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Mezinárodní festival spisovatelů Praha je festival fungující na české literární scéně po dobu 26 let. Jeho 
správa spadá pod Nadační fond Festival spisovatelů Praha. 

Ten byl zřízen přeměnou Nadace Festival spisovatelů Praha podle §35, odstavce prvního, zák. č. 227/1997 
Sb. o Nadacích a nadačních fondech, podle zakládací listiny ze dne 25. 4. 1997. 

Činnost nadačního fondu vychází z jeho statutu:

Zprostředkovat mezinárodní tvůrčí uměleckou činnost. 

Zpřístupňovat literární tvorbu široké veřejnosti. 

Poskytovat možnost osobního setkání široké veřejnosti s významnými světovými autory a intelektuály a po-
silovat společenský dialog, s důrazem na mladou generaci. 

Reagovat na soudobé problémy a otázky, reflektovat společenské problémy a vyvolávat diskuzi. 

Zasazovat českou literaturu do mezinárodního kontextu a propagovat Českou republiku v zahraničí.

Posilovat demokratické principy ve společnosti, zprostředkovávat multikulturní dialog, a veřejnou, otevře-
nou, apolitickou platformu názorů. 

Spoluutvářet kulturní značku hlavního města Prahy v Čechách i v zahraničí a napomáhat tak plnit ambici 
stát se kulturní metropolí a významným otevřeným kulturním centrem.

Organizačně zajišťovat Festival spisovatelů Praha, ale také další projekty, jako jsou výstavy, videoprojekce, 
vydávání publikací a katalogů. 

Nadační fond navíc bilingvně spravuje portál www.pwf.cz a portál světová literatura živě www.literarni.cz.

Nadační fond festival spisovatelů praha
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Téma v roce 2016: zločin a trest 

26. ročník mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha měl téma Zločin a trest. 

Spisovatelé a publikum si kladli otázky, zda je vůbec možné sladit zájmy společenské se zájmy jednotlivce, a 
to právě v především v případě válečných konfliktů. Je vinen jedinec, který zločin spáchal, nebo ten, který jej 
připravil? Do jaké míry medializovaná realita dennodenně ztrácí na své účinné síle? A proč nás tolik přitahují 
falešné ohňostroje politických proklamací? V čí prospěch se nakonec vychýlí váhy spravedlnosti?

Provokující téma vedlo k širokému spektru otázek, o nichž debatovali spisovatelé pozvaní do České repub-
liky z různých částí světa.

Řeč Michaela Marche, prezidenta Festivalu spisovatelů Praha k tématu letošního roku:

„Zavřeme-li hranice, musí se zavřít i nebe. 

Nebudou už mučedníci, nebudou panny, nebudou vyvolení svatí.

Materialismus zdravého rozumu, trestá nás všechny.

Náš zločin spočívá v nahrazování posvátného všedním.

Zavíráme oči nad tím, co vidíme.

Zavřeme-li hranice, ať nebe sestoupí z nebes.

V hněvu a nemilosti, nedopřeje nám útěchy a parodujíc naši svobodu, vybere nám 
vůdce, aby nás přimělo změnit naše cesty.“
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Hosté festivalu 

JoHN Maxwell coeTzee
AuSTRálie

lAuReáT NObelOVy ceNy 

cHuck palaHNiuk
uSA

káMel DaúD
AlžíRSkO

JeN lieN-kcHe
ČíNA

MoHaMeD MeTwalli
egyPT 

Marie ilJašeNko
ČR / ukRAJiNA
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John Maxwell coetzee

„bolest je pravda, o všem ostatním lze pochybovat."

Nikdo nevykreslil portrét outsidera lépe než J. M. coetzee, od-
měněný v roce 2003 Nobelovou cenou za literaturu. Narodil se 
roku 1940 v kapském Městě v Jižní Africe a posléze působil na 
řadě univerzit na několika kontinentech. Nadine gordimerová 
napsala: „coetzeeovo vidění světa se dotýká samotného nervo-
vého centra bytí.“

Z jeho díla je cítit neklid, nejistota, úzkostný strach. „impérium 
odsuzuje samo sebe k životu v dějinách a současně proti dějinám 
tajně brojí.“

Nejsme schopni rozpoznat, jak zní pravda. „Zločinu, který v nás 
dřímá, se musíme dopouštět sami na sobě." 

Z coetzeeova díla byly do češtiny přeloženy mimo jiné romány: V srdci země, Čekání na barbary, Život a 
doba Michaela K., Chlapectví, Hanebnost, Deník špatného roku.

„Šakal rve vnitřnosti ze zajíce – a svět se točí dál.“

J. M. coetzee žije v Adelaide v Austrálii.
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chuck palahniuk

„Všechno bylo zdarma, pokud jste ovšem dost zaplatili.“

chuck Palahniuk má za to, že „sebezdokonalování není řešení“. 
Druhým pravidlem je nemluvit o chucku Palahniukovi, naroze-
ném roku 1962 v Pascu ve Washingtonu, na periferii Spojených 
Států, kde „nic není stálé a všechno se rozpadá“.

koncem devadesátých let chuck Palahniuk rozbouřil hladinu 
současné literární produkce svou prvotinou, románem Klub 
rváčů. Dílo hypnotické, nemilosrdné, toxické – pouze trestaní do-
jdou spásy. „Zapalte louvre a Monou lisou si vytřete prdel – as-
poň si pánbůh zapamatuje naše jména.“

Palahniuk nikdy zoufalství nepropadá. „Já miluju krásnou bláz-
nivou šlapku, tak proč byste vy nemohli mít rádi mě?“

Z jeho prací uveďme romány Neviditelné nestvůry, Zalknutí, Ukolébavka, Program pro přeživší a Tvé pře-
krásné já.

„Nejsme nic zvláštního – a nejsme taky žádné srágory. Prostě jsme, a co se děje se prostě děje.“

chuck Palahniuk žije ve Vancouveru ve Washingtonu.
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kámel Daúd

„Nikdo nezná svůj poslední den – čistě náhodné přerušení ži-
vota.“

kámel Daúd, narozený roku 1970 v Mostaganemu v Alžírsku, 
není příznivcem náboženské poslušnosti. Za svou prvotinu Me-
ursault, přešetření – převyprávění románu Alberta camuse z per-
spektivy Araba – byl roku 2015 odměněn goncourtovu cenou za 
první román a rovněž hlasy vyzývajícími k jeho veřejné popravě.

„Občas mě napadá: Teď, když už se ti lidé nemusejí uchylovat do 
ilegality a tato země je jejich, nevědí kam jít. Pátek? To není den, 
kdy bůh odpočíval, to je den, kdy se rozhodl uprchnout a už nikdy 
se nevracet.“

Daúd pracoval řadu let pro frankofonní deník le quotidien 
d’Oran, nedávno však oznámil, že svého povolání zanechá.

„Dobře znám ducha tvého hrdiny: jeho schopnost roztrhat na kusy obyčejný každodenní jazyk a stanout na 
opačné straně – kde už čeká mnohem ničivější jazyk, aby popsal svět úplně jinak.“

Daúdův instinkt – elegantní a překvapivý – je neochvějně pevný.

„Nežádám si pravdy – nikdo ji tu nepotřebuje.“

kámel Daúd tvoří v Oranu v Alžírsku.
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Jen lien-kche

Nepotýkám se se zločinem a trestem, ale se zločinem bez trestu 
a oslavováním zločinu a hříchu. A právě díky tomu je mé psaní 
mučivé, jako by věčně ponořené ve vřící vodě.“

Jen lien-kche, mistr fantaskní satiry, brutální a vizuálně ne-
spoutané, se narodil roku 1958 v odlehlé vesnici v nejlidnatější 
čínské provincii che-nan. Jeho rodiště mu je nevyčerpatelným 
zdrojem literární inspirace, ačkoliv již léta žije v Pekingu. Je au-
torem množství pozoruhodných románů, povídek a esejů, ne-
všedních svým obsahem i stylem. Českým čtenářům se poprvé 
představil v roce 2008 novelou Služ lidu! Následovaly romány 
Čtyři knihy (2013) a Rozpukov (2016). 

V průběhu své literární kariéry posbíral Jen lien-kche několik 
prestižních ocenění, včetně těch nejvýznamnějších, čínských lu 

Sünovy (1996, 2000) a lao Šeho ceny, (2005). Je laureátem ceny Franze kafky, kterou si v Praze převzal v roce 
2014. byl nominován na The independent Foreign Fiction Prize (2012) a v letošním roce se podruhé objevil 
mezi finalisty prestižní Man bookerovy mezinárodní ceny. Přesto se tento úspěšný a navýsost originální au-
tor nazývá „zrádcem literární tvorby“.

„Vždy jsem toužil vytvořit jednou román, který nebudu psát pro vydání, ale jen tak sám pro sebe. Čtyři 
knihy jsou právě takovým pokusem psát bez skrupulí (i když nejde až na dřeň). když říkám napsat román 
bez myšlenky na vydání, nemám tím na mysli jednoduše psát, co se mi zachce, opěvovat krásy světa nebo ho 
naplnit sračkami, které čtenář nebude moci zkousnout. Šlo mi o to, abych mohl svůj příběh převyprávět pro-
stě tak, jak budu chtít.“

Tetralogie Čtyři knihy, které nám každá jinou optikou dávají nahlédnout osudy nedostatečně loajální inteli-
gence v převýchovném táboře na březích žluté řeky, v ČlR dosud vydán nebyl. O překlad do jazyka českého 
se zasloužila Zuzana li, stejně jako u dalšího románu Rozpukov: místopis čínského zázraku.

žije v Pekingu.



Prague Writers’ Festival
Festival spisovatelů Praha

Mohamed Metwalli

„Můj otec byl stromem, stejně jako tvůj, 
a já jsem byl ptákem kroužícím nad jezerem“

Šaman současné egyptské poezie Mohamed Metwalli se narodil 
roku 1970 v káhiře. Prchavý, eklektický, inspirativní – jeho básně 
vyjadřují propastný rozdíl mezi politikou a myšlenkou.

„kráska a nacionální zvíře, nebeské zvíře!
kdo by mu dokázal odolat?“

Dílo Mohameda Metwalliho snadno překonává vzdálenosti – 
sbírka básní bylo nebylo získala roku 1992 v libanonu cenu yu-
ssefa el-khala.

V roce 1998 Metwalli působil jako hostující básník na chicagské 
univerzitě a vydal zde sbírku básní Příběhy, které se vyprávějí v přístavu; roku 2002 následovala antologie ne-
konformní egyptské poezie Zuřivé hlasy, v roce 2010 sbírka poezie Ztracené promenády a roku 2015 zatím 
poslední verše v souboru nazvaném Píseň u Egejského moře.

„Když barbaři dobyli město,
našli jen jednorukého chlapce držícího velikou žábu.
žábu zabavili,
stehýnka obalili ve strouhance a usmažili,
a pak jí poručili, aby skákala.
Chlapec se rozesmál. 
To je zarazilo.
Prohledali ho
a v kapse mu našli dvě kuličky.“

Mohamed Metwalli žije v káhiře.
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Marie iljašenko

básnířka zaujala veřejnost hned svou první sbírkou. Debut s ná-
zvem Osip míří na jih vyšel v roce 2015, byl nominován na cenu 
Magnesia litera, ale především byl neobvykle čtenářsky úspěšný. 
Zaujalo, že v autorčině vnímání se zrcadlí středoevropská „kul-
turní zkušenost“ vyvěrající z jejích subjektivních životních pro-
žitků. 

Narodila se roku 1983 v kyjevě v rodině s českými a polskými 
kořeny, vyrůstala v Čechách, studovala rusistiku a komparatis-
tiku na karlově univerzitě. 

Pro plastičtější představu o autorce dodejme, že knižně byly vy-
dány její překlady románů Nebeské příbytky Arkadije Rovnera 
(Malvern, 2013) a Jeruzalémské sny Alexandra a lva Šargorod-
ských. Z ukrajinštiny přeložila cyklus básní Jurije Andruchovyče 

Písně mrtvého kohouta (Větrné mlýny, 2015) a indie (Souvislosti 4/2015). Je také autorkou několika povídek 
a esejů, které vyšly v časopisech Revolver revue, Magnus, A2 a ve slovenském Romboidu

Její básně měly úspěch i v Německu, kde byla v roce 2014 nominována na Drážďanskou cenu lyriky. 

žije a tvoří v Praze. 
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Moderátoři

Mohamed el-Baaly
NOViNář A ZAklADATel liTeRáRNíhO FeSTiVAlu V káhiře

petr Vizina
VeDOucí kulTuRNí RubRiky ČeSké TeleViZe

Tomáš Sedláček
ekONOM, SPiSOVATel, AuTOR beSTSelleRu ekONOMie DObRA A ZlA

petr Drulák
DiPlOMAT

zuzana li
ČeSká SiNOlOžkA A PřeklADATelkA
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program

páTek 7. říJNa 
 

18.00 Slavnostní uvítání hostů ministrem zahraničních věcí ČR Lubomírem Zaorálkem 

Ministerstvo zahraničních věcí, Černínský palác 

 

SoBoTa 8. říJNa 
 

19.00 Zahajovací galavečer | Senát PČR, Hlavní sál Valdštejnského paláce

První sólisté baletu Národního divadla Nikola Márová a Michal Štípa: performance na téma„Zlo-ničit“
Úvodní slovo Jaroslav Müllner, Senát PČR
Téma Zločin a trest – zamyšlení Michaela Marche, prezidenta festivalu

 

Diskuse Zločin a trest

káMel DaúD (AlžíRSkO) 
MoHaMeD MeTwalli (egyPT) 
cHuck palaHNiuk (uSA) 

moderátor Tomáš Sedláček (ČR)

 

21.00 Společenské setkání se spisovateli | Kožený salonek Valdštejnského paláce
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NeDěle 9. říJNa 
 

14.00 Autorské čtení | Senát PČR, Hlavní sál Valdštejnského paláce

Marie ilJašeNko (ČR)
moderátor Petr Vizina (ČR) 

 
MoHaMeD MeTwalli (egyPT)
moderátor Mohamed el–baaly (egypt)

16.00 Autorské čtení

káMel DaúD (AlžíRSkO)
moderátor Petr Drulák (ČR) 

 
JeN lieN-kcHe (ČíNA)
moderátorka Zuzana li (ČR) 

 

19.30 Autorský večer

hudební entrée na saxofon, Franz Schubert (Rakousko)

cHuck palaHNiuk (uSA) | VeČeReM PROVáZel PeTR ViZiNA (ČR) 

 

21.00 Společenské setkání se spisovateli | Kožený salonek Valdštejnského paláce
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poNDělí 10. říJNa 
 

15.30 Autogramiáda | Luxor, Václavské náměstí 41

cHuck palaHNiuk (uSA)

 
18.30 Setkání s autorem | Fancouzský institut v Praze

káMel DaúD (AlžíRSkO)

diskuse a autogramiáda knihy Mersault, přešetření
 

19.00 Autorský večer | Poslanecká sněmovna PČR 

cHuck palaHNiuk (uSA)

úTerý 11. říJNa 
 

17.00 Křest komiksu Klub rváčů 2 | kino Světozor 

ZA ÚČASTi cHucka palaHNiuka
Nakladatelství crew

19.30 Divadelní představení Klubu rváčů | Divadlo v Celetné

uvádí Činoherní studio Ústí nad labem, režie Filip Nuckolls
ZA ÚČASTi cHucka palaHNiuka



Prague Writers’ Festival
Festival spisovatelů Praha

STřeDa 12. říJNa 
 

Vystoupení Chucka Palahniuka v Brně

Akce se konala za podpory města brna pod záštitou primátora statutárního města brna ing. Petra Vokřála.

 

úTerý 18. říJNa 
 

19.00 Galavečer John Maxwell Coetzee, nositele Nobelovy ceny za literaturu 
Národní galerie v Praze – klášter sv. Anežky České, u milosrdných 17

Úvodní slovo Jaroslava Jermanová, první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR

hudební entrée na piano – lenka korbelová

autogramiáda knih J. M. coetzeeho
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fotogalerie

Slavnostní uvítání hostů ministrem l. zaorálkem

zahajovací galavečer | Senátu pČr | 8. října
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autorské čtení | Senát pČr | 9. října
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kámel Daúd | francouzský institut | 10. října

chuck palahniuk | autogramiada v luxoru | 10. října

chuck palahniuk | poslanecká sněmovna | 10. října
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chuck palahniuk | kino art, Brno | 12. října

křest komiksu Klub rváčů 2 | kino Světozor | 11. října

 Divadelní představení Klubu rváčů | 11. října
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J.M. coetzee, klášter sv. anežky České, 18. října
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financování festivalu spisovatelů praha

Rok 2016 nebyl pro PWF z hlediska financí tím nejšťastnějším. Jen těžko se festival vyrovnával s níz-
kým rozpočtem, který ho omezoval prakticky v každém aspektu. hlavní město Praha v posledních 
dvou letech markantně snížilo dotační částku, čímž logicky omezilo provoz festivalu na minimum. 
Jestliže Festival spisovatelů Praha patřil v minulosti mezi významné akce hMP a podle toho byl také 
oceňován, pak od roku 2015 byl tento status bez odůvodnění odebrán. Festival spisovatelů Praha byl 
finančně podhodnocen. 

Snaha získat finance od soukromých subjektů se s úspěchem setkala jen částečně. Zákon z roku 1999, 
který nabádá podniky s majetkovou účastí státu k poskytování darů na kulturní projekty, jenž Mk ČR 
nemůže dostatečně podporovat, se tak jeví jako nefunkční. Zdá se, že literatura není nejatraktivnější 
komoditou pro financování. Soukromé subjekty investují peníze raději do projektů charitativních, 
hudebních či filmových. Naštěstí se Festivalu spisovatelů Praha podařilo získat podporu na základě 
barterových dohod, které sice jeho existenci pomáhají, jsou však ale náročně na organizaci a zároveň 
jsou velice nejisté.

Také se nám podařilo získat menší částky od soukromých subjektů, které jsou v ČR spjaty s literatu-
rou a jednotlivými autory. 
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Návštěvnost

Návštěvnost 26. ročníku mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha byla vynikající. Prakticky 
veškerý program byl plně obsazen. Největší úspěch měla vystoupení amerického kultovního autora 
chucka Palahniuka, na která nestačily kapacity sálů. 

Pátek 7. října 
Zahájení na ministerstvu zahraničních věcí ČR 

200 návštěvníků, 30 novinářů, zpravodajství ČT 

Sobota 8. října 
Galavečer Senát PČR | kapacita 200 míst

220 osob, 30 novinářů, iVysílání ČT

Neděle 9. října 
Autorská čtení, Senát PČR | kapacita 230 míst

Marie iljašenko cca 120 osob, iVysílání ČT 15 novinářů
Mohamed Metwalli cca 160 osob, iVysílání ČT, 15 novinářů
Jen lien-kche cca 200 osob, iVysílání ČT, 20 novinářů
kámel Daúd cca 200 osob, iVysílání ČT, 25 novinářů

chuck Palahniuk 230 osob, iVysílání ČT, 30 novinářů

Pondělí 10. října 
Autogramiáda Chucka Palahniuka | Luxor
1500 osob

setkání s Kámelem Daúdem | Francouzský institut 
150 osob

autorský večer Chucka Palahniuka | Poslanecká sněmovna
180 osob
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Úterý 11. října
křest komiksu Klub rváčů 2 | Kino Světozor
360 osob

divadelní hra Klub rváčů | Divadlo v Celetné
175 osob

Středa 12 . října - vystoupení Chucka Palahniuka v Brně | kino Art
165 osob

Úterý 18. října - galavečer J. M. Coetzeeho | Klášter sv. Anežky České
216

celkeM: 4 076 (bez televizních návštěvníků)

NÁVŠTĚVNOST WEBOVÝCH STRÁNEK A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

FAcebOOk.cOM 
14 000 fanoušků

TWiTTeR
Festival spisovatelů Praha - 348 sledujících
literarni.cz - 1 593

NáVŠTĚVNOST WebŮ ZA ROk 
pwf.cz 88 000
literární.cz 117 000

NáVŠTĚVNOST WebŮ bĚheM FeSTiVAlu 
pwf.cz 10 080
literární.cz 5 539
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festival v médiích

Datum Název Žánr Spisovatel Media Druh mediy

01.30.2016
Festival spisovatelů na téma zločin a 
trest prý přiveze Coetzeeho

Článek Coetzee ceskenoviny.cz internet

01.30.2016
Festival spisovatelů Praha chce letos 
přivézt nositele Nobelovy ceny 
Coetzeeho

Článek Coetzee ihned.cz internet

02.04.2016
Divadlo v Řeznické a Festival 
spisovatelů mají naději na podporu, od 
Prahy mohou získat partnerství

Článek Festival ihned.cz internet

04.26.2016
Hvězdná spolupráce/ Dílo laureáta 
Nobelovy ceny zhudebnil Philip Glass 
- PLAY.CZ

Článek Coetzee play.cz internet

05.24.2016
Festival spisovatelů přivítá nositele 
Nobelovy ceny Coetzeeho - Pražský 
deník

Článek Coetzee prazky.denik.cz Internet

05.24.2016
26. Festival spisovatelů Praha na 
podzim přiveze světové autory | 
Informuji.cz

Článek Festival informuji.cz Internet

05.24.2016
Chuck Palahniuk přijede do Prahy | 
Proti šedi

Článek Palahniuk protisedi.cz Internet

05.24.2016
Chuck Palahniuk v Praze založí Klub 
rváčů — ČT24 — Česká televize

Článek Palahniuk ceskatelevize.cz internet

05.24.2016
Literát Palahniuk při návštěvě Prahy 
založí "Klub rváčů" v Senátu | 
Týden.cz

Článek Palahniuk tyden.cz Internet

05.24.2016
Palahniuk v Praze založí Klub rváčů/ 
V říjnu se zde představí na Festivalu 
spisovatelů 

Článek Palahniuk blesk.cz Internet

05.24.2016
Radio Prague - Prague Writers’ 
Festival to welcome Coetzee and 
Palahniuk

Článek Palahniuk radio.cz Internet

05.24.2016

V den krajských voleb do Prahy přiletí 
spisovatel Chuck Palahniuk, ve 
sněmovně založí Klub rváčů - 
Aktuálně.cz

Článek Palahniuk aktualne.cz internet

05.24.2016
V den krajských voleb do Prahy přiletí 
spisovatel Palahniuk, ve sněmovně 
založí Klub rváčů

Článek Palahniuk ihned.cz internet

05.24.2016 Volim Klub rvacu Článek Palahniuk Hospodarske Noviny Tisk

05.25.2016 Přijedou autoři Coetzee a Palahniuk Článek Festival Lidové Noviny Tisk

05.26.2016
Festival spisovatelů Praha 2016 | 
prague-stay.com

Článek Coetzee prague-stay.cz Internet

05.26.2016
Festival spisovatelů v Praze přivítá 
nositele Nobelovy ceny Coetzeeho | 
Koule.cz

Článek Coetzee koule.cz internet

05.26.2016
Jak Bowie pomohl vydat 
Palahniukovo kultovní dílo - PLAY.CZ

Článek Palahniuk play.cz Internet

06.01.2016
Marie Iljašenko na Festivalu 
spisovatelů Praha

Článek Iljasenko kavarna.hostbrno.cz Internet

09.07.2016 Zločin a trest jako zrcadlo společnosti Článek Festival itvar.cz Internet

09.21.2016 Draci v příbězích Rozhovor Palahniuk Interview Tisk
09.22.2016 Festival spisovatelů Praha | Tvar Článek Daud itvar.cz Internet

09.22.2016
Festival spisovatelu Praha: Kamel 
Daud

Clanek + 
Ukazka

Daud a Iljasenko Tvar Tisk

09.23.2016 Ptal bych se moc rád na českou poezii Rozhovor
Festival 
(Guillaume)

EGO! (Hospodarské 
Noviny)

Tisk
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09.23.2016
Ptal bych se moc rád na českou poezii | 
ihned

Rozhovor
Festival 
(Guillaume)

EGO! (Hospodarské 
Noviny)

Internet

10.02.2016 Knizky Plus Rozhovor
Festival 
(Guillaume)

Radio Plus Radio

10.04.2016

Další ročník Festivalu spisovatelů 
Praha přiváží do metropole autora 
kultovního Klubu rváčů i nositele 
Nobelovy, respektive Kafkovy ceny | 
Reflex

Článek Festival Reflex.cz Internet

10.04.2016 Ve znamení zločinu a trestu Článek Festival Lidové Noviny Tisk

10.05.2016 Licht ins Dunkel Článek Festival Praguer Zeitung Tisk

10.05.2016 Prager Zeitung - Licht ins Dunkel Článek Festival Praguer Zeitung Internet

10.05.2016
Palahniuk přijíždí do českého 
parlamentu založit Klub rváčů • 
RESPEKT

Článek Festival Respekt.cz Internet

10.05.2016 Jen Lien-kche: Rozpukov Ukazka Jen ihned.cz Internet

10.06.2016 Cizinci a romany Článek Daud salon (Pravo) Tisk
10.06.2016 Pozvanka Článek Festival Reflex Tisk

10.06.2016
Chuck Palahniuk headlining Prague 
Writers’ Festival

Rozhovor
Festival 
(Michael)

Radio Prague Radio

10.06.2016 Festival spisovatelu Praha Ukazka Jen a Metwalli Tvar Tisk

10.06.2016
Klub rváčů 2/ Výrobce mýdla a 
teroristů Tyler Durden se po dvaceti 
letech vrací v komiksu | Reflex.cz

Článek Palahniuk Reflex.cz internet

10.06.2016
Provokatér Chuck Palahniuk veze do 
Česka pokračování Klubu rváčů

Článek Palahniuk Mlada Fronta Dnes Tisk

10.07.2016
Provokatér Chuck Palahniuk veze do 
Česka pokračování Klubu rváčů

Článek Palahniuk idnes.cz Internet

10.07.2016
Cizinci a romány. Do Prahy přijíždí 
alžírský spisovatel Kámel Daúd  – 
Novinky.cz.pdf

Článek Daud novinky.cz Internet

10.07.2016 Daoud, Kamel - iLiteratura.cz Článek Daud iliteratura internet

10.07.2016 Festival spisovatelu Praha Článek Festival Radio Zurnal Radio

10.07.2016 Startuje Festival spisovatelů Praha Článek Festival novinky.cz internet

10.07.2016 Startuje Festival spisovatelů Praha Článek Festival Pravo Tisk

10.07.2016 Ceska Televize - Vizina Článek Festival Ceska Televize TV

10.07.2016
Festival spisovatelů na webu ČT24/ V 
Praze čte Coetzee nebo Palahniuk — 
ČT24 — Česká televize

Článek Festival Ceska Televize Internet

10.07.2016
Le 26e Festival des écrivains placé 
sous le signe du crime et du châtiment

Rozhovor
Festival 
(Guillaume)

Radio Prague Radio

10.07.2016
Festival spisovatelů zkoumá zločin a 
trest. S Palahniukem, Coetzeem nebo 
Daúdem

Rozhovor
Festival 
(Guillaume)

Radio Wave Radio

10.07.2016 Studio 6 Rozhovor
Festival 
(Guillaume)

Studio 6 (Ceska Televize) TV

10.07.2016
Spisovatel Palahniuk přijíždí číst do 
parlamentu. Přivedeme mladé lidi do 
Senátu, slibuje festival

Rozhovor
Festival 
(Michael)

Hospodarske Noviny Tisk

10.07.2016 Mozaika Rozhovor Festival (Vlasta) Radio Vltava Radio

10.07.2016 Udalosti v kulture - Jen Lien-kche Rozhovor Jen
Udalosti kulture (Ceska 
Televize )

TV
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10.07.2016 Mozaika Rozhovor Jen Radio Vltava Radio

10.08.2016
Na Festival spisovatelů přijel Chuck 
Palahniuk, autor Klubu rváčů

Článek Festival Radio Prague radio

10.09.2016
Festival spisovatelů začal diskusí o 
bohu, Palahniuk vyprávěl historku o 
mrtvém koni

Článek Festival ihned.cz internet

10.10.2016
Je dois expliquer que je suis humain, 
alors que tout me condamne parce que 
je suis humain

Rozhovor Daud Radio Prague Radio

10.10.2016 Festival myslenek Rozhovor
Festival 
(Guillaume)

Rozhlas Tisk

10.10.2016
Trestajícího boha nedává smysl 
milovat, řekla básnířka Iljašenko na 
Festivalu spisovatelů

Článek Iljasenko ihned.cz internet

10.10.2016
Spisovatel Jen Lien-kche/ Čína se 
nechá korumpovat zlem — ČT24 — 
Česká televize

Rozhovor Jen Ceska Televize Internet

10.10.2016
Egyptský básník na Festivalu 
spisovatelů: To nebylo arabské jaro, 
nýbrž odporný podzim

Článek Metwalli ihned.cz internet

10.10.2016
Mladá generace zkameněla, je plná 
starých lidí

Rozhovor Palahniuk Radio Vltava Radio

10.10.2016 Udalosti v Kulture (Chuck Palahniuk) Rozhovor Palahniuk
Udalosti kulture (Ceska 
Televize )

TV

10.11.2016 Mozaika Rozhovor Daud Radio Vltava Radio

10.11.2016
On ne peut pas aimer le monde si l’on 
déteste la femme

Rozhovor Daud Radio Prague Radio

10.11.2016 Guangming Daily Článek Jen Guangming Daily Tisk

10.11.2016 Lidé v mých příbězích jdou zkrátka dál Rozhovor Palahniuk Lidové Noviny Tisk

10.11.2016
Budete se červenat, smát, bučet? Autor 
Klubu rváčů Palahniuk zkusil, co 
vydrží český Senát

Článek Palahniuk ihned.cz internet

10.11.2016
Budete se červenat, smát, bučet? Autor 
Klubu rváčů Palahniuk zkusil, co 
vydrží český Senát

Článek Palahniuk Hospodarske Noviny Tisk

10.11.2016
Z Prahy se ani nedovolám do USA, 
postěžoval si Chuck Palahniuk - 
iDNES.cz

Článek Palahniuk idnes.cz internet

10.11.2016
Palahniuk/ Uvolnit svou temnou 
stránku může být terapeutické — 
ČT24 — Česká televize

Rozhovor Palahniuk Ceska Televize Internet

10.12.2016
Abychom se dostali k tomu, kým jsme, 
odháníme od sebe druhé, řekl v Senátu 
alžírský spisovatel Daúd

Článek Daud ihned.cz internet

10.12.2016

Čína zažila velkolepé i hrozné věci. 
Stinné stránky komunismu musíme 
kritizovat, řekl v Praze čínský 
spisovatel

Článek Jen ihned.cz internet

10.12.2016
Chuck Palahniuk: Lidé v mých 
příbězích jdou zkrátka dál

Rozhovor Palahniuk lidovky.cz Internet

10.12.2016
Škrcení fanoušků a další díl. Palahniuk 
v Praze pokřtil Klub rváčů 2

Článek Palahniuk eurodenik.cz internet



Prague Writers’ Festival
Festival spisovatelů Praha

10.12.2016
Palahniuk/ Dnešní mladí lidé jsou pod 
léky a nezažívají opravdové konflikty 
• RESPEKT

Rozhovor Palahniuk respekt.cz internet

10.12.2016
RECENZE/ Klub rváčů 2 vzdává hold 
původnímu syrovému kultu - 
iDNES.cz

Článek Palahniuk idnes.cz Internet

10.13.2016 Slunce sitem nezakryjes Rozhovor Daud Salon (Pravo) Tisk

10.13.2016
Americký prozaik Chuck Palahniuk v 
rozhovoru pro Reflex: Klub rváčů 3 už 
je prakticky dopsaný

Rozhovor Palahniuk Reflex.cz internet

10.13.2016 Chuck fucking Palahniuk! Článek Palahniuk anrgymagda.blog.cz Internet

10.13.2016 Festival Brněnská 16 Článek Palahniuk
Udalosti kulture (Ceska 
Televize )

TV

10.14.2016 Byval jsem islamsky radikal Rozhovor Daud Mlada Fronta Dnes Tisk

10.14.2016
Brnenská šestnástka je opäť 
celosvetová a nie len o filmoch

Článek Palahniuk munimedia.cz Internet

10.15.2016 Coetzee Rozhovor Coetzee Orientace (Lidove Noviny) Tisk
10.15.2016 Kritický Šalamoun z arabského světa Článek Daud Orientace (Lidove Noviny) Tisk

10.18.2016
V Praze vystoupí spisovatel Coetzee, z 
programátora se vypracoval na 
laureáta Nobelovy ceny

Článek Coetzee Hospodarske Noviny Tisk

10.18.2016
V Praze vystoupí spisovatel Coetzee, z 
programátora se vypracoval na 
laureáta Nobelovy ceny

Článek Coetzee ihned.cz Internet

10.18.2016 Udalosti v Kulture - Kamel Daud Rozhovor Daud
Udalosti kulture (Ceska 
Televize )

TV

10.18.2016
Kámel Daúd/ My Arabové určujeme 
naše životy, ne historie — ČT24 — 
Česká televize

Rozhovor Daud Ceska Televize Internet

10.18.2016 Končí Festival spisovatelů Praha Článek Festival
Udalosti kulture (Ceska 
Televize )

TV

10.18.2016 Letecké katastrofy mě fascinují Rozhovor Palahniuk Tyden Tisk
10.20.2016 Jsem Proti burkinam Rozhovor Daud Reflex Tisk
10.20.2016 Milovník Leteckých Katastrof Rozhovor Palahniuk Instinkt Tisk

10.21.2016 Kamel Daúd Rozhovor Daud
EGO! (Hospodarské 
Noviny)

Tisk

10.24.2016
Na strach se snažím zapomenout, říká 
alžírský spisovatel Kamel Daúd, 
jemuž islamisté hrozí popravou |

Rozhovor Daud ihned.cz Internet

10.27.2016 Porno je padělek intimity Rozhovor Palahniuk Reflex Tisk
11.03.2016 Zlocin a trest ve valdstejnskem sale Článek Festival Tvar Tisk

11.05.2016
Mohamed Metwalli: Sometimes you 
resort to metaphor

Rozhovor Metwalli Radio Vltava Radio

11.11.2016 Svět nakonec změní čínu, ne čína svět Rozhovor Jen Respekt.cz Internet

11.15.2016
Střeva v Senátu, sex v Poslanecké 
sněmovně

Článek Festival Host Tisk
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K
U
LT
U
R
A VOLÍM KLUB RVÁČŮ

V DEN KRAJSKÝCH A SENÁTNÍCH VOLEB DO PRAHY POPRVÉ PŘILETÍ AMERICKÝ SPISOVATEL
CHUCK PALAHNIUK. V ČESKÉM PARLAMENTU SYMBOLICKY ZALOŽÍ KLUB RVÁČŮ.

Bude to velmi symbolické.
Americký spisovatel Chuck
Palahniuk přiletí na podzim
doČeska,abyvezdejšíPosla‑

neckésněmovnězaložilKlubrváčů.
Dvacet let poté, co vyšel Palahniu‑
kův stejnojmenný román, později
zfilmovaný s herci Bradem Pittem
a Edwardem Nortonem, autor po‑
prvénavštíví Česko jakohost Festi‑
valu spisovatelů Praha. Během7. až
13. října se představí na samostat‑
ném autorském čtení, v panelové
diskusi v Senátumoderované eko‑
nomemTomášemSedláčkemčibě‑
hemautogramiád.
„Založíme Klub rváčů v Posla‑

necké sněmovně,“ doufá americ‑
ký básník a prezident festivalu
Michael March, jenž o záštitu po‑
žádal místopředsedkyni sněmov‑
ny Jaroslavu Jermanovou z hnutí
ANO.Podle jejíhoasistentaMarka
Rejmana jepravděpodobné, že fes‑
tival záštitu obdrží a jedno autor‑
ské čtení pro veřejnost uspořádá
přímo ve sněmovně.
Toto symbolické gesto by fes‑

tivalu umožnilo hledat nový klíč
k interpretaci Palahniukova nej‑

slavnějšího románu, kolem které‑
ho koncem 90. let vznikl fanouš‑
kovský kult a jehož filmové adap‑
tace senaDVDprodalopřes 13mi‑
lionů kopií.
Mohl za to příběh o nespokoje‑

ném„koordinátorovi plošnéhosta‑
hování zboží z oběhu“, typickém
kancelářském zaměstnanci, který
marněhledásmyslživotavespoleč‑
nostiřízenépeněziakonzumem.Za‑
čne navštěvovat podpůrné skupi‑
ny pacientů umírajících například
na rakovinu, aby se s nimi kolek‑
tivně vyplakal, později systematic‑
ky ničí vlastní kariéru a nakonec si
s podobně frustrovanýmimladými
muži vybíjí vztek ilegálními rvač‑
kami ve sklepeních barů. Vzpoura
proti společnosti sílí, až Klub rváčů
přeroste v soukromou armádu pá‑
chající teroristické činy.
Palahniukův román, jenžalená‑

silí v žádném případě neschvalu‑
je, lze vykládat ve více rovinách –
v jedné vypráví o osamělé „gene‑
raci mužů vychovaných ženami“,
které zklamali jejichotcové anyní
si při hledání životníchautorit do‑
kazují svémužství.
V širší rovině ale Palahniuk vy‑

stihl nespokojenost lidí, kteří svůj
úspěch odvozují od nakumulova‑
nýchmateriálních statků, aby zjis‑

tili, že úhledně zařízené byty vypl‑
něné totožnými kusy nábytku jim
přináší jen další nespokojenost.
K popularitě Palahniukova ro‑

mánu i následnéfilmové adaptace
režiséra Davida Finchera přispěly
právěscényvystihující tentopocit
trefnouzkratkou. „Reklama jepři‑
mělahonitseakupovatautaašaty,
které nepotřebují. Celé generace
odváděly práci, kterou nenávidě‑
ly, jen aby si mohly koupit to, co
vlastně nepotřebují,“ konstatuje
například vypravěč knihy.
Jehoalteregorebelujeproti spo‑

lečnosti tím, když jako promítač
v kině vlepuje okénka z pornogra‑
fických snímků do rodinných fil‑
mů. Jindy jako banketový číšník
močí zámožným hostům do polé‑
vek nebo jim kýchá do salátů.
V doslovu ke Klubu rváčů, jejž

před pár týdny v překladu Richar‑
da Podaného znovu vydalo nakla‑
datelstvíOdeon, spisovatel líčí, jak
hopozději zastavovali číšníci „pra‑
sící jídlo“ podobným způsobem.
„MargaretThatcherová jedlamoje
semenonejmíňpětkrát,“ prohlásil
údajně jeden z nich v Londýně.
Americké deníky ale v uplynulé

dekádětaképsalyotom, jak lidé in‑
spirováni románemzakládají sku‑
tečnéKluby rváčůnauniverzitách

Nobelista a básníci
Hlavním hostem Festivalu
spisovatelů Praha bude
letos australský nositel
Nobelovy ceny za literatu
ru J. M. Coetzee, který se
18. října představí na au
torském čtení v Anežském
klášteře. Dalšími hosty
budou Alžířan Kamel
Daúd, na nějž předloni
salafistický imám uvalil
fatvu, egyptský básník
Mohamed Metwalli nebo
mladá českoukrajinská
básnířka Marie Iljašen
ko, jež vloni debutovala
sbírkou Osip míří na jih.
Festival spisovatelů Praha
se koná již od roku 1991.

Daniel Konrád
daniel.konrad@economia.cz

Po 20 letech
Od anglického
vydání Klubu
rváčů Chucka
Palahniuka
letos uplynulo
20 let, o tři
roky později
vznikl
stejnojmenný,
velmi úspěšný
film.
Foto: Profimedia

nebovmormonskýchkomunitách.
„První pravidlo Klubu rváčů je ne‑
mluvitoKluburváčů,“ stojíveslav‑
névětě, kterouod tédobycitovaly
stovky knih, písní či seriálů.
Jiní čtenáři spisovateli zasílali

fotky svých „usměvavých, domlá‑
cených obličejů“ poté, co se stali
členy podobných klubů. A ve stej‑
né době, kdy jména románových
postav sprejovali „grafiťáci“ na zdi
v Los Angeles, literární vědci
naakademickýchkonferencíchro‑
zebírali Palahniukovy teze o tom,
ženěkdyjenutnérozbítsebesamé‑
ho i celou společnost, aby ze sebe
člověk dostal to nejlepší.
Není tedydivu, žebyťod tédoby

Palahniukvydalpatnáctknih, stále
ho provází především pověst bo‑
jovníka proti systému, společnos‑
ti, kapitalismu. Sám autor přitom
orománuvždyhovořil jakoosatiře
anapříkladzdůrazňovalmilostnou
linku příběhu.
KdyžsevlonikeKluburváčůvrá‑

til a začal jeho pokračování vydá‑
vat jako komiks, který na podzim
vyjde také česky, nechal hrdinu
zestárnout a udělal z něj ještě ne‑
chápavějšíhootcenežtoho,nanějž
cobymladík sámnadával.
„Původní román byl kombinací

všeho, coměl podlemě udělatmůj
otec, a toho, na co u svých otců na‑
dávalimípřátelé,“pravilPalahniuk,
jehož hrdina je v komiksovém po‑
kračování nyní stejně nenáviděný
svýmsynem.
Palahniuk o tom bude hovořit

na Festivalu spisovatelů Praha,
jenž na bedra svých hostů záměr‑
někladevšechnu tíhu současného
světa a společnosti, aby je přiměl
hledat odpovědi.
Téma letošníhoročníku, jenžza‑

čne v den tuzemských krajských
a senátních voleb a odehraje se
měsíc předtím, než si Američané
zvolínovéhoprezidenta, zníZločin
a trest. A prezident festivalu Mi‑
chaelMarchužteďhovoříotom,že
Američané „zbožňují trest a zvlášť
rádi se nechávají trestat volbami“.
Festival tak příznačně posune Pa‑
lahniukůvromándopolitickérovi‑
nyvdobě,kdy lzedebatyrozdělené
české i americké společnosti oMi‑
lošiZemanovičiDonalduTrumpo‑
vi vykládatprávě jako rebelii proti
„otcovskýmpostavám“.
Násilí, nespokojenost se sys‑

témem, hledání autorit v životě
i v politice, terorismus – zdá se, že
Palahniukův román za dvacet let
nezestárl.

JAN NEBESKÝ OBNAŽUJE POSTAVY TAK, ABY V JEHO
IBSENOVSKÉ INSCENACI BYLY VIDĚT V CELÉ BLBOSTI

Dva v náznaku zrcadlově
vyvedené interiéry, oddě‑
lené plexisklem. Na jedné
straně hemžící se panop‑

tikum až groteskně směšných by‑
tostí, nastranědruhéžena,kníž se
všichnivztahují, alezaprůhlednou
stěnu se nedostanou.
Na tomto nápadu staví režisér

JanNebeskýsvou již třetí ibsenov‑
skou inscenaci v pražském Diva‑
dle v Dlouhé – Hedu Gablerovou.
Na Divokou kachnu a Eyolfka na‑
vazuje kromě zřetelného rukopi‑
su a mnoha detailů i opětovným
obsazenímLucie Trmíkové a Jana
Vondráčkadorolíústředníhoman‑
želského páru.
Heda je tuzobrazenacobysvého

druhu amazonka, s agresivně trčí‑
cím copem a – příznačně – v muž‑
ských botách. Nedokáže vystoupit
zesvéhospolečenskypodmíněného
života ani se s ním smířit. Pro tuto
nezúčastněněpobavenoumanipu‑

látorku jsou ostatní jen figurkami
ve hře, sloužícími k zabíjení nudy.
Plexisklo v jednotlivých si‑

tuacích vysvětluje Hedin vztah
k ostatním – na manžela, který
doněj stálenaráží, seaninepodívá,
„kamarádku“Teuotvoremvplexi‑
skleběhemzlovolně „přátelského“
štěbetání mučí. Oproti ostatním
však Heda vyniká přirozeností.
Především mužské osazenstvo
jejích nápadníků je přehlídkou
zženštilé trapnosti anepůvodnos‑
ti. Hrají v nevkusných a nedůstoj‑
ných kostýmech, pro Nebeského
inscenace typických. Tentokrát
jsoukřiklavě „kohoutí“.Navícher‑
ci chodínalíčení, v ženskýchparu‑
kách a v lodičkách na podpatcích.
JUDr. Brack (Miroslav Hanuš),

vyjadřující se v úlisně výhrůž‑
ných metaforách, na sebe bere
podobu jakéhosi světského
principála. Hedin změkčilý
aneschopnýmanžel,dr.Tes‑
man, opanovaný výhrůžně
vlezlou tetičkou (Jaro‑
slava Pokorná), má
chování i fyzické

Ester Žantovská
autori@economia.cz

Za stěnou
Lucii
Trmíkovou
nechal hrát
režisér Jan
Nebeský
za plexisklovou
stěnou, která
ji odděluje
od ostatních
protagonistů
inscenace.
Foto: ČTK

projevy nedospělé naivky, které
ke konci střídá podobně komická
fasáda akčního hrdiny.
Čin, pro který se rozhodl, má

dohrdinství daleko. Jediněve chví‑
li, kdy zažívá skutečné dilema, jak
naložitseztracenýmrukopisemsvé‑
ho kolegy Løvborga, a kdy se Tes‑
manovadušepere spravdou, vypa‑
dápřirozeně– jakoprofesorzdob
Ibsenových, jako člověk.
Největší posun v interpre‑
taci postavy nastává v pří‑
padě Eilerta Løvborga (Ro‑
bert Mikluš), akademické‑
ho soupeře dr. Tesmana
abývaléhoenfant terrible.
Løvborg je svouokázalou
osudovostí a groteskně
vyšponovanou polohou
filmového milovníka
i neurotickými projevy
zbaven vážnosti a tra‑
gické polohy.
Nicneníkrásné(oprav‑

dové,velké), jakbysiHeda
přála. Nakonec ani její
smrt, zobrazena na plát‑
ně jako komiksový výjev,

okomentovanývbublináchvýkřiky
Bang! aKrása.Kolemsedál vnáde‑
chu dekadence pokračuje v nepo‑
učeném, nezúčastněnémžití.
„Chtěl bych, abymne všichni vi‑

děli v celéblbosti,“ zní jedenz citá‑
tůfilozofaaspisovateleEgonaBon‑
dyho, jejichž předčítánímhrupro‑
kládá sexy služkaBerta, kterou re‑
žisér zbavil vlastních slov a za ple‑
xisklem v zadním plánu ji využívá
cobydemonstraci zbytnosti i hříš‑
nosti zhýčkané společnosti.
Nebeskýpostavyobnažuje vdu‑

chuBondyhocitátu anepotřebuje
k tomu víc než svou obvykloume‑
todu fyzického zhmotňování du‑
ševních stavů a tím i poukazování
na obrovské rozpory mezi vyřče‑
nýmamíněným,cožčastovyznívá
groteskně. Tedy kromě ukázněně
přesných, skvělých hereckých vý‑
konů.Samoosobě to stačí. Pakani
nevadí, žebezvětšiny „nadstavbo‑
vých“ nápadů – citátů z Bondyho
apsychoanalytikaC.G. Junga,pro‑
mítání smrtelných hříchů na plát‑
no, propadající se podlahy – by se
divák obešel.

Henrik Ibsen
Heda Gablerová
Režie:
Jan Nebeský
■ Praha, Divadlo
v Dlouhé, premié-
ra 21. května
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Bianca Bellová
Není to tak dávno, co jsem v salonním
článku o Richardu Hawleym psala
o zvláštním kouzlu muzikantů z anglic-
kého severu. Hawley pochází ze Shef -
fieldu, stejně jako o generaci mladší Alex
Turner. 

Těžko v současné britské populární hud-
bě najít mezi třicátníky muzikanta, který
by se Turnerovi talentem vyrovnal. V šest -
nácti letech založil kapelu Arctic Monkeys,
s níž ve dvaceti vydal desku Whatever 
People Say I Am, That’s What I’m Not, kte-
rá se stala nejrychleji prodávaným debu -
tovým albem v britské historii. Skupina
uspěla na Brit Awards, NME Awards a do-
stala i cenu Mercury. 

Turner následně píše soundtrack k filmu
Jmenuji se Oliver Tate, jeden z nejvydaře-
nějších a nejčistších písničkářských počinů
posledních let, na turné pak potkává (dnes
už bývalého) frontmana indiepopových
The Rascals Milese Kanea a vzniká mezi
nimi vztah, jemuž se anglicky říká bro-
mance – intenzivní neerotický vztah mezi
dvěma muži –, a plodné hudební partner-
ství, které dá vzniknout projektu s názvem
The Last Shadow Puppets.

Uspořádání, v němž má popová či roc-

ková skupina víc než jednoho frontmana,
není zase tak mimořádné (vzpomeňme na
Beatles), ale tradiční není. V The Last Sha-
dow Puppets má jasné opodstatnění: osobní
sympatie obou protagonistů jsou čitelné
v hudbě i ve videoklipech (například ve
velmi povedeném klipu k singlu Aviation

či ve společné homoerotické taneční kreaci
pro Miracle Aligner); jiskření mezi nimi
připomíná klukovské kamarádství, co se
opírá o společně rozbitá okna. Na pódiu je
pak zjevná jistá lehkost pramenící z toho,
že je frontmanství sdílenou odpovědností
i radostí.

V jejich hudbě je velmi zřetelný a při-
znaný posun od syrovosti Arctic Monkeys
a The Rascals k popu (s tím, že mainstream
v britském hudebním kontextu znamená
něco druhově úplně jiného než Tomáš Klus
či Xindl X v tom českém; proces přiroze-
ného výběru druhů na ostrovech holt pro-
bíhá jinak), což je čitelné z produkčních po-
stupů i z obsazení smyčců v nahrávkách
a živých koncertech. Funguje jim to, pro-
tože je společná tvorba zjevně baví. 

Jejich texty jsou téměř výhradně o vzta-
zích a sexu – o čem jiném by taky měli tři-
cetiletí chlapci bez závazků zpívat? Po -
cukrujte to špičkovou hudební produkcí
v bájném nahrávacím studiu Ricka Rubina
Shangri La v Malibu a máte před sebou
materiál zaručující hlavní pódium v hlav-
ním čase na festivalu v Glastonbury.

Desky mají TLSP na kontě jen dvě – The
Age of Understatement (2008) a letošní
glamrockovou, kinematografickou Every-
thing You’ve Come to Expect, ke které sku-
pina vyjela na turné po USA, Spojeném
království a zbytku Evropy (Česku se tra-
dičně vyhnulo).

Po jistém váhání, způsobeném frackov-
stvím v chování kapely vůči fanouškům
(zrušené vystoupení v Drážďanech, o němž
se někteří z držitelů vstupenek dozvěděli
až na místě), jsem se vydala na berlínský
koncert, který byl v rámci turné předpo-
sledním, takže se dala předpokládat doko-
nalá sehranost.

Alex Turner je z obou hudebníků ten ta-

jemnější, nevypočitatelnější, talentovaněj-
ší. Po velkou část jeho berlínského vystou-
pení jsem se nemohla zbavit dojmu, že by
byl raději kdekoliv jinde než na pódiu. Nic-
méně ve chvíli, kdy ho na moment, třebas
v mezihře, opustil, začalo něco hmatatelně
chybět. To Miles Kane s image albánského
drogového dealera je mnohem přístupněj-
ší; od začátku do toho jde jako o život a ko-
munikuje s publikem – na rozdíl od Tur-
nera, který se k němu točí zády nebo se ce-
lou jednu písničku laxně snaží zastrčit si
mezi struny růži, kterou mu kdosi hodil na
pódium.

Rozjezd koncertu byl rozpačitý, ale ne-
utuchající energie Milese Kanea a skutečně
vstřícné berlínské publikum, které se přišlo
bavit a nenechalo si to primadonskými ma-
nýrami zkazit, proměnily jeho druhou část
ve slušnou divočinu, kdy si muzikanti do-
volili dlouhý rokenrolový jam s vazbením
kytar i cover Bowieho skladby Moonage
Daydream. 

Když pak Turner na poslední dvě sklad-
by představil slovy „Das ist mein Vater“
svého otce Davida, občanskou profesí uči-
tele, který si se synovou kapelou v Colum-
biahalle poprvé v životě zahrál (na saxo-
fon), dojal se leckterý divák natolik, že
Alexovi odpustil i to, že naopak zapomněl
představit členy doprovodné kapely.

Je jasné, že ať už bude Turnerův další
projekt s TLSP, či s Arctic Monkeys, bude
to nepochybně zase hudební událost zásad-
ního významu, kterou se vyplatí sledovat.

Jako by spolu rozbíjeli okna

The Last Shadow Puppets: Alex Turner (vlevo) a Miles Kane

Petr Drulák

Kámel Daúd proti sobě dokáže
poštvat jak alžírské imámy,

tak francouzskou progresivní levi-
ci. Když se před několika lety tento
frankofonní novinář a spisovatel
kriticky vyjádřil k islámu a potřebě
přehodnotit jeho roli v arabském
světě, vyhlásil salafistický imám
fatvu volající po trestu smrti. Imá-
ma následně podpořily na sociál-
ních sítích desítky tisíc islamistů.
Když letos v lednu napsal Daúd 
do francouzských novin článek,
v němž rozebírá příčiny hromadné-
ho sexuálního obtěžování v němec-
kých městech o silvestrovské no-
ci ze strany mladých muslimů, se-
psala skupina francouzských inte-
lektuálů repliku, v níž ho obviňují
z islamofobie.

Daúd ve svém článku kritizuje
„nemocný vztah k ženám“, který
podle něj převažuje mezi muslim-
skými Araby a vede mimo jiné
k pornoislamismu motivujícímu
mladé džihádisty rájem s neome-
zeným sexuálním vyžitím. Volá po
tom, aby se Evropa neomezovala
jen na poskytování „azylu tělům“
imigrantů, ale působila také na
„proměnu jejich duší“. Oponenti
mu vyčítají, že neoprávněně gene-
ralizuje, že vychází z nadřazenosti
západních hodnot a že z této téměř
koloniální pozice chce podrobovat
prchající oběti válek disciplinující
převýchově.

Daúd ale na své straně sporu ne-
zůstává sám. Nejenže má příznivce
mezi sekulárními Araby a intelek-
tuály, kteří nesdílejí představu, že
pokud chceme žít u nás v Evropě
„po evropsku“, tak jen pokračuje-
me v koloniálních zločinech. Za-
stání nachází i u státních struktur 
– alžírský soud odsoudil imáma
volajícího po spisovatelově popra-
vě a francouzský premiér Manuel
Valls zasáhl do debaty kolem člán-
ku facebookovou výzvou na Daú-
dovu podporu. Těžko říci, zda po-

dobné zastání literátovi více pomá-
há, či škodí. Veřejní intelektuálové
se vůči veřejné moci obvykle kri-
ticky vymezují a v lepším případě
jsou – na rozdíl od apologetů – ze
strany moci spíše trpěni než brá-
něni.

To ale nemusí znamenat nic víc,
než že Daúd nezapadá do zaběhnu-
tých kategorií. Myslící lidé budou
vždy narušovat pokusy ostatních
zařadit si je do přehledných sché-
mat. Často za to platí ostrakizací.
Taková ostrakizace je pak jednou
z mnoha věcí, které spojují Daúda
s Albertem Camusem.

Ačkoliv Camus nepatřil mezi
konzervativní myslitele a v mno-
hém se shodoval s progresivními
intelektuály, rozcházel se s fran-
couzskou levicí v některých zásad-
ních otázkách. Kritizoval sovětský
systém a odmítal nezávislost Al-
žírska, za což si vysloužil tvrdou
kritiku a marginalizaci od Sartra
i mnoha dalších. 

Araba Daúda i Francouze Ca-
muse spojuje právě také Alžírsko.
Oběma bylo vlastí, byť v odlišných
historických souvislostech. A v Al-
žírsku se také odehrává děj Ca -
musova slavného románu Cizinec,
na nějž Daúd navázal svou prvoti-
nou Meursault, přešetření (česky

2015), kde rozvíjí zdánlivě okrajo-
vý motiv Camusova díla.

Oč jde v Camusově románu?
Hlavní hrdina Meursault vede ví-
ceméně pohodlný život, kterému
však chybí hlubší smysl či vztah
k jinému člověku. Lhostejně přijí-
má zprávu o smrti své matky a se
stejnou lhostejností navazuje mi-
lostný poměr. Zlom zažívá, když 
se za specifických okolností se-
tkává na pláži s neznámým, be-
zejmenným Arabem, kterého bez
zřejmých důvodů zastřelí. V ná-
sledném soudním procesu se však
Meursaultův nesporný zločin do-
stává na vedlejší kolej. Meursault
je souzen a odsouzen za to, že ne-
zapadá do společenských norem
a očekávání – za to, že je ve světě
cizincem. I rozsudek smrti přijímá
klidně s přáním, aby na popravu
přišly davy plné nenávisti.

Camusův román není jednodu-
chou obžalobou společnosti, která
likviduje jednotlivce vzdorujícího
jejím normám. K takovému posel-
ství by byl vhodnější jiný hrdina
než nesporný vrah. Ukazuje spíše
absurditu lidské existence – Meur-
sault nedokáže svůj čin vysvětlit
a společnost ho stejně odsoudí za

něco jiného. Stejné motivy roze-
hrává ve svém románu i Daúd.

Jeho hlavní postavou je stařec
Hárun vyprávějící svůj životní pří-
běh. Hárun je mladším bratrem
Músy – onoho bezejmenného Ara-
ba zastřeleného v Camusově Cizin-
ci. Daúd tak dává oběti jméno
a svůj text staví na osudech pozů -
stalých.

Hárunův příběh se v řadě ohledů
podobá Meursaultovu. I on má od-
tažitý vztah s matkou, i jeho krátký
milostný vztah přervou okolnosti,
také Hárun bezdůvodně zastřelí
člověka, Francouze Josepha. Když
ho úřady nové alžírské republiky
vyšetřují, hlavní otázkou opět ne-
ní vražda, nýbrž proč se nepřipojil
k protifrancouzskému odboji. Há-
run rovněž odmítá imáma podobně
jako Meursault kněze. Daúd pak
tyto paralely podtrhuje citacemi
z Cizince i přejímáním popisných
detailů.

I když oba, Meursault i Hárun,
jsou ve světě cizinci, v jejich příbě-
zích je zásadní rozdíl. Nejde přitom
o to, že Hárun neskončí na popra-
višti a je po krátké vazbě propuš-
těn, aby se bezcílně protloukal
zbytkem života. Liší se v příčině
svého odcizení. 

U Meursaulta ji neznáme. Pokud

by ji román zachycoval, hrdinův
osud by mohl ztratit na absurditě.
Mů žeme masarykovsky domýšlet,
že Meursaultova ztráta smyslu ži-
vota pochází ze západní modernity
a s ní spojené ztráty víry, ale Camus
nic takového explicitně neříká.

Příčina Hárunova osudu naopak
nemůže být jasnější. Celý jeho 
život je determinován bratrovou
smrtí, tudíž Meursaultovým činem.
Matka ztrátu syna nikdy nepřeko-
ná, mrtvému Músovi se věnuje ví-
ce než živému Hárunovi, který tím
trpí. Matčina touha po pomstě vede
Háruna k tomu, že při náhodném
setkání zastřelí téměř anonymního
Francouze, který ho nijak neohro-
žuje. Díky Músovi je coby nepove-
dený bratr mučedníka propuštěn
z vazby a díky Músovi také nava-
zuje platonický vztah se student-
kou, která hledá materiál o zastře-
leném Arabovi z Camusova romá-
nu a která po dokončení výzkumu
ztrácí o Háruna zájem.

V tomto ohledu nese Daúdův ro-
mán jisté protikoloniální poselství.
Meursaultův zločin lze chápat ja-
ko akt přezíravé koloniální zvůle,
Francouz zabíjí Araba jen tak, aniž
by věděl proč, a kdo vlastně jeho
oběť je. Tím rozvrací a natrvalo 
poznamenává společenství, do ně-

hož oběť patřila. Následně se toto 
společenství mobilizuje k pomstě
a k národně osvobozeneckému
hnutí, kdy Arab zabíjí Francouze.
Jenomže Daúd toto osvobození ni-
jak neoslavuje, a ani není zřejmé,
že by vůbec o nějaké osvobození
šlo. Hárun se vraždou neosvobo -
zuje, naopak cítí, že v sobě zabil
schopnost milovat. 

Interpretačním klíčem může být
věta, v níž Hárun říká, že vystřelil
dvě kulky, což v součtu dává kulek
sedm: jeho dvě v těle Francouze
Josepha plus pět Meursaultových
v těle Músy vystřelených o dvacet
let dříve. Postavy obou románů se
tím stávají součástí jednoho nad -
časového společenství. Meursault,
Músa, Músova matka, Hárun a Jo-
seph jsou propojeni pouty vzájem-
ného zraňování a ignorance, z ně-
hož není jasného úniku. Toto spo-
lečenství vzájemně se zraňujících
přitom nemusí být pouze románo-
vou fikcí. Docela dobře vystihuje,
co se často dodnes odehrává mezi
bývalými kolonizátory a kolonizo-
vanými.

Je hloupé obviňovat Daúda z an-
tihumanismu a koloniálních in-
stinktů. A pokud ho někdo odsuzu-
je za údajnou islamofobii, je na-
místě si položit otázku, proč Ca-
musovi a s ním většině evropských
intelektuálů podobně nevyčítáme
fobii z křesťanství. To, že část fran-
couzských intelektuálů vůči Daú-
dovi taková obvinění vznáší, svědčí
o tom, v jak složité situaci se při
diskusi o imigrantech a islámu na-
cházíme.

Část problému může souviset
s odlišnostmi mezi prostředími,
v nichž působí Daúd a jeho kritici,
tedy mezi Alžírskem a Francií. Oba
názory jsou přitom formulovány
z pozice ohrožené menšiny. Daúd
patří mezi příslušníky muslimské
společnosti, kteří jsou sekulární,
mentálně se vztahují k Západu a cítí
se ohroženi politickým islámem.
Jeho kritici vycházejí z nelehkého
postavení evropských občanů arab-
ského původu, jimiž – soudě podle
jmen – řada z nich je, v podmín-
kách rostoucích obav evropské vět-
šinové společnosti z islámu. Slo-
va, jimiž Daúd v Alžírsku obhajuje
sekulární model společnosti proti
radikálním islamistům, si pak ve
Francii může někdo vykládat jako
útok na místní muslimy a Araby.

V důsledku společné minulosti
jsou hranice mezi francouzským
a alžírským prostředím velmi pro-
pustné, zejména pokud jde o slova
a myšlenky, ale nejen o ně. To, že
díky této propustnosti tvoří obě ze-
mě zvláštní společenství, je obrov-
ská kulturní a ekonomická výhoda
pro všechny zúčastněné. Na druhou
stranu koloniální minulost a pří -
tomné hrozby otevírají velký pro-
stor ke vzájemnému zraňování. To
není jen otázka Francie a Alžírska,
ale celé Evropy a arabského světa.
A je nesporné, že Daúdova literární
a publicistická činnost nám pomáhá
lépe porozumět, kde se staré jizvy
i dnešní bolesti nacházejí.

Koloniální minulost
a přítomné hrozby
otevírají prostor 
ke vzájemnému
zraňování. To není 
jen otázka Francie
a Alžírska, 
ale celé Evropy
a arabského světa

Setkat se s Kámelem Daúdem (na snímku) můžete od soboty do pondělí v rámci akcí Festivalu spisovatelů Praha, více in-
formací na internetových stránkách pwf.cz.

Do Prahy přijíždí alžírský spisovatel Kámel Daúd

Cizinci a romány
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V úterý 18. října vystoupí v rámci
Festivalu spisovatelů Praha 2016
nositel Nobelovy ceny za
literaturu John Maxwell Coetzee.
Při té příležitosti odpověděl LN na
několik otázek.

PŘEMYSL HOUDA

N
obelista John Maxwell
Coetzee rozhovory médi-
ím nedává. Říká se o něm,
že je velice plachý, napří-
klad ani jednu ze dvou

Man Brookerových cen, jež dostal, nepře-
vzal osobně. Málokdy někam z Austrá-
lie, kde v současnosti žije, jezdí. Tento-
krát udělal v obou případech výjimku.
Kývl na pozvání Michaela Marche, ame-
rického básníka a prezidenta Festivalu
spisovatelů Praha. Díky jeho přičinění se
také rozhodl rozhovor nám přece jen po-
skytnout.

Domlouval se dlouho dopředu. Už ně-
kdy na sklonku jara jsem seděl v Mar-
chově kanceláři a povídali jsme si spolu
o všem možném, hlavně o Coetzeeho ro-
mánech a o českých médiích – spíš tedy
povídal pan March, velice výmluvný
člověk. Zhruba po hodině pomalu vytá-
hl malinký lístek, ještě ho několikrát
promnul mezi prsty a pak mi ho snad
ještě pomaleji, než ho vytáhl, podal. Na
lístku byla napsána Coetzeeho e-mailo-
vá adresa. Měl jsem počkat pár dní, aby
pan March mohl rozhovor předsjednat.
Pak jsem Coetzeemu napsal. Odpově-
děl rychle a uctivě. Věděl o mně a s roz-
hovorem souhlasil.

Ptal jsem se pak známých, na co by
se jej chtěli zeptat. Vzniklo jakési kolek-
tivní dílo. Soubor témat a otázek, které
jsem nechtěl minout. Chtěl jsem se tá-
zat hlavně na Jižní Afriku, na Afrikán-
ce, na apartheid, na to, zda pociťuje nos-
talgii po této zemi, či na to, jak rozumět
některým jeho starším textům. Jinými
slovy, chtěl jsem se ptát na spoustu
věcí.

J. M. Coetzee tuhle představu o rozho-
voru rychle rozbil. Neodpovídal, jak
jsem čekal, že odpovídat bude. Byl ne-
smírně stručný, někdy otázku odmítl
úplně. Přišla mu nedůležitá? Nevím, nic
nevysvětloval, prostě na ni neodpově-
děl.

A ještě k jeho knihám, k jeho dílu.
Když jsem Coetzeeho romány četl po-
prvé – některé jsou přeložené do češti-
ny, jiné nikoli –, zdálo se mi, že to je
přesně ono: žádné postmoderní prvky –
nebo jen velice málo – nýbrž vyprávění.
Velice strohé a hutné vyprávění. O li-
dech, kteří jsou na okraji, kteří nemají
hlas nebo jej postupem času ztratili. Vy-
právění na povrchu často nemilosrdné.
První Coetzeeho kniha, která se mi do-
stala do rukou, byl Foe, moderní přepis
Robinsona Crusoa. Kniha o moci
a o síle jazyka, jež má podivuhodný,
mnohovýznamový konec – a mimocho-
dem kniha, jíž se dostalo jakéhosi ex
post doslovu v projevu (He and His
Man), který Coetzee přednesl u příleži-
tosti přijetí Nobelovy ceny.

LN Vyrostl jste ve společnosti Afrikán-
ců...

Nevyrostl jsem ve společnosti Afri-
kánců. Vyrostl jsem v hluboce rozštěpe-
né společnosti, ve společnosti fragmen-
tované – ve společnosti, která v Afrikán-
cích, kteří ji po dlouhá léta ovládali, vi-
děla cizí a odporné lidi. Pojem Afriká-
nec byl a stále zůstává hluboce proble-
matickým.

LN Proč vlastně?
Nemám příliš času, abych zabíhal do

daleké historie, ale jednoduše lze říci, že
se tohoto pojmu v letech 1948 a 1989
zmocnila Národní strana Jižní Afriky;
strana, která vynalezla a implementovala
apartheid. Abyste byl Afrikáncem, nesta-
čilo, abyste mluvil afrikánsky. Musel jste
být rovněž bělochem, protestantem, nej-
lépe kalvinistou, a musel jste se hlásit
k politice Národní strany.

LN Dnes už přece v Jižní Africe Národ-
ní strana řadu let nevládne. Pojmy se
mohou v průběhu let „očistit“.

A přesto ještě i dnes žijí miliony
a miliony Jihoafričanů, kteří by se vzpí-
rali, kdybyste je označil za Afrikánce,
nechtějí být Afrikánci. Oni totiž věří,
že je tento pojem – byť je afrikánština
jejich rodným jazykem – otrávený.

LN Navždy? Nebo se zeptám ještě ji-
nak: to jsme vinni za hříchy, kterých
se dopustili naši předci – ať už třeba na

domorodých indiánech, nebo třeba na
černoších v rámci apartheidu?

Nejsme – a ani nemůžeme být – zodpo-
vědní za hříchy, kterých se dopustili naši
předci. Můžeme však přijmout zodpo-
vědnost za následky, které jejich činy
měly, a tam, kde je to jenom trochu mož-
né, bychom tyto následky měli odstraňo-
vat. Nebo alespoň jejich dopady co nejví-
ce tišit.

LN Už řadu let nežijete v Jižní Africe.
Pociťujete cosi, co by se dalo nazvat
nostalgií?

Necítím nic, co by se dalo nazvat nos-
talgií po Jižní Africe.

LN Co k Jižní Africe tedy pociťujete?
Bez komentáře.

LN Hodně vašich románů, hlavně těch
starších, se ovšem v Jižní Africe ode-

hrává. Realita té země – ještě během
apartheidu – je v nich vylíčena tak,
jako by v jihoafrické společnosti zuřila
válka, válka pod povrchem.

V posledních pětadvaceti letech jsem
nenapsal ani jednu knihu, beletristickou
ani žádnou jinou, z níž by bylo možno
něco takového vydedukovat.

LN A souhlasíte s tou myšlenkou, kte-
rou jsem z vašich knih vyčetl?

Ne.

LN Jak se vlastně jako autor cítíte,
když jste konfrontován se čtenářem,
který vaše knihy chápe způsobem,
s nímž nesouhlasíte?

Bez komentáře.

LNV jedné z vašich novějších knih, Dia-
ry of a Bad Year, je pasáž o východoev-
ropských postkomunistických zemích.

Píšete v ní, že řada z těchto zemí tančí,
jak Spojené státy pískají, že USA mají
některé z tamních vlád v kapse. Oprav-
du?

Měl byste vzít v potaz, že Diary of
a Bad Year je beletristickou knihou.

LN Řada recenzentů však muže „C“,
hlavní postavu této knihy, považuje za
jednu z vašich vlastních verzí.

Měl byste být opravdu velice obezřet-
ný při identifikaci beletristických po-
stav s jejich autorem. Hlavní postava
Diary of a Bad Year totiž nemá vůbec
žádné zábrany, má-li říci svůj názor o ja-
kémkoli subjektu pod sluncem. Něco
mu však přece jen lze přičíst k dobru,
a sice že přemítá nad etikou a nad tím,
jakým způsobem poskytnout hlas všem
těm lidem, o kterých v dnešním světě
dostáváme tak špatné a zkreslené infor-
mace.

LN Není to, co jste teď uvedl, vlastně já-
drem textů muže, který se jmenuje
John Maxwell Coetzee? Onen muž
dává hlas lidem na okraji, těm, o kte-
rých jsme špatně – pokud vůbec – in-
formováni.

Bez komentáře.

LNV Česku panuje o spisovatelích jed-
na představa, která je dána historic-
ky. Autory jsme tu vesměs považova-
li – nebo stále ještě někteří z nás pova-
žují – za „svědomí národa“. Řekne-li
se spisovatel, hodně Čechů si řekne:
To musí být moudrý člověk, vzděla-
nec, ale nejen to, řekne si i to, že je to
člověk, který v hodině nejtěžší –
a zvláště v hodině nejvyšší – pozved-
ne svůj hlas proti nespravedlnosti
a zlu.

Nedávno jsem strávil několik hodin
v El Ateneo, což je největší knihkupec-
tví v argentinském Buenos Aires. Pro-
hlížel jsem si knihy v poličce, která
byla vyhrazena australským autorům
přeloženým do španělštiny. Našel jsem
jich tam asi půl tuctu a nebyl mezi nimi
ani jeden jediný překlad tak význam-
ných současných australských spisova-
telů, jakými jsou například David Ma-
louf nebo Les Murray. V té poličce leže-
ly jen samé romantické knížečky, přes-
ně ty typy knih, které vycházejí v paper-
bacích s vyraženým zlatým slepotiskem
na obálce. Ani o jednom z autorů těch
knih jsem nikdy neslyšel, přestože
v Austrálii už řadu let žiju. A navíc au-
torkami všech těch knih byly ženy.
Jestliže jsou takové romantické knížky
překládány a vydávány v Argentině,
řekl bych, že to s překlady australských
autorů o moc jiné nebude ani v Norsku,
Libanonu, nebo třeba v České republi-
ce; odhaduji, že v těchto zemích jsou
Malouf nebo Murray dost neznámí,
nebo se pletu?

LN Ani moc ne, pokud tedy jde o Čes-
kou republiku, byť třeba David Ma-
louf v jisté míře vydáván v Česku je;
Les Murray ovšem nikoliv.

Chci tím říct velice prostou věc: myš-
lenka, že „autor“ je či by měl být něčím
na způsob svědomí národa, by běžnému
čtenáři, čtenáři právě takovýchto roman-
tických příběhů, zněla naprosto cize. Au-
tor je pro tyto běžné čtenáře kýmsi, kdo
jim zpřístupňuje svět, který je mnohem
extravagantnější, vášnivější a víc vzrušu-
jící než svět, který tito lidé normálně obý-
vají – a řekne snad někdo, že tito čtenáři
jsou špatní čtenáři?

Podívejte, já bydlím na předměstí
Adelaide a moji sousedé vesměs vědí,
že jsem profesionální spisovatel. Straš-
ně je zajímá, na kolik peněz si takový
spisovatel jako já může přijít, jak moc
může být bohatý pouze díky tomu, že
píše nějaké příběhy. Často se mě ptají,
jestli už někdy někdo zfilmoval nějakou
mou knihu, protože právě to považují
za jasný doklad faktu, že spisovatel do-
sáhl opravdového úspěchu. A víte, co
by si moji sousedé, které jsem právě po-
psal, tak jak jsem je popsal, mysleli,
kdybych jim řekl, že se považuji za
„svědomí národa“? Mysleli by si, že
jsem se zbláznil.

LN Byla někdy koncepce spisovatele
jako „svědomí národa“ platná?

Možná za dnů Victora Huga by něco
tak exaltovaného mohlo reálně existo-
vat. Ale dnes už určitě ne.

LN Proč jste přijal pozvání přijet na
Festival spisovatelů Praha? Ví se
o vás, že nikam příliš často nevyjíždí-
te.

Už nejsem mladý, Prahu jsem dosud
neviděl a Michael March je velice ve-
mlouvavý hostitel.

Narodil se v jihoafrickém Kapském
Městě, od roku 2002 žije trvale
v Austrálii (její občanství získal v roce
2006). V roce 2003 obdržel Nobelovu
cenu za literaturu a dvakrát byl oceněn
Man Bookerovou cenou (1983
a 1999). Je autorem hojně překládaným
do češtiny. Jeho romány vydala
nakladatelství Metafora, Volvox
Globator, Apsida, Nakladatelství Lidové
noviny a Odeon; česky vyšly Život
a doba Michaela K. (1988, 2006),
Hanebnost (2000), Čekání na barbary
(2001), Chlapectví (2007), Mládí (2007),
Pomalý muž (2007), Deník špatného
roku (2008), V srdci země (2009),
Doba železná (2010), Zrání (2010),
Ďabiel DeFOE (2011).

Svědomím národa už
spisovatelé nejsou

FOTO JERRY BAUER

J. M. COETZEE (* 1940)

Se spisovatelem J. M. Coetzeem o absolutním pocitu
nenostalgie, o zkušenosti nabyté v jednom knihkupectví

i o tom, proč vlastně přijíždí do Prahy
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22 k věci

Střeva 
v Senátu, sex 
v Poslanecké 

sněmovně
Festival spisovatelů Praha útočí 

na české literární stereotypy

Jan Němec

Před měsícem proběhl dvacátý šestý ročník 
mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha, tentokrát 

s tématem Zločin a trest. Na plakátech na něj 
svými rudými rty lákala egyptská herečka Menna 
Shalabiová, dráždivé motto si organizátoři vzali 

z Kafky: „Sex je trestem za lásku.“ Dostát Kafkovi 
a Dostojevskému se pozvaní spisovatelé snažili 

i tak, že hledali odpovědi na otázky jako: „Co bylo 
první, zločin, nebo trest?“ Ale právě to je pro PWF 

typické: spisovatel tu je veřejný intelektuál, politický 
komentátor a latentní filozof. Jinou typickou věcí 

je jistá exkluzivita, na niž Festival spisovatelů Praha 
spoléhá. Jenže když se tyto dvě věci spojí, výsledkem 

je, že nejzajímavější literární festival v Česku 
paradoxně stojí stranou českého literárního dění.
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kámel Daúd, udolásti v kultuře, 15 řijna

chuck Palahniuk, udolásti v kultuře, 10 řijnaJen lien-kche, udolásti v kultuře, 7 řijna

guillaume basset, Studio 6, 7 řijna Petr Vizina, 7 řijna

Michael March, udolásti v kultuře, 18 řijna
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Výběr ohlasů na festival spisovatelů 2016

Česká televize, redaktor Jakub Anděl: „... Zájem je obrovský. Plný sál tady sleduje, řekl bych, se zatajeným 
dechem čtení Johna Coetzeeho. Zřejmě i proto, že tenhle šestasedmdesátý věhlasný a cenami ověnčený tvůrce je 
zároveň člověkem, který si velice pečlivě hlídá soukromí....“

Michael March, preziden PWF: „Chceme především vytvářet zajímavé publikum. Publikum které si odnese 
nějaké myšlenky a bude se je snažit použít ve společnosti. Přiměje společnost aby jim naslouchala.“

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/216411000121018/obsah/498888-konci
-festival-spisovatelu-praha

Marie iljašenko, básnířka, o svém vystoupení: „... Je to skvělý, je to úžasný.... tady (na PWF) si myslím že je 
zajímavý moment že je to tlumočeno do angličtiny, čili to publikum je takové mezinárodní a opravdu člověk se 
cítí, jako když je v Praze a zároveň je někde ve světě.“

Petr Vizina, vedoucí kulturní redakce ČT: „...etablovat tady festival tohoto druhu nebylo uplně jednoduché, 
dneska už bych asi řekl, že je to etablovaná věc, ale nebylo tomu tak, protože tady mají určitě tradici autorská 
čtení, ale rozhodně ne festival, kde ti spisovatelé mluví na nějaké téma, nebo diskutují... To co dělá Michael 
March a Festival spisovatelů, to že přiváží už čtvrt století lidi co mají nějaké renomé a jsou známí a jsou zají-
maví.... festival má velice důstojný průběh a důstojné místo konání... Do veřejného povědomí se dostává tím, 
jaké zve hosty, jako letos například Chuck Palahniuk, kterého všichni znají jako autora Klubu rváčů...“

František cinger, Právo: „Toto setkávání významných tvůrců má stejně napínavý příběh jako jeho letošní 
téma Zločin a trest. Michael March, prezident festivalu, si jej však pokaždé dokázal vyvzdorovat. „Vždy jsem 
usiloval o to nejlepší pro Prahu a zemi, která se mi stala domovem,“ říká.

Spisovatel Jan Němec, hOST 9, listopad 2016: „... Ale právě to je pro PWF typické: spisovatel tu je veřejný 
intelektuál, politický komentátor a latentní filozof. Jinou typickou věcí je jistá exkluzivita... Byť to tak nemusí 
vypadat, PWF je přitom kulturní událostí na úrovni hudebního festivalu Colours of Ostrava nebo Mezinárod-
ního filmového festivalu Karlovy Vary... V tomto směru je dramaturgie festivalu na vynikající úrovni a potvrdil 
to paradoxně i letošní ročník, který měl strádat nižším rozpočtem...“

Daniel konrád, hospodářské noviny 7.– 9. října: „... Síla Festivalu spisovatelů je v interpretacích. Nejen že 
návštěvníky seznamuje s předními autory, kteří se do Prahy jinak nepodívají - velmi často jde o nositele Nobe-
lovy ceny za literaturu, jakým na letošním ročníku bude šestasedmdesátiletý jihoafrický rodák J. M. Coetzee. 
Účast autorů v debatách především znamená, že bude hledat (FSP) význam literárních děl, rozšiřovat obzor 
jejich výkladem....“ 
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organizační tým

ORgANiZAČNí TÝM

MichAel MARch
prezident
march@pwf.cz

VlASTA bRTNíkOVá MARch
viceprezidentka 
vlasta@pwf.cz

kRiSTÝNA ADAMíkOVá
produkce, PR
kristyna.adamikova@pwf.cz

guillAuMe bASSeT
média, vztahy se spisovateli, produkce
guillaume.basset@pwf.cz

ANTONiNA ŠTeFANOVá
office manager, produkce
info@pwf.cz

eRikA ZláMAlOVá
web
ezlamalova@pwf.cz
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Správní rada nadačního fondu

SPRáVNí RADA NADAČNíhO FONDu FeSTiVAlu SPiSOVATelŮ PRAhA

MichAel MARch | předseda správní rady 
VlASTA bRTNíkOVá MARch | člen správní rady
JuDr. STANiSTlAV bRTNík | člen správní rady
VlASTA VOVeSNá | revizor

Nadační fond Festival spisovatelů Praha
zapsán v nadačním rejstříku vedeného krajským obchodním soudem v Praze, oddíl N, vložka 160

Den zápisu: 17. února 1999
Nadační fond Festivalu spisovatelů Praha
Revoluční 28, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 241 314
iČO: 66004977

Výroční zprávu vydal Nadační fond Festivalu spisovatelů Praha v dubnu 2017
zpracovala: Vlasta brtníková March, kristýna Adamíková a guillaume basset
grafická úprava: guillaume basset, kateřina Rundová
fotografie: Petr Machan, FSP 2016
finanční revize: Vlasta Vovesná
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Spolupořadatelé

Záštitu převzali:
Milan Štěch, předseda Senátu PČR
Jaroslava Jermanová, první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR
lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí
Petr Vokřál, primátor statutárního města brno
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1. Mediální partnerství s railreklam

Festival spisovatelů Praha věnuje popularizaci literatury velkou pozornost. PWF od samého začátku záleží 
hodně na mladé generaci, proto vždy hledá způsoby, jak ji oslovit. Právě v roce 2016 zvolil novou strategii. 

Díky tomu se kolem festivalu vytvořila nová komunita lidí do 35 let. 
  

1. MeDiálNí PARTNeRSTVí S RAilReklAM

Společnost RAilReklAM, spol. s r. o. působí v oblasti venkovní reklamy od r. 1991. Jejich reklamní plochy 
pokrývají celou Českou republiku a jsou všude tam kde je železniční majetek. Jsou na nádražích, ve vlacích 
ČD na železničních mostech a další místech v okolí železnice. Díky smluvním vztahům se správcem české 
železniční infrastruktury SžDc, s.r.o. a národním železničním přepravcem České dráhy, a.s. umožňuje svým 
klientům exkluzivně oslovit všechny cestující, kteří každý den železnici a vlaky využívají. Provozuje více než 
10 000 reklamních ploch různých typů a formátů. 

Společnost reilreklam umožnila Festivalu spisovatelů Praha propagaci prostřednictví svých reklamních 
ploch. 
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1. partnerství s railreklam
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26. ročník PWF získal nového mediálního partnera - společnost eMPReSA MeDiA, která mmj. vlastní 
měsíčník interview, týdeník instinkt a časopis Týden.

harmonogram mediálního partnerství

interview 1/2 215x148 21. srpen, 24. září 2016
tyden.cz banner  16.–30. září 2016 
instinkt 205x137 29. září 2016  

ukázka: a) banner na portále tyden.cz

 

2. Mediální partnerství
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b) inzerce a rozhovor v časopise interview

c) inzerce v časopise instinkt

2. Mediální partnerství
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3. Spolupráce s literárními časopisy

kontexty  červen, září 2016
Tvar   číslo 15/2016

a) kontexty

b) Tvar
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reklama

kampaň probíhala v době od 16. 8. 2016 do 15. 10. 2016
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Divadelní inscenace klub rváčů měla světovou premiéru v Činoherním studiu v Ústí nad labem. chuck 
Palahniuk dal práva na inscenování pouze tomuto divadlu.

Rozhodli jsme se spojit tvůrčí síly a u příležitosti návštěvy chucka Palahniuka připravit uvedení hry v pří-
tomnosti autora. Nebojíme se říci, že se jednalo o unikátní divadelní zážitek pro diváky i herce. Špičkové vý-
kony, skvělá atmosféra sálá i z fotografií, které během večerní události vznikly.

Spolupráce s Činoherním studiem 
ústí nad labem a Divadlem v celetné
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Nakladatelství cReW vydalo k příjezdu chucka Palahniuka komiks Fight club 2. křest knihy za účasti au-
tora se odehrál v kině Světozor v úterý 11. října. Na setkání s autorem přišlo 3 500 mladých lidí.

- newslettery (dosah cca 2 x 2.500 lidí) | web (dosah cca 10.000 osob) | Fb (dosah cca 15.000)
web:

Nakladatelství crew 
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francouzský institut

vystoupení kámela Daúda a diskuze

propagace na webu: http://www.ifp.cz

upoutávka v kině 35 (kino Francouzského institutu) 

http://www.ifp.cz
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Využití portálu goOut.cz na kterém proběhl taktéž prodej vstupenek na některé z festivalových eventů, po-
mohl vytvořit novou skupinu aktivních mladých lidí do 35 let okolo PWF. Portál PWF několikrát zařadil do 
různých sekcí na hlavní domovské stránce jako je «doporučujeme» nebo «tipy na tento týden» atd. 

ukázka pozvánky na autorský večer chucka Palahniuka

Goout 
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Festival využívá socíální sítě, vedle Facebooku aktivně spravuje také Twitter a instagram. 

Průběžné dosahy

Sociální sítě



Prague Writers’ Festival
Festival spisovatelů Praha

PWF je správcem dvou portálů: www.pwf.cz a www.literarni.cz, tyto portály se významnou měrou podílejí 
na popularizaci literatury, festivalu, hostů a festivalových partnerů, bez jejichž finanční podpory by existence 
festivalu nebyla možná. Důležitým posláním je také alternativní vzdělávání veřejnosti.

  
  

www.literarni.cz a www.pwf.cz
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Výsledek hospodaření v roce 2016

Náklady

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
ostatní služby
opravy
Mzdové náklady
Dary
Bankovní poplatky

Náklady celkem

Výnosy

Služby
prodej knih
ostatní výnosy
příspěvky a dary

Výnosy celkem

zpracovala Vlasta Vovesná, účetní a revizorka

v tis. kč

110
20

4024
3
7
1
1

4166

v tis.kč

681
7

1269
2209

4166
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