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SLOVO ÚVODEM1

Dne 8. března 2022 se největší přednášková místnost na Filozofické fakultě Ostravské univerzity 

zaplnila studenty a vyučujícími z vysokých i středních škol, aby mohli zhlédnout slavnostní vy-

hodnocení překladatelské soutěže, pro které se vžil název Den s překladem. Tato akce, na kterou 

jsou do Ostravy zváni významní odborníci na poli překladu, aby se podělili o své znalosti a zkuše-

nosti, se stala na FF každoroční březnovou tradicí. Prozatím jsme si nenechali ujít od doby jejího 

vzniku v roce 2006 ani jeden ročník a soutěž i její slavnostní zakončení probíhaly i v době korona-

virové krize při zavření škol, byť jen v online podobě.

I  letošní ročník byl jistým způsobem specifický, protože koronavirovou krizi vystřídala krize 

na mezinárodní úrovni. A tak byl letošní Den s překladem zahájen neobvykle minutou ticha za 

oběti války na Ukrajině a také z úcty k těm, kteří i přes hrozbu tvrdých trestů proti válce vystupují.

Po úvodním slovu paní prorektorky Mgr. Renáty Tomáškové, Dr. promluvil děkan Filozofické 

fakulty doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. který ve svém projevu poděkoval všem zapojeným ko-

legům a mimo jiné zdůraznil význam překladu z hlediska poznávání jiných kultur i propojenosti 

jazyka a myšlení.

Následující část byla klíčová především pro samotné soutěžící: dr. Tomášková představila počty 

účastníků za jednotlivé jazyky i  soutěžní sekce. Konkurence byla opravdu vysoká. Těší nás, že 

zejména v sekci středních škol se projevila vzestupná tendence v počtu účastníků i v počtu zapoje-

ných škol. Do letošního ročníku bylo zasláno 259 překladů, 45 příspěvků od studentů vysokých 

škol a 214 ze středních škol.2 Celkem bylo odbornou porotou oceněno 46 soutěžících za mimo-

řádně úspěšné překlady: 37 středoškolských žáků a 9 vysokoškolských studentů.3 

Po předání cen již následovaly přednášky vzácných hostů. Letos přijali pozvání Mgr. Vít Kazmar, 

Ph.D., Mgr. Tomáš Jurkovič, Ph.D., doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., a Mgr. Milan Pišl, Ph.D. Každý 

z těchto odborníků se zabývá trochu jinou problematikou, návštěvníci tak získali mnoho nových 

impulzů nejen k zamyšlení, ale také k případnému směřování svého dalšího studia.

Vít Kazmar, který se věnuje mimo jiné překladu latinskoamerické literatury, si připravil před-

nášku na téma Překlad jako rozumění a tvorba, přičemž během přednášky doplnil ještě druhou 

část názvu aneb Nestrávené zbytky. Tato metafora zastupuje ty pasáže v překladu, které ještě nejsou 

vhodně přeloženy, byť již na první pohled vypadají jako klasický text v cílovém jazyce. Dr. Kazmar 

doporučil, opět pomocí metafory, věty rozložit na „prvočinitele“, resp. „atomy“ tak, aby syntaktic-

1 Rozšířená verze tohoto textu byla publikována v Jazykovědných aktualitách 2022, viz Polášková, E.: 
Den s překladem na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. In Jazykovědné aktuality. roč. LIX – 2022, č. 1 
a 2. 2022. s. 32–36.
2 https://ff.osu.cz/densprekladem/vyhlaseni -a-vysledky/ [27-03-2022].
3 https://ff.osu.cz/densprekladem/program -dne -s-prekladem/ [27-03-2022].

https://ff.osu.cz/densprekladem/vyhlaseni-a-vysledky/
https://ff.osu.cz/densprekladem/program-dne-s-prekladem/


8 ké zvláštnosti výchozího jazyka vymizely, resp. byly „přetaveny“ v nový text, nezatížený vlivem 

originálu.

Překlad jako umění spjaté s porozuměním byl námětem i příspěvku Tomáše Jurkoviče, který 

dlouhodobě překládá z velmi exotického jazyka – z japonštiny. Dr. Jurkovič se zaměřuje především 

na díla Harukiho Murakamiho a ve své přednášce s příznačným názvem Murakamiovské bilanco-

vání nechal posluchače nahlédnout do nitra překladatelovy duše, který si ani po vydání úspěšného 

překladu mnohdy není jistý, zda porozuměl příběhu originálu. I zde se ukazuje, že není možné 

přeložit román a neorientovat se přitom v příběhu. Převedení Murakamiho textů navíc ztěžuje 

skutečnost, že každý příběh má několik časových vrstev. Významným prvkem je autorovo hledání 

cesty, jak se vyrovnat se svou minulostí.

Ladislav Nagy, ředitel Ústavu anglistiky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích, seznámil posluchače ve svém příspěvku Proměny překladatelské praxe v novém tisíci-

letí zase s jinou, avšak neméně důležitou perspektivou překladu. Tou je politická situace a dění ve 

společnosti, které ovlivňují nejen kvalitu překladu, ale zejména výběr předlohy. Díky doc. Nagyovi 

tak účastníci mohli nahlédnout do práce v některých  nakladatelstvích v  minulosti a dnes, kdy 

často namísto kritéria kvality rozhoduje z pragmatických důvodů finanční nebo časové hledisko. 

S tím souvisí role recenzního řízení a kritiky překladu.

Dopoledne uzavřel svým příspěvkem Specifika překladu historického textu na příkladu Historie 

obce Mošnov Milan Pišl, který působí na Katedře germanistiky FF OU a věnuje se teorii a praxi 

překladu i tlumočení. Na základě vlastní aktuální zkušenosti dr. Pišl představil mnohá úskalí při 

postupu v práci, pokud je překladateli zadán historický text. Jak si poradit s historickou termino-

logií, náročnou syntaxí nebo názvy místních reálií, z nichž mnohé dnes již neexistují, se mohli 

posluchači zamyslet na základě konkrétních ukázek.4

Dopolední blok byl ukončen povzbudivým heslem dr. Pišla „Nikdy to nevzdávejte!“ a předzna-

menal odpolední pokračování Dne s překladem v podobě překladatelských workshopů. Tak jsou 

v dnešní době nazývány semináře, při nichž si účastníci mohou v užším kruhu a za každý cizí 

jazyk zvlášť vyzkoušet, zda mají překladatelský talent, diskutovat o různých řešeních se svými 

kolegy i vyučujícími a inspirovat se pro svou budoucí profesní dráhu.

Závěrem zbývá jen připojit srdečné pozvání pro všechny potenciální zájemce k účasti na příš-

tích ročnících soutěže a vyjádřit poděkování nejen aktivním účastníkům, ale také všem vysoko-

školským a středoškolským pedagogům, kteří podporují účast svých svěřenců nebo jim jdou pří-

kladem svým vlastním překladatelským úsilím.

Věříme (a překladatelská soutěž nás o  tom stále přesvědčuje), že tato činnost má i v dnešní 

době navzdory existenci široké škály CAT nástrojů stále smysl a může se stát nejen koníčkem, ale 

i posláním na celý život.
Za celý organizační tým

Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a  Mgr. Igor Jelínek, Ph.D.

4 Pro zájemce byla akce streamována a její záznam je možné vyhledat na kanálu YouTube OU: https://
www.youtube.com/watch?v=kyzEXZd0YC8 [27-03-2022].

https://www.youtube.com/watch?v=kyzEXZd0YC8
https://www.youtube.com/watch?v=kyzEXZd0YC8
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10 CINDA WILLIAMS CHIMA
The Demon King

CHAPTER ONE
THE HUNT

Han Alister squatted next to the steaming mud spring, praying that the thermal crust would hold 

his weight. He’d tied a bandana over his mouth and nose, but his eyes still stung and teared from 

the sulfur fumes that boiled upward from the bubbling ooze. He extended his digging stick toward 

a patch of plants with bilious green flowers at the edge of the spring. Sliding the tip under the 

clump, he pried it from the mud and lifted it free, dropping it into the deerskin bag that hung from 

his shoulder. Then, placing his feet carefully, he stood and retreated to solid ground.

He was nearly there when one foot broke through the fragile surface, sending him calf-deep 

into the gray, sticky, superheated mud.

“Hanalea’s bloody bones!” he yelped, flinging himself backward and hoping he didn’t land flat 

on his back in another mudpot. Or worse, in one of the blue water springs that would boil the flesh 

from his bones in minutes.

Fortunately, he landed on solid earth amid the lodgepole pines, the breath exploding from his 

body. Han heard Fire Dancer scrambling down the slope behind him, stifling laughter. Dancer 

gripped Han’s wrists and hauled him to safer ground, leaning back for leverage.

“We’ll change your name, Hunts Alone,” Dancer said, squatting next to Han. Dancer’s tawny 

face was solemn, the startling blue eyes widely innocent, but the corners of his mouth twitched. 

“How about ‘Wades in the Mudpot’? ‘Mudpot’ for short?”

Han was not amused. Swearing, he grabbed up a handful of leaves to wipe his boot with. He 

should have worn his beat-up old moccasins. His knee-high footwear had saved him a bad burn, 

but the right boot was caked with stinking mud, and he knew he’d hear about it when he got home.

“Those boots were clan made,” his mother would say. “Do you know what they cost?”

It didn’t matter that she hadn’t paid for them in the first place. Dancer’s mother, Willo, had tra-

ded them to Han for the rare deathmaster mushroom he’d found the previous spring. Mam hadn’t 

been happy when he’d brought them home.

“Boots?” Mam had stared at him in disbelief. “Fancy boots? How long will it take you to grow 

out of those? You couldn’t have asked for money? Grain to fill our bellies? Or firewood or warm 

blankets for our beds?” She’d advanced on him with the switch she always seemed to have close to 

hand. Han backed away from her, knowing from experience that a lifetime of hard work had given 

his mother a powerful arm.

She’d raised welts on his back and shoulders. But he kept the boots.

They were worth far more than what he’d given in trade, and he knew it. Willo had always been 

generous to Han and Mam and Mari, his sister, because there was no man in the house. Unless 

you counted Han, and most people didn’t. Even though he was already sixteen and nearly grown.
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BARBORA KOKEŠOVÁ
Překlad z anglického originálu

KAPITOLA PRVNÍ
LOV

Han Alister podřepl vedle kouřícího bahenního zřídla a jenom doufal, že ho termální krusta udrží. 

Zakryl si pusu a nos šátkem, ale oči ho ze sirných výparů, linoucích se z bublajícího bláta, nepře-

stávaly pálit a slzet. Natáhl se, aby uvolnil trs žlučově zelených květin, které rostly na okraji zřídla, 

a uložil ho do jelenice spočívající mu na rameni. Postavil se a opatrně našlapoval, aby se dostal 

zpátky na pevnou zem.

Už tam skoro byl, když mu noha zajela až po lýtko do špinavé, mazlavé horké břečky.

„U Hanaley!“ zaklel, jak sebou mrštil o zem a doufal, že zády nepřistane v dalším blátě. Nebo 

hůř, v jednom z těch průzračných pramenů, které by ho za okamžik sežehly zaživa.

Naštěstí přistál na pevné zemi mezi borovicemi, ale přitom si vyrazil dech. Uslyšel za sebou 

Plamenného tanečníka, jak se namáhavě spouští dolů ze svahu a zadržuje smích. Uchopil Hana za 

ruce a odtáhl na bezpečnější půdu.

„Změníme ti jméno, Lovče samotáři,“ řekl Tanečník sedící v podřepu vedle něj. Jeho snědá tvář 

byla vážná, nevinné modré oči doširoka otevřené, ale v koutcích úst mu škubalo. „Co třeba ‚Roch-

ňák bahenní‘? Zkráceně ‚Bahňák‘?“

Han tak pobavený nebyl. Naštvaně popadl hrst listí, aby si otřel botu od bahna. Měl si vzít své 

staré rozpadlé mokasíny. Jeho boty, vysoké až po kolena, ho sice ochránily před ošklivou popále-

ninou, ale pravá bota byla úplně obalená páchnoucím blátem. Bylo mu jasné, že doma si o tom 

vyslechne.

„Tyhle boty vyrobil klan,“ řekla by jeho matka. „Víš vůbec, kolik stály?“

Nezáleželo, že ona za ně přitom vůbec neplatila. Tanečníkova matka, Willo, je vysmlouvala pro 

Hana za vzácné jedovaté houby, které našel minulé jaro. Máma nebyla ráda, když je přinesl domů.

„Boty?“ Zírala na něj matka nevěřícně. „Přepychové boty? Jak dlouho ti bude trvat, než z nich 

vyrosteš? Nemohl sis říct o peníze nebo o obilí, abychom si naplnili žaludky? Nebo o dřevo či teplé 

přikrývky?“ Vyrukovala na něj s tím, co ji vždycky napadlo jako první. Han ustoupil, ze zkušenosti 

věděl, že celoživotní tvrdá práce dala jeho matce nárok na takové řeči.

Naháněla mu husí kůži. Ale boty si nechal.

Věděl, že by stály víc, než za co by je Han prodal. Willo byla k Hanovi, mámě a Mari, jeho sestře, 

vždy štědrá, protože jim v domácnosti chyběl muž. Pokud jste nepočítali Hana, a toho většina lidí 

nepočítala. Dokonce i když mu bylo už skoro šestnáct a byl skoro dospělý.



12 Dancer brought water from Firehole Spring and sloshed it over Han’s slimed boot. “Why is it 

that only nasty plants growing in nasty places are valuable?” Dancer said.

“If they’d grow in a garden, who’d pay good money for them?” Han growled, wiping his hands 

on his leggings. The silver cuffs around his wrists were caked with mud as well, deeply embedded 

in the delicate engraving. He’d better take a brush to them before he got home, or he’d hear about 

that too.

It was a fitting end to a frustrating day. They’d been out since dawn, and all he had to show for 

it were three sulfur lilies, a large bag of cinnamon bark, some razorleaf, and a handful of common 

snagwort that he could pass off as maidenweed at the Flatlander Market. His mother’s empty pur-

se had sent him foraging in the mountains too early in the season.

“This is a waste of time,” Han said, though it had been his idea in the first place. He snatched up 

a rock and flung it into the mudpot, where it disappeared with a viscous plop. “Let’s do something 

else.”

Dancer cocked his head, his beaded braids swinging. “What would you…?”

“Let’s go hunting,” Han said, touching the bow slung across his back.

Dancer frowned, thinking. “We could try Burnt Tree Meadow. The fellsdeer are moving up from 

the flatlands. Bird saw them there day before yesterday.”

“Let’s go, then.” Han didn’t have to think long about it. It was the hunger moon. The crocks of 

beans and cabbage and dried fish his mother had laid up for the long winter had evaporated. Even 

if he’d fancied sitting down to another meal of beans and cabbage, lately there’d been nothing but 

porridge and more porridge, with the odd bit of salt meat for flavor. Meat for the table would more 

than make up for today’s meager gleanings.

They set off east, leaving the smoking springs behind. Dancer set a relentless, ground-eating 

pace down the valley of the Dyrnnewater. Han’s bad mood began to wear away with the friction 

of physical exertion.

It was hard to stay angry on such a day. Signs of spring bloomed all around them. Skunk cabb-

ages and maiden’s kiss and May apples covered the ground, and Han breathed in the scent of 

warm earth freed from its winter covering. The Dyrnnewater frothed over stones and roared over 

waterfalls, fed by melting snow on the upper slopes. The day warmed as they descended, and soon 

Han removed his deerskin jacket and pushed his sleeves past his elbows.

Burnt Tree Meadow was the site of a recent fire. In a few short years it would be reclaimed by 

forest, but for now it was a sea of tall grasses and wildflowers, studded with the standing trunks of 

charred lodgepole pines. Other trunks lay scattered like a giant’s game of pitchsticks. Knee-high 

pine trees furred the ground, and blackberry and bramble basked in sunlight where there had once 

been deep pine-forest shade.

A dozen fellsdeer stood, heads down, grazing on the tender spring grasses. Their large ears 

flicked away insects, and their red hides shone like spots of paint against the browns and greens 

of the meadow.



13

Tanečník donesl z pramene Firehole vodu a polil oslizlou botu.

„Čím to je, že jenom odporné kytky rostoucí na odporných místech jsou cenné?“ ptal se.

„Kdyby rostly v zahradě, kdo by za ně asi dobře zaplatil?“ zamručel Han, zatímco si otíral ruce 

do kalhot. Stříbrné náramky na jeho zápěstích byly také obaleny bahnem, pořádně zaneseném 

v jemné rytině. Raději by je měl očistit, než dojde domů, jinak o nich taky uslyší.

Byl to příhodný konec špatného dne. Byli venku již od úsvitu a všechno, co měli, byly tři ismé-

nie, velký vak skořicové kůry, nějaké listí a hrstku běžné rostliny, kterou mohl na trhu Flatlander 

udat jako okrasnou trávu. Matčina prázdná peněženka ho vyhnala slídit do hor příliš brzy.

„Tohle je ztráta času,“ řekl Han, i když věděl, že to byl jeho nápad. Popadl kámen a mrštil jím do 

bažiny, kde se žbluňknutím zmizel. „Pojďme dělat něco jiného.“

Tanečník naklonil hlavu, až se mu jeho copy zdobené korálky rozhoupaly.

„Co bys chtěl…?“

„Pojďme na lov,“ navrhl Han a dotkl se luku zavěšeného na zádech.

Tanečník se zamračil a zamyslel se. „Mohli bychom zkusit Burnt Tree Meadow. Zvěř se tam 

přesouvá z nížin. Bird je tam předevčírem viděla.“

„Tak pojďme.“ Han o tom nemusel dlouho přemýšlet. Byl hladový měsíc. Fazolové lusky, zelí 

a sušená ryba, které jejich matka schovávala na dlouho zimu, se vypařily. I kdyby chtěl zasednout 

k dalším fazolím a zelí, poslední dobou nebylo nic než ovesná kaše a více ovesné kaše, s tou divnou 

slanou masovou chutí. Maso na stůl by víc než vynahradilo dnešní sběr.

Vyrazili na východ, prameny, ze kterých stoupala pára, nechali za sebou. Tanečník nasadil neú-

prosné, svižné tempo, jak šli dolů údolím Dyrnnewater. Hanova špatná nálada začala díky fyzické 

námaze mizet.

Bylo těžké zůstat naštvaný, když byl tak hezký den. Náznaky jara byly všude kolem. Skunkovka, 

dívčí polibek a noholisty pokrývaly zem a Han nasával teplou zemitou vůni uvolněnou zpod sně-

hové přikrývky. Říčka pěnila, jak se valila přes kameny a hučela, jak padala dolů přes vodopády 

krmícími se tajícím sněhem ze svahů. Slunce je hřálo, jak sestupovali a brzy si Han sundal jelení 

plášť a vyhrnul si rukávy.

Burnt Tree Meadow byla místem nedávného požáru. Za pár let se zde vysadí les, ale nyní tu byla 

jen vysoká tráva, luční kvítí a stojící kmeny ohořelých borovic. Další kmeny ležely poházené jako 

sirky a malé borovičky, sahající jen ke kolenům, vypadaly jako chlupatý koberec. Díky slunečnímu 

svitu se tam dařilo ostružiní. Slunce svítilo tam, kde kdysi býval mohutný stín lesa.

Tucet jelenů se pásl na šťavnaté jarní trávě. Velkýma ušima odháněli hmyz a jejich srst zářila 

jako rudé cákance barvy proti zelenohnědé louce.



14 Han’s pulse accelerated. Dancer was the better archer, more patient in choosing his shots, but 

Han saw no reason why they shouldn’t each take a deer. His always-empty stomach growled at the 

thought of fresh meat.

Han and Dancer circled the meadow to the downwind side, downslope from the herd. Crou-

ching behind a large rock, Han slid his bow free and tightened the slack bowstring, trying it with 

his callused thumb. The bow was new, made to match his recent growth. It was clan made, like 

everything in his life that married beauty and function.

Han eased to his feet and drew the bowstring back to his ear. Then he paused, sniffing the air. 

The breeze carried the distinct scent of wood smoke. His gaze traveled up the mountain and fou-

nd a thin line of smoke cutting across the slope. He looked at Dancer and raised his eyebrows in 

inquiry. Dancer shrugged. The ground was soaked and the spring foliage green and lush. Nothing 

should burn in this season.

The deer in the meadow caught the scent too. They raised their heads, snorting and stamping 

their feet nervously, the whites showing in their liquid brown eyes. Han looked up the mountain 

again. Now he could see orange, purple, and green flames at the base of the fire line, and the wind 

blowing downslope grew hot and thick with smoke.

Purple and green? Han thought. Were there plants that burned with colors like those?

The herd milled anxiously for a moment, as if not sure which way to go, then turned as one and 

charged straight toward them.

Han hastily raised his bow and managed to get off a shot as the deer bounded past. He missed 

completely. Dancer’s luck was no better.

Han sprinted after the herd, leaping over obstacles, hoping to try again, but it was no use. He 

caught a tantalizing glimpse of the white flags of their tails before the deer vanished into the pines. 

Muttering to himself, he trudged back to where Dancer stood, staring up the mountain. The line 

of garish flame rolled toward them, picking up speed, leaving a charred and desolate landscape in 

its wake.

“What is going on?” Dancer shook his head. “There’s no burns this time of year.”

As they watched, the fire gathered momentum, leaping small ravines. Glittering embers landed 

on all sides, driven by the downslope wind. The heat seared the skin on Han’s exposed face and 

hands. He shook ash from his hair and slapped sparks off his coat, beginning to realize their dan-

ger. “Come on. We’d better get out of the way!”

They ran across the ridge, slipping and sliding on the shale and wet leaves, knowing a fall could 

mean disaster. They took refuge behind a rocky prominence that pierced the thin vegetative skin of 

the mountain. Rabbits, foxes, and other small animals galloped past, just ahead of the flames. The 

fire line swept by, hissing and snapping, greedily consuming everything in its path.

And after came three riders, like shepherds driving the flames before them.

Han stared, mesmerized. They were boys no older than Han and Dancer, but they wore fine 

cloaks of silk and summer wool that grazed their stirrups, and long stoles glittering with exotic 

emblems. 
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Hanovi se rozbušilo srdce. Tanečník byl lepší lučištník, trpělivěji si vybíral, kam vystřelí, ale 

Han neviděl důvod, proč by neměl každý z nich skolit jednoho. Jeho věčně hladový žaludek zakru-

čel při pomyšlení na čerstvé maso.

Han s Tanečníkem obkroužili louku, aby byli po větru, a sestupovali ke stádu. Skrčili se za vel-

kým kamenem, Han sejmul ze zad luk a svým mozolnatým palcem se snažil utáhnout uvolněnou 

tětivu. Nedávno vyrostl, takže měl nový luk pasující ke své výšce. Vyrobil ho klan, jako všechno 

v jeho životě, co bylo krásné a funkční.

Han poklekl a přitáhl si tětivu blíž k uchu. Potom se zastavil a nasával vzduch. Vánek byl výraz-

ně cítit spáleným dřevem. Upřeně se zadíval na kopec a na obzoru spatřil úzký pruh čoudu valícího 

se dolů ze svahu. Tázavě se zvednutým obočím pohlédl na Tanečníka. Ten pokrčil rameny. Půda 

byla promáčená a jarní listí zelené a bujné. Nic by v tomto období hořet nemělo.

Jeleni na louce také zachytili ten kouř. Všichni zvedli hlavy, čichali a nervózně dupali, v hně-

dých očích se jim odráželo bělmo. Han se znovu zadíval k obzoru. Nyní uviděl oranžové, purpuro-

vé a zelené plameny a vítr foukající směrem od svahu začal být těžký a horký.

Purpurová a zelená? Pomyslel si Han. Mohly snad plameny takto zabarvit nějaké rostliny?

Stádo se nejdřív zmateně točilo, jako kdyby nevědělo, kterou cestou jít, potom se otočilo jako 

jeden a namířilo si to přímo k nim.

Han spěšně popadl luk a podařilo se mu vystřelit, když jeleni probíhali kolem. Úplně minul. 

Tanečník neměl o nic větší štěstí.

Han se rozběhl za stádem, zdolával překážky a doufal, že to bude moci zkusit znovu, ale nebylo 

to k ničemu. Zahlédl jen provokativní záblesk jejich bílých ocasů, než zmizeli v houští borovic. 

Mumlal si pro sebe, když se plahočil nazpátek k místu, kde stál Tanečník a zíral na kopec. Linie 

křiklavých plamenů se k nim valila, nabírala na rychlosti a zanechávala za sebou brázdu ohořelé 

a pusté krajiny.

„Co se to děje?“ kroutil Tanečník hlavou. „V této fázi roku požáry nejsou.“

Sledovali, jak oheň nabral spád a řítil se do malé rokle. Třpytivé uhlíky létaly do všech stran, 

poháněny větrem ze svahu. Žár pálil Hana na nechráněných místech obličeje a rukou. Setřásl si 

popel z vlasů a připlácal jiskry na kabátu, když si začal uvědomovat, že jsou v nebezpečí.

„Pojď. Raději půjdeme z cesty!“

Běželi podél hřbetu, klouzali po břečce a mokrých listech a věděli, že pád by mohl znamenat 

pohromu. Našli útočiště za skalnatým výběžkem, který jako by propichoval horu skrz naskrz. Za-

jíci, lišky a další malá zvířata se hnali kolem, těsně před plameny. Ohnivá čára hltavě smetávala se 

syčením a praskáním všechno, co jí stálo v cestě.

A za ní se řítili tři jezdci, jako ovčáci hnali plameny před sebou.

Han zůstal uchváceně zírat. Nebyli to chlapci starší než oni dva s Tanečníkem, ale měli na sobě 

přepychové kabáty z hedvábí a vlny, které se jim odíraly o třmeny, a dlouhé šály zářící cizokrajný-

mi symboly. 



16 The horses they rode were not compact, shaggy mountain ponies, but flatlander horses, with long 

delicate legs and proudly arched necks, their saddles and bridles embellished with silver fittings. 

Han knew horseflesh, and these horses would cost a year’s pay for a common person.

A lifetime’s earnings for him.

The boys rode with a loose and easy arrogance, as if oblivious to the breathtaking landscape 

around them.

Dancer went still, his bronze face hardening and his blue eyes going flat and opaque. “Charm-

casters,” he breathed, using the clan term for wizards. “I should have known.”

Charmcasters, Han thought, fear and excitement thrilling through him. He’d never seen one up 

close. Wizards did not consort with people like him. They lived in the elaborate palaces surroun-

ding Fellsmarch Castle, and attended the queen at court. Many served as ambassadors to foreign 

countries—purposefully so. Rumors of their powers of sorcery kept foreign invaders away.

The most powerful among them was named the High Wizard, adviser and magical enforcer of 

the queen of the Fells.

“Stay away from wizards,” Mam always said. “You don’t want to be noticed by such as them. Get 

too close, and you might get burnt alive or turned into something foul and unholy. Common folk 

are like dirt under their feet.”

Like anything forbidden, wizards fascinated Han, but this was one rule he’d never had a chance 

to break. Charmcasters weren’t allowed in the Spirit Mountains, except to their council house on 

Gray Lady, overlooking the Vale. Nor would they venture into Ragmarket, the gritty Fellsmarch 

neighborhood Han called home. If they needed something from the markets, they sent servants 

to purchase it.

In this way, the three peoples of the Fells achieved a tenuous peace: the wizards of the Northern 

Isles, the Valefolk of the valley, and upland clan.

As the riders drew closer to their hiding place, Han studied them avidly. The charmcaster in the 

lead had straight black hair that swept back from a widow’s peak and hung to his shoulders. He 

wore multiple rings on his long fingers, and an intricately carved pendant hung from a heavy chain 

around his neck. No doubt it was some kind of powerful amulet.

His stoles were emblazoned with silver falcons, claws extended in attack. Silver falcons, Han 

thought. That must be the emblem of his wizard house.

The other two were ginger-haired, with identical broad flat noses and snarling fellscats on their 

stoles. Han assumed they were brothers or cousins. They rode a little behind the black-haired wi-

zard, and seemed to defer to him. They wore no amulets that Han could see.

Han would have been content to remain hidden and watch them ride by, but Dancer had 

other ideas. He erupted from the shadow of the rocks, practically under the hooves of the horses, 

spooking them so the three riders had to fight to keep their seats.

“I am Fire Dancer,” Dancer proclaimed loudly in the Common speech, “of Marisa Pines Camp.” 

He skipped right over the ritual welcome of the traveler and cut into the meat. 
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Jejich koně nebyli houževnatí chlupatí horští poníci, ale rovinatí koně s dlouhýma nohama a hrdě 

klenutými krky, sedla a uzdy měli zdobené stříbrným kováním. Han se v koních vyznal a tihle by 

stáli běžného člověka tak roční výplatu.

Pro něj by to byly celoživotní úspory.

Chlapci jeli s uvolněností a lehkou arogancí, jako by si nevšímali dechberoucí krajiny kolem.

Tanečník strnul, jeho bronzový obličej se zakalil a jeho modré oči zevšedněly a zmatněly. „Čer-

nokněžníci,“ vyhrkl klanem užívaný název pro čaroděje. „Měl jsem to vědět.“

Černokněžníci, pomyslel si bojácně a  zároveň vzrušeně Han. Nikdy žádného neviděl zblíz-

ka. Čarodějové se nespolčují s  lidmi jako on. Žijí ve spletitých palácích obklopujících hrad ve 

Fellsmarch a navštěvují královnu u dvora. Spousta jich sloužila jako velvyslanci v cizích zemích – 

záměrně. Zvěsti o jejich čarodějných silách držely nájezdníky stranou. 

Nejmocnější z nich se nazýval Nejvyšší čaroděj, byl to rádce a magický vymahač pro královnu 

Fellsu.

„Drž se dál od čarodějů,“ říkala vždycky máma. „Nechceš, aby si tě všiml někdo jako oni. Do-

staneš se moc blízko a můžeš uhořet zaživa nebo se proměnit v něco odporného a nekalého. Běžný 

lid je pro ně jako špína za nehty.“

Jako všechno zakázané, čarodějové Hana fascinovali, ale tohle pravidlo neměl nikdy šanci po-

rušit. Černokněžníci neměli dovoleno pobývat ve Spirit Mountains, kromě jejich radnice na Gray 

Lady dohlížející na Vale. Netroufli by si ani do Ragmarketu, špinavého sousedství Fellsmarch, 

kterému Han říkal domov. Pokud potřebovali něco z trhu, posílali pro to sluhy.

V tomto směru dosáhli tři národy Fellsu křehkého míru: čarodějové na Severních ostrovech, lid 

Vale v údolí a klan na vysočině.

Jak se jezdci přibližovali, Han je dychtivě sledoval. Černokněžník jedoucí vepředu měl rovné 

černé vlasy po ramena. Na dlouhých prstech měl několik prstenů a složitě vyřezávaný přívěsek mu 

na těžkém řetězu visel přes krk. Nebylo pochyb, že se jednalo o nějaký mocný amulet.

Jeho šál byl zdobený stříbrnými sokoly s rozevřenými drápy v útoku. Stříbrní sokoli, pomyslel 

si Han. To musí být symbol jeho kouzelnického rodu. 

Ti další dva měli zrzavé vlasy a stejně široké, rovné nosy, šály jim zdobily prskající fellské kočky. 

Han předpokládal, že jsou bratři nebo bratranci. Jeli trošku víc vzadu za černovlasým čarodějem 

a vypadali, že jsou mu podřízeni. Nenosili žádné amulety, aspoň ne takové, jaké by Han viděl.

Han by se spokojil s tím zůstat schovaní a sledovat, jak projíždí kolem, ale Tanečník měl jiný 

nápad. Vztyčil se ze stínu skal, skoro skončil pod kopyty koní, které vystrašil, a tři jezdci měli co 

dělat, aby se udrželi v sedlech.

„Jsem Plamenný tanečník,“ prohlásil nahlas v běžné řeči, „z kempu Marisa Pines.“

Přeskočil rituál vítání návštěvníků a přešel rovnou k věci.



18 “This camp demands to know who you are and what wizards are doing on Hanalea, as is forbidden 

by the Naéming.” Dancer stood tall, his hands fisted at his sides, but he seemed small next to the 

three strangers on their horses.

What’s come over Dancer? Han wondered, reluctantly emerging from his hiding place to stand 

beside his friend. He didn’t like that the charmcasters were trespassing on their hunting ground 

either, but he was savvy enough not to go up against hex magic.

The black-haired boy glared down at Dancer, then flinched, his black eyes widening in surprise 

before he resumed his cool disdainful expression.

Does he know Dancer? Han looked from one to the other. Dancer didn’t seem to know him.

Even though Han was taller than Dancer, the wizards’ gazes seemed to flow over him like water 

over a rock, and then back to his friend. Han looked down at his mud-stained deerskin leggings 

and Ragmarket shirt, envying the strangers’ finery. He felt invisible. Insignificant.
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„Tento kemp se domáhá toho, kdo jste a co dělají čarodějové v Hanalee, jakožto zakázaném 

území Naéming.“ 

Tanečník stál vzpřímeně s rukama v bok, ale vedle třech cizinců na koních vypadal malý.

Co to do něj vjelo? Říkal si Han, neochotně vylézající z úkrytu, aby ho podpořil. Také se mu 

nelíbilo, že černokněžníci přejížděli přes jejich lovecké území, ale měl aspoň tolik důvtipu nejít 

proti jejich uhrančivé magii.

Černovlasý chlapec nasupeně zíral na Tanečníka, potom sebou trhl a jeho černé oči se rozšířily 

překvapením, než se vrátil zpět ke svému chladnému pohrdavému výrazu.

On Tanečníka znal? Han se díval z  jednoho na druhého, Tanečník nevypadal, že by věděl, 

o koho jde.

Dokonce i když byl Han větší než Tanečník, čarodějové na něj jen letmo přeskočili pohledem 

a pak se zadívali zpět na jeho přítele. Han si prohlédl své zablácené lovecké kalhoty a tričko z Rag-

marketu a záviděl cizincům jejich okázalost. Cítil se neviditelný. Bezvýznamný.



20 TINA STROHEKER
Inventarium: Späte Huldigungen

Badeanzug
Seit über dreißig Jahren liegt er im Schrank. Kann ich in meinem Alter so etwas noch tragen? Als 

junges Mädchen begleitete ich die Mutter bei Kleiderkäufen und hatte Antwort zu geben. Sie be-

vorzugte Grau, Braun und Beige, nur das sommerlich Selbstgenähte flatterte vielfarbig. Unbedingt 

wollte sie meiden, was sie jugendtrallerig nannte; ihre Mutter hatte einen Hang zu verwegenem 

Outfit. Einmal deutete sie an, mein Vater lehne bunte Kleidung ab. (Die protestantische Haltung 

seiner Familie? Seine Variante der Bauhaus -Ästhetik?) Und doch im Schrank dieser Badeanzug: 

geschmeidige, schimmernde Kunstfaser, ein freies Muster aus Flächen und Streifen in Pink, 

Ocker, Dunkelblau, hellem Lavendel. Sie kaufte ihn nach ihrer ersten Krebsoperation. Der Arzt 

hatte verkündet, sie sei gesund, und sie war in die Stadt gegangen. Ob ihr Mann die Neuerwer-

bung kommentiert hat? Wenige Monate später war sie tot. Den Badezug nahm ich zu mir. Hat sie 

ihn überhaupt noch getragen? Ich bin jetzt älter, als meine Mutter je war, gelegentlich gehe ich in 

ihrem Badeanzug schwimmen.

Fliegenklatsche
Ende der Verschanzung, die Fenster weit auf. Blütenduft zieht in Nase und Bronchien ein. Nun 

muß sich alles, alles wenden, archaischer Glaube, dem ich nachgebe, froh, daß er jedes Jahr neu 

funktioniert. Auf der Welt sein, im Licht sein, vielleicht geht das ja doch? Mit den Blüten die Bienen 

und Wespen, Hummeln, Fliegen, schillernde Brummer. (Als lebten wir nicht längst in der Katast-

rophe des Insektensterbens.) Im Zimmer werden sie nicht wirklich freudig begrüßt. Zuviel Erregt-

heit dieses Flügelgetiers. So hören sich Wesen an, die einen Ausweg suchen. Den auch ich ihnen 

wünsche, wenn ich zur Fliegenklatsche greife, einem der nicht ganz geheuren Dinge, die offenlas-

sen, ob ich sie bediene oder sie mich benutzen. Ich fächle Luft gegen den Sechsbeiner, hoffend, er 

lasse ins Freie sich treiben. Ist der Mensch eigentlich mit Insekten verwandt? Würde eine gewisse 

Übereinstimmung der DNA mich milder stimmen? Ich murmele den Yoga -Segenswunsch, alle 

Lebewesen mögen in allen Welten glücklich sein. Denn ich will den Moment überlisten, in dem ich 

mit der abgefeimten verlängerten Hand in der Hand aushole zum Schlag. Nicht immer gelingt das. 

Nur Bienen droht nie Gefahr, auch ihren runden, pelzigen großen Schwestern nicht. Es ist so, wir 

machen Unterschiede, die wir uns seufzend eingestehen.

Frosch
Du kamst damals gerade im rechten Augenblick, weißt du das eigentlich? Ich saß mißmutig in 

einem Nachtzug, wußte nicht recht, was & wohin. Fingerte, ohne hineinzuschauen, im Rucksack 

nach einem Buch, da lag etwas unvertraut in der Hand, ich schaute nach und fand dich. Meine 

Verwirrung kannst du dir denken.  
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MARIE KOČICOVÁ
Překlad z německého originálu

Plavky
Přes třicet let mi leží ve skříni. Můžu ještě něco takového v mém věku vzít na sebe? Jako mladé děvče 

jsem doprovázela mámu při nakupování oblečení a radila jí s výběrem. Upřednostňovala šedou, 

hnědou a béžovou; jen to, co si sama spíchla na léto, se třepotalo v pestrých barvách. Za každou 

cenu se chtěla vyhnout stylu stará mladá; její máma měla sklon oblékat se dost odvážně. Jednou 

vyprávěla, že můj otec nošení pestrobarevných oděvů neschvaloval. (Protestantské smýšlení jeho 

rodiny? Jeho varianta funkcionalistické estetiky Bauhausu?) A  přesto jsem našla ve skříni tyto 

plavky: pružné, z lesknoucího se umělého vlákna, nepravidelný vzor složený z pruhů a mnoho-

úhelníků křiklavě růžové, okrově žluté, námořnicky modré a světle levandulové barvy. Koupila si 

je po své první operaci nádoru. Doktor oznámil, že je zdravá, a tak si vyrazila do města. Jestli její 

muž nový úlovek komentoval? O několik měsíců později byla mrtvá. Plavky jsem si vzala. Nosila je 

ještě vůbec? Jsem teď starší, než byla tehdy moje máma, někdy si půjdu v jejích plavkách zaplavat.

Plácačka na mouchy
Dost už zabedňování oken, ať jsou dokořán. Nasát vůni květů, nosem, až do průdušek. Teď se 

musí všechno, úplně všechno obrátit, prastará víra, které se oddávám, vděčná, že každý rok znovu 

funguje. Být na světě, být ve světle, je to přece jen možné? S květy se objevují včely a vosy, čmeláci, 

mouchy, pestřenky. (Jako bychom už dávno nežili v katastrofickém vymírání hmyzu). V místnosti 

vítány nebývají. Příliš mnoho bzukotu tohoto okřídleného tvora. Tak znějí bytosti, hledající kudy 

uniknout. A to jim také přeju, když sahám po plácačce, jedné z těch povážlivých věcí, u kterých 

není jasné, zda je používám já nebo ony mě. Máchám vzduchem kolem šestinohých bytostí, a dou-

fám, že se nechají vyhnat ven. Je vlastně člověk s hmyzem příbuzný? Přiměla by mě určitá shoda 

našich DNA být mírnější? Mumlám jogínské přání: kéž jsou všechny bytosti šťastny. Protože chci 

přelstít okamžik, kdy se natáhnu a plácnu s mazaně prodlouženou rukou v ruce. Ne vždy se to 

povede. Jen včelám nikdy nehrozí nebezpečí, jejich kulatým, huňatým velkým sestrám také ne. Je 

to tak, děláme rozdíly, které pak s povzdechem přiznáváme.

Žabák 
Přišel jsi tehdy ve správný čas, víš to vůbec? Seděla jsem s mrzutým výrazem v nočním vlaku, nevě-

děla jsem pořádně, jak dál. Šmátrala jsem v batohu po knize, do ruky se mi dostalo cosi neznámé-

ho, podívala jsem se a našla jsem tebe. Můžeš si myslet, jak jsem byla zmatená. 



22 Schon zog ich dich Kerlchen ans Licht, sah dich an, pure Freude. Doch woher kamst du? (Eine 

verspielte Stuttgarterin steckte dahinter.) Du bringst mich echt in die Krise, geniere ich mich doch 

längst, so viel über Nippes zu schreiben (du verzeihst) – und jetzt bist du aufgetaucht, und wieder 

mag ich genau das tun. Treibt mich die menschliche Neigung, mit einem Blick auch dem hölzern-

sten Bengele ein Seelchen einzuhauchen? Menschenähnlich bist du ja. (Wieso sollen eigentlich 

immer alle uns gleichen?). Wie du da sitzt, die Hände im Schoß. Und dieser Zug um den Mund. 

Du schweigst. Aber ich weiß, wie deine Stimme klingt, daß du’s nur weißt: Seit den Wanderungen 

mit dem Großvater weiß ich es, der das Lied über deinesgleichen gesungen hat. Sei froh, daß du 

hier bist, in diesem Lied wärst du bereits verspeist; dein Essiggurken -Format paßt. Ich weiß, wie 

du sprichst, auch wenn du das Maul nicht aufmachst. Höre den Großvater singen, quari, qua, 

qua, qua, qua, qua. Woher stammst du nur? Du bist ja wohl kein kleinasiatischer Bauer, der einer 

Göttin Wasser verweigert hat und dafür verwandelt wurde zum Frosch? Du steckst schließlich 

nicht sub aqua, sub aqua, wozu Zeus jene Bauern verdonnert hat, sondern sitzt vor mir. Guckst 

erwartungsvoll. Muß ich was tun? Mensch, sag endlich was, sei kein Frosch!

Handspielbär
Er sitzt im Regal und schaut herüber, er kennt mich, Hausgenosse seit meinem dritten Geburtstag. 

Ich schaue, wie so oft, ihn an. Auch er ist ein wenig verbraucht, an einer Tatze trägt er ein Pflas-

ter, die schwarze Nase ist fleckig geworden, schütter der Pelz. Vielleicht hinterlassen ja nicht nur 

Berührungen Spuren auf den Dingen, sondern auch Blicke? Er heißt, wie das Tier genannt wird. 

Wenn Bär nach unten schaut, ist er das treueste Wesen der Welt, hält er den Kopf hoch, unter-

nehmungslustig, spottfreudig, frei. Glasaugen, und so viel Leben! Die Näherin von Steiff (sie muß 

längst tot sein) hat aus ihrem Vorrat das glänzendste braune Augenpaar gewählt. Am wievielten 

Schöpfungstag kommt einer wie er eigentlich an die Reihe? Trotz des stabilen Köpfchens – ohne 

mich neigt er zu Körperlosigkeit, meine Hand muß ihm Haltung verleihen. Bin ich ihm derart zu-

gewandt, spricht er mit mir, faßt mich ins Auge, winkt, ist ganz Ohr. Bär läßt sich befragen, auch 

von Fremden, die sich umgehend in ihn verlieben. Wer redet hier, reibt sich die Augen, nickt oder 

wiegt den Kopf? Er ist ein Komplize. Sitzt auf meinem Arm und kommentiert den Zustand der 

Welt. Was er treibt, wenn ich abwesend bin, weiß ich nicht; das wissen wir schließlich von keinem 

Ding.

Handy
Wann fiel mir auf, wie oft es in meinen Träumen mitspielt? Immer ist das alte Nokia darin mein 

Feind. Ein naher Mensch erwartet eine Nachricht von mir, oder ich bin in Not und greife zum 

Telefon, doch die Traum -Regisseurin läßt das Handy nur als Folterinstrument zu. Es ist nicht zu 

finden, oder der Rucksack, in dem es seinen Platz hat, ist futsch. Ich halte es in der Hand, doch 

es verweigert den Dienst; ich kann es nicht einschalten, oder ich komme nicht ins Adressbuch. 

Manchmal gelingt das, aber die Nummer ist nicht gespeichert. 
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Vytáhla jsem tě, panáčku, na světlo, prohlédla si tě, čistá radost. Ale odkud ses vzal? (Má v tom 

prsty hravá stuttgartská žena). Fakt mě stahuješ ke dnu, dlouho jsem se zdráhala psát o soškách 

a cetkách (promiň) – a teď ses objevil ty a najednou se mi zachtělo se k tomu tématu vrátit. Žene 

mě lidský sklon vdechnout na první pohled duši i tomu nejzarytějšímu záporákovi? Jsi podobný 

člověku. (Proč by měli být vždy všichni stejní jako lidé?) Jak tu sedíš, ruce v klíně. I tím, jak se 

tváříš. Mlčíš. Ale já vím, jak zní tvůj hlas, tedy abys věděl: od dlouhých procházek s dědou to vím, 

zpívával píseň o takových jako ty. Buď rád, že jsi tady, v té písni bys už byl snězený; tvá figura ve 

tvaru kyselé okurky sedí. Vím, jak mluvíš, i když neotevíráš pusu. Jako bych slyšela dědečka zpívat, 

kváky kvá, kvá, kvá, kvá, kvá. Odkud pocházíš? Nejsi sedláček z Malé Asie, který odmítl poskytnout 

bohyni vodu a  za to byl proměněn v  žábu? Koneckonců nevězíš sub aqua, sub aqua, k  čemuž 

Zeus odsoudil tamty sedláky, ale sedíš přede mnou. Koukáš plný očekávání. Musím něco udělat? 

Člověče, řekni konečně něco, nebuď žabák!

Maňásek medvídek
Sedí na polici a hledí na mě, zná mě, bydlí se mnou od mých třetích narozenin. Často se na něj 

zadívám. I on je už trochu opotřebený životem, na tlapce má náplast, na původně černém nose 

jsou odřené flíčky, kožíšek trochu vypelichaný. Že by na věcech nezanechávaly stopy jen doteky, 

ale i pohledy? Maňásek nemá jméno, říkám mu medvídek. Když sklopí hlavu, je to ta nejvěrnější 

bytost na světě, když hlavu pozvedne, je rázem podnikavý, ušklíbavý, nezávislý. Má jen skleněné 

oči, co je v nich však života! Švadlena u Steiffa (už dlouho není mezi námi) vybrala z nádobky 

s hnědýma očima ty nejzářivější. Který den stvoření vlastně přijdou na řadu bytosti jako on? Na-

vzdory pevné hlavičce působí beze mě schlíple, teprve má ruka jeho tělo vzpřímí. Když si ho takto 

všímám, mluví se mnou, zahledí se na mě, zamává, je jedno ucho. Medvídkovi kladou otázky i cizí 

lidé, kteří se do něj hned zamilují. Kdo to tu mluví, mne si oči, přikyvuje nebo jen rozvážně po-

kyvuje hlavou? Do všeho ho zasvěcuju. Objímá mou paži a komentuje dění ve světě. Co podniká, 

když s ním nejsem, nevím; to koneckonců nevíme o žádné věci.

Mobil
Kdy jsem si uvědomila, jak často se objevuje v mých snech? Stará Nokia je v nich pokaždé mým ne-

přítelem. Blízká osoba ode mě čeká zprávu, nebo jsem v úzkých a sahám po telefonu, ale režisérka 

snu připouští mobil jen jako mučicí nástroj. Není k nalezení, nebo batoh, ve kterém má své místo, 

je fuč. Držím ho v rukou, ale odmítá fungovat. Nejde mi zapnout, nemohu se podívat do adresáře. 

Někdy se to povede, ale číslo není uloženo. 



24 Oder ich kann eine Nummer wählen, doch keine Verbindung entsteht, dann wieder tönt das 

Amtszeichen, der Anruf wird angenommen, aber ich höre die Stimme nicht, oder ich höre zwar 

den, der auf meinen Anruf gewartet hat, mein Nothelfer hätte werden können, jedoch undeutlich 

oder in unbekannter Sprache. Mit Vorliebe verwandelt es sich, besitzt plötzlich keine Tasten mehr, 

da ist kein Display. Herzklopfend hantiere ich am Maschinchen, aussichtslos. Für die Widrigkei-

ten ist es nicht verantwortlich, ich weiß. Da geht es um anderes. Tags ist unser Verhältnis Schwan-

kungen unterworfen: Ich kenne Triumph und Gewissensbisse, wenn ich es ausschalte (ziemlich 

oft), bin aber irritiert, habe ich es einmal vergessen. Auf Reisen fehlt mir das Gefühl berechtigter 

Nichterreichbarkeit, doch es muß ins Gepäck. Daß vor fast hundert Jahren in einem Buch schon 

ein Taschentelefon auftaucht, überrascht mich nicht.

Leuchtstern
Die Lampe ausschalten, hinüberschauen. Diskret hat er gewartet, bis es dunkel ist; jetzt kann er 

zeigen, was er kann. Vielleicht liegt es an meinem Alter, daß mir dieser eine genügt? Nicht wie 

in Zimmern, über denen ganze Firmamente sich ausspannen. Nur einer, uns verbindet, daß wir 

angestrahlt werden müssen, um leuchten zu können. Das muß sein, da macht er mir nichts vor, 

mein aufgeklebter Abendstern. Wenn ich ihn ansehe, bin ich ein Kind. Habe Fragen. Wer hat diese 

Sterne erfunden? Ein Kenner der Phosphoreszenz. Wie funktionieren sie? Ein photophysikali-

scher Prozeß, Energiespeicherung und -abgabe. Sollte ich einen Vorrat anlegen? Bisher enttäusch-

te mich nie einer, und es geht ja auch ohne. Ich nehme mir vor, eingeschlafen zu sein, bevor er sein 

Licht abgegeben hat. Muß ich die schwarze Wand unbedingt sehen? Aber ich bin zu müde für eine 

Kontrolle. Gewiß, noch leuchtet mein Stern, kühl, etwas matt. Wann wird er verschwunden sein? 

Während du lebst, ist ein Teil von dir schon auf dem Friedhof.

Stein
Und, fragt der Stein, wenn die Sammlerin ihn lange genug anschaut. Er wird zögernd warm in 

der Hand. Er hat keinen Geruch oder einen, der sich der Beschreibung entzieht. Du liegst so gut 

vor Augen! Und? Wie wurdest du so rund und glatt? Wie kamst du auf zwei Beine? Bist du auch zu 

gebrauchen? Willst du mich deshalb besitzen? Liegt ein weiter Weg hinter dir? Das kommt auf die 

Maßstäbe an. Wer hat diese Linien gezogen? So such‘ doch den Zeichner. Wie alt wirst du werden? 

Warum seid ihr so besessen vom Sterben? Die Sammlerin legt den Stein, Fundstück von einer eng-

lischen Küste, zu den anderen, betrachtet, was mit den Jahren zusammengekommen ist. Dabei 

verschwinden die Geräusche von draußen. Und die Gedanken halten sich eine Weile im Hinter-

grund. Stein neben Stein, dazu Schneckenhäuser und Muscheln, für die Laiin entfernt mit ihnen 

verwandt. Sie sammelt doch eigentlich gar nicht, hebt nur gelegentlich auf, was ihr ins Auge fällt. 

Häufig an Meeren, wo die Tage dafür gedacht sind. (Wieso immer die Hoffnung auf einen Bern-

stein, das täuschende Harz?) Auch wenn sie nicht erklären kann, wieso sie die Steine begehrt, erst 

recht nicht an Vollständigkeit glaubt, hört sie sich sagen: Du bist einer, der mir gefehlt hat. Und?, 

fragt der Stein.
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Nebo můžu vytočit číslo, ale spojení není navázáno, pak znova zazní vyzváněcí tón, hovor je přijat, 

ale hlas neslyším, anebo slyším sice toho, kdo čekal na mé zavolání, mohl by mě vytáhnout ze šla-

mastyky, ale hlas je nezřetelný nebo v neznámém jazyce. Se zálibou se mobil proměňuje, najednou 

nemá tlačítka, chybí displej. S bušením srdce si hraju s mašinkou, marně. Za potíže nenese zodpo-

vědnost, já vím. Jde o něco jiného. Během dne náš vztah podléhá výkyvům: když ho vypnu, cítím 

vítězství i výčitky (docela často), jsem ale podrážděná, když jsem ho jednou zapomněla. Na cestách 

mi chybí pocit oprávněné nedostupnosti, přesto musí být v zavazadle. To, že se už před téměř sto 

lety objevil v jedné knize kapesní telefon, mě nepřekvapilo.

Svítící nalepovací hvězda
Zhasnout lampu a zadívat se tím směrem. Diskrétně počkala, až se setmí; teď může ukázat, co 

dovede. Je to už mým věkem, že mi stačí jen ta jedna? Ne jako v místnostech, nad kterými se roz-

prostírají celé nebeské klenby. Jen jedna, a spojuje nás, že musíme být ozářeni, abychom dokázali 

sami zářit. Bez toho to nejde, v tom mě neošálí, moje nalepená Večernice. Když ji vidím, stává se 

ze mě dítě. Mám otázky. Kdo tu hvězdu vynalezl? Nějaký expert na fosforescenci. Jak vlastně fun-

gují? Fotofyzikální proces, ukládání a uvolňování energie. Měla bych si já vytvořit zásobu? Zatím 

mě žádná nezklamala a obejdu se bez toho. Chystám se usnout dřív, než hvězda přestane svítit. 

Cožpak musím opravdu vidět černou zeď? Na to, abych svou hvězdu zkontrolovala, jsem ale příliš 

unavená. Určitě stále svítí, chladně, trochu matně. Kdy bude pryč? Zatímco žiješ, je kousek tebe již 

na hřbitově.

Kámen
A, ptá se kámen, když se na něj sběratelka dívá dost dlouho. Neochotně se zahřívá v rukou. Nemá 

žádný pach anebo jen takový, který se vymyká popisu. Dobře se na tebe dívá! A? Co tě tak zaku-

latilo a ohladilo? Kde jsi přišel ke dvěma nohám? Jsi určený k používání? Proto mě chceš vlastnit? 

Je za tebou dlouhá cesta? Jak se to vezme. Kdo nakreslil ty čáry? Hledej tedy kreslíře. Kolika let se 

dožiješ? Proč jste tak posedlí smrtí? Sběratelka ukládá kámen, nalezený někde na anglickém pobře-

ží, k ostatním a zamýšlí se, co se toho za ta léta sešlo. Utichají přitom zvuky z venku. A myšlenky 

se na chvíli drží v pozadí. Kámen vedle kamene, k tomu ulity a mušle, pro laičku s nimi vzdáleně 

příbuzné. Vlastně je vůbec nesbírá, pouze si sem tam něco schová, co jí padne do oka. Nejčastěji 

u moře, kde jsou pro to dny jako stvořené. (Proč si vždy dělá naděje, že najde jantar, tu šalebnou 

pryskyřici?) I když nedokáže vysvětlit, proč po kamenech touží, a už vůbec nevěří na úplnost, slyší 

se, jak říká: Tys mi ještě chyběl. A?, ptá se kámen.



26 Wörterbuch. Słownik
Wann begann ich, das Ringbuch anzulegen? Vertraute ich damals der Sprache bereits, oder ver-

suchte ich, ohne große Erfolgserwartung, einen Dschungel zu lichten? Polnisch, so eine schwere 

Sprache, vor diesem Satz, den ich dauernd zu hören bekam, wollte ich nicht kapitulieren. War das 

Büchlein Spielerei, Notbehelf, Widerstand? Oder eine Methode fürs Sprachenlernen, gewählt von 

einer Amateurin, die sich nicht scheute, ein Sprachgebäude nachzubauen? Das słownik, hand-

geschrieben, vereint Grammatik und Wörterbuch; dieses mit pragmatischen Kapiteln: Kleine 

wichtige Wörter Nicht verwechseln! Abkürzungen Alltag Ämter Anrede Arbeit Ausrufe Auto Bahnhof 

Behältnisse Berufe Bewegungen Beziehungen Bildung Briefe ‚Deutsch ‑Nahes‘ Ehe Eigenschaften Ein-

kaufen Erstaunliches Essen Familie Farben Freizeit Gefühle Geld Gedichte Getränke Gruppen Haus-

halt Hilfe Kleidung Körper ‚Kopfgeburten‘ Können Krankheit Kunst Länder Lieder Literatur Medien 

Mengen Mensch allgemein Musik Natur Ordnung Ort Positives Post Presse Raum Rechnen Recht Re-

dewendungen Reihenfolge Reise Religion Restaurant Schule Spielen Sport Sprichwörter Staat Strei-

ten Telefon Tiere TV & Radio Veranstaltungen Verwaltung Wasser Weg Wetter Wirtschaft Wohnung 

Wünschen Zahlen Zeit Zustand. So viel, so wenig, das analoge Nachschlagewerk erwies sich als 

tauglich, kommt auf jede Reise nach Polen mit, das wunderbarer Weise entdeckte Land. Blättere 

ich jetzt darin, ergreift mich noch einmal die Freude der Lehrzeit. Mein Fleiß fällt mir ein und 

die Hartnäckigkeit, mit der ich gegen die Fremdheit der slawischen Sprache und die Mühen der 

Alternden beim Lernen anging. Eine Zeitlang beglückte mich die wachsende Fülle des Notierten, 

später wurde ein Übungsbuch für Bescheidenheit daraus: Du schreibst und schreibst und siehst 

immer deutlicher, was alles du nicht weißt, nur ungenau auszudrücken vermagst, gleich wieder 

vergessen hast oder vergessen wirst. Und doch war eine Tür aufgegangen; ich konnte in ihrer so 

schweren Sprache mit Menschen in Polen sprechen, ein Geschenk, das ich mir selbst gemacht 

hatte.
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Slovník. Słownik
Kdy jsem si začala vkládat listy do sešitu s kroužkovou vazbou? Důvěřovala jsem už tenkrát ja-

zyku, nebo jsem se snažila prosekávat se džunglí bez většího naděje na úspěch? Polština, taková 

těžká řeč, slýchávala jsem neustále, ale odmítala před touhle větou kapitulovat. Byla tato knížečka 

malicherností, nouzovým řešením, vzdorem? Nebo metodou učení se jazyků zvolenou amatérkou, 

která se neostýchala vybudovat znovu systém jazyka? Słownik, ručně psaný, propojuje gramatiku 

se slovníkem; a to v pragmatických abecedně řazených kapitolách: Nezaměňovat krátká důležitá 

slova! Auto barvy básně bydlení cesta cestování čas čísla člověk domácnost dopisy dovednosti hospo-

dářství hry hudba jídlo literatura manželství média místo množství nakupování náboženství nádraží 

nádoby nápoje nemoci oblečení oslovení peníze písně pocity počasí počty podivnosti pohyby pomoc 

pořadí pořádek pošta povolání pozitiva práce právo prostor přání příroda přísloví rčení restaurace 

rodina skupiny ‚související s němčinou‘ sport spory správa stav státy škola telefon tělo tisk TV & rádio 

události umění úřady vlastnosti voda volný čas všední den všeobecně ‚vymyšlenosti‘ vzdělání vztahy 

země zkratky zvířata zvolání. Tak moc, tak málo, analogická příručka se ukázala jako užitečná, 

doprovází mě na každé cestě do Polska, té zázračně objevené země. Když v ní teď listuji, znovu 

mě zmocňuje tehdejší radost z učení. Vzpomínám si na svoji píli a houževnatost, se kterou jsem 

se pustila do boje s taji slovanského jazyka a námahou stárnoucích lidí, když se učí. Chvíli jsem se 

těšila z rostoucího množství poznámek, později se sešit změnil ve cvičebnici pokory: píšeš a píšeš 

a vidíš čím dál zřetelněji, co všechno nevíš, co jsi schopná vyjádřit jen nepřesně, cos hned zapo-

mněla nebo zapomeneš. A přece se mi dveře otevřely; dokázala jsem mluvit s lidmi v Polsku jejich 

tak těžkým jazykem, dar, který jsem nadělila sama sobě. 



28 MARIA MAZUREK A WOJCIECH HARPULA
Nad życie. Czego uczą nas umierający

Trudno przygotowywać się na śmierć, gdy jest się w pełni sił. Nikt nie po-
wtarza sobie kilka razy dziennie memento mori.
Oczywiście. Ale czy to dobrze? Nie mówię o tym, by iść w ślady zakonników i żegnać się oraz witać 

słowami „pamiętaj o śmierci”, ale współczesna kultura Zachodu popadła w odwrotną skrajność: 

w ogóle nie zajmuje się śmiercią i umieraniem. Usunęliśmy śmierć ze swojego życia. Nie rozma-

wiamy o niej, nawet z najbliższymi. Udajemy, że jej nie ma, odsuwamy ją na dalszy, nieokreślony 

plan. Kres życia wydaje nam się wstydliwy, nieestetyczny. Stał się tematem tabu. Przez tysiące lat 

było zupełnie inaczej. Śmierć i  umieranie były naturalne, oswojone. Stanowiły część porządku 

świata, wyraz woli bogów. Należało być przygotowanym na śmierć, a pożądany model odchodze-

nia ze świata żywych był szczegółowo opisany. W Europie od XV wieku niemal masowo powsta-

wały traktaty o „sztuce dobrego umierania” – ars bene moriendi. To były podręczniki, które uczyły, 

jak należy umrzeć. Czasem bogato ilustrowane, by mogli z  nich korzystać także niepiśmienni. 

Wyobrażają sobie państwo teraz podręcznik dobrego umierania?

Umieramy najczęściej w szpitalach, podłączeni do aparatury, zdani na 
lekarzy. Trudno w takiej sytuacji mówić o wzorcu „dobrego umierania”.
Bo współcześnie umieramy w  sposób nienaturalny. Według podręczników dobrego umierania 

wzorcowym modelem była śmierć w łóżku, w otoczeniu rodziny. Śmierć była czynnością publicz-

ną. Ryciny z traktatów o ars moriendi pokazują nam, że kiedy nadchodził kres, przy łóżku umie-

rającego panował często tłok. Gromadzili się wszyscy domownicy (nie wyłączając dzieci), często 

dalsi krewni i znajomi. Przychodziły psy i koty. Chory odchodził otoczony tym wszystkim, z czym 

obcował za życia. Uwaga: lekarza tam nie było! Lekarz nie zajmował się już umierającym, bo 

śmierć, była sprawą Boga, nie ludzi. Medyk tylko dawał sygnał, że nadchodzi kres. Rozwój me-

dycyny spowodował, że wyrzuciliśmy umierających z domu. Umieranie rozgrywa się najczęściej 

za szpitalnymi murami, gdzie bliscy nie są w stanie towarzyszyć choremu. Odchodzenie z  tego 

świata stało się sferą „obsługiwaną” przez specjalistów: lekarzy i  personel medyczny. Zniknęło 

z horyzontu naszych zainteresowań. Zapomnieliśmy, że umieranie jest taką samą częścią życia 

jak narodziny. Jest nieuniknione. Czeka każdego z nas. Nie sprowadzimy na siebie śmierci, jeśli 

będziemy o niej rozmawiać. Tak samo jak nie unikniemy jej, jeśli będziemy ten temat konsekwent-

nie zamiatać pod dywan. Lęk przed własną śmiercią jest naturalny. Ale im mniej niedomówień, 

zakłamania i tabu wokół śmierci, tym strach przed nieuniknionym będzie mniejszy. Tym umiera-

nie będzie bardziej oswojone. Dlatego zachęcam każdego, żeby usiadł z rodziną i porozmawiał: co 

zrobić, jeśli nadejdzie kres życia.
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LUCIE DURCZOKOVÁ
Překlad z polského originálu

Je těžké se připravovat na smrt, když jsme ještě plní sil. Nikdo z nás si ně-
kolikrát denně neopakuje memento mori.
Jistě. Ale je to tak správně? Neříkám, že máme následovat řeholníky a zdravit se slovy „pamatuj na 

smrt“, ale současná západní kultura se blíží opačnému extrému: vůbec se smrtí a umíráním neza-

bývá. Vytěsnili jsme smrt ze svého života. Nebavíme se o ní ani s nejbližšími. Tváříme se, že tady 

není, odsouváme ji na další, neurčitou kolej. Konec života nám připadá rozpačitý, neestetický. Stal 

se tabu. Po tisíciletí tomu bylo jinak. Smrt a umírání byly přirozené, osvojené. Byly součásti řádu 

světa, projevem vůle bohů. Člověk musel být na smrt připraven a žádoucí model odchodu ze světa 

živých byl podrobně popsán. V Evropě se od 15. století ve velkém objevovaly traktáty o „umění 

dobré smrti“ – ars bene moriendi. Byly to příručky, které učily, jak má smrt vypadat. Někdy byly 

bohatě ilustrované, aby je mohli používat i negramotní. Dovedete si představit, jak by příručka 

dobrého umírání vypadala dnes?

Nejčastěji umíráme v nemocnicích, připojeni na přístroje, odkázáni na 
doktory. V takové situaci je těžké mluvit o modelu „dobrého umírání“.
Protože v současné době umíráme nepřirozeným způsobem. Podle příruček dobrého umírání bylo 

obvyklým modelem odchodu na druhý břeh umírání v posteli v kruhu rodiny. Smrt byla veřejnou 

událostí. Rytiny z traktátů o ars moriendi nám ukazují, že když se blížil konec, u lůžka umírají-

cího bylo plno. Scházeli se všichni členové rodiny (včetně dětí), často vzdálení příbuzní i známí. 

Přicházely kočky i psi. Nemocný odcházel obklopen všemi, kdo byli součástí jeho pozemského 

života. Pozor, doktor tam nebyl! Umírající už nebyli starostí lékaře, protože smrt byla záležitostí 

Boha, nikoli lidí. Lékař pouze dával najevo, že se blíží konec. Rozvoj medicíny způsobil, že jsme se 

zbavili umírajících ve vlastních domovech. Umírání se obvykle odehrává za zdmi nemocnice, kde 

příbuzní nejsou schopni nemocného doprovázet. Odchod z tohoto světa se stal sférou „obsluhova-

nou“ specialisty: doktory a zdravotnickým personálem. Zmizel z oblasti našeho zájmu. Zapomněli 

jsme, že smrt je stejně tak nedílnou součásti života jako narození. Je nevyhnutelná. Čeká každého 

z nás. Nepřivoláme na sebe smrt, když o ní budeme mluvit. Stejně jako se jí nevyhneme, když toto 

téma budeme neustále zametat pod koberec. Strach z vlastní smrti je přirozený. Ale čím méně 

nejasností, neupřímnosti a tabu bude kolem smrti, tím menší bude strach z nevyhnutelného. Tím 

více budeme s umíráním smíření. Proto vyzývám všechny, aby si sedli s rodinou a popovídali si 

o tom, co dělat, když nadejde konec.



30 Przecież wtedy możemy nie mieć żadnego wyboru. Żadnego wpływu na 
to, co się będzie z nami działo.
Oczywiście, jeżeli spotka nas śmierć gwałtowna, to nasza wola i plany nie będą miały znaczenia. 

Ale w innych sytuacjach możemy mieć możliwość wyboru. Dlatego trzeba wiedzieć, w jaki sposób 

i w  jakich warunkach chcemy pożegnać się z  tym światem, i  jasno to komunikować: lekarzom 

i  rodzinie. Opowiem o sytuacji, która mnie niedawno spotkała. Osiemdziesięciodwuletnia pani 

doktor, wciąż aktywna zawodowo, w lecie ubiegłego roku podczas pracy na działce poczuła ból 

w lewym boku. Trafiła do szpitala. Okazało się, że ma raka trzustki. Z uwagi na wiek pacjentki 

i towarzyszące choroby układu krążenia i płuc zdecydowano, że zabieg operacyjny usunięcia guza 

nie wchodzi w grę. Przyjechała na nasz oddział paliatywny. Po tygodniu spotkał się ze mną jej syn 

i powiedział, że mama marzy, by umrzeć w domu. Chciała zakończyć życie w tym samym łóżku, 

w którym na jej rękach umarł jej mąż. Uznałam, że trzeba spełnić marzenie mamy. Syn był pełen 

obaw, ale obiecałam mu, że zrobimy wszystko, by mama mogła trafić do domu. Musieliśmy prze-

stawić ją na leki podskórne i założyć „motylek” – igłę, którą podaje się morfinę. Chora napisała 

oświadczenie, że wychodzi ze szpitala na własne życzenie, i pojechała do domu. Powiedziałam 

synowi, żeby dobrze wykorzystali czas, który im jeszcze pozostał. Jeszcze tego samego dnia – pa-

miętam, to był poniedziałek – syn z żoną urządzili mamie przyjęcie. Była jak zdrowa. Dostawała 

podskórnie morfinę. nic jej nie bolało, nic jej nie dolegało. Opowiadała kawały, jadła wszystko, na 

co tylko miała ochotę, syn nakręcił pamiątkowy film. We wtorek rano zadzwonił do mnie i powie-

dział, że mama się obudziła, ale jest senna. Około czternastej poinformował, że z mamą nie ma 

już kontaktu. Poinstruowałam go, żeby zmniejszył dawkę morfiny do 5 mg i obserwował mamę. 

Wieczorem znów się odezwał, tym razem mocno zdenerwowany: „Jak to możliwe, że mama cały 

czas śpi, skoro wczoraj była w tak dobrej formie?”. Postanowiła, że pojadę do nich. Dotarłam do 

domu pani doktor około dwudziestej. I dobrze, że pojechałam.

Dlaczego?
Bo zastałam ją umierającą. Wzięłam ze sobą pulsoksymetr, zbadałam ciśnienie, osłuchałam. Oka-

zało się, że pani doktor ma obrzęk płuc. Dałam synowi słuchawkę stetoskopu: w płucach mamy 

trzeszczało, świszczało i  huczało. Mieliśmy do czynienia ze wszystkimi możliwymi zmianami 

osłuchowymi. Saturacja była dobra, bo chora dostawała tlen z koncentratora, natomiast nie nastę-

powała eliminacja dwutlenku węgla. Pani doktor odchodziła w mechanizmie narkozy dwutlenko-

węglowej. Gromadzenie się dwutlenku węgla we krwi powyżej wartości 80–100 mm Hg ciśnienia 

parcjalnego powoduje, że człowiek zasypia. A potem umiera. Moim zdaniem to świetna śmierć. 

Wytłumaczyłam synowi, że mama nic nie czuje, śpi spokojnie i umiera.

Z jakiego powodu jej stan tak nagle się pogorszył?
W szpitalu dostawała duże dawki steroidów. Po to, żeby mogła pojechać do domu. Gdy ich nie 

otrzymała, nadeszła śmierć. Pani doktor umarła jeszcze tej samej nocy. Nad ranem, gdy w organi-

zmie człowieka w naturalny sposób spadają poziomy hormonów. 
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Vždyť v danou chvíli možná nebudeme mít na výběr. Nebudeme mít 
žádný vliv na to, co se s námi stane.
Samozřejmě, pokud budeme čelit náhle smrti, na naší vůli a plánech nezáleží. Ale v jiných přípa-

dech můžeme mít možnost volby. Proto bychom měli vědět, jakým způsobem a v jakých podmín-

kách se chceme rozloučit s tímto světem a dát to jasně najevo: lékařům i rodině. Povím vám o jed-

nom případu, který se mi nedávno stal. Dvaaosmdesátiletá lékařka, stále pracovně aktivní, v létě 

minulého roku ucítila při práci na zahrádce bolest v levém boku. Skončila v nemocnici. Ukázalo 

se, že má rakovinu slinivky. Vzhledem k věku pacientky a přidruženým onemocněním kardiovas-

kulárního systému a plic bylo rozhodnuto, že odstranění nádoru operací nepřichází v úvahu. Při-

jela na naše oddělení paliativní péče. O týden později se se mnou setkal její syn a řekl, že matka si 

přeje zemřít doma. Svůj život však chtěla ukončit v té stejné posteli, v jaké jí zemřel manžel v náru-

čí. Rozhodla jsem, že bychom měli její přání vyslyšet. Její syn měl velké obavy, ale slíbila jsem mu, 

že uděláme všechno pro to, aby jeho matka mohla domů. Museli jsme přejít na podkožní podávání 

léků a zavést „motýlka“ – kanylu, kterou se podává morfin. Pacientka podepsala prohlášení, že 

opouští nemocnici na vlastní žádost a odjela domů. Řekla jsem jejímu synovi, aby dobře využili 

čas, který jim ještě zbývá. Ještě toho samého dne, pamatuji si, že to bylo pondělí, uspořádal syn 

s manželkou pro maminku oslavu. Byla jako dřív. Podkožně se jí podával morfin, nic ji nebolelo, 

nic jí nescházelo. Vyprávěla vtipy, jedla všechno, na co měla zrovna chuť, syn natočil vzpomínkové 

video. V úterý ráno mi volal a řekl, že se jeho matka probudila, ale je malátná. Kolem druhé odpo-

ledne mě informoval, že matka nereaguje. Dala jsem mu instrukce, aby snížil dávku morfinu na 

5 mg a hlídal ji. Večer se znovu ozval, tentokrát lehce podrážděný: „Jak je možné, že máma pořád 

spí, když byla včera v tak dobré kondici?“ Rozhodla jsem se, že k nim zajedu. Do lékařčina domu 

jsem dorazila kolem osmé večer. A bylo dobře, že jsem tam jela.

Proč?
Protože jsem ji našla umírat. Vzala jsem si s sebou pulzní oxymetr, zkontrolovala tlak a poslechla 

si ji. Ukázalo se, že lékařka měla plicní edém. Podala jsem synovi fonendoskop, ať si ji poslechne: 

v matčiných plicích bylo slyšet vrzoty, pískoty a chrůpky. Měli jsme co do činění se všemi posle-

chovými nálezy. Saturace byla v normě, protože pacientka byla napojena na kyslík. Nedocházelo 

však k exhalaci oxidu uhličitého. Lékařka ztrácela vědomí v důsledku narkózy navozené oxidem 

uhličitým. Hromadění oxidu uhličitého v krvi nad hodnotou parciálního tlaku 80–100 mm Hg 

způsobuje, že člověk usíná. A následně umírá. Podle mě je to skvělá smrt. Vysvětlila jsem synovi, 

že jeho matka nic necítí, klidně spí a umírá.

Proč se její stav tak náhle zhoršil?
V nemocnici dostávala velké množství steroidů, aby mohla odjet domů. Když je nedostala, nadešel 

její čas. Doktorka zemřela ještě tu samou noc. Nad ránem, kdy přirozeně klesá hladina hormonů 

v lidském těle. 



32 Syn chciał czuwać przy mamie całą noc, ale o czwartej rano padł i zasnął. O dziewiątej obudziła go 

żona: „Wstawaj, mama nie żyje.” Kobieta była już chłodna, co oznacza, że musiała umrzeć między 

godziną piątą a szóstą. Odeszła tak, jak chciała. W swoim domu, w swoim łóżku.

Dla każdego z nas sytuacja umierania jest jakąś nienormalnością. Własna śmierć – nawet jeśli 

wiemy, że wkrótce nadejdzie – zawsze wydaje się czymś nienaturalnym. Dlatego w medycynie 

paliatywnej jest taka ważna zasada: w czasie umierania powinniśmy dać człowiekowi maksimum 

normalności w nienormalnej dla niego sytuacji. A cóż jest bardziej zwykłego i normalnego niż sen 

we własnym łóżku, gdy bliscy są tuż obok? Gdy człowiek umiera, ostatnimi zmysłami, które zani-

kają, są słuch i dotyk. Może się wydawać, że z chorym nie ma już kontaktu, ale on czuje i słyszy. 

Dlatego umierającym trzeba mówić dobre rzeczy: że byli i będą dla nas ważni, że ich kochamy. 

Trzymać ich za rękę, głaskać po dłoni. Pozwolić im odejść. Mój tata tak umarł. We śnie. Miał 71 lat, 

umierał na raka. Byłam anestezjologiem na intensywnej terapii, wpisałam w zlecenie leki nasenne 

i podałam mu je. Wzięłam go za rękę. Uścisnął mnie i puścił moją dłoń dopiero wtedy, gdy zasnął. 

Spał już do końca. Tato odszedł tak, jak chciał. Ale wcześniej bardzo cierpiał. Miał potworne bóle 

związane z niedrożnością brzucha, płakał. Zupełnie niepotrzebnie. Wystarczyło podać odpowied-

nie leki. Śmierć taty była dla mnie punktem zwrotnym.

Po jego śmierci zajęła się pani medycyną paliatywną?
Obiecałam sobie, że śmierć taty nie pójdzie na marne i zrobię wszystko, by w mojej obecności nikt 

już więcej nie cierpiał. Postanowiłam, że nauczę się, jak towarzyszyć umierającym. Zło w postaci 

cierpienia i śmierci taty chciałam zamienić w coś dobrego. W rezultacie opiekuję się śmiertelnie 

chorymi już od blisko 30 lat. Najpierw w krakowskim Hospicjum św. Łazarza, gdzie współtworzy-

łem zespół domowej opieki hospicyjnej, a potem na oddziale paliatywnym Szpitala Uniwersytec-

kiego w Krakowie. Zobaczyłam, jak wiele można zrobić w tym obszarze. Wiele mówi się o jakości 

życia. A można i należy mówić również o jakości umierania.

Na czym polega jakość umierania?
Na braku cierpienia. To pryncypium medycyny paliatywnej: nie wolno, żeby człowiek cierpiał. Nie 

wolno, żeby coś go bolało. Nie wolno, żeby się dusił. Nie wolno, żeby wymiotował. Nie wolno, by 

miał zaparcia lub cierpiał na bezsenność. Żeby płakał.

Cierpienie nie uszlachetnia?
Bzdura. Na szczęście nikt już tak nie mówi. Księża, przynajmniej ci, którzy mają związek ze świa-

tem medycyny, wyraźnie podkreślają, że cierpienie jest złem. Również podejście lekarzy do za-

gadnienia bólu zmieniło się od czasów, gdy zaczynałam pracę w szpitalu. Wtedy ból pacjenta był 

czymś normalnym, akceptowalnym. Lekarz mówił: „Boli? Niestety, musi boleć.” Morfinę wydzie-

lano, jakby to był najdroższy skarb. A przecież udowodniono, że ból działa niezwykle niszcząco 

na cały organizm. Wywołuje zaburzenia rytmu serca, powoduje skoki ciśnienia. Po prostu skraca 

życie. W Polsce umiera się dziś lepiej niż 20 czy 30 lat temu. Jednak nadal wielu chorych w ostat-

nich dniach życia narażonych jest na niepotrzebne, bezsensowne cierpienie.
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Syn chtěl dohlížet na matku celou noc, ale ve čtyři ráno to nevydržel a usnul. V devět hodin ho pro-

budila manželka: „Vstávej, maminka je mrtvá.“ Žena už byla chladná, což znamenalo, že musela 

zemřít mezi pátou a šestou hodinou ranní. Odešla tak, jak si přála. Doma, ve své posteli.

Umírání je pro každého z nás něčím neobvyklým. I když víme, že se smrt blíží, zdá se nám 

nepřirozená. Proto v paliativní medicíně existuje důležité pravidlo: během umírání bychom měli 

dopřát člověku maximum normálnosti v pro něj nenormální situaci. A co je obyčejnějšího a nor-

málnějšího než spát ve vlastní posteli, blízko svých nejbližších? Posledními smysly, které při umí-

rání ztrácíme, jsou sluch a dotek. Může se nám zdát, že jsme s pacientem ztratili kontakt, ale on 

cítí a slyší. Proto bychom měli umírajícím říkat hezké věci: že pro nás byli a budou důležití, že 

je milujeme. Držet je za ruku, hladit je po dlani. Dovolit jim odejít. Můj tatínek takto zemřel. Ve 

spánku. Bylo mu 71  let, měl rakovinu. Byla jsem anestezioložkou na jednotce intenzivní péče, 

předepsala jsem mu prášky na spaní a podala jsem mu je. Vzala jsem ho za ruku. Stiskl mě a pustil 

mou dlaň, až když usnul. Spal až do konce. Táta odešel tak, jak si přál. Před tím však hodně trpěl. 

Měl velké bolesti způsobené střevní neprůchodností. Plakal. Naprosto zbytečně. Stačilo jen podat 

správné léky. Tatínkova smrt pro mě byla bodem zlomu.

Po jeho smrti jste se začala věnovat paliativní medicíně?
Slíbila jsem si, že tatínkova smrt nebude zbytečná a udělám vše pro to, aby v mé přítomnosti už 

nikdy nikdo netrpěl. Rozhodla jsem se, že se naučím doprovázet umírající. Zlo v podobě tátova 

utrpení a smrti jsem chtěla proměnit v něco dobrého. Ve výsledku se starám o smrtelně nemocné 

už 30 let. Nejprve v Hospici sv. Lazara v Krakově, kde jsem spoluutvářela tým domácí hospicové 

péče a následně na oddělení paliativní péče v Univerzitní nemocnici v Krakově. Viděla jsem, kolik 

toho lze v této oblasti udělat. Hodně se toho namluví o kvalitě života. Ale možná by se mělo mluvit 

také o kvalitě umírání.

V čem spočívá kvalita umírání?
V absenci utrpení. To je princip paliativní medicíny. Nesmíme dovolit, aby člověk trpěl. Nesmíme 

dovolit, aby ho něco bolelo. Nesmíme dovolit, aby se dusil. Nesmíme dovolit, aby zvracel. Nesmí-

me dovolit, aby trpěl zácpou nebo nespavostí. A aby plakal.

Copak ale utrpení člověka nešlechtí?
Nesmysl. Tohle už naštěstí nikdo neříká. Kněží, alespoň ti, kteří mají něco společného se světem 

medicíny, zdůrazňují, že utrpení je zlo. Od doby, kdy jsem začala pracovat v nemocnici, změnil 

se i  přístup lékařů k  problematice bolesti. Kdysi byla pacientova bolest něčím normálním, ak-

ceptovatelným. Doktor řekl: „Bolí to? To bohužel musí bolet.“ Morfin byl přidělován, jako by šlo 

o nejvzácnější poklad. I přesto, že bylo dokázáno, že má bolest ničivý dopad na celý organismus. 

Způsobuje poruchy srdečního rytmu, kolísání tlaku. Jednoduše řečeno – zkracuje život. V Polsku 

se dnes lidem umírá lépe, než tomu bylo před 20 nebo 30 lety. Mnoho pacientů je však v posledních 

dnech svého života stále vystaveno zbytečnému, nesmyslnému utrpení.



34 Z jakiego powodu?
Bo nie zastanowili się, jak chcą umrzeć. I dlatego nie potrafią powiedzieć lekarzom lub rodzinie: 

dość.

Dość czego?
Terapii nadzwyczajnych, które mogą przedłużyć umieranie, ale nie są w stanie przywrócić zdrowia 

lub poprawić stanu ogólnego. Medycyna może zaoferować żywienie pozajelitowe, steroidoterapię, 

dializoterapię, przetaczenie krwi i produktów krwiopochodnych. Oprócz tego: jeszcze jedną kon-

sultację, jeszcze jedno badanie, jeszcze jeden tomograf, jeszcze jeden rezonans magnetyczny. To 

przedłużanie cierpienia. A nieuniknione i tak nadejdzie. Bo nadejść musi. Nie każdego raka da się 

wyleczyć. Lekarze czasem wiedzą, że nie są w stanie zrobić nic więcej. Mimo to wciąż zdarza się, 

że ratują umierających na siłę.

Nie chcą zaakceptować porażki?
Wielu lekarzy śmierć pacjenta odbiera jako zawodową klęskę. Jak się często mówi lub pisze w me-

diach, gdy ktoś zmarł w szpitalu? Lekarze przegrali…

…walkę o życie pacjenta.
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Z jakého důvodu?
Protože neuvažovali o tom, jak chtějí zemřít. A proto nejsou schopni říct lékařům a rodině: dost.

Dost čeho?
Zázračných terapií, které mohou prodloužit umírání, ale nejsou schopny nás uzdravit nebo zlepšit 

náš celkový stav. Medicína může nabídnout parenterální výživu, kortikoterapii, dialýzu, transfuzi 

krve a krevních derivátů. Kromě toho: ještě jednu konzultaci, ještě jedno vyšetření, ještě jeden to-

mograf, ještě jednu magnetickou rezonanci. Jen prodlužují utrpení. A nevyhnutelné stejně přijde. 

Každá rakovina se vyléčit nedá. Lékaři někdy vědí, že nic víc udělat nemohou. Navzdory tomu se 

stále stává, že zachraňují umírající násilím.

Nechtějí se smířit s neúspěchem?
Mnoho lékařů vnímá smrt pacienta jako profesní selhání. Jak se to v médiích často říká nebo píše, 

když někdo zemřel v nemocnici? Lékaři prohráli…

…boj o život pacienta.



36 BORIS AKUNIN
Kladbiščenskije istorii

Материя первична

Мавр беззвучно двигался за бородатым мужчиной. Тот, кажется, что -то почувствовал – с ка-

ждой секундой ускорял шаг, но это были пустяки. Главное не ошибиться.

Поглядывая на пугливо вжатый в плечи затылок позднего посетителя, Мавр быстро вса-

сывал воздух сверхчуткими ноздрями.

Русский! Это хорошо, это просто замечательно. Чудесная, аппетитнейшая нация! Вкус-

нее них разве что северокорейцы!

Ну -ка, ну -ка, что еще? Некрещеный. Хорошо!

Не ходит в церковь. Значит, материалист? Отлично!

Был членом Коммунистического Союза Молодежи. С 1971 до 1984-го. М -м-м, превосходно!

В невесомом скачке Мавр перелетел через каменного ангела и возбужденно чмокнул, 

предвкушая, как захрустят под зубами упругие позвонки, как горячими толчками заще-

кочет нёбо кровь. Только не увлекаться, не высосать всю до донышка. Это будет глупый 

мелкобуржуазный эгоизм.

Многообещающий посетитель пулей вылетел за ворота и облегченно перевел дух. По-

шел вдоль стены, даже принялся насвистывать. Успокоился. Ну и славно. Сейчас адрена-

лин у него сойдет, кровь утратит горьковатость, перестанет пениться. Мавр никогда не лю-

бил игристых вин.

Он скользил над землей, отделенный от русского материалиста каменной стеной, кото-

рую мог преодолеть одним прыжком. Опыт научил: торопиться нельзя, это небезопасно. 

Насосешься какой -нибудь дряни, а потом мучайся.

В самом начале своей хайгейтской жизни, только -только открыв, что материя нуждает-

ся в подпитке, Мавр неосторожно напился крови первого попавшегося буржуа, сдуру про-

гуливавшегося вдоль кладбища поздно ночью. Последствия были ужасны. То есть, с одной 

стороны, гипотеза подтвердилась: процесс разложения повернул вспять и материя полно-

стью восстановилась, но нравственно -психологический эффект поверг Мавра в настоящую 

панику.

Сознание раскисло, разнюнилось, подточенное гнилой филистерской моралью. Появи-

лись мысли, которыми он при жизни ни разу не задавался. Например, как он мог взять 

на себя такую чудовищную ответственность? Ведь понимал, что за гремучую смесь зава-

ривает в  своем кабинете. Не лучше ли было обратить свою интеллектуальную мощь на 

что -нибудь менее разрушительное? Разве не тошнило его всю жизнь от так называемых 

народных вожаков и всякого рода революционериков – жадных до власти, безжалостных, 

самовлюбленных? Разве он не понимал, что такое диктатура пролетариата? 
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MICHAELA FOJTÍKOVÁ
Překlad z ruského originálu

Hmota je primární

Maur se tiše plížil za zarostlým mužem. Vypadá to, že něco vycítil, neboť každou vteřinou přidával 

do kroku, ale bylo to marné. Hlavně se nesplést.

Při pohledu na strachem schovaný zátylek mezi rameny pozdního návštěvníka, Maur rychle 

nasával vzduch svým velmi citlivým nosem.

Rus! To je dobré, to je prostě úžasné. Jaký to báječný, lahodný národ. Snad jen Severokorejci 

jsou chutnější než oni.

No tak, no tak, co ještě? Není pokřtěný. Dobře!

Nechodí do kostela. Že by materialista? Skvěle!

Byl členem Komunistického svazu mládeže. Od roku 1971 do 1984. Mmm, výborně!

Maur bez námahy přeletěl kamenného anděla a vzrušeně zamlaskal, předem se těšil na to, jak 

mu pod zuby začnou křupat pevné obratle, jak teplé pramínky krve budou dráždit jeho patro. Jen 

se nenechat unést a nevysát všechno až do dna. Bude to hloupé maloměšťácké sobectví.

Slibný návštěvník vyletěl za bránu, jako když střelí a s úlevou si oddechl. Kráčel podél zdi, do-

konce si začal pískat. Uklidnil se. Výborně. Teď se mu sníží hladina adrenalinu, krev ztratí svou 

hořkost a přestane pěnit. Maur nikdy neměl rád šumivá vína.

Klouzal po zemi, oddělený od materialisty kamennou zdí, kterou dokázal překonat jediným 

skokem. Ze zkušenosti věděl, že nesmí spěchat, poněvadž je to nebezpečné. Vysaješ -li nějakého 

šmejda, tak si potom trp.

Na samém počátku svého života na hřbitově v Highgate, když právě zjistil, že hmota potřebuje 

výživu, se Maur nechtěně napil krve prvního měšťáka, na kterého narazil, hlupák se pozdě v noci 

toulal po hřbitově. Důsledky byly strašné. Na jedné straně to znamená, že se hypotéza potvrdila: 

proces rozkladu se zvrátil a hmota se zcela obnovila, ale svědomí přimělo Maura panikařit.

Vědomí oslabené shnilou zpátečnickou morálkou otupělo a začalo fňukat. Přišly k němu my-

šlenky, nad kterými se předtím v životě nikdy nepozastavil. Například, jak mohl vzít na sebe tak 

ohromnou zodpovědnost? Vždyť věděl, jak výbušnou směs ve své laboratoři vyrábí. Nebylo by lepší 

zaměřit sílu svého intelektu na něco méně destruktivního? Cožpak se mu nezvedal žaludek ze 

všech těch takzvaných vůdců lidu a všech druhů revolucionářů chtivých po moci, bezlítostných 

a zahleděných do sebe? Cožpak nechápal, co je to taková diktatura proletariátu? 



38 Не пришел в ужас от массовых расстрелов Парижской коммуны? Зачем же тогда он по-

тратил столько лет и столько сил, чтобы приблизить кровавое торжество социалистиче-

ской революции? Неужто из -за одних только фурункулов на заднице и злобы на пиявок-

-кредиторов?

Никогда еще ему не было так скверно. Но могучая воля возобладала над отравой буржу-

азности, и впредь Мавр стал разборчивей в выборе пищи.

О, беспринципность и  всеядность стали причиной гибели многих, слишком многих 

лжематериалистов, не выдержавших испытания. Участь всех этих оппортунистов, без ма-

лейшего исключения, была печальна.

Они – те, кто верил в первичность материи и потому был привязан к ней намертво, – 

делились на две категории.

Во -первых, мягкотелые либералы вроде бедняжки Женни. Как он мечтал после своих 

похорон вновь оказаться рядом с ней, с единственным по -настоящему близким человеком, 

принимавшим его целиком и всё ему прощавшим. Но вместо Женни его ждали в могиле 

одни лишь кости.

Нет, она не могла его предать, перекинувшись на сторону идеализма, это исключено. 

Женни искренне верила в то же, во что верил ее супруг, она никогда не умела притворять-

ся. И, попав на кладбище, она, конечно же, быстро почувствовала, что без притока свеже-

го гемоглобина белковая материя скоро распадется. Но Женни никогда не стала бы пить 

кровь – чересчур добренькая, плюс аристократические предрассудки: как это можно – уку-

сить незнакомого человека за шею? Вот и иссохла, превратилась в Ничто, а значит все -таки 

предала.

Про служанку Ленхен и  говорить нечего  – в  землю опустили бессмысленный кусок 

мертвого мяса. Темная, отсталая женщина. Поди, едва умерла, сразу же кинулась к своему 

боженьке вымаливать прощения для герра доктора.

Вторая категория лжематериалистов  – неразборчивые в  средствах хапуги, пошедшие 

по стопам перерожденца и предателя рабочего класса Лассаля. Именно такие в двадцатом 

веке и погубили великое дело марксизма. Не в силах терпеть лишения и голод, они кида-

лись на первого же посетителя и очень скоро, согласно законам диалектики, материя на-

чинала главенствовать над их сознанием. Налакавшись классово чуждой крови, они сами 

превращались в добропорядочных буржуа, обрастали идеологическим жирком, начинали 

заигрывать с боженькой.

Пройдет пара лет – глядишь, и нет былого материалиста, в могиле осталась одна тухля-

тина.

Из долгожителей на Хайгейте кроме Мавра остался только Джек, но они уже больше 

ста лет не разговаривают и  даже не здороваются. Поздоровайся с  таким. Ты ему: «Good 

evening» – а в ответ слышишь: «Слава Люциферу!» Вот он, закономерный итог безмозглого 

прудонизма. Жалкие торопыги, не понимающие, что революцию не приблизишь мелкими 

провокациями и политическим терроризмом. 
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Nebyl zděšený masovým střílením Pařížské komuny? Proč tedy strávil tolik let a tolik energie, aby 

přiblížil krvavý triumf socialistické revoluce? Opravdu je to kvůli nějakému furunklu na zadnici 

a vzteku na pijavice -věřitele?

Ještě nikdy se necítil tak mizerně. Avšak silná vůle zvítězila nad jedem buržoazie a příště už byl 

Maur vybíravějším při výběru potravy.

Ó, bezohlednost a všežravost způsobila smrt mnoha, příliš mnoha falešných materialistů, kteří 

neobstáli ve zkoušce. Osud všech těchto oportunistů, bez sebemenší výjimky, byl smutný.

Oni, ti kteří věřili v primárnost hmoty a proto s ní byli zcela spjatí, se dělili do několika kate-

gorií.

Ti první, slabí liberálové jako chudinka Jenny. Jak jen toužil po svém pohřbu, znovu se octnout 

vedle ní, vedle jediné skutečně blízké osoby, která ho přijímala takový jaký je a všechno mu odpus-

tila. Ale místo Jenny ho v hrobě čekaly jen kosti.

Ne, nemohla ho zradit, tím že obrátila se na stranu idealismu, to nepřichází v úvahu. Jenny 

upřímně věřila tomu, čemu věřil její manžel, nikdy se neuměla přetvařovat. A  když se dostala 

na hřbitov, samozřejmě, si rychle uvědomila, že bez přísunu čerstvého hemoglobinu by se bílko-

vinová hmota brzy rozpadla. Avšak Jenny by nikdy nepila krev, byla příliš miloučká, navíc měla 

ušlechtilé zásady: jak jen může, kousnout cizince do krku? Takže vyschla a proměnila se v Nic, což 

znamená, že stejně zradila.

O služce Lenchen se nedá nic říci, jen spustili tupý kus mrtvého masa do země. Byla to temná, 

zaostalá žena. Beztak že, jakmile umřela, hned běžela ke svému božíčkovi, aby prosila o odpuštění 

pro Herr doktora.

Do druhé kategorie patří falešní materialisté, to jsou ohromní skrblíci, kteří jdou ve stopách 

zrádce dělnické třídy Lassalla. Právě tito lidé zničili ve dvacátém století velkolepé dílo marxismu. 

Nebylo v jejich silách snášet bídu a hlad, vrhali se na prvního návštěvníka a velmi brzy, podle zá-

konů dialektiky, začala hmota ovládat jejich vědomí. Když se napili krve někoho z jiné třídy, sami 

se proměnili v řádné měšťáky, obrostli ideologickým sádlíčkem a začali podlézat božíčkovi.

Po uplynutí pár let se díváš už ne na bývalého materialistu, ale na hromadu masa tlejícího 

v hrobě.

Z kmetů zůstal na Highgate žít kromě Maura, jen Jack, ale oni spolu už více jak sto let nemluvi-

li, ani ahoj si neřekli. Zdraví se tak, že řekneš: „Good evening!“ a oni ti odpoví: „Sláva Luciferovi!“ 

To je přirozený výsledek tupého proudhonismu. Jsou to ubozí uspěchanci, kteří nechápou, že re-

voluci neuspíší drobnými provokacemi a politickým terorismem. 
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погромы и народный бунт, который перерастет в анархистское восстание. Потом уайтче-

пельские сутенеры, не надеясь на полицию, сами выследили Потрошителя, без шума при-

резали и кинули в сточную канаву – как жертву обычного ограбления. Когда новенького 

привезли сюда, соскучившийся по собеседникам Мавр пытался втолковать ему, что подоб-

ными методами классовое самосознание у пролетариата не пробудить. Какие приводил 

аргументы, какие примеры из истории! Только бисер метал. Эта свинья повадилась жрать 

свежую мертвечину и на этой почве быстро перековалась в сатанисты. Ох уж эти метания 

бунтарей из среднего класса!

Сто двадцать лет без семьи, без единомышленников, без письменного стола. Тяжело, 

когда дух – тьфу, не дух, а сознание – привязано к материи. Всякое было: тощие годы, туч-

ные годы.

Начало было совсем скудное, будто и не умирал. Как всю жизнь провел в погоне за ку-

ском хлеба, так и здесь существовал впроголодь.

Смерть материалиста – явление прозаическое, Мавр ее почти что и не заметил.

Сидел дома, на Мейтленд -парк -роуд, в  любимом кресле. Смотрел на огонь в  камине, 

закашлялся. И что -то лопнуло в груди. Хотел позвать дочь, но звука не получилось. Да и рот 

не открылся.

Тусси сама вошла, минуты через две. Подошла, наклонилась и  вдруг как закричит: 

«Мавр! Мавр! О Господи! Господи!»

Только услышав, как дочь в его присутствии произносит это запрещенное слово, он по-

нял, что произошло. Никакого страха не испытал, одно любопытство. Нуте -ка, что дальше? 

Неужто к боженьке на судебное разбирательство? Черта с два!

Вдруг увидел комнату сверху: плачет женщина, укутанный пледом старик свесил голову 

на грудь, по морщинистому подбородку течет слюна (свою знаменитую бороду он обрил 

еще полгода назад – надоела, только сфотографировался напоследок). Мавра потянуло еще 

выше, к самому потолку, но он строго прикрикнул на себя: «Сознание в отрыве от материи 

не существует!» – и в тот же миг снова оказался в собственном теле, совершенно онемев-

шем и неподвижном.

Потом были похороны, преотвратные. Сколько раз он воображал, как его будут прово-

жать в последний путь сотни тысяч пролетариев, как произнесут над катафалком пламен-

ные речи и торжественные клятвы.

Как же!

Гроб был самый дешевый, за четыре с половиной фунта, венок такой, что лучше бы его 

вообще не было. На кладбище соизволили придти всего одиннадцать человек.

Правда, Генерал сказал хорошую речь. Но когда, разойдясь, крикнул, что имя и  труд 

усопшего переживут столетия, маловер Либкнехт поморщился, а кое -кто даже усмехнул-

ся – Мавр видел: после смерти зрение у него стало отменное, как в юные годы.
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Když byl Jack ještě naživu, tak pižlal nešťastné londýnské kurvy, aby v chudinských čtvrtích roz-

poutal chaos a vzpouru lidu, které by vyústily v anarchistické povstání. Pak whitechapelští pasáci, 

kteří se nespoléhali na policii, sami vypátrali Rozparovače, v tichosti ho zapíchli a hodili do škarpy 

jako oběť obyčejné loupeže. Když sem přivezli nováčka, Maur, kterému chyběla společnost, se mu 

pokusil vtlouct do hlavy, že takovými metodami třídní sebeuvědomění proletariátu, neprobudí. 

A jaké to uváděl argumenty a jaké příklady z historie! Ale bylo to jako házet perly sviním. Tato 

svině se naučila žrát čerstvou mršinu, následkem toho se rychle stala satanistou. Ach to míchání 

povstalců ze střední třídy.

Sto dvacet let bez rodiny, bez stejně smýšlejících lidí, bez psacího stolu. Je těžké, když je duch, 

fuj, ne duch, ale vědomí připoutáno k hmotě. Všechno bylo: chudé roky i bohaté roky.

Začátek byl velmi skrovný, jako by neumíral. Stejně jako svůj život strávil v honbě za kouskem 

chleba, tak i zde byl o hladu.

Smrt materialisty je tak běžný jev, že si jí Maur téměř nevšiml.

Seděl doma na Maitland Park Road ve svém oblíbeném křesle.

Díval se na oheň v krbu, když se rozkašlal. Něco mu prasklo v hrudníku. Chtěl přivolat dceru, 

ale nevyšla z něj ani hláska. Ani ústa se neotevřela.

O dvě minuty později přišla Tussy. Přistoupila, sklonila se a najednou vykřikla:

„Maure! Maure! Ó panebože! Panebože!“

Teprve když uslyšel, jak jeho dcera vyslovuje v jeho přítomnosti toto zakázané slovo, pochopil, 

co se stalo. Necítil žádný strach, jen zvědavost. No a co bude dál? Opravdu předstoupí před božíč-

kův soud? To zrovna!

Najednou uviděl místnost seshora. Viděl jak žena pláče, starce zabaleného v dece se svěšenou 

hlavou na hrudi, jak mu po vrásčité bradě stéká slina (jeho pověstný plnovous mu začal lézt na 

nervy, tak si ho před šesti měsíci oholil, ale předtím si ho vyfotil). Maura to potáhlo ještě výše ke 

stropu, ale přísně se okřikl: „Vědomí bez hmoty neexistuje!“ a v tu ránu se znovu ocitl ve svém 

vlastním zcela ztuhlém a nehybném těle.

Pak přišel přeodporný pohřeb. Kolikrát si představoval, jak ho stovky tisíc proletářů odvedou 

na jeho poslední cestě, jak budou nad pohřebním vozem pronášet plamenné projevy a slavnostní 

přísahy.

Ale kdepak!

Rakev dostal tu nejlevnější za čtyři a  půl libry a  věnec vypadal tak, že by bylo lepší, kdyby 

tam vůbec nebyl. Pouze jedenáct osob se uráčilo přijít na hřbitov. Je pravda, že generál pronesl 

dobrý projev. Ale když se rozcházeli, křikl, že jméno a dílo zesnulého přežívají po staletí, nevěřící 

Liebknecht se zamračil, ale Maur si všiml, že se někdo ušklíbl, po smrti se mu zlepšil zrak a viděl 

jak za mlada.



42 Плакала одна Тусси. Ее, дуреху, было жалко. Внезапно Мавр увидел, как она умрет: за-

прокинув голову, выпьет синильную кислоту, а мужчина, который обещал уйти из жизни 

вместе с ней, пить яд не станет. Посмотрит на корчащуюся в предсмертных муках любов-

ницу, брезгливо скривится и выйдет. Ему умирать рано – у него есть другая женщина, по-

моложе и покрасивей.

Будто услышав безмолвное предостережение, дочь заревела в голос, так что конца речи 

Мавр толком не слышал.

Генерал первым бросил на крышку гроба горсть земли. «Бр -р-р, только не к червям, – ус-

лышал его мысль покойник. – Сначала кремация, потом прах развеять над морем, и adieu».

Старина Фридрих всегда был легкомысленным, ему не хватало настоящей твердости. 

Как он гордился своим воинственным прозвищем, не догадываясь, что все над ним под-

трунивают. Хорош «Генерал» – неделю провоевал, а после только на лисью охоту катался, 

«дабы не растрачивать кавалерийские навыки». Чтобы дождаться победы пролетариата во 

всем мире, нужно иметь крепкие нервы и стальное терпение. Прах над морем для настоя-

щего материалиста – непозволительная роскошь.

А ведь было время, когда казалось, что ждать осталось недолго. На смену тощим годам 

пришли тучные. В самом захудалом уголке буржуазного кладбища всё чаще стали появ-

ляться посетители: сначала поодиночке, потом целыми делегациями. Чахлые букетики 

сменились венками с  лентами чудесно -сочного, кровавого оттенка, зазвучали разноязы-

кие речи, а потом свершилось триумфальное переселение в самый почетный квартал Хай-

гейта, увенчанное возведением памятника. В  камне Мавр был увековечен таким, каким 

никогда не был при жизни: титаническим, грозным, богоподобным. Жаль, что чванный 

Спенсер не был материалистом и не досуществовал до этого великого дня, а то изгрыз бы 

свою могилу от зависти.

Десятилетие за десятилетием Мавр питался как в  лучшем ресторане. Бесшумно под-

кравшись к одиночному паломнику или затесавшись в толпу, не спеша принюхивался, вы-

бирал объект поаппетитней и обстоятельно, без жадности лакомился. Бывало, приложится 

к одному, к другому, на десерт оставит какую -нибудь социал -демократку с затуманенным 

взглядом. И  в  каждой ранке оставит немножко своей слюны, чтобы укушенный вынес 

с Хайгейта частицу великого Карла. То -то марксизм зашагал по миру!

Но жадные до наживы лассальянцы предали дело пролетариата. Мавр понял это, еще 

когда члены коммунистических делегаций обзавелись дорогими габардиновыми пальто 

и отрастили мясистые щеки. В их крови всё явственней ощущался привкус жира, так что 

она стала трудноотличимой от крови какого -нибудь банкира или брокера.

А потом случилась катастрофа.

Уже больше десяти лет Мавр существовал впроголодь. Делегации появлялись всё реже, 

одиночные материалисты и вовсе исчезли – теперь приходили одни туристы с фотоаппара-

тами, и каждому хотелось сняться, непременно держась за каменную бороду пролетарского 

Мессии. 
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Jediná Tussy plakala. Bylo mu jí, husy, líto. Najednou si Maur představil, jak umře: kopne do 

sebe se zakloněnou hlavou kyselinu kyanovodíkovou a muž, který jí slíbil, že s ní opustí tento svět, 

jed nevypije. Se znechucením sleduje, jak se jeho milenka svíjí v předsmrtných křečích a odejde. Je 

příliš brzy na to, aby zemřel, záhy na to si najde další ženskou, která je mladší a krásnější.

Dcera, jako by slyšela tiché varování, se hlasitě rozbulela, takže konec řeči Maur opravdu ne-

slyšel.

Generál jako první hodil hrst hlíny na víko rakve. „Brrr, jen ne k červům,“ uslyšel nebožtík jeho 

myšlenku „Nejdřív kremace, pak rozptýlit popel nad mořem a adieu.“

Starý Friedrich byl vždycky lehkomyslný, chyběla mu opravdová jistota. Byl tak hrdý na svou 

tvrďáckou přezdívku, že si ani nevšiml, že si z něj všichni utahují. To je vám pěkný „Generál“, 

týden bojuje a potom si jede lovit lišky, „aby jakožto kavalerista nevyšel ze cviku.“ Aby se člověk 

dočkal vítězství proletariátu na celém světě, musí mít pevné nervy a obrnit se železnou trpělivostí. 

Popel nad mořem je pro opravdového materialistu nepřípustným luxusem.

A přeci byla doba, kdy to vypadlo, že nebude třeba dlouho čekat. Chudá léta vystřídala léta 

hojnosti. V nejzchudlejším koutu buržoazního hřbitova se čím dál tím častěji začali objevovat ná-

vštěvníci: nejprve po jednom a pak celé delegace. Uvadlé kytice vyměnili za věnce se stuhami pře-

lahodného odstínu krve, zazněly rozhovory ve více jazycích a poté došlo k triumfálnímu přesídlení 

do nejčestnější čtvrti Highgate, korunovanou postavením pomníku. V kameni byl Maur zvěčněn 

jako nikdy za svého života: titánský, děsivý, božský. Škoda, že ten nadutec Spencer nebyl materia-

listou a nedožil se tohoto velkého dne, jinak by jeho hrob pukl závistí.

Desetiletí za desetiletím se Maur stravoval jako v nejlepší restauraci. Tiše se přikradl k osamě-

lému poutníkovi nebo se vecpal do davu, v klidu si očichával a vybíral si co nejchutnější objekt 

a potom si ho důkladně pomalu vychutnával. Bývalo to tak, že se přisál k jednomu, k druhému 

a jako na dezert si schoval nějakou sociální demokratku se zastřeným pohledem. V každé ráně za-

nechává trošku svých slin, aby pokousaný odnesl část velikého Karla z Highgate. Takto marxismus 

začal chodit po světě!

Ale lasellovci chamtiví po zisku, zradili proletariát. Maur si to uvědomili, už když si členové 

komunistických delegací pořídili drahé kabáty z gabardénu a narostly jim tlusté tváře. V jejich krvi 

šla čím dál tím zřetelněji cítit pachuť tuku, takže bylo obtížné ji odlišit od krve nějakého bankéře 

nebo brokera.

A potom přišla katastrofa.

Už více jak deset let byl Maur o hladu. Delegace se objevovaly stále méně a méně, jednotliví 

materialisté zmizeli úplně, nyní přicházeli jen turisté s fotoaparáty a všichni se chtěli fotografovat, 

jak drží kamenné vousy proletářského Mesiáše. 



44 Последний раз по -настоящему подкрепился, когда навещали кубинские товарищи. С голо-

духи напился до икоты густого креольского нектара, а потом долго отрыгивал долларовые 

закорючки – кровь жителей Острова Свободы оказалась зараженной микробами желтого 

дьявола.

С тех пор прошло два месяца. За всё это время ни одного мало -мальски съедобного ма-

териалиста. Активисты местного отделения компартии, ежедневно приносящие на могилу 

по красной гвоздичке, не в счет. Они все кусаны -перекусаны, у них в жилах вместо крови 

одна Маврова слюна.

Чтобы кожа не покрылась трупной зеленью и не рассохлись суставы, приходилось под-

кармливаться суррогатом. Но от этого, во -первых, притуплялось рациональное мышление, 

а во -вторых, в сединах начинала проступать мерзкая рыжина. Еще немного – и начнешь по 

ночам выть на луну.

И вдруг настоящий русский! Лысый, с бородкой – совсем как тот, другой, что пришел на 

могилу сто лет назад с алой розой в руке. Ах, какая у него была кровь! В меру острая, с пи-

кантной горчинкой, чуть -чуть охлажденная. Мавр сдобрил ее своими ферментами, и она 

вскипела, запенилась, помчалась по артериям. «Наденька! – воскликнул русский, обраща-

ясь к своей пучеглазой спутнице. – Идем назад, на съезд! Я покажу этим импотентам и по-

литическим п‘оституткам, что такое диалектика!»

Возбудившись от сладостного воспоминания, Мавр взлетел на ограду и засеменил по ее 

гребню, готовый вспрыгнуть на закорки одинокому пешеходу.

Момент был идеальный: на узкой дороге, зажатой между стенами обеих половин клад-

бища, было пусто – ни машин, ни велосипедистов.

Последний, самый глубокий вдох перед прыжком.

Стоп! Что это за гнусный запашок?

Мавр часто -часто задвигал широкими ноздрями.

Не может быть! Строгий выговор с занесением в учетную карточку в 1982 году! Регуляр-

ная неуплата членских взносов! Спал на лекциях в Университете марксизма -ленинизма!

За кого – за кого он голосовал на выборах?

Какая гадость!

Мелкобуржуазное отребье, гнусный либералишка вроде четырежды рогатого осла Вил-

лиха или ренегата Гервега!

Тьфу! Мавра чуть не вытошнило – он брезгливо отвернулся и зажал нос.

Надо же, чуть не напился отравы.

Беднягу зашатало, близился голодный обморок. Но тут, на счастье, Мавр разглядел под 

ракитовым кустом суррогат.

Взмыл в  воздух, упал на тощую серо -рыжую спину и  впился зубами в  мохнатый за-

тылок. Урча и выплевывая клочки шерсти, стал сосать вязкую звериную кровь. Подумал 

с мрачной иронией: жалко, нет Генерала, он обожал лисью охоту.

Ко всему привычная кладбищенская лисица стояла смирно – ждала, пока вампир насы-

тится, и лишь боязливо прижимала к макушке изъеденные блохами уши.
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Naposledy se pořádně posilnil, když ho navštívili kubánští soudruzi. Celý vyhládlý pil tak rychle 

ten hustý kreolský nektar, že dostal škytavku a poté krkal dolarové klikyháky, ukázalo se, že krev 

obyvatel Ostrova svobody byla infikována mikroby žlutého ďábla.

Od té doby uplynuly dva měsíce. Po celou tu dobu se zde neobjevil sebenejmenší jedlý mate-

rialista Aktivisté z místního odboru komunistické strany, kteří denně přinášejí na hrob červený 

karafiát, se nepočítají. Všichni jsou pokousaní, v žilách jim místo krve proudí jen Maurovy sliny.

Aby se kůže nepokryla mrtvolnou zelení a nevyschly klouby, bylo třeba se začít živit náhražkou. 

Ale to zaprvé otupovalo racionální myšlení a za druhé se v šedinách začínala objevovat odporná 

rez. Ještě chvilku a začne výt v noci na měsíc.

A najednou skutečný Rus! Byl plešatý s vousy, stejně jako ten druhý, který přišel k hrobu před 

sto lety s rudou růží v ruce. Ach, jakou on měl krev! Ostrá tak akorát, pikantně nahořklá, trošili-

linku chladná. Maur ji ještě vylepšil svými enzymy a ona vzkypěla, zapěnila a vyrazila do tepen. 

„Naděnko!“ vykřikl Rus, obracející se ke své společnici, s vypoulenýma očima. „Vraťme se na sjezd! 

Já ukážu těm impotentům a politickým p‘ostitutkám, co je to taková dialektika!“

Vzrušený tou sladkou vzpomínkou se Maur vznesl na zeď a začal cupitat po jejím vrcholu, při-

pravený vyskočit za krk osamělému chodci.

Byl to ideální okamžik, neboť na úzké cestě sevřené mezi stěnami oběma polovinami hřbitova 

bylo pusto prázdno, žádná auta ani cyklisté.

Poslední hluboký nádech před skokem.

Stop! Co je to za odporný zápach?

Maur několikrát po sobě zahýbal širokými nozdrami.

Ne, to nemůže být! Přísné pokárání se zaznamenáním do evidenční karty v roce 1982! Pravi-

delné neplacení členských poplatků! Spal na přednáškách na Univerzitě marxismu -leninismu!

Pro koho, pro koho že hlasoval ve volbách?

Jaký to neřád!

Maloměšťácká lůza, odporný liberálek jako ten čtyřnásobně parohatý osel Willich nebo zrádce 

Herwegh.

Tfuj! Stěží neblil Maur. Znechuceně se odvrátil a zacpal si nos.

Páni, div že se nenapil jedu.

Chuděra se kymácel, šly na něj mrákoty z hladu. Ale v tu naštěstí, Maur zahlédl pod vrbovým 

keřem náhradu.

Vzlétl do vzduchu, spadl na vyzáblý šedorezavý hřbet a zabořil zuby do chundelatého zátylku. 

Vrčel a vyplivoval chumáče srsti, poté začal pít lepkavou zvířecí krev. S temnou ironií si pomyslil: 

škoda, že tu není Generál, on zbožňoval hon na lišky.

Na všechno zvyklá hřbitovní liška stála klidně, čekala, až se upír zasytí, jen bázlivě k temenu 

tiskla své blechami prožrané uši.



46 VĚRA ŠČERBAKOVA
Son kak ključ k samoponimaniju

Сновидения как часть психологической жизни человека: 
потенциал для самопознания

Первая часть нашего мини -курса по сновидениям была нагружена научным фактами. Те-

перь же давайте позволим себе немного отвлечься от строгих цифр и хотя бы на несколько 

минут отстранимся от привычной задачи «вместить в 24 часа все 48».

Итак, дадим свободу воображению. Представим, что мы очутились в Древней Греции: 

сейчас ночь, мы лежим на своем ложе, устеленном яркими покрывалами и мягкими по-

душками. Нам предстоит заснуть, но почему -то самостоятельно сделать это никак не вы-

ходит. Любой современный врач -невролог тут же бы сказал: да у Вас бессонница, нужно 

срочно принять соответствующее лекарство. Но местные врачи лишь перешептываются 

между собой и говорят: «Вы разгневали Морфея, бога сновидений! Пока не принесёте ему 

жертву, так и будете страдать!»

Какими бы нелогичными, чудаковатыми нам не представлялись верования древних 

греков, для них возможность сна, а тем более сна со сновидениями, всегда воспринималась 

как особый дар свыше. Любое содержание сновидения, даже самое малое, детально запи-

сывалось, соотносилось с актуальной жизнью, толковалось в пророческом ключе. С учё-

том сновидений принимали самые значимые решения в жизни: военный поход, свадьба, 

рождение детей.

А слышали ли Вы про ритуал врача Асклепия? Тяжело больных привозили в каменное 

святилище, чем -то напоминавшее гробницу. В  этом месте они должны были провести 

ночь, а на утро рассказать детально о том, что видели во сне врачам. Далее целебные сны 

толковались символически, и  согласно им разрабатывались индивидуальные рецепты. 

В общем, без сновидений – никуда!

С развитием науки, провозгласившей объективность главным критерием реалистично-

сти («что недоказуемо сложно признать истинно существующим»), сновидения какое -то 

время, ввиду их алогичности и  непредсказуемости, либо открыто обесценивались, либо 

причислялись к разряду мистических, оккультных вещей. Однако уже в 1900 году, на заре 

XX века появляется фигура, которая до сих пор остаётся одной из самых великих, хотя и не-

однозначных, в истории мировой психологии.

Зигмунд Фрейд, австрийский психиатр, издает книгу «Толкование сновидений», где 

стремится восстановить значимость сновидческого опыта для психического здоровья че-

ловека. Для него сновидения  – это «королевская дорога к  бессознательному». Личность 

на ней может встретиться со своими самыми болезненными, острыми, запретными пере-

живаниями, желаниями и  смысловыми содержаниями, которые в  повседневной жизни 

ввиду загруженности и многозадачности остаются незамеченными.
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MICHAELA MATUŠKOVÁ
Překlad z ruského originálu

Sny jako součást psychiky člověka: potenciál 
pro sebepoznání

První část našeho minikurzu snů byla plná vědeckých faktů. Teď už ale ponechme stranou strohá 

čísla a alespoň na několik minut se oprosťme od obvyklé snahy vměstnat do 24 hodin tolik jako 

do 48 hodin.

Popusťme tedy uzdu fantazii. Představme si, že jsme se ocitli ve starověkém Řecku: je noc, leží-

me na své posteli s pestrobarevnými přehozy a měkkými polštáři. Chceme usnout, ale kdoví proč 

se to nedaří. Jakýkoli současný neurolog by řekl: „Trpíte nespavostí, ihned nasadíme odpovídající 

léčbu.“ Ale tehdejší lékaři si mezi sebou jen šeptají a říkají: „Rozhněvali jste Morfea, boha snů! 

Dokud mu nepřinesete oběť, budete se trápit!“

Jak nelogické a podivínské se nám zdají náboženské představy starých Řeků, pro které byla 

možnost spánku, navíc spánku se sny, vždy chápána jako mimořádný dar shůry. I sebekratší sen 

se detailně zapisoval, souvisel s aktuálním životem a byl považován za prorocký. Na základě snů 

rozhodovali o nejdůležitějších věcech v životě: o válečném tažení, svatbě i rození dětí.

A slyšeli jste o rituálu lékaře Asklépia? Těžce nemocní byli přiváženi do kamenné svatyně, která 

něčím připomínala hrobku. Na tomto místě museli strávit noc a ráno detailně vyprávět lékařům, 

o čem se jim zdálo. Potom se tyto léčivé sny symbolicky vykládaly a v souladu s nimi se připravo-

valy individuální lékařské recepty. Bez snů ani krok!

S rozvojem vědy, která viděla objektivitu jako hlavní kritérium reality („co není dokázané, mů-

žeme těžko považovat za skutečně existující“), se sny kvůli své nelogičnosti a nepředvídatelnosti 

na nějaký čas buď otevřeně znevažovaly, nebo byly řazeny k mystickým a okultním záležitostem. 

Ale již v roce 1900, na úsvitu 20. století, se objevuje jedna z dodnes nejvýznamnějších, ale i rozpo-

ruplných osobností v historii světové psychologie.

Rakouský psychiatr Sigmund Freud vydává knihu Výklad snů, v níž se snaží znovu prosadit 

důležitost snů pro psychické zdraví člověka. Podle něj jsou sny „královskou cestou k nevědomí“. 

Člověk se na ní může setkat se svými nejbolestnějšími, intenzivními, zapovězenými prožitky, tou-

hami a smyslovými obsahy, které v každodenním shonu zůstávají bez povšimnutí.



48 Более того, именно Фрейд впервые начинает активно использовать сны в  психотера-

певтической работе, создает целую методику по расшифровке скрытых смыслов сонных 

фантазий, показывая, что любой, даже самый абсурдный сюжет, прямым образом связан 

с актуальной жизненной ситуацией человека, а значит может служить ключом к разреше-

нию его проблем.

Фрейд утверждает: психика любого из нас не выдерживает напряжения (особенно, не-

гативного), стремится к его разрядке. Сновидения – идеальный для этого вариант: человек 

сам вроде как ничего не делает, а волнующая его проблема решена.

К примеру, возьмем женщину, которая села на жёсткую диету: она всем рассказывает, 

как для неё это полезно, как килограммы просто на лету покидают её, а прежде любимое 

сладкое вызывает лишь отвращение. Во сне же ей постоянно снится вкусненькое, кото-

рое она с большим удовольствием в гомерических количествах съедает и переживает свои 

действия как правильные, приносящие чувство удовлетворения. Таким образом, одновре-

менно реализованы две конфликтующие потребности: в здоровом образе жизни и в пере-

живании радости от еды.

Разумеется, этот конфликт можно было бы разрешить и в реальности, а именно посред-

ством поиска более оптимального, вкусного и  сбалансированного питания. Однако та-

кой подход требует больших затрат, поэтому психика без сознательного участия человека 

включает автоматические реакции.

«Сновидения, передающие, пусть и в фантазийной форме, содержание 

травмирующих событий, обладают невероятным целительным эффектом.»

Концепцию Фрейда мы подробнее рассмотрим в  следующем разделе курса. Сейчас же 

нам важно понять, что сновидения – не продукт воображения, не отдельно существующие 

фантазии, но, напротив, ответная реакция психического на актуальные проблемы 

и  переживания. Каждый образ из сновидения как морская ракушка содержит в  себе 

жемчужину – личный опыт и чувство, связанное с ним.

Р. Картрайт, профессор чикагского Университета Раша в своих исследованиях показала, 

что сновидения, передающие, пусть и в фантазийной форме, содержание травмирующих 

событий, обладают невероятным целительным эффектом. Если же человек лишен воз-

можности проживать терзающие его чувства во сне, то прошлое продолжает преследовать 

его в настоящем, не позволяя полноценно распрямить плечи и реализовывать поставлен-

ные цели.

Вспомните себя, ведь бывали такие сны, которыми хотелось поделиться с друзьями (из 

серии «посмеяться над абсурдным»), а  были и  совсем другие. После таких сновидений 

ещё долго не можешь прийти в себя, поскольку они затрагивают самые глубинные струны 

души. Порой случается и так, что, опираясь на пережитое в подобном сне, мы, как когда -то 

древние греки, начинаем смотреть на жизнь по -иному, вновь ранжируем по значимости 

задачи, поставленные перед собой ранее, уделяем больше времени тому, что до этого пред-

ставлялось неважным и было отложено на потом.
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Navíc právě Freud začíná poprvé aktivně využívat sny v psychoterapeutické praxi, vytváří celou 

metodiku rozluštění skrytých významů snů a ukazuje, že jakýkoli, byť i zcela absurdní příběh, je 

přímo svázán s aktuální životní situací člověka, a proto může sloužit jako klíč k řešení jeho pro-

blémů.

Freud říká, že psychika kohokoli z nás nevydrží napětí (zejména negativní) a snaží se o jeho 

uvolnění. Sny jsou pro to ideální: zdá se, že člověk sám nic nedělá, ale problém, který ho znepo-

kojuje, je řešen.

Příkladem může být žena, která začala držet přísnou dietu: všem vypráví, jak je dieta prospěš-

ná, jak kilogramy rychle mizí a dříve milované sladkosti v ní vzbuzují odpor. Ale ve spánku se jí 

neustále zdá o dobrotách, které s velkým potěšením a v obrovském množství pojídá, a své jednání 

považuje za správné a uspokojující. Jsou tak realizovány dvě protichůdné potřeby: zdravý životní 

styl a radost z jídla.

Tento rozpor by pochopitelně bylo možné vyřešit i v realitě, a to především hledáním optimální, 

chutné a vyvážené stravy. Takový postup je ale spojen s vyššími výdaji, proto psychika bez vědomé 

účasti člověka spouští automatické reakce.

„Sny, které, byť jen ve fantazijní formě, promítají traumatické události, mají neuvěři-

telný léčebný efekt.“

Freudovu koncepci podrobněji rozebereme v  následující části kurzu. Teď je důležité pochopit, 

že sny nejsou produktem představivosti, nejde o samostatně existující fantazie, ale je to naopak 

odezva psychiky na aktuální problémy a prožitky. Každý snový obraz v sobě jako mořská lastura 

ukrývá perlu – osobní zkušenost a s ní spojené emoce.

R. Cartwright, profesorka chicagské Rush University, ve svých výzkumech ukázala, že sny, kte-

ré, byť jen ve fantazijní formě, promítají traumatické události, mají neuvěřitelný léčebný efekt. 

Jestliže je člověk připraven o možnost prožívat ve spánku to, co ho trápí, pak ho minulost dále 

pronásleduje v přítomnosti a nedovoluje mu vypnout prsa a realizovat vytyčené cíle.

Jen si vzpomeňte, že jste měli takové sny, o které jste se chtěli podělit s přáteli (ze série „zasmát 

se absurditám“), ale byly i sny zcela jiné. Takové, ze kterých se člověk nemůže ještě dlouho vzpa-

matovat, protože hrají na jeho nejniternější struny. Někdy se stává, že na základě těchto prožitků 

začínáme podobně jako staří Řekové pohlížet na život jinak, znovu třídíme dřívější úkoly podle 

závažnosti a věnujeme více času tomu, co bylo dosud nepodstatné a odložené na jindy.



50 Итак, сновидения, если относиться к ним с долей внимания и серьёзности, могут рас-

крыть человеку много нового о самом себе, обратить его взор на то, что в суете повседнев-

ных требований и забот остаётся незамеченным (как правило, это наши чувства, желания, 

потребности). Далее мы подробно разберем несколько из наиболее действенных методов 

продуктивной обработки содержаний сновидений, которые позволят Вам встретиться с со-

вершенно новым опытом о самом себе.

И всё же почему мы спим? Неоспоримые факты из 
нейробиологии

Яркий и красочный сон, к примеру, в стиле голливудского блокбастера или чувственной 

мелодрамы, знаком каждому из нас. Часто мы относимся к  подобным сюжетам неодно-

значно.

Мы, как когда -то наши предки из древних цивилизаций, можем чрезмерно наделять 

сны мистической силой предсказаний. К примеру, индейцы северной части Америки ве-

рили, что будить человека - табу, ведь его душа временно покидает тело и отправляется 

в скитания по свету в поисках ответа на значимые жизненные вопросы. Или же, напротив, 

мы превращаемся в жестких скептиков и говорим: «Это все лишь бессмысленная фантазия 

нашего воображения, что вообще об этом размышлять, зря время теряем!»

Но если совсем лишать сновидения значимости, то как тогда обходиться с доказанным 

и всем нам очевидным психологическим фактом, что в самом сне мы переживаем все про-

исходящее как реальность, без толики сомнений? А ведь там происходят, мягко скажем, 

странные вещи. Да и многочисленные эксперименты нейробиологов (М. Уолкер, Ю. Ка-

митани, Р. Картрайт) с использованием технологий МРТ показывают удивительный пара-

докс. Внешне тело спящего человека совершенно обездвижено и распластано на кровати. 

Однако мозг, напротив, невероятно возбужден: активность нервных клеток может почти 

на 30 процентов превышать уровень, характерный для периода бодрствования.

Прежде чем перейти к  техникам самостоятельного исследования сновидений, важно 

обладать базовым представлением о природе сна вообще. Must have для сна = 7,5 часов. 

Откуда именно такая цифра? Оказывается, мы спим не в хаотичном режиме, но по опреде-

ленному расписанию. У нас есть 5 «уроков», которые мы обязаны посетить в нашей школе 

сна. Каждый урок (по -научному, цикл), длится 1,5 часа и включает в себя две части (фазы): 

глубокую и быструю. Их соотношение меняется с увеличением продолжительности сна.

Итак, человек спит по определенному расписанию.

Первая половина ночи – царство глубокого сна, чья главная функция – обеспечить наи-

большую регенерацию организма. Разбудить спящего в момент глубокого сна невероятно 

трудно, так как специальная зона мозга (таламус) блокирует любые внешние сигналы.
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Pokud tedy ke snům přistupujeme pozorně a  seriózně, mohou nám odhalit mnoho nového 

o nás samotných a obrátit naši pozornost na to, co při každodenním spěchu a starostech zůstává 

bez povšimnutí (zpravidla jde o naše pocity, přání a potřeby). Později se podrobněji podíváme na 

nejúčinnější metody produktivního zpracování obsahu snů, díky kterým získáte zcela nový pohled 

sami na sebe.

A proč vlastně spíme? Nezpochybnitelná fakta 
z neurobiologie

Živý a barvitý sen ve stylu hollywoodského trháku nebo dojemného melodramatu je znám každé-

mu z nás. Často se k podobným příběhům stavíme nejednoznačně.

Stejně jako kdysi naši předkové ze starodávných civilizací můžeme snům nadmíru připisovat 

mystickou, prorockou sílu. Například indiáni severní části Ameriky věřili, že budit člověka je 

tabu – vždyť jeho duše dočasně opouští tělo a vydává se na toulky po světě, aby hledala odpovědi 

na důležité životní otázky. Anebo se naopak stáváme zapřisáhlými skeptiky a říkáme: „Je to jen 

nesmyslný výplod naší fantazie a přemýšlením o něm zbytečně ztrácíme čas!“

Pokud ale chceme sny zcela zbavovat významu, jak potom budeme zacházet s dokázaným a oči-

vidným psychologickým faktem, že ve spánku vše, bez špetky pochybností, prožíváme jako realitu? 

Vždyť se tam dějí, mírně řečeno, podivné věci. Četné experimenty neurobiologů (M. Walker, Y. Ka-

mitani, R. Cartwright) s použitím magnetické rezonance odhalují zvláštní paradox. Napohled je 

tělo spícího člověka zcela nehybně položené na posteli, mozek je ale naopak neuvěřitelně čilý: 

aktivita nervových buněk může být až o 30 procent vyšší než v bdělém stavu.

Než přejdeme k  technikám samostatného zkoumání snů, je důležité mít základní představu 

o podstatě spánku. „Must have“ spánku je 7,5 hodiny. Proč právě toto číslo? Ukazuje se, že nespíme 

v chaotickém, ale v přesně daném režimu. Existuje pět „lekcí“, které musíme v naší škole spánku 

absolvovat. Každá lekce (odborně cyklus) trvá 1,5 hodiny a zahrnuje dvě části (fáze): NREM fázi 

a REM fázi. Jejich poměr se mění v závislosti na délce spánku.

Člověk tedy spí v přesně daném režimu.

V první polovině noci převažuje NREM fáze, jejíž stěžejní funkcí je zajistit hlavní regeneraci 

organismu. Probudit spícího v této fázi je nesmírně obtížné, protože speciální zóna mozku (thala-

mus) blokuje jakékoli vnější podněty.



52 Когда физически организм уже несколько окреп (обычно начиная с 5 часа сна), на смену 

глубокому сну приходит быстрый. Этот период еще обозначают фазой быстрого движения 

глаз. Действительно, если наблюдать за человеком, вступившем в  фазу быстрого сна, то 

можно увидеть, что его веки невероятно подвижны. Тело же парализовано, словно на него 

наложено столбенеющее заклятие.

Биологически так было задумано не случайно. Именно в фазе быстрого сна человек ви-

дит большинство сновидений, содержательный характер которых часто динамичный. Он 

куда -то бежит, что -то делает, с кем -то борется и пр. На МРТ в таких случаях фиксируется 

значительная активность моторных отделов головного мозга. Если отменить «парализую-

щее заклятие», то страшно представить, какой урон в сонном состоянии человек сможет 

причинить и себе, и другим. Нарушение подобной мышечной блокады – одна из причин 

лунатизма.

Но в чем, собственно функция сновидений с точки зрения нейробиологов? Эволюци-

онно, казалось бы, фазы глубокого сна должно быть достаточно, а продолжительный сон 

далеко не безопасен: глядишь, и кто -то съест тебя. Однако у всех без исключения тепло-

кровных наблюдается двухфазная структура сна, что опять же не позволяет списать снови-

дения на ошибку природы. М. Уолкер, обобщая весь опыт проведенных ранее исследова-

ний в этой области, выделяет две основные роли сновидений:

 — снижение негативных эмоций, закреплние положительного опыта,

 — креативность: если есть неразрешенная задача, во сне может внезапно возникнуть 

новое ее понимание, пути разрешения.

Теперь мы видим, что не случайно сон называют «ночной терапией». Сновидения – его 

значимая составляющая.
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Když už je organismus fyzicky posílen (obvykle po pěti hodinách spánku), NREM fázi vystřídá 

REM fáze. Bývá také označována jako fáze rychlých pohybů očí. Pokud budeme pozorovat člověka, 

který se ocitl v REM fázi, skutečně můžeme vidět, že jsou jeho oční víčka neuvěřitelně pohyblivá. 

Tělo je nehybné, jako by bylo zakleto v kámen.

Biologicky to takhle nebylo vymyšleno bezdůvodně. Právě v REM fázi člověk prožívá většinu 

snů, jejichž obsah je často dynamický. Někam běží, něco dělá, s někým bojuje a podobně. Na mag-

netické rezonanci je v takových případech zachycena značná aktivita motorických oblastí lidské-

ho mozku. Pokud bychom zrušili „paralyzující kletbu“, je strašné si představit, jakou újmu může 

člověk způsobit sobě i druhým. Narušení takové svalové blokace je jednou z příčin náměsíčnosti.

Ale v čem přesně spočívá podle neurobiologů funkce snů? Zdálo by se, že evolučně stačí jen 

NREM fáze a že dlouhý spánek je nebezpečný: než se naděješ, někdo tě sní. Nicméně u všech 

teplokrevných bez výjimky existují dvě fáze spánku, což opět nedovoluje považovat sny za omyl 

přírody. M. Walker zobecňuje veškeré poznatky z provedených výzkumů v této oblasti a rozlišuje 

dvě hlavní role snů:

 — zmírnění negativních emocí, upevnění pozitivní zkušenosti,

 — kreativita: pokud máme nedořešený úkol, ve spánku může náhle vzniknout nový pohled 

na něj a cesty k řešení.

Teď už vidíme, že spánku se ne nadarmo říká „noční terapie“. A sny jsou její nedílnou součástí.



54 ADIÓS A MAMÁ (DE LA HABANA A NUEVA YORK)
Reinaldo Arenas

Adiós a Mamá

–1–

Mamá ha muerto —dice Onelia entrando en la sala, donde nosotros, desesperados, aguardába-

mos nuestro turno de atender a la enferma. Ha muerto, repite ahora con voz remota y lenta. Todos 

la miramos asombrados, sin poder aún concebir tal hecho, con un estupor silencioso y reciente. 

Lentamente, en fila, nos encaminamos a la gran habitación donde está ella

–2–

tendida, boca arriba; el largo cuerpo cubierto hasta el cuello por el monumental sobrecama 

que todos nosotros, bajo sus indicaciones precisas y su mirada orientadora, tejimos y le ofrecimos 

entusiasmados en su último cumpleaños… Está ahí, rígida, por primera vez inmóvil, sin mirarnos, 

sin hacernos la menor señal. Tiesa y pálida. Despacio nos acercamos los cuatro hasta la cama y nos 

quedamos de pie, contemplándola. Ofelia se inclina hasta su rostro. Odilia y Otilia, de rodillas, 

abrazan sus pies. Finalmente, Onelia, llegando hasta la ventana, se abandona al delirio. Yo me 

acerco aún más para contemplar su rostro absolutamente petrificado, sus labios apretados y exten-

didos; voy a pasar la mano por su cara, pero temo que su nariz, de tan afilada, me hiera… Mamá, 

mamá, gritan ahora Otilia, Odilia, Onelia y Ofelia. Entre alaridos y sollozos giran incesantes a su 

alrededor a la vez que se golpean el pecho y la cara, se tiran de los cabellos, se persignan, se arro-

dillan vertiginosamente sin detener la ronda

–3–

a  la cual yo, sin poder contenerme, también aullando y  flagelándome, me incorporo. Plena-

mente desesperados pasamos la tarde y la noche gimiendo alrededor de mamá. Y ahora, que ya 

amanece, que ya es de mañana, continuamos con nuestros estertores. A cada vuelta que le doy 

contemplo su rostro y me parece aún más largo y extraño. Así, cuando llega nuevamente la noche 

(y no hemos cesado de girar, lamentándonos), casi no la reconozco. Algo como una mueca aterro-

rizada, adolorida y terrible (horrible) se ha ido apoderando de toda su cara. Miro a mis hermanas. 

Pero todas, imperturbables, continúan llorando y dando vueltas junto al cadáver, sin haber percibi-

do el cambio y sin señales de cansancio. Mamá, mamá, repiten infatigables, poseídas, como en otro 

mundo. Yo, mientras giro detrás de ellas —y anochece nuevamente— miro ahora para el rostro 

ennegrecido… Mamá en el deshoje del maíz, ordenando los distintos trabajos, inundando la noche 

con el olor del café, repartiendo turrones de coco, prometiéndonos para mañana un viaje al pueblo: 

¿es esto ahora? Mamá abrigándonos antes de apagar el quinqué, orinando de pie bajo la arboleda, 

en pleno aguacero entrando a caballo con un racimo de plátanos recién cortados, ¿es esto? Mamá 

desde el corredor, alta y almidonada, olorosa a yerbas, llamándonos para comer, ¿es esto? Mamá 

congregándonos para anunciarnos la llegada de la navidad, ¿esto? 
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MARKÉTA HLÁSKOVÁ
Překlad ze španělského originálu

Loučení s matkou

–1–

Matka zemřela – říká Onelia a vchází do pokoje, kde jsme my, zoufalí, čekali, až na nás přijde 

řada, abychom se postarali o  nemocnou. Zemřela, opakuje nyní vzdáleným, pomalým hlasem. 

Všichni na ni ohromeně hledíme v tichém, náhlém šoku a nejsme schopni si tuto skutečnost ještě 

ani představit. Pomalu, jeden po druhém, míříme do ložnice za ní

–2–

leží, leží na zádech; dlouhé tělo přikrývá až ke krku ten velkolepý přehoz, který jsme, podle 

jejích přesných pokynů a pod jejím dohledem, všichni společně ušili a který jsme jí darovali k po-

sledním narozeninám. Leží tam, strnule, poprvé nehybně, nedívá se na nás, nedává nijak najevo, 

že jsme tu. Chladná a bledá. Pomalu všichni čtyři přistupujeme k lůžku a ve stoje ji pozorujeme. 

Ofelia se sklání k její tváři. Odilia a Otilia klečí a objímají jí nohy. A konečně Onelia, ta dává prů-

chod šílenému žalu u okna. Já k ní popojdu ještě blíž a prohlížím si její zcela zkamenělý obličej, 

její sevřené, do široka roztažené rty; pohladím ji po tváři, ale bojím se, že by mě mohl její nos, tak 

ostrý nos, pořezat… Mámo, mámo, křičí nyní Otilia, Odilia, Onelia a  Ofelia. Naříkají, vzlykají 

a bez přestání okolo ní krouží, buší se do prsou a do tváří, trhají si vlasy, křižují se, padají na kolena 

a rychle zase vstávají, neustávají ve svém kroužení

–3–

a já si nemohu pomoci a také se k nim přidám, vyju a mrskám se. Celé odpoledne a celou noc 

strávíme zcela zoufalým sténáním okolo matky. A nyní, už svítá, už je ráno a my nepřestáváme 

štkát. S každým kolem pozoruji její obličej a zdá se mi stále protáhlejší a cizejší. Takže když se 

znovu setmí (a my okolo ní nepřestali kroužit a naříkat), už ho skoro nepoznávám. Její tváře se 

postupně zmocnilo cosi jako bolestivý, strašný (hrůzný) škleb. Podívám se na sestry. Ale všechny 

stále pláčou a krouží kolem těla, nevšimly si změny a nejeví žádné známky únavy. Mámo, mámo 

opakují neúnavně, jako posedlé, jako mimo tento svět. Já kroužím spolu s nimi – a přijde další 

noc – zpozoruji, že její obličej zčernal… Maminka loupe kukuřici, rozděluje práci, zaplavuje noc 

vůní kávy, dává nám kokosový suk a slibuje, že zítra pojedeme do města: je teď tohle? Maminka 

nás zachumlává, než zhasne petrolejovou lampu, močí ve stoje pod stromy, v tom nejhorším lijáku 

přijíždí na koni s čerstvě useknutým trsem banánů a teď je tohle? Maminka stojí v chodbě, vyso-

ká, upravená, voní bylinkami a volá nás k obědu, je tohle? Maminka nás svolává, že prý už přišly 

Vánoce, tohle? 
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sde la cumbrera, la exclusa (todos mirando embelesados) y ya desplegando ante nosotros nueces, 

alicantes, yemas, dátiles… ¿es esto? ¿Es ella eso que ahí, sobre la cama, en el centro —y ya amanece 

de nuevo— comienza a inflamarse, lanzando un vaho insoportable?

–4–

Y mientras sigo girando junto a ella, pienso que es hora ya de que resolvamos enterrarla. Salgo 

del círculo y recostándome a la ventana cerrada, le hago una señal a mis hermanas. Ellas, sin dejar 

de gemir, me rodean. «Sabemos cómo tienes que sentirte», me dice Ofelia. «pero hay que seguir 

adelante. No puedes dejar que el dolor te domine, ella no te perdonaría esa debilidad…»  «Va-

mos», me dice Odilia, tomándome una mano, «ven con nosotras». Otilia me toma de la otra mano: 

«Ahora más que nunca tenemos que estar juntos con ella.» Y ya estoy de nuevo en el círculo, 

gimiendo, golpeándome, con ellas, el pecho con las dos manos, y tapándome de vez en cuando 

la nariz… Así continuamos (y oscurece de nuevo); ellas, imperturbables, se detienen de tarde en 

tarde para posar sus labios sobre el rostro desfigurado de mamá, tomarle una de sus manos infla-

madas o arreglarle el cabello, estirarle aún más el vestido, pulirle los zapatos y volverla a cubrir con 

el sobrecama monumental sobre la cual, ya incesante, planea un enjambre de moscas.

Aprovechando precisamente la ceremonia del acicalamiento de mamá, me detengo junto a mis 

hermanas que, ensimismadas, otra vez la peinan, le atan el cordón de un zapato que la hinchazón 

había desabrochado, tratan de abotonarle la blusa que el pecho, ahora gigantesco, desabotona. 

Creo, les digo con voz baja mientras me inclino, que

–5–

ya es hora de enterrarla.

–6–

—¡Enterrar a  mamá! —me grita Ofelia, mientras Otilia, Odilia y  Onelia me miran también 

indignadas—. Pero como es posible que hayas podido concebir semejante atrocidad? ¡Enterrar 

a su madre!

Las cuatro me miran con tal furia que por momentos temo que se me abalancen. —¡Ahora que 

está más cerca que nunca de nosotras. Ahora que podemos permanecer día y noche junto a ella. 

¡Ahora que está más bella que nunca!

—Pero ¿es que no sienten esa peste, y esas moscas?

—¡Cállate, maldito! —me dice ahora Onelia, acercándose, escoltada por Otilia y Odilia.

—¿Peste? —dice Ofelia—. ¿Cómo puedes decir que mamá, nuestra madre, apesta?

—¡Qué cosa es la peste?— me interroga Ofelia—. ¿Sabes tú acaso qué cosa es la peste?

No respondo.

—Ven —grita nuevamente Ofelia—: no es más que un traidor. Ella, a quien se lo debemos todo. 

Gracias a la cual existimos. ¡Criminal!

—Nunca olió tan bien como ahora—dice Onelia, aspirando profundamente.

—¡Qué perfume, qué perfume!—Odilia y Otilia, extasiadas—. Es maravilloso.

Todas aspiran profundamente mientras me miran amenazantes.
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Maminka krájí vepřové a  rozděluje maso, víno a  cukroví… tohle? Maminka šátrá pod krovem 

(všichni se na ni uchváceně díváme) a pokládá před nás oříšky, nugáty, cukroví a datle… je tohle? 

To je ona, tohle, co tady uprostřed na posteli – a už znovu svítá – začíná mokvat a vydává to nesne-

sitelný zápach?

–4–

A  zatímco kolem ní kroužím, pomyslím si, že už nastal čas, abychom ji pohřbili. Vystupuji 

z kruhu, opírám se o okno a naznačuji sestrám, aby za mnou přišly. Shromáždí se kolem mě a ne-

přestávají naříkat. „Víme, jak se asi musíš cítit,“ říká mi Ofelia, „ale musíme pokračovat. Nesmíš se 

nechat ovládnout žalem, ona by ti takovou slabost neodpustila…“ „Tak pojď,“ říká mi Odilia a bere 

mě za ruku, „pojď s námi.“ Otilia mě bere za druhou ruku: „Teď jí musíme být po boku spíš než 

kdy dřív.“ A už jsem znovu v kruhu, naříkám a jako ony se oběma rukama biju do prsou a občas si 

zacpu nos… Tak pokračujeme (a znovu se stmívá); ony se čas od času klidně zastavují, aby matku 

políbily na pozměněnou tvář, vzaly ji za mokvající ruku nebo jí upravily vlasy, ještě více jí uhladily 

šaty, očistily jí boty a znovu ji přikryly tou velkolepou přikrývkou nad kterou, teď už ustavičně, 

krouží hejno much.

Využívám toho, že matku upravují a zastavuji se vedle sester, ty ji, pohrouženy samy do sebe, 

znovu češou, zavazují jí tkaničku u boty, již jí rozvázala oteklá noha, a snaží se jí zapnout halenku, 

která jí praská na čím dál obrovitějších prsou. Myslím, říkám tiše a nakloním se k nim, že

–5–

už nastal čas ji pohřbít.

–6–

„Pohřbít maminku!“ ječí na mě Ofelia a Otilia s Odilií a Onelií mě pobouřeně sledují. „Jak tě 

vůbec mohla napadnout taková hrůza? Pohřbít vlastní matku!“

Všechny čtyři na mě hledí tak vztekle, že se na chvíli bojím, aby se na mě nevrhly: „Teď, když 

je nám blíž než kdy dřív! Teď, když s ní můžeme trávit dny i noci! Teď, když je krásnější než kdy 

dřív!“

„Ale vy jste si nevšimly toho zápachu a těch much?“

„Mlč, ničemo!“ říká mi Onelia a spolu s Otilií a Odilií se ke mně přibližují.

„Zápach?“ říká Ofelia. „Jak vůbec můžeš říct, že maminka, naše matka, páchne?“

„Co to vlastně je zápach?“ ptá se Ofelia. „Víš ty vůbec, co je to zápach?“

Neodpovídám.

„Vidíte,“ křičí znovu Ofelie: „Je to zrádce. Jí, jí vděčíme za všechno. To ona nám dala život. 

Grázle!“

„Nikdy nevoněla tak hezky jako teď,“ řekne Onelia a zhluboka se nadechne.

„Jaká vůně, jaká krásná vůně,“ rozplývají se Odilia a Otilia. „Je to nádhera.“

Všechny dýchají zhluboka a výhružně na mě hledí.
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que zumban furiosas, y aspiro también profundamente.

–7–

Somos las moscas,

las pulcras y deliciosas moscas. Venid y adoradnos.

Nuestro cuerpo sin tacha posee las dimensiones precisas

para podernos deslizar por cualquier sitio y tiempo.

Funeral o coronación,

pastel matrimonial o corazón sangrante recién extirpado:

allí estamos nosotras,

rápidas y familiares, ronroneando, disfrutando del gran banquete.

Ningún estruendo nos es ajeno.

Ningún clima nos es inhóspito.

Ningún manjar nos desagrada.

Miradnos, mirad cómo graciosamente nos elevamos por sobre plantaciones y jardines

condenados a desaparecer.

Y nosotras inmutables,

posándonos

ya en el culo de una reina,

ya en la nariz de un dictador,

ya en el pecho abierto de un héroe, ya en la cabeza reventada de un suicida.

Oh, venid y adoradnos,

mirad cómo simpáticamente danzamos, escrutamos, fornicamos sobre el túmulo de los más 

antiguos dioses,

sobre las tribunas de los más recientes,

por encima de los airados discursos que retumban,

por sobre las aterrorizadas cabezas que se inclinan, por entre las engarrotadas manos que 

aplauden las sentencias que las aniquilan.

Miradnos a nosotras trazar caprichosos giros, despreocupados revoloteos

entre los mares de esqueletos que blanquean el páramo,

sobre la morada y larga lengua del ahorcado más reciente:

Miradnos zumbar en los oídos del que espera su turno:

Bebemos la sangre fresca del crucificado y de un solo giro caemos

acá

para saborear los tiernos sesos del adolescente recién fusilado.

Terremotos,

explosiones, hielos y deshielos,

eras que desaparecen, infamias que

gloriosamente se instauran y sucumben,
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Popojdu k matčinu tělu, čímž na okamžik rozeženu nadšené a zuřivě bzučící hejno much a také 

se zhluboka nadechnu.

–7–

Jsme mouchy,

čistotné, líbezné mouchy. Přijďte a klaňte se nám.

Naše bezvadné tělo má ty správné rozměry,

aby se dostalo na jakékoliv místo v jakýkoliv čas.

Na pohřeb či korunovaci,

na svatební dort či krvácející srdce právě vytržené z hrudi:

my jsme tam,

rychlé, všichni nás znají, bzučíme a užíváme si tu velkolepou hostinu.

Žádná vřava nám není cizí.

Žádné podnebí nám není nepříjemné.

Žádná pochoutka nám není odporná.

Podívejte, podívejte, jak lehce se vznášíme nad poli a zahradami

a je nám dáno zmizet.

A my stejně stále

přilétáme

na zadky královen,

na nosy diktátorů,

do otevřených ran v hrudích hrdinů a do

rozbitých hlav sebevrahů.

Přijďte a klaňte se nám,

podívejte, jak pěkně tančíme, šmejdíme, smilníme na náhrobcích nejstarších bohů,

na řečnických pultech těch současných,

nad burácením jejich rozohněných projevů

nad vyděšenými hlavami, které se sklánějí, mezi znecitlivělýma rukama, které tleskají větám, 

co je jednou zničí.

Podívejte se na nás, jak rýsujeme roztodivné kružnice, jak bezstarostně poletujeme

nad moři koster, jež zdejší pustiny barví nabílo,

na fialovém, dlouhém jazyku posledního oběšence:

Podívejte, jak bzučíme u ucha tomu, kdo čeká, až na něj přijde řada:

Pijeme čerstvou krev ukřižovaných a s dalším zakroužením se vrháme

sem

abychom ochutnaly měkoučký mozek právě zastřeleného mladíka.

Zemětřesení,

výbuchy, mráz a obleva,

doby, které odejdou, hanebnosti, které

se slavně nastolí a zaniknou,
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Citadme un degollamiento, un fusilamiento, un funeral, una catástrofe, una hecatombe, en fin, 

algo digno de ser recordado en lo que no hayamos nosotras participado.

Sobre el excremento y la rosa, miradme posarme.

Sobre la frente imperial o el feto abandonado en el bosque, miradnos.

En los recintos de los dioses bebo y me pavoneo a mis anchas (reino)

al igual que en la pocilga de la puta más desharrapada.

Oh, citadme una flor que pueda competir en grandeza (en belleza) con nosotras.

Miradnos, pues, habiendo saboreado a los héroes de la patria, a los sabios y a los delin -cuentes 

—todos deliciosos—, investidas de pureza, parsimoniosas y regias, elevarnos por los aires y enne-

grecer el sol con nuestra gloria.

Nombradme una flor, una sola, que pueda competir en esplendor, en grandeza —en belleza— 

con nosotras.

–8–

El enjambre de moscas que cierne ahora sobre la boca de mamá. Boca que al cabo de una se-

mana de muerta se abre ya desmesuradamente, al igual que sus ojos y las ventanas de su nariz, 

que sueltan un líquido gris. La lengua, que también ha adquirido proporciones descomunales, 

se asoma detenida por entre esa boca. —Las moscas, caprichosamente han alzado el vuelo—. La 

frente y el cuello también se han inflamado considerablemente, de manera que el pelo parece en-

cabritarse sobre ese territorio tenso que sigue expandiéndose.

Odila se acerca y la contempla.

—¡Qué hermosa!

—Sí —digo.

Todos, mientras la rodeamos, comenzamos a admirarla.

–9–

Ha estallado. Su cara había seguido creciendo hasta ser una maravillosa bola, y ha reventado. Su 

vientre, que de tan alto hacía que el cubrecama rodase constantemente, también se ha abierto. Todo 

el pus acumulado en su cuerpo nos inunda, embragándonos. El excremento retenido también salta 

a borbotones. Los cinco respiramos extasiados. Cogidos de la mano giramos nuevamente a su alre-

dedor y vemos cómo hilillos de humor y pus brotan de su nariz desmesurada, de la boca que se ha 

rajado en dos mitades. Y ahora el vientre, que al abrirse se ha convertido en un charco oscuro que no 

cesa de bullir, lanza también un vaho delicioso. Fascinados, nos acercamos todos para contemplar 

el espectáculo de mamá. Las tripas, que siguen reventando, provocan una incesante pululación, 

el excremento, bañando sus piernas, que ahora también se estremecen por sucesivos estallidos, 

se mezcla con el perfume que exhala el líquido negruzco, anaranjado, verde, que sale a raudales 

por toda su piel. Sus pies, convertidos también en esferas tersas, revientan, bañando nuestros la-

bios que ávidamente los besaban. Mamá, mamá, gritamos girando a su alrededor, embriagados 

por las emanaciones que brotaban de su cuerpo en plena ebullición. En medio de esta apoteosis, 

Ofelia, resplandeciente, se detiene. Contempla por unos instantes a mamá. Sale de la habitación y
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a my stále poletujeme kolem, je nám to lhostejné, ale stejně vítězíme.

Řekněte mi o jediném stětí hlavy, zastřelení, pohřbu, neštěstí, krveprolití, zkrátka o čemkoliv 

hodném vzpomínky, u čeho jsme my nebyly.

Jak na výkal, tak na růži, podívejte, jak na ně dosedám.

Jak na čelo císaře, tak na plod, jejž někdo potratil v lese, podívejte.

Piji a bezstarostně se natřásám (kraluji) tam, kde sídlí bozi

stejně jako v brlohu té nejotrhanější děvky.

Řekněte mi o jediné květině, která je tak vznešená (krásná) jako my.

Jen podívejte, pochutnáváme si na hrdinech naší vlasti, na učencích i na zločincích – a všichni 

chutnají skvěle –, jsme ryzí, skromné a nádherné, létáme po nebesích a naše sláva vrhá stín i na 

samotné slunce.

Já vás vyzývám:

Jmenujte jedinou květinu, jen jednu jedinou, která je tak krásná, tak vznešená jako my.

–8–

Nad matčinými ústy se nyní vznáší hejno much. Ta se jí týden po smrti už nepřirozeně rozevíra-

jí, stejně tak jako oči a nosní dírky, z nichž teče šedá tekutina. Z úst jí čouhá jazyk, který také nabyl 

nezvyklých rozměrů. – Mouchy čas od času vyletí výš–. Začíná jí značně mokvat i čelo a krk, až se 

zdá, jako by jí z čela, z napjatého a stále se zvětšujícího čela, slézaly vlasy.

Odilia se k ní přiblíží a prohlíží si ji.

„Je tak krásná!“

„Ano,“ odpovím.

Všichni kolem ní kroužíme a obdivujeme ji.

–9–

Vybuchla. Hlava se jí zvětšovala až do velikosti nádherné koule a pak pukla. Prasklo i břicho, 

na němž se přehoz vzdouval tak vysoko. Všechen hnis nahromaděný v jejím těle nás zaplavuje, 

opájí nás. Výkaly, jež její tělo zadržovalo, nyní stříkají a probublávají ven. Všichni se nadechujeme 

jako v extázi. Bereme se za ruce a znovu okolo ní kroužíme, pozorujeme, jak jí z obrovského nosu 

a z pusy, která se jí rozpadla na dvě části, tryská hrudkovitý výtok a hnis. Z břicha, jež jí prasklo 

a změnilo se v bublající tmavou kaluž, se line lahodná vůně. Fascinovaně se všichni přibližujeme 

a sledujeme mimořádnou podívanou matčiny proměny. Střeva se trhají a mění se v bublající ba-

žinu; nohy také praskají, klepou se zmáčené výkaly, které se mísí s vůní té trochu černé, trochu 

oranžové, trochu zelené tekutiny tryskající ze všech pórů její kůže. Nohy se jí napínají do tvaru 

hladkých balónů, poté puknou a smáčejí nám rty, kterými jsme je dříve dychtivě líbali. Mámo, 

mámo, křičíme a kroužíme kolem ní, omámeni výpary z jejího vybuchujícího těla. Uprostřed této 

apoteózy se Ofelia náhle zastavuje. Několik okamžiků matku pozoruje. Vyjde z pokoje a
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ya regresa, empuñando el enorme cuchillo de mesa que solo mamá sabia (y podía) manipular. 

«Ya sé», nos dice deteniendo nuestra ceremonia. «Ya sé. Finalmente pude descifrar su mensaje… 

Mamá», dice ahora dándonos la espalda y avanzando, «aquí estoy, aquí estamos, firmes, fieles, 

dispuestos para lo que tú digas. Felices por habernos dedicado y poder seguir dedicándonos única-

mente a ti, ahora y siempre…» Odilia, Otilia y Onelia también se acercan y caen de rodillas junto 

a la cama, gimiendo muy bajo. Yo, de pie, me quedo junto a la ventana. Ofelia termina su discurso 

y avanza hasta quedar junto a mamá. Empuñando con las dos manos el enorme cuchillo, se lo 

entierra hasta el cabo del vientre, y cae, entre un torbellino de contracciones y pataleos, sobre el 

inmenso charco pululante que es ahora mamá. Los gemidos de Otilia, Odilia y Onelia se alzan 

rítmicamente hasta hacerse intolerables

–11–

(para mí, que soy el único que los escucho).

–12–

[…]
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–10–

už se vrací, v ruce drží obrovský nůž, který vždy uměla (a směla) používat jen maminka. „Už 

to chápu,“ říká a zastavuje náš obřad. „Už to chápu. Konečně jsem pochopila, co nám chce říct… 

Maminko,“ říká nyní, otáčí se k nám zády a kráčí dál, „tady jsem, tady jsme, odhodlaní, věrní, při-

pravení plnit tvé příkazy. Jsme šťastní, že jsme se ti odevzdali a že se můžeme i nadále odevzdávat 

jen a pouze tobě, nyní a navždy…“ Odilia, Otilia a Onelia k ní také přistoupí, u postele padnou na 

kolena a tiše vzlykají. Já zůstávám stát u okna. Ofelia pronáší svou řeč, jde dál a zastavuje se až 

u matky. Oběma rukama svírá ten obrovský nůž, až po rukojeť si ho vráží do břicha a s posledními 

záškuby padá na ohromnou bublající kaluž, která z matky zbyla. Otiliino, Odiliino a Oneliino sté-

nání rytmicky sílí, až je téměř neúnosné

–11–

(je neúnosné pro mě, protože jsem jediný, kdo je slyší).

–12–

[…]
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SEZNAM ÚČASTNÍKŮ XVII. ROČNÍKU 
PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE FF OU 2022

PŘEKLADY Z ANGLIČTINY
Soutěž pro studenty středních škol

Diana Adámková Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava

Adéla Badošková Gymnázium Ostrava-Hrabůvka

Hana Beranová Gymnázium Na Pražačce, Praha 

Natálie Bieliková Střední škola podnikání Vysoké Mýto

Matyáš Bohuška Jiráskovo gymnázium Náchod

David Brzý Gymnázium Karviná

Adéla Čadová Obchodní akademie, Plzeň

Michala Častulíková Gymnázium a Jazyková škola Zlín

Eliška Davidová Slezské gymnázium, Opava

Martina Drápalová Gymnázium Krnov

Eliška Drlíková Gymnázium Jana Šabršuly, Orlová-Lutyně 2. místo

Lukáš Foniok Gymnázium Havířov-Podlesí

Barbora Grusová Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav

Eliška Hrubošová Gymnázium Říčany

Aneta Jandíková Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava

Nikola Jandová Obchodní akademie, Plzeň

Tereza Janečková Mendelovo gymnázium, Opava

Jiří Ježek Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Magdaléna Jursová Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

Agáta Kahánková Masarykovo gymnázium Příbor 1. místo

Saša Kalabzová Gymnázium Jana Šabršuly, Orlová-Lutyně

Anna Kantorová Gymnázium Třinec

Izabela Marie Kirschnerová Gymnázium Třinec

Anežka Klosová Masarykovo gymnázium Příbor 3. místo

Michaela Kováčiková Gymnázium Františka Živného, Bohumín

Nina Křesťanová Biskupské gymnázium v Ostravě

Julie Křížková Wichterlovo gymnázium, Ostrava

Nela Kubečková Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí  

Adéla Kubiczková Gymnázium Havířov-Město

Alexandra Kubiková Gymnázium Františka Živného, Bohumín

Natálie Kukelková Mendelovo gymnázium, Opava

Anežka Kvapilová Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagog. škola, Litomyšl

Josef Labuda Gymnázium Budějovická, Praha 

Nicola Leśniaková Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov



68 Kateřina Lutišanová Biskupské gymnázium v Ostravě

Věra Matýsková Slezské gymnázium, Opava

Anna Mikulíková Střední škola polygrafická, Olomouc

Josef Moštěk Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

David Motyčka Střední průmyslová škola Karviná

Elena Musilová Gymnázium Ústí nad Orlicí

Barbora Němečková Gymnázium Budějovická, Praha 

Josefa Nerudová Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě

Eliška Plisková Gymnázium Otrokovice 

Sofie Alexandra Pokludová Střední škola Havířov-Prostřední Suchá

Alexandra Pollaková Střední škola Havířov-Prostřední Suchá

Karin Poppová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec

Miroslav Přeček Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Marie Slezáková Gymnázium Matyáše Lercha, Brno 3. místo

Lukáš Smrčka Gymnázium Karviná

Adéla Soldánová Střední škola polygrafická, Olomouc

Tomáš Suchanek Střední průmyslová škola Karviná

Aneta Štaflová Gymnázium J.V. Jirsíka, České Budějovice 1. místo

Nina Štěrbová Gymnázium J.V. Jirsíka, České Budějovice

Anna Vaculíková Gymnázium a Jazyková škola Zlín

Tereza Vargončíková Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Dagmar Vojkovská Gymnázium Havířov-Město

Daniela Vojkůvková Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec 2. místo

Alena Volná Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

Evheniy Vorochta Jiráskovo gymnázium Náchod

Vu Phuong Linh Bui Gymnázium Ostrava-Hrabůvka

Denisa Výkrutová Gymnázium Jakuba Škody, Přerov

Jiří Závada Wichterlovo gymnázium, Ostrava

Anna Zegzulková Gymnázium, Havířov-Podlesí

Soutěž pro studenty vysokých škol
Michaela Kojecká  Univerzita Tomáše Bati 

Barbora Kokešová Univerzita Pardubice čestné uznání

Žaneta Kovářová Univerzita Palackého

Dagmar Kylarová Ostravská univerzita

Martin Mikuláš Ostravská Univerzita

Olga Poživilová Masarykova Univerzita

Eliška Sedláčková Ostravská univerzita

Eliška Svobodová Univerzita Karlova

Kristýna Trnčáková Ostravská Univerzita

Luděk Žihlo Univerzita Palackého 



69

PŘEKLADY Z FRANCOUZŠTINY
Výsledky studentů středních škol

Tereza Bednáriková Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o., Orlová-Lutyně

Lenka Dlouhá Slezské gymnázium, Opava

Martina Gajdušková Masarykovo gymnázium, Příbor 3. místo

Barbora Havlíková Gymnázium Františka Palackého, Neratovice

Klára Kalužová Slezské gymnázium, Opava

Julie Křížková Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Ondřej Kučera Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Noemi Kuklišová Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín 1. místo

Alžběta Malá Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 2. místo

Julie Mečiarová Střední škola hotelnictví a služeb Opava 1. místo

Kristina Moravcová Střední škola hotelnictví a služeb Opava

Elena Musilová Gymnázium, Ústí nad Orlicí

Kateřina Myšková Masarykovo gymnázium Příbor

Marie Pokrupová Gymnázium a SOŠ Rokycany

Matěj Povolný Gymnázium Brno-Bystrc

Valerie Procházková Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Eva Réznerová Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

Tereza Skoupilová Gymnázium Brno-Bystrc

Marie Slezáková Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Drahomíra Světlíková Mendelovo gymnázium, Opava

Eliška Sýkorová Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba

Soňa Šrubařová Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec 3. místo

Dominika Trojková Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba

Jan Tvrdoň Gymnázium Matyáše Lercha, Brno 2. místo

Markéta Weissmannová Biskupské gymnázium v Ostravě

Klára Zemanová Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín

Výsledky studentů vysokých škol
Petr Březina Univerzita Karlova

Daniela Kuchtová Masarykova univerzita čestné uznání

Barbora Svobodová Univerzita Karlova

PŘEKLADY Z ITALŠTINY
Výsledky studentů vysokých škol

Petra Gregorová Masarykova univerzita v Brně

Darina Vernerová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích



70 PŘEKLADY Z NĚMČINY 2022
Soutěž pro studenty středních škol

Kristýna Baierová Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

Šimon Bartoň Malostranské gymnázium, Praha

Jakub Dolíška Gymnázium, Havířov-Město

Klára Hrbasová Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Zlín

Eliška Hrubošová Gymnázium, Říčany 3. místo

Jan Chrastina Jiráskovo gymnázium, Náchod

Karolína Kaczorová Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor 1. místo

Natálie Kaszturová Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá

Tereza Kašpárková Gymnázium, Karviná

Vojtěch Kostial Matiční gymnázium, Ostrava

Linda Kováčová Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka 2. místo

Tereza Kožušníková Gymnázium, Havířov-Město

Anežka Kvapilová Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola,  
Litomyšl

Nicola Leśniaková Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov

Kateřina Lutišanová Biskupské gymnázium, Ostrava

Ema Martináková Matiční gymnázium, Ostrava 1. místo

Jana Menšíková Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová

Elena Musilová Gymnázium, Ústí nad Orlicí 3. místo

Samuel Neděla Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Jiří Novák Gymnázium, Teplice

Jakub Novotný Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky  
a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm

Lucie Parchanská Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín

Simona Plassová Gymnázium, Jihlava

Adéla Popelková Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba

Ema Rosnerová Gymnázium, Krnov

Zdeněk Ředina Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Zlín

Jindřich Sedláček Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou

Adéla Sobotková Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Hodonín

Daniela Sobotková Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou  

Amálie Sojčáková Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka

Magdalena Stanečková Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky  
a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm

Lucie Stiborová Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Jindřich Strnad Gymnázium, Jihlava

Michal Škobrtal Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

Jan Tomšej Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

Adéla Válková Gymnázium, Krnov
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Blanka Vandasová Malostranské gymnázium, Praha 

Tereza Vargončíková Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Vu Thi Huong Eliška Gymnázium, Karviná

Nikola Winklerová Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Hodonín

2. místo

Terezie Zamišková Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka

Matyáš Zápeca Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Eliška Závodná Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá

Aneta Zítková Gymnázium Františka Palackého, Neratovice

Jakub Žajdlík Biskupské gymnázium, Ostrava

Soutěž pro studenty vysokých škol
Marcela Baníková Univerzita Pardubice

Pavlína Hilscherová Ostravská univerzita

Kateřina Klečková Univerzita Pardubice čestné uznání

Marie Kočicová Masarykova univerzita čestné uznání

Luboš Krupa Ostravská univerzita čestné uznání

Nguyen Huyen My Univerzita Pardubice

Anna Nováková Univerzita Karlova

Martin Palmieri Univerzita Pardubice

Jana Polochová Univerzita Pardubice

Lucie Porazilová Ostravská univerzita

Monika Salavcová Univerzita Pardubice

Natalie Vaitová Univerzita Pardubice

Luděk Žihlo Univerzita Palackého

PŘEKLADY Z LATINY
Soutěž pro studenty středních škol

Vojtěch Bazala Gymnázium Brno-Bystrc

Karolína Bialonová Gymnázium a Obchodní Akademie Orlová 1. místo

Dan Bronec Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice 

Adéla Buchtelová Gymnázium Karviná 1. místo

Eliška Hrubošová Gymnázium Říčany  2. místo

Anežka Kvapilová Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola,  
Litomyšl

Jiří Novák Gymnázium Teplice

Eliška Plisková Gymnázium Otrokovice 2. místo

Klára Rašková Gymnázium Brno-Bystrc 

Maxmilián Šimeček Gymnázium Matyáše Lercha, Brno 3. místo 

Elishka Kazem Tabrizi Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice

Jan Vybíhal Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Daniel Wiesner Gymnáziu Jihlava 3. místo 



72 Soutěž pro studenty vysokých škol
Marie Soukupová Ostravská univerzita

Adéla Svobodová Masarykova univerzita

Tomáš Macalík Masarykova univerzita

PŘEKLADY Z POLŠTINY 2022
Soutěž pro studenty středních škol

Julie Bukovanská Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov 3. místo

Barbara Nowaková Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka 

Dominik Prymus Polské gymnázium Juliusze Słowackého, Český Těšín 2. místo

Marie Stašová Polské gymnázium Juliusze Słowackého, Český Těšín 1. místo

Soutěž pro studenty vysokých škol
Lucie Durczoková Univerzita Palackého čestné uznání

Michal Jambor Univerzita Pardubice

Katarzyna Jonkisz Ostravská univerzita

Julia Szewc Slezská univerzita v Katovicích (Polsko)

PŘEKLADY Z RUŠTINY
Soutěž pro studenty středních škol

Zuzana Daňhelová Gymnázium, Havířov-Podlesí

Kateřina Dudlová Gymnázium, Ústí nad Orlicí

Klára Franková Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Martina Glogarová Gymnázium Havířov-Město

Helena Klašková Gymnázium Brno

Hana Kubínková Gymnázium Petra Bezruče

Vojtěch Mertlík Gymnázium Otrokovice 1. místo

Elena Musilová Gymnázium, Ústí nad Orlicí 1. místo

Pavel Myslivec Gymnázium Havířov-Město

Tereza Páclová Gymnázium, Karviná

Adéla Průchová Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice 2. místo

Irena Recmanová Gymnázium, Havířov-Podlesí

Sandra Stuchlik Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá

Ivana Šustková Gymnázium Brno

Sára Vahalíková Gymnázium Tišnov

Radim Váňa Gymnázium Otrokovice

Jan Vybíhal Gymnázium Matyáše Lercha, Brno 2. místo

Linda Wrzecionková Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá 3. místo

Kateřina Zajícová Gymnázium a Obchodní Akademie Orlová

Tereza Žídková Mendelovo gymnázium, Opava 3. místo
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Soutěž pro studenty vysokých škol
Michaela Fojtíková Ostravská univerzita čestné uznání

Václav Hrbek Ostravská univerzita

Anna Chýlková Ostravská univerzita

Michaela Matušková Ostravská univerzita čestné uznání

Kryštof Mec Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Darja Savickaja Moskevská státní lingvistická univerzita (MSLU)

PŘEKLADY ZE ŠPANĚLŠTINY
Soutěž pro studenty středních škol

Diana Adámková Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

Klára Baránková Mendelovo gymnázium, Opava

Matyáš Bohuška Jiráskovo gymnázium Náchod

Kella Rae Brent Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Eliška Dostálová Gymnázium Šumperk

Alena Ficeková Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí

Maxmilian Petr Filip Gymnázium Mladá Boleslav 

Hana Gahaiová Gymnázium Šumperk

Karolína Graniová Gymnázium Třinec

Sabina Hořínková Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

Tomáš Hrbáč Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Jana Charvotová Gymnázium Karviná 

Klára Jandečková Slovanské gymnázium Olomouc

Athina Kalaitzidis Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Matyáš Kaufmann Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov

Anna Kocmánková Gymnázium Krnov 1. místo

Nikola Kolínská Gymnázium Fr. Palackého, Neratovice

Klára Kousalová Gymnázium Jihlava

Julie Kráčmarová Slovanské gymnázium Olomouc

Kristýna Kubjatková Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov

Jana Kubová Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

Josef Labuda Gymnázium Budějovická, Praha

Clara Madureira Lobão 
de Carvalho

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., Ostrava-
-Poruba

Kristýna Marinčáková Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Helena Mervartová Jiráskovo gymnázium Náchod

Filip Michejda Gymnázium Třinec

Elena Musilová Gymnázium Ústí nad Orlicí

Adéla Pohanková Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba

David Popelka Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov 2. místo

Alžběta Skřontová Mendelovo gymnázium, Opava 2. místo



Robert Sobek Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., Ostrava-
-Poruba

Tomáš Soldán Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba

Eva Šustaiová Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí

Valerie Tůmová Gymnázium Mladá Boleslav

Magda Volfová Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Michaela Zástavová Gymnázium, OA a JŠ Hodonín 3. místo

Kristýna Zerzánková Gymnázium Jihlava

Soutěž pro studenty vysokých škol
Markéta Hlásková Univerzita Karlova čestné uznání 

Kristýna Parachinová Univerzita Karlova

Lenka Parsons Univerzita Karlova
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EDIČNÍ POZNÁMKA

Jak v originálních textech, tak v textech překladových bylo použito pro rozdělení textu jednoho 

odstavce značky . Tohoto prostředku bylo použito z důvodu uspořádání textů jako „bilingvy“, 

kdy jsou texty v  různých jazycích zobrazeny zrcadlově (proti sobě), a  také z důvodu zachování 

plynulosti čtení, jelikož mají výchozí text a jeho překlad v každém jazyce různou délku. Co se in-

terpunkčních znamének, a zejména pak různých druhů uvozovek a pomlček, týká, byla v originál-

ních textech ponechána původní interpunkční znaménka tak, jak odpovídají úzu konkrétního ja-

zyka. Kde to bylo nutné, byly upraveny mezery spojené s různými typy uvozovek (např. s bočními, 

tzv. „francouzskými“) a taktéž jejich užití v textu – boční uvozovky jsou v jiných než francouzských 

textech (a textech jiných románských jazyků), např. v češtině nebo němčině, používány „naopak“ 

a sázeny bez mezer. Zároveň jsme se však snažili co nejméně zasahovat do textu překladu, pokud 

to nebylo z gramatických nebo typografických důvodů nutné.

editor
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