identita je nejasná.
O zániku lodi se o padesát let později dozví mladá žena,
když sleduje stopy spisovatele Gabriela Hirschfeldera, který
pocházel z Rakouska a před smrtí se přiznal, že za války zabil muže.
V románu Anglické roky Norberta Gstreina se vypráví
zpola detektivní příběh odehrávající se dílem během druhé
světové války ve Velké Británii, která držela v internačních
táborech muže, o nichž se domnívala, že představují nebezpečí, a do jednoho „pytle“ sesypala jak nacisty, tak třeba i židovské uprchlíky, a dílem několik desetiletí po jejím konci,
kdy se teprve rozvíjí pátrání po hypotetické vraždě, jež se
měla odehrát právě v čase války. Pátrání po tom, co se stalo,
provází ale také otázky po možnosti pravdu zjistit. S nimi se
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pojí i další: co vytváří lidskou identitu, co znamená
identita židovská, jaká je
povaha našich lidských příběhů, vznikajících právě vyprávěním?
Známý rakouský prozaik
Norbert Gstrein (1961) studoval matematiku v Innsbrucku a později v USA na
Stanfordu. V literatuře debutoval už v roce 1988 povídkou Einer (Jeden). Svůj
nejslavnější román Anglické roky vydal v roce 1999
a o rok později také jeho
pokračování Selbstportrait
mit einer Toten (Autoportrét s mrtvou). Ve svých dílech často experimentuje s pozicí
vypravěče a s jeho perspektivou.
vázané, 312 stran, 297 Kč; e-kniha 179 Kč

Alena Wagnerová
Cestou životem
Alena Wagnerová (1936), spisovatelka, překladatelka a vydavatelka, se narodila v Brně a od roku 1969 žije v Německu.
Publikuje od šedesátých let, zejména sociologické studie, eseje
a prózu. Píše česky i německy. Sepsala biografii Sidonie Nádherné (2010), české a evropské osobnosti, jejíž život se odehrával na pozadí první poloviny 20. století, a české novinářky
Mileny Jesenské (1996). Kniha V ohnisku nepokoje (2003)
obohacuje kafkovskou literaturu o pohled na spisovatelovu
rodinu. Próza Dvojitá kaple (1991) je autorčiným osobním vyznáním a popisuje její cestu sebepoznání. Žena za socialismu
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(2017) je překladem sociologické monografie vydané
původně v Německu. Dlouhodobě a systematicky se
zabývá
česko-německými
vztahy. Připomeňme rozhovory s Němci a Čechy ze Sudet – Odsunuté vzpomínky
(1993) a Neodsunuté vzpomínky (2001) nebo publikaci o německých odpůrcích
nacismu v Československu
A zapomenuti vejdeme do
dějin (2010).
Cyklus povídek Cestou životem vznikal v průběhu autorčiny dosavadní literární
a životní pouti s cílem zbavit zapomenuté lidské osudy pomíjejícnosti. V jistém smyslu
jde také o autobiografický román v příbězích, ačkoli autorka
sama zůstává v pozadí. Způsob jejího vyprávění nepostrádá
esejistické rysy a někdy má charakter dokumentárního záznamu. Wagnerová klade důraz na vypjaté osobní situace,
těžiště často leží v historických a společenských okolnostech.
Existenciální rozměr autorčiny umělecké i lidské zkušenosti
podtrhává vstupní a závěrečný text cyklu.
vázané, 224 stran, 247 Kč; vyjde 9/2019

30

W. Somerset Maugham
O údělu člověka
Částečně autobiografický román jednoho z nejvýznamnějších
anglických romanopisců 20. století líčí osudy Philipa Careyho,
jemného a citlivého mladého muže s tělesnou vadou,
který trpí tíživými pocity
méněcennosti. Hrdinu sledujeme od dětství a až doby,
než začne působit jako lékař
a v obětavé práci pro druhé
nachází smysl života a východisko z bludného kruhu,
ve kterém uvízl. Vypravěč
provází Philipa nejen různými etapami jeho života na
přelomu 19. a 20. století, ale
také s ním cestuje po různorodých částech Evropy: od
úzkoprské Anglie přes vážné
Německo až po bohémskou
Francii. Hrdinův život je paralelou k pocitům skepse, pesimis
mu a pochybnostem celé mladé generace z přelomu století,
tedy epochy secese, kterou se Maughamovi podařilo skrze
Philipovo nitro autenticky vylíčit a zároveň dokázal s dokonalou znalostí lidské psychiky popsat vzdálená zákoutí jeho duše
a často marné hledání mladého člověka.
brožované, 744 stran, 497 Kč
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Elena Ferrante
Geniální přítelkyně 1
Román Geniální přítelkyně je prvním dílem stejnojmenné tetralogie, která už
uchvátila čtenáře bezmála
na celém světě a vzbudila
zaslouženou pozornost literární kritiky (poslední díl byl
mj. nominován na italskou
cenu Strega a dostal se mezi
šestici kandidátů na Mezinárodní Man Bookerovu cenu).
Neapolská periferní čtvrť
Luzzatti (v textu však její název nikdy nezazní), padesátá
léta minulého století. Právě
tam a tehdy začíná příběh
jednoho ženského přátelství.
Jeho vypravěčkou je Elena,
která už jako stará žena vzpomíná na svůj život, který byl, kam
její paměť sahá, vždycky ovlivňován silnou osobností geniální
Lily. Sama je přitom klíčovou postavou zas pro Lilin osud,
v jejích očích je tou geniální kamarádkou naopak ona. Úhelným kamenem jejich komplikovaného vztahu je snaha obstát
v mužském světě, jehož konvenční hranice jsou pro ně stejně
tak svazující jako hranice jejich čtvrti plné pokrytectví a násilí.
Čtenář se v románu seznamuje nejen se dvěma hlavními
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hrdinkami, ale i s celým mikrokosmem neapolské čtvrti propojené hustým předivem konvencí a vášní, jehož kořeny sahají
až do doby fašismu, do let druhé světové války, do světa „před
Elenou a Lilou“. Vypravěčka nás sice na vzorku jedné čtvrti
provede vývojem italské společnosti od poválečné chudoby až
k ekonomickému zázraku šedesátých let, zasvětí nás do ideologických i přízemních sporů mezi komunisty a camorristy, ale
ústředním tématem románu i celé série zůstává přátelství vzájemně odlišných hrdinek, vylíčené s až nemilosrdnou otevřeností jako systém „spojených nádob“, jako bolestné zrcadlení,
jako celoživotní soupeření, jako pevné pouto, které často škrtí.
brožované, 296 stran, 347 Kč; e-kniha 174 Kč

Elena Ferrante
Dny opuštění
Ve druhém románu Eleny Ferrante, stejně jako ve všech pozdějších, je hlavní hrdinkou žena stržená vírem svých emocí
a dávných vzpomínek. Olgu,
spisovatelku žijící v Turíně,
která se vzdala své kariéry
ve prospěch rodiny, opustí
zdánlivě bezdůvodně manžel
a nechá ji topit se v pochybách a klamných nadějích na
jeho návrat. Olga se nejprve
snaží žít jako doposud a zůstat za všech okolností klidná, ale do mysli se jí neustále
vkrádá vzpomínka z jejího
dětství v Neapoli na opuštěnou ženu, kterou ona sama
přezdívá Chudinka. Té se za
žádnou cenu nechce podobat,
ale jak se odkrývají důvody
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manželova odchodu, propadá se stále víc do beznaděje, deprese a neschopnosti postarat se o svou rodinu. Elena Ferrante
dokázala pád své hrdinky na dno vylíčit s naléhavou intenzitou
a detailně popsala hluboké výkyvy mezi zdánlivým vnitřním
klidem a hysterií, které doprovázely Olžin přerod závislé ženy
v samostatnou bytost.
brožované, 232 stran, 247 Kč;
e-kniha 149 Kč, audiokniha 299 Kč

Iva Tajovská
Hořící nebe
Příběh situovaný do východních Čech a volně navazující na
autorčin román Odpusť, že jsem se vrátil přibližuje osudy lidí, kteří jsou po prodělaném
strádání během Velké války
o dvacet let později znovu
konfrontováni s dopady válečných útrap. Sleduje, jak
chatrná skořápka propagandou prezentovaného poklidného a bezpečného života
v protektorátu byla nahlodávána sílícími represemi gradujícími během heydrichiády
a likvidace odbojového hnutí.
Utrpení pardubických obyvatel bylo završeno v druhé polovině roku 1944, kdy město
zažilo bombardování Spojenců, kterým se až napotřetí podařilo dokončit likvidaci rafinerie vyrábějící syntetický benzín.
Román je psychologickou sondou do životů obyčejných lidí
žijících v protektorátu i amerických letců bombardovacích
svazů vysílaných ke konci války z italských základen na naše

34

území, aby likvidovali průmysl zaměřený na válečnou výrobu. Příběh je určen širokému spektru čtenářů, které zajímá
problematika druhé světové války, odbojové činnosti i bombardování našeho území.
Vzdává úctu těm, kteří navzdory všudypřítomnému strachu
a nebezpečí dokázali podat pomocnou ruku. Je o lásce v mnoha
podobách – zralé, vášnivé, vysněné, zakázané i opovrhované.
Je o hledání identity, o statečnosti, nezištnosti, lži i bezohlednosti. Ukazuje, že pravda má tváří tolik, kolik je jejich nositelů
a pozorovatelů.
brožované, 264 stran, 277 Kč; e-kniha 167 Kč

Ellena Ferrante
Geniální přítelkyně 2
Děj druhého dílu tetralogie Geniální přítelkyně Eleny Ferrante
přímo navazuje na závěr předešlého románu: Raffaella Cerullová, řečená Lila nebo Lina, se stala paní Carracciovou a odjíždí
na líbánky. Pro Elenu, vypravěčku příběhu, není snadné
se s touto změnou vypořádat,
stejně jako v dobách školní
docházky chce s přítelkyní
ve všem držet krok.
Příběh nového jména zachycuje dobu mládí obou
hrdinek a soustřeďuje se
na objevování jejich vlastní
sexuality, slasti a bolesti, jež
jsou s ní spjaty, a také na nesnadnou situaci „geniálních“,
svobodomyslných a zároveň
po lásce toužících dívek ve
světě neapolských mužů,
pro které milovat znamená
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především vlastnit. Toto téma rezonuje s historickým pozadím
děje, s báječnými šedesátými lety, kdy se Itálie po letech fašismu a války konečně probouzí k životu, hospodářsky se rozvíjí,
podporuje obchod a podnikání, ale taky bezskrupulózní dravost,
poznává zábavu a hmotný blahobyt (či alespoň jeho iluzi). Přichází sexuální revoluce, ale i studentské a dělnické nepokoje,
vyostřují se střety mezi pravicí a levicí, camorristé Solarovi se
stávají neomezenými vládci periferní čtvrti, ale jejich ambice
sahají daleko za její hranice…
A Elena s Lilou prožívají osudové horké léto na Ischii, které
jim oběma vnese do života cit, vášeň a spoustu bolesti, s níž se
budou moci vyrovnat jedině pomocí psaného slova. Psaní jako
terapie, jako hledání řádu, jako způsob oživování i umrtvování
skutečnosti dostává v jejich příběhu a osudu stále větší prostor
a upřímná výpověď o ženském přátelství opět strhne čtenáře
svou hloubkou a intenzitou.
brožované, 424 stran, 397 Kč; e-kniha 199 Kč

Elena Ferrante
Temná dcera
Leda, profesorka anglické
literatury na florentské univerzitě, pochází stejně jako
všechny hrdinky románů
Eleny Ferrante z Neapole.
Kdysi odtamtud utekla, aby
se vdala a porodila dvě dcery.
Nyní odpočívá na pláži v jižní
Itálii, rozvedená, její dospělé
děti odjely za otcem a ona se
ke svému překvapení cítí konečně spokojeně a svobodně.
Setkání s mladou matkou Ninou a její malou dcerou v ní
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však probudí zasunuté vzpomínky na dětství, na matku, se kterou
měla, tak jako většina hrdinek Eleny Ferrante, komplikovaný
vztah, a na dcery, které milovala tolik, až se začala bát, že se v nich
rozplyne a ztratí sama sebe.
Zprvu poklidné přemítání nad novým životem se postupně
proměňuje v drásající konfrontaci s temnými vzpomínkami,
která posléze vyústí v drama. Elena Ferrante i v tomto románě
nahlíží do nitra ženy, do jeho skrytých zákoutí, odkrývá narušené vztahy hrdinky k její rodině, k partnerovi i k sobě samé
a nechá vyplouvat na povrch dlouho potlačované destruktivní
pocity.
brožované, předběžně 176 stran a 197 Kč; vyjde 10/2019

Carmen Kornová
Dcery nové doby
Příběh čtyř přítelkyň narozených kolem roku 1900 a žijících
v Hamburku je bohatou rodinnou ságou odvíjející se na pozadí dvou světových válek
a tragických německých dějin
20. století.
Dcery nové doby jsou
prvním dílem trilogie, která
pokrývá celé 20. století. Po
vydání knihy v roce 2016 se
v Německu podle žebříčku časopisu Spiegel stala více než
rok bestsellerem č. 1 a podobného úspěchu dosáhla i v Itálii. Její autorka Carmen Kornová bývá označována jako
„německá Ferrante“.
brožované, předběžně
400 stran a 397 Kč; vyjde
10/2019
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