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ÚVOD: 

LIBUŠE MONÍKOVÁ čili ztráta dosud nenalezeného' 

,,Je nejvyšší čas, Libuši Moníkovou přivítat ve vlasti. Nebo, lépe řečeno, je 
r r ( (2 

nejvyšší čas, cítit se u ní doma. " 

Libuše Moníková, spisovatelka původem z Čech, je dodnes ve své vlasti 

širší veřejnosti téměř neznámá a stále se jí a její tvorbě nedostává 

zaslouženého uznání, přestože patří k nejznámějším autorům českého 

původu. 

Donedávna bohužel nebyla situace o mnoho lepší ani mezi českými 

germanisty a sečtělejší veřejností. Část odborné veřejnosti svého času 

dokonce reagovala na její dílo „rozpačitým mlčením nebo dokonce 

rigorózním odporem: řada českých germanistů zastávala názor, že 

Moníková psala pro německé čtenáře a pro české publikum není její výčet 

reálií zajímavý. "3 Zůstává otázkou, nakolik se v současnosti tento přístup 

změnil, jestli česká odborná veřejnost je konečně ochotna uznat, že českého 

čtenáře mohou díla Libuše Moníkové oslovit. Další aktuální otázkou je, zda 

se jejím prózám postupně podaří nalézt si cestu k českému literárnímu 

publiku. 

Ještě v roce 1997, tj. krátce před svou smrtí, byla Libuše Moníková 

překvapena nezájmem čtenářů ve vlasti, když pojednává o její historii a 

kultuře. Zároveň však sama chápala, v čem je problém, a uznávala, že 

dokud nebudou dostupné kvalitní překlady jejích děl, situace se u širší 

veřejnosti výrazně nezmění. Dana Pfeiferová tehdy vystavila přístup 

* T. Kafka: Libuše Moníková čili ztráta dosud nenalezeného, MF Dnes, 19. 1. 1998, r. 9, č. 15, s. 11 
~ J. Gruša: Grußwort zum Libuše-Moniková-Symposion, Literaturmagazin 44, Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek 
bei Hamburg 1999, s.47 

P- Kynčl: Libuše Moníková in memoriam, Literární noviny, r. 14, 2003, č. 49, s. 10, 
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zdejších germanistů k dílu L. Moníkové nemilosrdné kritice a apelovala na 

jeho změnu: 

„ Snad i česká germanistika pochopí, že se jedná po Franzi 

Kafkovi o nejvýznamnější literární osobnost pocházející z Čech/Prahy a 

píšící své prózy německy, a přestane tradovat neudržitelné klišé, že 

Moníková tvořila pro Němce a českému čtenáři nemá co říct. "4 

Tato práce se pokusí přiblížit tvorbu Libuše Moníkové v kontextu jejího 

života i politické situace doby, kdy její prózy vznikaly; její knihy jsou 

jednak hluboce osobní výpovědí, neméně však i odrazem doby, absurdity a 

nespravedlnosti dějin, které řídili a řídí mocní. Pokusí se dopátrat příčin 

jejího velkého úspěchu v zahraničí, který rozhodně nebyl při jejím 

postavení v počátcích samozřejmý a už vůbec ne běžný; zároveň příčin, 

proč její tvorba v Čechách dosud nebyla bezvýhradně přijata a ani náležitě 

oceněna. Vyvstává otázka, zda úspěch v zahraničí souvisí s výrazně 

menším úspěchem v domácím prostředí a zda se navzájem musí nutně 

vylučovat. Zda i v tomto případě platí (a do budoucna bude platit) ono 

známé rčení, že doma nikdo není prorokem. 

3 



1. KAPITOLA: 

LIBUŠE MONÍKOVÁ: ČECHY A NĚMECKO 

Libuše Moníková věděla, s jakou reakcí se její tvorba setkala 

u českých germanistů a v podstatě pro ni byla i pochopitelná: na počátku 

devadesátých let její dílo bylo zvláštním a obtížně zařaditelným případem: 

„ Co se týče mých textů, chybějí kritéria, a navíc mám dojem, že 

v mém případě převažuje i jakási bezradnost, kam mě zařadit. "5 

Sama se často setkávala s otevřeně negativním přístupem nebo 

ostentativním mlčením, případně obojím, které možná byly reakcí na její 

pro leckoho nepříjemnou otevřenost. Jako konkrétní příklad tohoto 

přístupu uvedla v rozhovoru pro Týden6 svou zkušenost z roku 1990 

z vídeňské mezinárodní konference o změněné politické situaci v Evropě. 

Zde přednesla svůj projev, který se mimo jiné týkal ostudného postavení 

žen v české společnosti. V Rakousku i Německu se setkal s obrovským 

úspěchem a byl mnohokrát otištěn. Jediným, kdo přímo v publiku negativně 

reagoval, byl jeden pražský germanista (kterého však Moníková 

nejmenuje); z Prahy nepřišlo ani později jediné vyjádření. 

Největší vinu podle Moníkové na celkově nepříliš dobrém stavu 

české germanistiky a jejího bádání v 90. letech neslo dlouhé období 

normalizace, kdy vědci byli nuceni naučit se opatrnosti, které bylo mimo 

jiné třeba zvláště v případě na Západě oslavovaného a u nás problematicky 

vnímaného Franze Kafky. Moníková zkonstatovala, že nejen v případě její 

osoby má česká germanistika „ co dohánět. "7 

Naštěstí se však od roku 1997 dostupnost jejích knih v češtině 

změnila k lepšímu: do češtiny přeloženy a v Čechách vydány byly její další 

5 D- Pfeiferová: Romány o umění. K dílu Libuše Moníkové, Tvar, r. 12, 2001, č. 13, s. 4 
6
 p- Kynčl: Kapka vody na horký kámen, Tvar, r. 2, 1991, č. 7, s. 6 
P. Kynčl: Spisovatelství je vražedné povolání, Týden, r. 5, 1998, č. 7, s. 54 
tamtéž 
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romány (Ledová tříšť, Fasáda, nedávno Pavana za zemřelou infantku); 

v českém tisku se objevila řada příspěvků přibližujících její život i dílo; 

byly uspořádány dvě mezinárodní konference, které se jejím dílem 

zabývaly. Obě měly za cíl sblížit Libuši Moníkovou a její tvorbu se 

zdejšími odborníky, pomoci jim ji zařadit a interpretovat její dílo, překonat 

propast, která mezi nimi a L. Moníkovou dosud zela a vzbudit zájem o její 

tvorbu. 

První z těchto konferencí, pod názvem In memoriam: Libuše 

Moníková, uspořádala více než rok po smrti autorky ve dnech 11. - 14. 

března 1999 Jihočeská univerzita ve spolupráci s Goethe institutem na 

zámku Kravsko. Druhou konferenci uspořádala ve dnech 11. - 15. listopadu 

2003 Katedra germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, 

jmenovitě Dana Pfeiferová, velká obhájkyně a propagátorka L. Moníkové a 

jejího díla. Obou konferencí se zúčastnili významní germanisté z mnoha 

zemí; v neposlední řadě i bratr autorky Josef Moník. Obě akce byly cenným 

přínosem k hlubšímu poznání její tvorby a po dlouhé době výraznějším 

projevem hlubšího zájmu o dosud nedoceněné dílo. Další důležitou 

známkou obratu ve vnímání Moníkové jako významné české autorky jsou 

v Čechách nově vznikající moníkovské studie, za všechny lze jmenovat 

disertační práci Květosíavy Horáčkové (Brno, 2002). Libuše Moníková 

v zahraničí získala úctyhodné množství významných literárních cen, u nás 

jí byla v roce 1997 prezidentem Václavem Havlem krátce před smrtí 

udělena cena jediná, a to medaile Za zásluhy II. stupně. Šlo sice o cenu 

jedinou, ale L. Moníkovou toto uznání překvapilo a nesmírně si ho vážila, 

neboť byla po velmi dlouhé době a na sklonku svého života oceněna ve své 

vlasti. 

Paradoxně vzhledem k tomu, jak bylo dříve dílo Libuše Moníkové 

v její vlasti přijímáno, působí fakt, že všechna její díla odehrávající se před 

rokem 1989 zprostředkovávají spíše pozitivní obraz její vlasti. Autorka 
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„přitvrzuje" teprve v posledním dokončeném románu Zjasněná noc (něm. 

Verklärte Nacht, 1996), kdy podle svých slov již svou vlast šetřit nemusí, 

obraz Čech tak již není nostalgický, ale přibližuje se spíše satiře. Realita 

byla totiž trochu jiná, než jakou si ji autorka vysnila a po jaké celou dobu 

toužila, což bylo dáno mimo jiné také tím, že se poměrně dlouhou dobu 

nemohla do Československa vrátit. Po roce 1989, kdy došlo k novému 

uspořádání Evropy a zásadně se změnila politická situace, se pro ni zároveň 

změnily i podmínky jejího psaní: jedno z ústředních témat - rozdělení 

Evropy a nedosažitelnost domova - přestalo být aktuálním a bylo třeba 

se s touto velkou celospolečenskou změnou vyrovnat, což pro ni v žádném 

případě nebylo jednoduché. Alena Wagnerová situaci Libuše Moníkové 

v období před převratem přirovnává k životu na jedné noze, zatímco druhá 

noha byla „mimo provoz" a člověk žil (nebo se alespoň snažil žít), jako by 

měl nohy obě - teprve po roce 1989 se začíná prokrvovat i noha druhá, 

přestože je to bolestné a člověk musí opět hledat rovnováhu. K tomu však 

potřebuje čas, který bohužel L. Moníková neměla.8 

Libuše Moníková ve své vlasti byla donedávna prakticky neznámá, resp. 

známá pouze úzkému okruhu lidí, a to především odborníků. Podle Renaty 

Cornejo má tato situace tři možné důvody: 

„ Opožděné přijetí Moníkové v jejím domácím prostředí lze možná 

vysvětlit třemi faktory: nedostupností českých překladů, zvláštním 

postavením Moníkové mezi exilovými autory po roce 1968 a jejím 

chápáním sebe samé jako německé autorky"9 

Důležitý důvod, proč dodnes v Čechách není příliš známá, 

představuje její postavení exilové autorky samo o sobě a tehdejší politická 

situace v Československu: přísná izolace země vůči západním zemím 

v letech sedmdesátých a osmdesátých, kdy se pro autora, který 

A. Wagnerová: Rozdělení Evropy jako osud a téma Libuše Moníkové, Listy, r. 33, 1999, č. 4, s. 18 - 24 
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z Československa odešel na západ, ať již z jakýchkoliv důvodů, prakticky 

uzavřela možnost publikace jeho děl. Autor, který odešel, zůstal pro 

vládnoucí garnituru podezřelým, v očích mnohých byl považován za 

zrádce, jenž svou zemi opustil; k tomu se přidala štvavá propaganda, která 

se ostře stavěla proti emigraci a nepřestávala toto neustále připomínat. 

Libuše Moníková se však od mnohých dalších exilových autorů (Milan 

Kundera, Ota Filip) lišila tím, že Československo opustila jako zcela 

neznámá, psát začala až v Německu. I důvod jejího odchodu se lišil -

Moníková nebyla politicky pronásledována jako mnozí jiní, nebo alespoň 

ne v takové míře: 

„ Politický tlak v tomto případě byl spíše tichý, soustavný, 

soustředěný na její nezvyklou pozici manželky cizího státního 

příslušníka. "10 

Tento fakt přispěl jednak k tomu, že její „návrat" domů trvá poměrně 

dlouho a povědomí o její osobě i tvorbě se jen pomalu mění k lepšímu, 

jednak v době jejího odchodu do zahraničí přispěl i k její poměrně složité 

pozici v jejích počátcích v Německu. 

Její tvorba byla i po roce 1989 jen velmi pomalu a postupně 

překládána, na sklonku roku 2005 byl vydán český překlad dalšího zjejích 

románů, a tak teprve nyní můžeme říci, že většina jejích děl se dočkala 

českého vydání, přestože k ideálnímu stavu, kdy bude přeložena její 

kompletní tvorba, je ještě daleko. 

Do češtiny byly dosud přeloženy a v Čechách vydány následující 

díla: romány Ledová tříšť (něm. Treibeis, 1992 - česky v překladu Renaty 

Tomanové, Hynek 2001), Fasáda (něm. Die Fassade, 1987 - česky 

v překladu Zbyňka Petráčka, Sixty-Eight-Publishers 1991 a podruhé 

v překladu Jany Zoubkové, Argo 2004) a Pavana za mrtvou infant ku (něm. 

; R. Comejo: Recepce Libuše Moníkové v České republice, předneseno na konferenci o L. Moníkové v Českých 
Budějovicích 14. 11. 2003 
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Pavane für eine verstorbene Infantin, 1983 - česky v překladu Radovana 

Charváta, Argo, 2005); knihy esejů Eseje o Kafkovi (něm. Schloss, Aleph 

und Wunschtorte, 1990 - česky v překladu Petra Dvořáčka, Nakladatelství 

Franze Kafky 2000). 

Významnou roli v rychlosti, s jakou se její knihy dostávaly k českým 

čtenářům, bohužel sehrála kvalita prvního překladu Fasády do češtiny (a 

prvního českého překladu díla Libuše Moníkové vůbec). S tímto 

překladem autorka nebyla vůbec spokojena a nejen ona ho označila za 

katastrofu; tento názor s ní mimo jiné sdílela i Helena Kaynar - Beckerová: 

„Četla jsem po německém originálu český překlad vaší Fasády, 

vydaný v Sixty - Eight - Publishers, a knihu jsem nepoznala. Kurt 

Tucholsky říká u příležitosti překladu Joyceova Odyssea:'Tady buď 

spáchali vraždu nebo ofotografovali mrtvolu. ' Ve vašem případě spáchali 

vraždu. "u 

Distribuci prvního překladu Fasády Libuše Moníková kvůli velkým 

nedostatkům sama zastavila. Od té doby si důkladně hlídala kvalitu 

překladů svých děl a povolovala vydání své knihy tomu, kdo ji přesvědčil 

o kvalitě překladu. 

„Moje knihy jsou drahé. Stály mě zdraví a léta mého života.... 

Budoucí nakladatelé mých knih musí mít ty knihy rádi a vážit si jich. 

Nebudu dávat copyright svých drahých knih žádnému nakladateli, 

překladateli, který mě nepřesvědčí svou kvalitou. Odbornou a lidskou, 

k tomu patří forma a pozornost. "'2 

O vydávání jejích románů sice projevovalo zájem více českých 

nakladatelství (většinou šlo o začínající vydavatele), nicméně žádné z nich 

Libuši Moníkovou nepřesvědčilo o tom, že „má vysokou úroveň a je 

10 K. Horáčková: Dílo L. Moníkové-Na cestě z exilu domů. Host, r. 1999, č. 8, s. 14 - 16 
" H. Kaynar - Beckerová' Češi jsou národ spolužáků, rozhovor s Libuší Moníkovou, Literární noviny, r. 4, 
1993, č. 36, s. 12 
" P. Kynčl: Spisovatelství je vražedné povolání, rozhovor s Libuší Moníkovou, Týden, r. 5, 1998, č. 7, s. 54 - 56 

8 



schopné zajistit odpovídající překlad a úpravu knihy, navíc je rychlé. To 

jsou kvality, které se tu zatím zřejmě pohromadě nenajdou. "'3 

Jako příklad toho, jak mají vypadat knihy, uváděla americké vydání 

Fasády nakladatelstvím A. Knopf - jejich vydání označila za skvostné. 

Nicméně Libuše Moníková nekritizovala překlady a vydání svých knih, 

aniž by si sama uvědomovala a dokonce veřejně přiznala, že jde o velmi 

náročný úkol: 

„Překládat autora do jeho mateřštiny je nevděčné a málem absurdní, 

ale právě proto to musí být někdo, kdo to zvládne. Poslední revize musí být 

samozřejmě společná, ale nemohu začít s opravami tam, kde bych vlastně 

musela měnit každé slovo a celkový tón a psala novou knihu. " 4 

K nezdaru v případě prvního překladu Fasády do češtiny zřejmě 

přispělo i to, že šlo o mladého a nezkušeného překladatele, který vyrůstal a 

žil v jiné době a realitě, za jiných podmínek než autorka a chyběl mu tak 

potřebný vhled do zvláštností a paradoxů tehdejší doby: 

„Při překladu se musí brát zřetel na to, že vlastně píšu v němčině 

česky. Proto je tak těžké moje knihy překládat. Do jisté míry je to i 

generační otázka. Když například na konci Fasády překladatel jako heslo 

napíše 'Za masovou účast, za rekordy!', tak je jasné, že asi nikdy 

nepochodoval na spartakiádě pod transparentem 'Za masovost, za 

rekordy'.' - už ten fantasticky necitlivý výraz „masovost" charakterizuje 

tehdejší nomenklaturu "'5 

I přes uvedené těžkosti s nalezením dostatečně zkušeného a 

erudovaného překladatele a s kvalitou překladu si však Libuše Moníková 

nedovedla představit, že by své romány do češtiny měla překládat sama -

stejně jako další autoři, kteří začali psát jiným jazykem než svým 

13 P. Kynčl: Kapka vody na horký kámen, rozhovor s Libuší Moníkovou, Tvar, r. 2, 1991, č. 7, s. 6 
H. Kaynar - Beckerová: Češi jsou národ spolužáků, rozhovor s Libuší Moníkovou, Literární noviny r 4 

•993, č. 36, s. 12 
5 H. Kaynar - Beckerová: Češi jsou národ spolužáků, rozhovor s Libuší Moníkovou, Literární noviny r 4 
1993, č. 36, s. 12 



mateřským, by musela celý text napsat jinak, napsat novou knihu; kromě 

toho problémem pro ni bylo vůbec v češtině psát, najít nutný odstup k látce, 

což je důvodem, proč ve svých počátcích začala psát německy: 

„Nemohu přecházet libovolně z jednoho jazyka do druhého. To jde 

u kratších textů, ale ne u tak velké formy jako je román. Před češtinou mám 

nesmírný respekt. Pokaždé žasnu, kolik spisovatelů se tu najde. Tady bych 

spíš dělala filmy. V němčině mám daleko míň zábran a větší odstup, který 

k psaní potřebuji. "Ió 

Ve své úvodní řeči k 1. mezinárodní konferenci17 o Libuši Moníkové ji 

Jiří Gruša srovnával s Barborou Panklovou; tyto dvě ženy a autorky, 

přestože každá žila v jiné době a v jiných podmínkách, měly mnoho 

společného - obě byly plné neuvěřitelné vnitřní síly a krásy. Rozdíl však 

nastal v jejich odlišných životních cestách - zatímco se Barbora Panklová 

z Vídně stala Boženou Němcovou, a tak významnou českou prozaickou, 

byla cesta Libuše Moníkové jiná, v podstatě obrácená: stala se uznávanou 

německou (a evropskou) literátkou (Gruša, 1999). 

Existují různé názory na to, zda Libuši Moníkovou považovat za 

českou nebo německou spisovatelku - její postavení mezi oběma 

literaturami je do značné míry rozporné: lze ji zařadit jak do české, tak do 

německé literatury, do obou bezesporu patří, ale ani do jedné z nich 

bezvýhradně. Tuto situaci výstižně charakterizoval P. Fischerbauer: 

„Německým germanistům, tvrdícím, že Moníková je česká 

spisovatelka, odpovídám, že podle mého názoru zanechala nejlepší literární 

dílo 80. a 90. let napsané v německém jazyce. Čechům, označujícím 

16 tamtéž 
Záznam přednášek, které na této konferenci zazněly, je obsažen v Literaturmagazinu 44, jehož podstatná část 

je věnovaná právě L. Moníkové (Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, 1999). 
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Moníkovou jako německou spisovatelku, říkám, že pro mě je spisovatelkou 

veskrze pražskou. "I8 

L. Moníková sama sebe považovala za německou autorku „píšící 

pro německé čtenáře o českých tématech"'9. To ale nelze automaticky 

vykládat tak, že českým čtenářům nemá co nabídnout, a omlouvat tak 

nezájem českých odborníků a čtenářů či průtahy s vydáváním jejích děl, i 

když její knihy, obsahující poměrně rozsáhlé popisné pasáže reálií, které 

jsou českým čtenářům často známé a mohou se jim tak zdát přebytečné, 

zdlouhavé nebo dokonce nezajímavé, mohou k tomuto dojmu přispívat. 

Přesto právě tento dojem, zároveň s prohlášením autorky, že své knihy by 

před případným překladem do češtiny upravila, vedlo mnohé české 

germanisty k názoru, že psala POUZE pro Němce. S tímto názorem však 

nelze zcela souhlasit, přestože Moníková mu zčásti dává za pravdu: 

„Jsem německá autorka. Určila bych, řekněme, proporce jinak, 

kdybych psala o těch tématech pro Cechy. Nemohla bych jim nikdy jejich 

dějiny předkládat tímto způsobem: jen čtěte!, to jde jen u publika, 

u čtenářů, kteří o tom, jak předpokládám, nic nevědí, nebo jen velmi málo. 

Ačkoliv se jedná o sousední zemi. " 

Nicméně zpět k těmto pasážím - ne vždy a ne všechny tyto pasáže 

musí být pro českého čtenáře, ve srovnání se zahraničními čtenáři mnohem 

více znalého zdejších poměrů, nutně známé a nadbytečné: mnohdy jsou 

východiskem k dalším událostem, k další mystifikaci, uvedením do 

souvislostí. Jejich úloha zde není pouze informativní, nejde o pouhé, vedle 

sebe poskládané a samoúčelné exkurzy do minulosti či různých oborů 

lidské činnosti. Bohužel i přesto se však mohou pro mnohého českého 

(zvláště nenáročného) čtenáře stát další bariérou v recepci jejího díla. Tím 

I g 

P. Fescherbauer, in Výstava v muzeu objevuje německy píšící spisovatelku, Mladá Fronta, příloha Praha 4 9 
2001, r. 12, č. 206 

D. Pfeiferová, M. Vondráčková: „Kajka měl v němčině stejný akcent jako já". K prvnímu výročí úmrtí Libuše 
Moníkové, Literární noviny, č. 2, r. 1999, s. 5 

Rozhovor s Libuší Moníkovou, Sprache im technischen Zeitalter, r. 29, 1991, s. 184 

1 1 



ale nechci tvrdit, že Libuše Moníková psala pro široký okruh čtenářů a že 

toto by mělo být hlavní překážkou v tom, aby se její knihy staly 

bestsellerem - své knihy nepsala s tímto přesvědčením a za tímto účelem -

sama s omezeným publikem počítala. 

Vysvětlením toho, co Libuši Moníkovou vedlo k častému zařazování 

těchto exkurzů do nejrůznějších oborů lidské činnosti (ať již jde o pasáže 

týkající se historie, kultury, biologie...) je Moníkovou sdílený názor, že 

paměť lidstva závisí na píli spisovatele či její oblíbené motto, kterého se 

pevně držela: 

„Kdo nečte, nezná svět. 

Přestože jsou nám Čechům mnohé věci důvěrně známé (nebo se 

nám známé mohou pouze zdát), je jedním z úkolů spisovatele bojovat 

s kolektivním zapomněním, neustále připomínat historii, její souvislosti a 

důsledky, které měla a má pro současnost; případně seznamovat čtenáře 

s tím, co již bylo zapomenuto nebo co nikdy neznali, co nezažili. Právě 

toto považuji za důležitý argument, proč dílo Moníkové, přestože nedošlo 

k plánovaným úpravám, nelze chápat jako cíleně určené pouze pro 

zahraniční čtenářskou obec. 

Ovšem podle části české i německé kritiky mohou být i pro 

německého čtenáře některé z těchto pasáží zahlcující: množství jemu 

neznámých reálií a jmen, případy, kdy nemusí být schopen odlišit ironii či 

nadsázku, mystifikaci od věcné (a pravdivé) pasáže, demytizaci historie 

(zvláště román Fasáda). Nicméně úspěch jejích próz v Německu těmto 

kritikům na obou stranách nedal za pravdu; zároveň sama autorka dala 

důrazně a jednoznačně najevo, že tyto názory pro ni nejsou směrodatné: na 

otázku, zda nemá dojem, že tyto poměrně rozsáhlé exkurzy do české 

historie zahraniční čtenáře unaví, odpověděla: 

21 Rozhovor s Libuší Moníkovou, Neue deutsche Literatur, r. 45, 1997, č. 515, s. 9 
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„Informace, které do románů integruji, jsou výsostně brizantní a 

napínavé. ... Pro tuhle zradu (československý západní odboj, internace jeho 

účastníků po únoru 1948, pozn. M. Zikmundové), pro to plivnutí po těch, 

kteří za tuhle zem bojovali, píšu, a vůbec mě nezajímá, jestli němečtí čtenáři 

úpí pod množstvím informací a dat. Nemám ani starost, že by to na ně bylo 

příliš. Češi by mně tyhle otázky neměli klást a neměli by je klást vůbec. 

Vždyť Němci vlastně stojí u počátku toho marasmu - Mnichov, okupace a 

dnes turisti. "22 

V podobném duchu reagovala na výtku, že část německých čtenářů a 

kritiků poněkud frustruje, že píše ,jen" o Ceších, o Praze, že je posedlá 

českou historií a kulturou: 

„Autor má psát o tom, co zná. A „jen" o Ceších a o Praze se mi 

nezdá tak málo. Praha je matka měst, ostatně. Navíc je česká historie 

s německou úzce spjatá. ... Bez Němců se české moderní dějiny bohužel 

vůbec popsat nedají. "23 

Každopádně jak v případě německého, tak českého publika není dílo 

L. Moníkové určeno masovým konzumentům, ale především intelektuálně 

zaměřeným okruhům čtenářů; u běžného literárního publika nelze očekávat, 

že by jím bylo bezvýhradně nebo vůbec přijato a hromadně čteno. Sama 

Libuše Moníková to ani neočekávala a byla přesvědčena o tom, že její 

knihy nejsou a nikdy nebudou čteny masami - jejími čtenáři jsou podle ní 

především kolegové autoři a čeští exulanti. Nicméně úspěch jejích próz 

nejen v Německu, ale i v mnoha dalších zemích (Švédsko, Holandsko, 

USA...; brzy snad i v Čechách) dokázal, že její knihy si bez potíží dokáží 

najít své čtenáře, kteří je nadšeně přijmou a pro které jsou takové pasáže 

nikoliv nudným odváděním od děje či pouhým výčtem reálií, ale naopak 

tím, co je obohacuje; důvodem, proč knihy Moníkové vyhledávají. 

P- Kynčl: Spisovatelství je vražedné povolání, rozhovor s Libuší Moníkovou, Týden, r. 5, 1998, č. 7, s 54 - 56 
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Veškerá tvorba L. Moníkové je spjatá s tématem vlasti, ve svých 

dílech se dotýká bolestných traumat a křivd, spáchaných na její vlasti a 

jejího mnohdy tragického osudu: ruská okupace v roce 1968, sebeupálení 

Jana Palacha, mnichovská dohoda v roce 1938. 

Za ústřední téma v tvorbě nejen Libuše Moníkové, ale i řady dalších 

emigrantů-autorů je třeba považovat domov. Domov nikoli pouze jako 

místo na mapě, ale především místo, kde mají své kořeny, kam patřili; 

domov, který utvářel celé jejich myšlení a vnímání světa a který bolestně 

postrádali; o to více, čím byl nedosažitelnější. Přes veškerý stesk však 

zároveň domov, kde nebylo možné žít a odkud byli přímo či nepřímo 

nuceni odejít, jestliže se chtěli v životě svobodně a tvůrčím způsobem 

realizovat a jestliže chtěli „normálně" žít. Odejít s tím, že návrat prakticky 

nebyl až do roku 1989 možný; pro mnohé nebyl z různých důvodů možný 

ani později (L. Moníková se do Čech natrvalo nikdy nevrátila, i když zde 

poměrně často pobývala a psala): 

„Od té doby, co jsem odešla, nepřestala jsem bolestně a palčivě 

závidět těm, kteří tu mohli zůstat a vidět tu zaslíbenou zemi a to město, 

jehož sláva hvězd se dotýká. "24 

L. Moníková se domů „vracela" ve svých dílech (i když se často 

odehrávají v končinách od vlasti velmi vzdálených), o jejím životě i vztahu 

k vlasti a domovu pojednávají její knihy. „Návraty" domů realizovala 

především prostřednictvím postav svých hrdinů, zvětší části českých 

emigrantů zažívajících pocity podobné tomu, co sama v zahraničí 

prožívala; u těchto postav lze rozeznat časté autobiografické prvky, které 

se pro ni staly ventilem pro vlastní pocity a postoje. Autorka své postavy 

zavádí mnohdy do velmi odlehlých končin, kde přesto, nebo možná právě 

23 H. Kaynar - Beckerová: Češi jsou národ spolužáků, rozhovor s Libuší Moníkovou, Literární novinv r 4 
1993, č. 36, s. 12 
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proto a o to více, stále zůstávají Cechy a stejně jako ona domov bolestně 

postrádají. Jindy se domů vrací prostřednictvím dějiště svých románů, a to 

buď přímo, kdy se román přímo odehrává v totalitním Československu 

(zámek Friedland - Litomyšl v první části Fasády; Praha v románu Újma), 

případně po roce 1989 (Zjasněná noc), nebo nepřímo, kdy svůj domov 

nazírá zvenčí, s odstupem, prostřednictvím hrdinů v jejich vzpomínkách či 

představách (vzpomínkách, které patří ve skutečnosti jí samotné). 

Podobné návraty domů uskutečňovala i mnohými tématy svých úvah: 

jednak prostřednictvím postav ze svých románů, jednak v samostatných 

esejích či přednáškách, ve kterých se věnuje jak minulosti, tak současným 

problémům své vlasti, jejím velkým a více či méně známým postavám. 

Nezabývá se však svou zemí pouze izolovaně, nýbrž v kontextu evropských 

vztahů a historie, důležitá je pro ni otázka postavení Československa, 

následně České republiky ve spojené Evropě, a to jak politicky a 

historicky, tak kulturně. V těchto esejích nelze přehlédnout velkou 

vnímavost vůči aktuálním problémům obou , jej ich" zemí, jak Německa, 

tak České republiky (a zdaleka nejde pouze o literární záležitosti), stejně 

jako ostře kritický a nepříliš vybíravý tón i odvahu a otevřenost. Témata, 

jimiž se ve svých esejích ze současnosti zabývala, a tento kritický tón jí 

zajistily poměrně početné skupiny nepřátel na obou stranách hranic. Její 

otevřenost, kdy odmítala přehlížet nepříjemné skutečnosti, kalící právě se 

obnovující vzájemné česko - německé vztahy, byla pro leckoho 

nepřijatelná. V Německu lze za všechny jmenovat starší generace 

sudetských Němců, jimž odmítala potvrzovat jejich názor, že jsou pouhé 

nevinné oběti bez vlastního dílu viny. Dokázala rozvířit diskusi i na 

nejsoučasnější témata - v projevu O Německu, který pronesla v roce 1997 

Spisovat eis tví je vražedné povolání, rozhovor s L. Moníkovou, Týden, r. 5, 1998, č. 7, s. 54 - 56 
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ve Státním divadle v Drážďanech kritizovala např. praxi, kdy mnozí Němci 

bezohledně vyváží své odpady do českých lesů za hranicemi. 

V Čechách opakovaně ostře kritizovala přístup české veřejnosti ke 

mnoha svým v zahraničí již dlouho uznávaným reprezentantům, kteří 

v cizině svou zemi již dlouho a důstojně zastupují, nicméně „doma" to 

málokdo ocení a uzná jejich zásluhy. Nelze zastírat, že tento přístup české 

veřejnosti výrazně a často pociťovala i na své vlastní osobě, přestože, když 

o tomto tématu mluvila, mínila především J. Škvoreckého, M. Kunderu, M. 

Formana: 

„Kdy si konečně tahle země uvědomí, že si musí cenit vlastní elity a 

být na ni hrdá? Desetiboj, hokej, tenis - celý národ se identifikuje s každým 

gólem Rusům - ale duchovní výkony jsou všem podezřelé. Ta podezíravost 

a malost české povahy je k zoufalství a k pláči. "2j 

„Jako Češka postrádám bolestně vzpřímenost a hrdost ve vlastní 

zemi, odvahu a občanskou „slušnost". Jedním slovem to nejlepší, co 

reprezentovala Charta 77. "26 

Dalším tématem, jemuž se často a opakovaně věnovala, byla 

bezohlednost, s níž se v Československu za bývalého režimu přistupovalo 

ke krajině - a co pociťovala jako ještě větší problém, byl fakt, že na tomto 

přístupu se ani po revoluci příliš nezměnilo. Spřízněnou duší v tomto jejím 

do jisté míry marném boji byl tragicky zesnulý ministr životního prostředí 

Vavroušek. Ze strany Moníkové však nezůstalo pouze u nečinné kritiky: 

finanční obnos, který získala společně s cenou Adalberta von Chamisso, 

věnovala na vysazení lesního porostu v oblastech, které byly zničeny 

imisemi. Bohužel její zkušenosti s aktivní pomocí v Čechách nebyly zrovna 

nej lepší - ve fondu, který založila, kromě vložené částky nic nepřibylo, 

ktomu se přidaly nejrůznější průtahy, které Moníkovou stály spoustu času 

25 Spisovatelstvíje vražedné povolání, rozhovor s L. Moníkovou, Týden, r. 5, 1998, č. 7, s. 54 - 56 
"6 tamtéž 
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a energie, takže postupem času dospěla k přesvědčení, že „pomáhat tady 

účinně je strašně obtížné. ... Místy je to k pláči, ale samozřejmě se musí 

pokračovat. "27 

Dalším „věčným" terčem kritiky Moníkové bylo postavení žen 

v československé, později české společnosti. Doslova ji iritovalo, jakému 

tlaku byly a jsou české ženy vystaveny, jak neustále musí mužské polovině 

společnosti dokazovat, že jsou stejně dobré, ne-li lepší než oni. Mužská 

nadřazenost, v podstatě ničím nepodložené přehnané mužské sebevědomí 

nedokázala snést. Moníková vycházela ze svých vlastních zkušeností 

v době studií, nicméně pro ni bylo alarmující, jak jen pomalu se na tomto 

stavu něco mění. 

„ Zuřila, když jí nějaký muž dal najevo, že ženy mají vypadat hezky a 

příjemně, a pak si třeba někdy mohou i něco myslet, ale je to zbytečný 

luxus. "28 

Zdůrazňovala, že zaostalý dojem, který Česká republika ve „vyspělé" 

Evropě vzbuzuje, je mnohem více dán tímto rozdílem v přístupu 

společnosti k ženám a mužům, mužským chováním vůči ženám, tímto 

„machismo-stylem"29, než stavem zdejšího průmyslu a ekonomiky. Měla 

problém neustále někomu v zahraničí vysvětlovat, jak je vůbec něco 

takového ve střední Evropě možné. 

„ Ve srovnání se Západem se mi zdají zdejší ženy v průměru 

schopnější a samostatnější, ale tam mají daleko vyšší postavení a možnost 

veřejného rozhodování. "30 

Důležitým pocitem, promítajícím se nejen v její esejistické, ale i 

beletristické tvorbě byl pocit frustrace vyplývající ze zklamání velkých 

27 r o 

H. Kaynar - Beckerová: Češi jsou národ spolužáků, rozhovor s L. Moníkovou, Literární noviny, r 4 1993 
28 C. 36,8 .12 

E. Kriseová: Libuše, její Češi a její Němci, Právo, 25. 3. 1999, r. 9, č. 71, příloha Salon, s. 3 
29 P. Kynčl: Kapka vody na horký kámen, Tvar, r. 2, 1991, č. 7, s. 6 
30 tamtéž 
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nadějí, které nejen její generace spojovala s rokem 1968 a následnými 

změnami. Nejen ona, ale mnoho dalších mladých českých intelektuálů bylo 

následnou okupací násilně „zbržděno" v rozletu a možnostech, jež se před 

nimi v té době začínaly rýsovat. 

„ Ještě než se mohli něčím stát, s čerstvým diplomem v kapse, byli 

oloupeni o veškeré možnosti realizace, které se jim otevíraly v šedesátých 

letech. "31 

Náhle se museli začít vyrovnávat s tím, že jejich země zůstane i 

nadále mimo Evropu, což pociťovali jako nanejvýš nespravedlivé a ničím 

neopodstatněné. Celá situace byla podle Aleny Wagnerové o to horší, že ze 

strany západních zemí tento stav byl v podstatě akceptován: 

„Nejhorší na tom bylo, že se člověk vlastně více cítil vyřazen 

z Evropy na západě než na východě. Rozdělením Evropy jsme byli vytlačeni 

na východ a bránili se proti tomu, pokud možno jsme to nebrali na vědomí. 

Když jsme přišli na západ, na svobodný západ, náhle jsme zjistili, že tady 

je naše příslušnost k východu, k sovětskému bloku, více akceptovaná než 

námi samými. Byli jsme jednoduše přiřazeni k východu. Měli jsme vždycky 

za to, že zeď, která dělí Evropu, má jen jednu stranu, jež nám má překrýt 

západ. Nyní jsme zjišťovali, že má strany dvě, a tato druhá strana, strana 

západní, je dokonce vyšší a mohutnější než ta východní a uznání její 

existence že je všeobecné. A to se dělo svobodně a ve svobodném světě. "32 

Toto rozdělení Evropy mělo za následek, že došlo k výrazné 

polarizaci Východu a Západu, ke ztrátě středu, střední Evropy, a to 

především z hlediska kulturního. Střední Evropu bylo a je možno nahlížet 

především jako kulturní fenomén, který se pod tlakem Východu i Západu 

ztrácel. Alena Wagnerová střední Evropu charakterizuje následovně: 

3 ' A. Wagnerová: Rozdělení Evropy jako osud a téma Libuše Moníkové, Listy, r. 33, 1999, č. 4, s.20 
32 A. Wagnerová: Die Teilung Europas als Schicksal und Thema Libuše Moníkovás, Literaturmagazin 44, 
Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1999, s. 134 
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„Středoevropský byl náš životní pocit i styl, způsob myšlení. Na jedné 

straně intelektuální reflexe jako životní obsah, na druhé straně skepse vůči 

ní, humor, který se jako záchranná síť rozprostíral nad propastmi existence 

a pomáhal žít. Střední Evropa, v tom byla její síla i slabost, byl to 

především kulturní fenomén, životní pocit, který lze opsat, ale už těžko 
o o 

popsat nebo dokonce definovat. " 

Zde lze nalézt klíč k tomu, proč nejen pro Libuši Moníkovou, ale i 

pro mnoho lidí z její generace hrál Franz Kafka a jeho tvorba tak důležitou 

roli: v podstatě jedinou výjimku v přiřazení bývalé střední Evropy 

k Východu představovala právě pražská německá literatura a především on 

se svou tvorbou - pouze tato část „české" kultury byla považována za 

součást Západu, a to v podstatě shodně oběma stranami. 

„Pro mladé české intelektuály, narozené ve třicátých a čtyřicátých 

letech, znamenalo setkání s dílem a osobností Franze Kajky malou 

duchovní revoluci. ...Pod vlivem Franze Kajky se jejich dosavadní svět 

začal nově strukturovat. S Kajkou bylo možné zachránit si pro sebe kus 

střední Evropy. Pro mnohé znamenal znovuobjevení staré zasuté 

multikulturality českého prostoru. Kafka byl pro mladé české intelektuály 

osobností, s níž se mohli identifikovat. A tato identifikace znamenala -

nejen v přeneseném smyslu - návrat do Evropy. "34 

Libuše Moníková se však s Franzem Kafkou cítila spřízněná nejen 

z toho důvodu, že pro ni představoval „zbytek" staré střední Evropy; měli 

toho společného mnohem více. Podle Aleny Wagnerové se L. Moníková 

považovala za jakousi Kafkovu reinkarnaci. 

4 
A. Wagnerová: Rozdělení Evropy jako osud a téma Libuše Moníkové, Listy, r. 33, 1999, č. 4, s. 18 24 
• ~ i. 1 ̂  tamtéž 
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„ To, co je spojovalo, bylo ovšem především vědomí vnitřního exilu, 

který Kafka pociťoval uprostřed české převahy jako Němec a Žid a 

Moníková mezi Němci jako Češka a žena. "35 

Oproti pražským Židům na tom ale podle svých slov byla o něco hůře 

- oni alespoň drželi pohromadě, což o českých emigrantech zdaleka 

neplatilo - svou zkušenost s nimi označila za „smutnou kapitolu"36, české 

emigranty v době normalizace za „nejisté a podezíravé"37 a styk s nimi za 

„maximálně opatrný, bez srdečnosti"38, přičemž zdůrazňovala, že takto 

přistupovali ostatní k ní, nebylo to oboustranné. S lítostí konstatovala, že 

„oslovit je vůbec nepřicházelo v úvahu. "39 Bolestně pociťovala především 

to, jaký nezájem projevovali o to, o čem psala či jaké měla názory. 

V důsledku tohoto zjevného, oběma stranami akceptovaného 

přiřazení Československa a střední Evropy vůbec k Východu je v díle L. 

Moníkové patrná snaha začlenit Čechy zpět do Evropy, kam patřily a 

nadále patří, „obnovit" střední Evropu, jež je nejen jí nahlížena především 

jako kulturní fenomén, a zároveň „Evropanům" ukázat „českou" stranu, 

český úhel pohledu. Pro změnu pohledu toho slabšího, kterého se nikdo 

nikdy neptal, zda je dané řešení pro něj přijatelné; toho slabého, kým bylo 

v dějinách tolikrát manipulováno, ať již v zájmu jakýchkoliv cílů či 

„pseudocílů". Je proto pochopitelné, že toto přiřazení k Východu alespoň 

čeští intelektuálové nikdy neakceptovali, nebylo jejich volbou, sami se 

považovali za Středoevropany a nebylo pro ně vůbec jednoduché si tento 

pocit před svým okolím v zahraničí obhájit: 

„Nejhorší bylo, že si člověk svou vyřazenost z Evropy na Západě 

uvědomoval daleko víc než doma. "4" 

J. Rulf: Libuše Moníková: Pavana za mrtvou infantku, Reflex, r. 17, 2006, č. 6. s. 53 
P. Kynčl: Spisovatelství je vražedné povolání, Týden, r. 5, 1998, č. 7, s. 54 
tamtéž 
tamtéž 
tamtéž 
A. Wagnerová: Rozdělení Evropy jako osud a téma Libuše Moníkové, Listy, r. 33, 1999, č 4 
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V souvislosti s tím L. Moníková často srovnává rok 1968 s rokem 

1938, „Pražské jaro" a Mnichovskou dohodu, dva pro její tvorbu, postoje i 

názory zásadní mezníky v českých dějinách, kdy se rozhodovalo „o nás bez 

nás", bohužel s dlouhodobými důsledky. Každá z jejích knih se snaží znovu 

dokázat, že Československo patří do Evropy, že Praha neleží „na kraji 

stepi", ale ve střední Evropě, že „Čechy leží u moře" (Böhmen liegt am 

Meer). L. Moníková v podstatě stejně jako Franz Fühmann (povídka Čechy 

u moře, 1970) a Ingeborg Bachmannová (báseň Böhmen am Meer, v roce 

1968 uveřejněna v Kursbuch 15) navazuje na Shakespeara a tím reaguje na 

toto nespravedlivé uspořádání Evropy. „Český" v básni I. Bachmannové je 

v podstatě synonymem „nechráněného, nezakotveného, odděleného", což 

víceméně odpovídá tomu, jak bychom mohli charakterizovat hrdiny L. 

Moníkové, z nich především ty, kteří byli nuceni odejít do exilu a žít mimo 

vlast. V poslední strofě své básně I. Bachmannová v podstatě popisuje 

typické hrdiny próz Libuše Moníkové: 

ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält, 

begabt nur noch, vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl 

zu sehen41 

Cech, vagant, který nic nemá, kterého nic nedrží 

Nadaný už jen, od moře, které je sporné, vidět mou vybranou zem 

Pro ztvárnění tohoto motivu psala L. Moníková postavy emigrantů, 

lidí, kteří táhnou Evropou a nesou své „češství" a svůj obraz Prahy a/nebo 

Československa (který se může lišit a většinou liší od vzpomínek jiných 

emigrantů - viz Ledová tříšť) s sebou do světa (do Grónska, Německa, na 

Sibiř atd.), k mořím. Téměř vždy jejich představa o domově, Praze, 
v 

Československu už dávno neodpovídá realitě, což je pro ně v okamžiku, 

kdy to zjistí, velmi bolestné a jen obtížně se s tím srovnávají. 

41 I. Bachmann: Böhmen am Meer, Kursbuch 15, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1998 
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„ Od té doby, co píši a veřejně se na základě této činnosti vyjadřuji, 

se pokouším rozšiřovat znalosti o zemi, ze které pocházím, a co nejlépe ji 

zastupovat", napsala L. Moníková v roce 1990 a tím sama sebe definovala 

jako vyslankyni, jako někoho, v kom mají její hrdinové svůj předobraz, 

s kým mají mnoho společného. Po celý svůj život vystupovala sebevědomě, 

jako Češka, Pražačka, žena i odbornice, nikoliv jako člověk z malého, 

utlačovaného a utlačeného národa kdesi v stepi. Friedrich Christian Delius 

ji samotnou nazval kněžnou Libuší evropské literatury (1999). 

„Doma" v neposlední řadě zůstávala i díky udržení svého jména 

v jeho české podobě: odmítala se ho vzdát, stejně tak interpunkčních 

znamének, která považovala za jeho nedílnou součást: uráželo ji, když se je 

lidé v zahraničí pokoušeli ignorovat a snažili se tak jméno zjednodušit, 

správnou výslovnost považovala za otázku respektu a rovnoprávnosti. Už 

vůbec pro ni nemohla být řeč o tom, že by měla používat pseudonym, 

přestože bylo evidentní, že její pro Němce příliš cize znějící jméno 

dlouhých pět let stálo v cestě uveřejnění její prvotiny, Zhanobení (něm. 

Schädigung, 1981). Jedno z nakladatelství ji dokonce postavilo před volbu: 

buď přijme pseudonym, nebo její dílo nevydají. 

Zdánlivě protikladně proti výše uvedenému může působit to, že si L. 

Moníková zvolila za svůj literární jazyk němčinu - k této volbě ji však 

vedlo více v podstatě pochopitelných důvodů: svou prvotinu, Eine 

Schädigung, začala sice psát česky, ale záhy poznala, že čeština jí brání 

v tom, aby si vytvořila při svém psaní nutný odstup; psaní o domově 

v češtině tak pro ni bylo příliš bolestné. Z češtiny na němčinu přešla při 

psaní první kapitoly, v níž popisuje scénu znásilnění. Vzpomínka na 

všudypřítomné a téměř všemocné policisty, proti jejichž šikaně byli běžní 

občané v podstatě bezmocní, uvolnila průchod všem negativním pocitům a 

vzpomínkám, jež s sebou tato scéna nesla. V češtině, která výrazně 
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přispívala ktomu, že vše bylo živější a bolestnější, byla tato scéna pro 

autorku nesnesitelná. 

„ Po první kapitole, psané ještě česky, jsem úplně ustrnula, zděsila se, 

kolik bahna, špíny je ve mně někde na úplném dně a teď vychází na 

povrch...Cizí řeč se v tomto případě ukázala překvapivě produktivní, 

protože umožnila nutnou distanci od tématu. "4 

Kromě tohoto odstupu jí němčina, jakožto jazyk, který není její 

rodný, umožnila inovativní formulace, hru s jazykem a jeho potenciálem, 

vytváření neotřelých spojení a ač se to může zdát zvláštní, i větší přesnost, 

která vyplynula z toho, že prakticky nic v daném jazyce pro ni nebylo 

automatické, že neustále musela hledat a srovnávat, stejně jako další autoři, 

kteří psali v jiném jazyce než svém rodném - mj. Kafka, Nabokov, 

Beckett...; zároveň je tato přesnost daná i větším odstupem od jejích 

vlastních životních zkušeností, které se promítají v námětech jejích děl. Je 

také zřejmé, že pro Libuši Moníkovou hrál jazyk jejích děl obrovskou roli, 

nebyl pouhým nositelem příběhu, byl jeho spolutvůrcem; chtěla svým 

jazykem němčinu ozvláštnit, obohatit, což sejí jistě alespoň do určité míry 

povedlo. Toto obohacování spočívalo především v přenášení obraznosti 

češtiny do její literární němčiny. 

„Neučesanost jazyka Libuše Moníkové neznamená žádnou 

gramatickou svévoli, nic agresivně nenormativního; je toliko výrazem 

žádoucího 'parsifalovského pohledu odjinud'"43 

Tato velká ctižádost se mimo jiné projevovala i v jejích „bojích" 

o každé slovo s lektory svých děl, pro které byly tyto inovace často až za 

hranicí přijatelnosti. 

Toto novátorství na druhou stranu Libuši Moníkové přinášelo kromě 

uznání i potíže s kritikou, která tyto inovace často považovala za projev 

^ Rozhovor s Libuši Moníkovou, Neue deutsche Literatur, r. 45, 1997, č. 515, s. 9 
H. Karlach: Zemřela autorka Fasády, Týden, r. 5, 1998, č. 4, s. 64 
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nedokonalého zvládnutí jazyka, což ji samotnou pobuřovalo, neboť 

ostatním podobný tvůrčí přístup bez potíží „procházel" a ještě byl 

oslavován. 

Libuše Moníková si zároveň v němčině více věřila: 

„ Před češtinou mám nesmírný respekt. Já se kořím češtině. Proto 

píšu v němčině. Mám v ní patřičný odstup, který umožňuje psát o věcech, 

které se mě přímo dotýkají. "44 

,, Co se jazyka týče, jsem německou autorkou. Čím dál od Německa, 

tím víc platím za českou spisovatelku, kvůli tématům - všechny moje texty 

se vztahují k Čechám, především k Praze - a kvůli mému typicky českému 

humoru", prohlásila v roce 1990. 

S tím souhlasí i Sibylle Cramerová: 

„Byla německou autorkou, dokud němčina byla filtrem, který 

potřebovala pro své vnitřní procesy distancování od svého díla. Její knihy 

jsou skrz naskrz české, jsou dílem paměti, které staví krásný pomník mýtům, 

dějinám, umění a jmenovitě ženám její vlasti. Nepřeslechnutelně do něj 

vepsala svůj patriotismus a stesk po domově"45. 

Německy psala mimo jiné také proto, že do zahraničí přišla na rozdíl 

od Milana Kundery nebo Oty Filipa jako naprosto neznámá a musela si 

svou pozici teprve vybudovat - psát v jazyce, ve kterém vdanou chvíli 

existuje publikum. Kundera oproti ní již byl uznávaným spisovatelem a 

mohl si dovolit i nadále psát česky (přestože později také začal psát 

jazykem svého nového domova). Moníková vedle toho, že byla naprosto 

neznámá, měla oproti ostatním českým emigrantům ještě jeden „handicap": 

nebyla přímo pronásledovaná režimem, a tím pro západní média nebyla 

nijak zvlášť zajímavá - do Německa odešla víceméně dobrovolně. Patřila 

do generace mladé inteligence, která v socialismu vyrůstala, která prožívala 

1 P. Kynčl: Spisovatelstvíje vražedné povolání, Týden, r. 5, 1998, č. 7, s. 56 

2 4 



změny ve společnosti a postupné uvolňování v rámci „Pražského jara" a 

zažila nejdříve velké naděje a euforii a jeho o to více trpký konec. Tato 

generace v této době právě absolvovala vysokou školu a dříve než se mohla 

realizovat v nových, uvolněných podmínkách, splnit si své sny, bylo vše 

opět jinak. Oproti této generaci si autoři o něco starší, jako např. Jiří Gruša, 

Václav Havel a jiní již stihli alespoň částečně vybudovat svou pozici, 

„dotknout se literatury". 

Libuše Moníková však tuto zkušenost měla teprve před sebou: po 

bolestné zkušenosti roku 1968, jenž pro ni i její tvorbu znamenal důležitý 

mezník, v roce 1971 odešla do exilu plná deziluze z porážky „Pražského 

jara", v Praze bez budoucnosti, a jak si teprve později uvědomila, zároveň 

znechucená z všeobjímající diskriminace žen. Původně odchod neměla 

v plánu a lze říci, že nebýt roku 1968, pravděpodobně by neodešla. V exilu 

nebyla její situace také nijak jednoduchá: v prvních letech svého pobytu 

byla ze strany Němců vystavena „běžné směsici neporozumění a 

povrchního soucitu" (F. C. Delius, 1999). Zpočátku v Německu nebyla 

šťastná, jak později ve svých esejích přiznává - s trochou nadsázky v roce 

1991 píše o tom, že poprvé se v Německu zasmála u četby Arno Schmidta: 

v jistém ohledu prý pro ni byl důvodem, proč zůstat, neboť byla zvědavá, 

co ho ještě napadne. Arno Schmidt se tak vedle Kafky stává jedním z jejích 

častých témat, jedním z autorů, ke kterým měla L. Moníková velmi blízko. 

O jejích nelehkých počátcích v Německu pojednává především 

próza Pavana za mrtvou infantku (něm. Pavane für eine verstorbene 

Infantin, česky 2005). 

5. Cramer: Eine humoristisch gewendete Ästhetik des Widerstands. Prospekt zur Verbesserung Mitteleuropas-
s Werk Libuše Moníkovás, Literaturmagazin 44, Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1999 s 70 
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2. KAPITOLA 

BIOGRAFIE A ANALÝZA TVORBY L. MONÍKOVÉ 

Libuše Moníková se narodila 30. 8. 1945 v Praze, v prostoru, kde se 

odehrávají i některé z jejích románů. Praha a vůbec Čechy pro ni byly 

osudovým prostorem, který nesmazatelně ovlivnil její pohled na svět a 

tvorbu a v němž je nepřehlédnutelná touha po domově. 

Libuše Moníková vyrůstala ve velké rodině se třemi sourozenci. 

Později její mladší bratr Josef Moník vzpomínal, že Libuše v rodině byla za 

„popelku" - starší sourozenci před ní měli vždy přednost a o něj se musela 

často starat, což pro ni mnohdy s sebou neslo velmi nepříjemné situace. 

Zvlášť důležitá pro ni byla nej starší sestra Marie, která v mnohém 

zastupovala často nepřítomnou maminku, která pracovala jako zdravotní 

sestra ve vojenské nemocnici. Marie byla pro Libuši nejen autoritou, ale i 

velkým vzorem, kterému se vždy chtěla vyrovnat; toužila po tom být jako 

ona, což se mimo jiné projevilo i v tom, že se chtěla stejně jako ona stát 

lékařkou, přestože rodina toto její přání nepodporovala a z Libuše chtěla 

mít zdravotní sestru. Libuše svou sestru zrovna tak následovala v četbě - co 

četla Marie, četla i ona: Dostojevského, Prousta, Joyce, Ladislava Klímu. 

Velmi důležitou roli v životě obou sester sehrál film - sama o svém 

dětství a mládí často říkávala, že ho strávila „vpřítmí biograafu"46: Libuše 

již odmala navštěvovala dejvická kina Orlík, Kyjev, Svornost a Bruska. 

Podle Josefa Monika měla tato kina „zásadní význam pro umělecké vidění 

Libuše Moníkové a pro její nenaplněnou touhu stát se filmovou 

režisérkou. "47 Sama potvrdila, že film pro ni a její dílo hrál obrovskou roli 

- stal se jejím životem i inspirací: 

E. Kriseová: Libuše, její Češi a její Němci, Právo, 25. 3. 1999, r. 9, č. 71, příloha Salon, s. 3 
J. Moník: Vzpomínky na Libuši Moníkovou, Právo, 25. 3. 1999, r. 9, č. 71, příloha Salon, s. 3 
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„Narodila jsem se v Praze, vyrostla jsem tu a studovala, chodila jsem 

tu do kina. Někdy i třikrát denně, místo přednášek. Všechno, o čem píšu, 

vychází z těchhle zkušeností. "4H 

Své okolí dokázala překvapovat tím, jak si ještě po velmi dlouhé 

době pamatovala detaily z filmů, které zhlédla; její líčení bylo tak 

přesvědčivé, že působila dojmem, jako by je viděla teprve nedávno. 

Podobné to bylo s úryvky knih, které přečetla - mnohé z její četby se 

později objevuje v jejích dílech v nej různějších narážkách. Od ruských 

filmových pohádek, které zhlédla jako dítě, se její zájem o film dále 

vyvíjel: se sestrou často a pravidelně navštěvovala pražské kino Ponrepo, 

kde se seznámila se zásadními díly ruské kinematografie, nebo FAMU, kde 

s nutným ideologickým úvodem promítali filmy jako studijní materiál. Eda 

Kriseová ohodnotila její vztah k filmu následovně: 

„Zdávalo se mi, že film byl pro ni realističtější než realita světa, že 

knihy byly reálnější než život. Ostatně, jedno z jejích tvrzení je, že nové 

knihy vznikají zase z knih. Libuše byla vždycky potěšena, když realita 

potvrdila to, co si přečetla v knihách. "49 

Konkrétním příkladem byla její radost, že Grónsko je opravdu 

takové, jak ho popsala ve svém románu Ledová tříšť. 

Velmi zásadní roli v životě Libuše Moníkové a později nepřímo i 

v její tvorbě sehrála její matka: měly spolu mnoho společného, kromě 

jiného velkou lásku ke zvířatům, která se později na mnoha místech 

projevila také v její románové tvorbě. Libuše Moníková svou matku 

milovala, ale zároveň nechtěla skončit jako ona - náročnou prací a péčí 

o čtyři děti si zničit zdraví a nakonec se udřít k smrti. Bohužel pak, když už 

se konečně rozhodla sama mít děti a skloubit literaturu s rolí matky, bylo již 

pozdě. Podle Josefa Monika ji pronásledovaly obavy, že by mohla svou 

* J. Červenková: Zajíc nebo kočka v pytli, rozhovor s L. Moníkovou, Literární noviny, r. 2, 1991, e 3 s 13 
9 E. Kriseová: Libuše, její Češi a její Němci, Právo, 25. 3. 1999, r. 9, č. 71, příloha Salon, s. 3 ' 
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matku přežít - nejspíš by se prý styděla. Josef Moník vztah matky a dcery, 

jejich podobnost, charakterizoval takto: 

„Byla bezdětnou variantou naší přenádherné maminky, nejkrásnější 

osoby, která kdy žila. ... Někdy mám pocit, že každý uznávaný autor vlastně 

vykrádá nějakou jistotu, někoho, kdo psát nemusí. To byla naše matka. "50 

Po ukončení gymnázia byla přijata na Filozofickou fakultu Univerzity 

Karlovy, přestože její touha byla původně jiná: studovat filmovou režii. 

Moníková v té době uměla německy z gymnázia, angličtinu oproti tomu 

ještě vůbec neznala. Při přijímacím pohovoru komisi přesvědčila jednak 

výborným doporučením od své gymnaziální profesorky němčiny, jednak 

svým rozsáhlým seznamem četby a v neposlední řadě svou bystrostí a 

„schopností vytvářet si o přečteném vlastní úsudek"5' Během studia a 

zvláště ve své diplomové práci na téma Brechtovo přepracování 

Shakespearova Koriolana toto jen potvrdila. „Ukazuje se tu později 

rozvinutá schopnost psát eseje a kritické úvahy, veliká sečtělost a nadání 

srovnávat a analyzovat"52Její diplomová práce byla záhy na fakultě uznána 

za doktorskou a část byla uveřejněna v separátním výtisku Časopisu pro 

moderní filologii. Libuše Moníková promovala v roce 1968, kdy dostala 

roční stipendium do Nansenhaus v tehdy západoněmeckém Göttingenu. 

V té době došlo k dvěma pro Libuši Moníkovou převratným událostem, 

majícím důsledky v celém jejím dalším životě a nacházejícím svůj odraz 

v celé její literární tvorbě: smrt matky a srpnové události roku 1968. 

Události tohoto osudného roku si nejen Libuše Moníková s sebou nesla po 

celý svůj život, kdyby k nim nedošlo, její život by se velmi pravděpodobně 

odvíjel jinak, neodešla by do exilu. 

Další ranou, která jí silně otřásla bylo sebeupálení Jana Palacha 

v lednu 1969 na protest proti sovětské okupaci. Kromě toho, že tento 

J. Moník: Moje sestra, matka a zvířata, Právo, 25. 3. 1999, r. 9, č. 71, příloha Salon, s. 3 
E. Kriseová: Libuše, její Češi a její Němci, Právo, 25. 3. 1999, r. 9, č. 71, příloha Salon, s. 3 
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zoufalý čin se stal symbolem absurdity tehdejší doby, se s Palachem 

Moníková cítila vnitřně spřízněna. 

K rozhodnutí odejít ze země rovněž nemalou měrou přispěly 

problémy s úředníky a na fakultě, protože Libuše Moníková pro ně jako 

manželka cizince z „nepřátelského" západního Německa byla poněkud 

nestravitelným soustem, stejně tak jako její cesty za ním. Došlo ke zrušení 

její externí kandidatury na Filozofické fakultě UK, byla nucena zaplatit 

studia a vystěhovat se, k čemuž nakonec došlo v roce 1971. Do té doby 

odchod z vlasti sama považovala za zradu, za slabošství. Se sestrou Marií 

byly obě vlastenky - odejít do exilu se pro ně rovnalo „dezerci a 

nesrovnávalo se to s jejich přísnou mravností. "53 Se svým budoucím 

manželem, Michaelem Herzogem, kterého poznala během svého studijního 

pobytu v Německu, původně zvažovali, že budou žít v Československu. 

Podle Edy Kriseové byl ochoten pro Libuši udělat prakticky cokoli a byl 

pro ni obrovskou oporou. Ukázalo se to zvláště později, když již oba žili 

v Německu. Umožnil jí zcela se věnovat svému psaní, zbavil ji existenčních 

starostí a vlastně i běžných starostí emigrantů. 

„ Ta ztráta země a města... Ale moje psaní je vlastně kompenzace. "54 

Z počátku ve své nové zemi často narážela na nedůvěru: na nedůvěru vůči 

cizince a autorce v jedné osobě, navíc naprosto neznámé, protože 

psát začala až v emigraci, a to ještě jazykem svérázným a 

inovativním: „v jazyce, jenž není její, jak říká, v němž si nikdy není jistá -

v němž ale dokáže vzbudit závist svých německých kolegů - spisovatelů. "55 

Dříve, než se stala spisovatelkou na volné noze, vyučovala německou 

literaturu a komparatištiku na univerzitě v Brémách a na Gesamthochschule 

tamtéž 
tamtéž 
Spisovatelství je vražedné povolání, rozhovor s L. Moníkovou, Týden, r. 5, 1998, č. 7, s. 56 
D. Zelinger: Cena Franze Kafky Libuši Maníkové, Tvar, r. 1, 1990, č. 4, s. 12 
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v Kasselu. V této době však již publikovala své první eseje a články mj. o 

Franzi Kafkovi, J. L. Borgesovi ... 

Pocity a zkušenosti z tohoto období analyzuje především ve své 

próze Pavana za mrtvou infantku. V této době ji práce na univerzitě 

neuspokojovala a zažívala intenzivní stesk po domově. Bojovala o to, aby 

navenek neztratila svou českou identitu, vyrovnávala se s postavením ženy, 

začínající a neznámé autorky. V této době bojovala i o háček a čárky nad 

svým jménem, o českou a v Německu neobvyklou koncovku -ová, nicméně 

tvrdošíjně si stála za svým a nehodlala ustoupit ani o jedinou čárku. Její 

prvotina, Eine Schädigung (Újma), napsaná v první polovině sedmdesátých 

let, i proto vyšla až po pěti letech, kdy v podstatě marně obesílala různá 

nakladatelství. Některá z nich Moníkové sice nabízela, že její knihu vydají, 

ale pouze v případě, že přijme neutrální německý pseudonym, což 

kategoricky odmítla. Zamítavé odpovědi, které z jednotlivých 

nakladatelství obdržela, byly zdůvodňovány různě: 

„Nakladatelství se dělila na dvě frakce. Tradiční odmítala téma jako příliš 

brutální, přivítala ale 'poetický jazyk textu '. Nová radikální nakladatelství 

se naopak radovala z příběhu (...), ale ten jazyk je mátl. Na obtíž bylo i 

moje jméno... "56 

r 

V roce 1981 je Eine Schädigung (Ujma) konečně vydána - poté, co 

překonala potíže s německými nakladatelstvími, se však objevují další 

těžkosti, tentokrát v podobě reakce na kritiky její knihy, kterých bylo na 

prvotinu neznámé autorky „poměrně hodně a byly dost angažované"57. 

Přestože lokalizace děje není explicitní, podle věnování knihy Janu 

Palachoví nebylo obtížné poznat, že dějištěm románu je Praha. Moníková 

poté, co se kritiky objevily, nedostala vízum do Prahy a podle svých slov se 

tam pak nedostala celé roky. 

Kapka vody na horký kámen, rozhovor s L. Moníkovou, Tvar, r. 2, 1991, č. 7, s. 6 
tamtéž 
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Zhanobení 

V prvotině Zhanobení se u Moníkové poprvé setkáváme se studenou 

a odcizenou atmosférou nejmenovaného města (později podobně na čtenáře 

působí i německé město, v němž žije intelektuálka Francine v Pavaně za 

zemřelou infantku). Ktéto atmosféře se brzy přidávají téměř hmatatelný 

strach a nejistota. Nikde v knize není sice přímo řečeno, že jde o Prahu, ale 

přesto ji lze poměrně záhy rozpoznat: z mnoha nepřímých náznaků, občas i 

poměrně konkrétních popisů města a podle atmosféry strachu podobné té 

z období po roce 1968. 

Újma je příběhem mladé dívky Jany, která se stane obětí znásilnění 

policistou - ten je zde ztělesněním téměř absolutní moci státu, vnímá to tak 

on, jeho oběť i čtenář. Jana je oproti němu ztělesněním nevinné oběti, 

ponížené a porobené země. Jana se však násilí a bezpráví na ní páchané 

statečně a odhodlaně postaví, jakkoli je to pro ni bolestné a těžké a jakkoli 

si uvědomuje, že násilí na ní spáchané ani smrt policisty neodčiní. Přestože 

se může zdát, že jde o poněkud razantní řešení, podle Libuše Moníkové je 

jediné možné: 

„Nemohla jsem ji nechat dál žít s vědomím, že se nebránila, a toho 

policistu taky ne. "58 

V podstatě ponížení znásilněné dívky je ponížením celé „znásilněné" 

země (okupace sovětskými vojsky), zatímco smrt policisty je pro Janu 

porážkou pouze jednoho konkrétního zástupce celé mašinérie. Na druhou 

stranu je v tomto aktu a v pozdějším setkání s Marou obsažena jakási 

naděje, že ani tato mašinerie možná není neporazitelná. 

Jako protipól k násilí totalitního státu, jehož moc není nekonečná, L. 

Moníková staví postavu Mary, umělkyně, která si i v úzkém prostoru, který 

totalitní moc jedinci ponechává, zachovává svou relativní svobodu a 

P. Kynčl: Spisovaíelstvíje vražedné povolání, Týden, r. 5, 1998, č. 7, s.56 
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automaticky a nezištně se postaví na stranu Jany, čímž za daných podmínek 

a v dané době vyjadřuje svůj nesouhlas se světem, v němž žije, a jeho 

uspořádáním. L. Moníková zde prostřednictvím postavy Mary nastoluje 

otázku nedotknutelnosti a rozsahu svobody jednotlivce, především možnost 

jejího alespoň částečného zachování v totalitním státě. 

„ Člověk sa pohybuje od jedného zákazu k druhému a priestor medzi 

nimi sa stále zužuje. "59 

Mnohé momenty tohoto románu připomínají Kafkův Proces: 

podobně nepřívětivé, děsivé a jedince ohrožující prostředí, všudypřítomné a 

nebezpečné „cosi", o čem všichni vědí, ale nikdo vlastně neví, co si pod 

tímto ohrožením konkrétního představit. Neví se, co se bude dít a proč. 

Symbolem tohoto plíživého strachu jsou věže na kraji města, jejichž účel se 

jeví sice nejasný, ale o to děsivější: 

„Na nové veze si nikto nemóže zvyknut'. Vhistorickej panoráme 

města pôsobia rušivo a keby nevyvolávali strach, boli by svojou tupou 

formou smiešne.... Výhodná poloha kopca ulahčuje správě města kontrolu, 

prístroje na vežiach sů cez den v prevádzke a niektoré pracujů automaticky 

aj v noci. Pod střechami sa registruje, porovnává, archívy sa zaplnajú. 

Nikto nevie, na čo to bude dobré, noviny neprinášajú detaily. Každý sa cíti 

pozorovaný, pocit tiesne v meste narastá. Doposial' vyšlo len málo 

úradných vyhlášok, ale stále sa na niečo čaká, katastrofa visí vo vzduchu a 

váčšina ju s napätim očekává. "60 

Jednoznačnou narážkou na Kafkův Proces jsou „střešní prostory", v nichž 

byl umístěn soud, před který byl Josef K. předvolán. 1 zde evokují 

nedýchatelno, dusnou a nepříjemnou atmosféru strachu. Čím se vyznění 

tohoto románu od Kafkova Procesu liší, je jeho smířlivější rozuzlení -

později se čtenář dozvídá, že věže mají pouze psychologickou, zastrašovací 

^ L. Moníková: Ujma. Aspekt, Bratislava, 1999, s. 38 
L. Moníková: Ujma. Aspekt, Bratislava, 1999, s. 8-9 



funkci, kterou však plní téměř dokonale. Rozdíl je i v tom, že Josef K. 

nepochopí, v čem spočívá jeho vina, kdo ji trestá a CO se za systémem 

skrývá. Jana tohoto poznání dosáhne, není pouhou nevědoucí obětí. 

Josef Boček se ve své studii Radostné koulení osudového kamene 

pozastavuje nad tím, že Újma byla některými kritiky označena za 

feministickou knihu, přestože kniha s podobným tématem a vyzněním, 

Ztracená čest Kateřiny Blumové Heinricha Bölla, byla považována za 

společenskou kritiku. Boček dochází k názoru, že dost možná o tomto 

různém zařazení v podstatě téhož rozhodlo pohlaví autora. 

Nicméně takto nastolená otázka, zda Moníková byla feministkou, 

případně jakým způsobem se to v jejím životě či tvorbě promítlo, je 

namístě. Sama sebe za feministku víceméně považovala - na otázku, zda se 

jí cítí být, odpověděla: 

„Přirozeně. Jako žena ani nemůžu nebýt. Nej horší je to české 

zapřísahání - já nejsem žádná feministka. Jako by to byla nějaká omluva. 

Když si představím, jakému tlaku jsou české ženy vystaveny... "6I 

Sama sebe bez okolků za feministku označila, nicméně feminismus 

v jejím podání se diametrálně lišil od představy, kterou o jeho podobě stále 

ještě má poměrně velká část české společnosti, projevuje se u ní nenásilně 

a přirozeně, v jejích textech, názorech a postojích - v jiném rozhovoru, kde 

byla tázána na totéž, odpověděla pouze toto: 
62 

„ Zabývám se literaturou. " . 

Z těchto dvou zdánlivě si odporujících odpovědí lze v podstatě 

vyvodit především to, jaká forma feminismu jí je vlastní; v době, kdy 

v západní Evropě vznikaly první feministické skupiny, stál na univerzitě 

v Kasselu její seminář o literatuře žen u zrodu těchto skupin. Ale ona sama 

Spisovatelstvíje vražedné povolání, Týden, r. 5, 1998, č. 7, s. 54 
Kapka vody na horký kámen, Tvar, r. 2, 1991, č. 7, s. 6 
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se jich ve chvíli, kdy se z nich stala masová hnutí, dále nezúčastňovala, 
v 

přestože jim i nadále vyjadřovala podporu. Zen, které se aktivně v tomto 

hnutí angažovaly, si vážila. Nechala se slyšet, že ji zajímaly především 

texty, které byly náplní těchto původních seminářů, mnohem méně již 

hromadné akce a složité organizace, což je znát i v jejím díle, jak 

beletristickém, tak esejistickém, kde se její zájem o ženskou literaturu často 

projevuje. Mnohokrát v této souvislosti zmiňovala Boženu Němcovou a její 

pohnutý osud. 

„Moníkovou můžeme nazývat feministkou, budeme-li tak nazývat 

každou emancipovanou ženu, která pátrá po kořenech ženského hnutí, po 

'spřízněných duších ' v minulosti. Rozhodně však není nenávistnou 

extremistkou, která by stavěla obě pohlaví proti sobě a snažila se ukázat 

hodnotu jednoho tím, že poníží druhé. "63 

Teprve v roce 1981, deset let po svém příchodu do Německa, se 

Moníková začala plně věnovat spisovatelské práci a stala se spisovatelkou 

na volné noze, ale ani v tuto chvíli nebylo její postavení jednoduché: 

průvodním jevem jejího psaní bylo neustálé dohadování se s editory, 

vydavateli a kritiky téměř o každé slovo v jejích knihách. Její jazyk 

rozhodně málokoho nechával chladným: byl považován za ,, drsný a 

nevlídný"64, byly jí vytýkány „jazykové podivuhodnosti" či „milované 

bohemismy"65. Doba, kdy její jazyk, jazykové inovátorství a tvořivost 

dosáhly uznání u kritiky, přišla až později - s vydáním románu Fasáda. 

J. Boček: Radostné koulení osudového kamene, Tvar, r. 9, 1998, č. 6, s. 11 
K. Horáčková: Dílo Libuše Moníkové - Na cestě z exilu domů, Host, r. 1999, č. 8, s. 14 - 16 
A. Kliems: Im Stummland. Zum Exilwerk von Libuše Moníková, Jiří Gruša und Ota Filip. Peter Lan« 

rankfurt n. M., 2002, s. 98 & 
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Pavana za zemřelou infantku 

Její druhá kniha, autobiografická próza Pavane für eine verstorbene 

Infantin (Pavana za mrtvou infantku) vyšla záhy po její prvotině v roce 

1983 a vzbudila v zahraničí již poměrně velkou pozornost. Autobiografická 

je z více důvodů: nápadná vnější podobnost osudů L. Moníkové s hrdinkou 

této prózy (Francine je Češka, spisovatelka vdaná za Němce a píšící 

německy, žijící v Německu a vyučující na německé univerzitě; 

s Moníkovou má i společný zájem o dílo Franze Kafky). Podobnost je však 

i vnitřní: Francine se zároveň stala nositelem pocitů a názorů Moníkové. 

Když byla tázána, kterou ze svých knih by v Praze vydala, kdyby měla tu 

možnost, odpověděla, že právě Pavanu: 

„ Ta je bez posunů, s kterými by mohly být čtenářské potíže (i když se 

o ně v podstatě nejedná...). Pavana myslím patří i jazykem do Prahy. " 6 

Tuto knihu, jejíž název je odvozen od stejnojmenné Ravelovy 

skladby, lze považovat za její nejosobnější: nacházíme zde mnoho 

autobiografických souvislostí, pocity hrdinky - Češky, intelektuálky žijící 

v prostředí naprosto odlišném od toho, odkud pochází - jsou zároveň 

pocity, které Moníková v Německu sama zažívala. Kromě těchto 

autobiografických zakotvení se zde, stejně jako v jejích pozdějších prózách, 

setkáváme s četnými odkazy na umění (hudba, film, literatura...). Tyto 

citace „ u Moníkové slouží k vyjádření životních pocitů postav a také jako 

jakási záchranná síť, která při absenci klasicky vyprávěného příběhu drží 

pohromadě jak text, tak život hrdinů, poznamenaný odcizením a absurditou. 

Umění se tak samo stává tím pravým životem... "67 

J. Červenková: Zajíc nebo kočka v pytli, Literární noviny, r. 2, 1991, č. 3, s. 13 
J. Rulf: Libuše Moníková: Pavana za mrtvou infantku, Reflex, r. 17, 2006, č. 6, s. 53 
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Hrdinkou prózy je Francine Pallasová, česká docentka ŽIJÍCÍ 

v Německu a pohybující se mezi dvěma městy a dvěma muži a univerzitou, 

kde se potýká nejen s nezájmem (případně falešným zájmem) Němců 

o cokoliv „za zdí" (představovaný mj. neznalostí současných reálií), ale i 

s feminismem vyostřeným téměř až k ideologii, reprezentovaným matkami, 

pletoucími v semináři své svetry a jevící nezájem o cokoliv, co by mohlo 

jakkoli převyšovat je či jejich denní starosti. Francine se bezvýsledně snaží 

uspořádat si svůj život, nalézt v něm jakýsi smysl a uspokojení, překonat 

osamělost a bolest nad ztrátou domova, vyrovnat se s politickou a 

společenskou situací - se situací jak v Československu, tak v Německu. 

Odrazem všech těchto traumat se stávají psychosomatické bolesti v kyčli -

přestože je Francine ve skutečnosti zdravá, usedá do invalidního vozíku a 

stahuje se tak ze svého dosavadního života, stává se pouze nemilosrdným 

pozorovatelem. V závěru prózy, v den výročí smrti Franze Kafky a Arna 

Schmidta, Francine svůj vozík opět opouští (symbolicky ho zapálený a 

s loutkou symbolizující zimu a smrt svrhne do lomu) a vrací se do života, 

„půjde již bez podpěr, vydaná napospas hlavně sobě samé. "68 Dana 

Pfeiferová toto svržení vozíku do lomu interpretuje jako „revizi románu 

Proces...hlavní hrdinka se stylizuje do role nástupkyně Franze Kajky..., 

zároveň však chce s bezvýchodností Kafkových románů polemizovat"69. 

Próza nemilosrdně nastavuje zrcadlo západní společnosti - jejím 

nedořešeným „dluhům" z minulosti (pozůstatky 2. světové války v myslích 

lidí), odcizeným vztahům, jejich sebevědomému pocitu, že na vše mají 

recept, i když ve skutečnosti nevědí nic... Kritice jsou však vystaveni i 
v 

Ceši: „konformní obezita z piva, hlučná kumpánovitost, ti, kteří již ze zvyku 

Chuchma: Poněkud podivínská žena kráčející s invalidním vozíkem, Mladá Fronta Dnes, r.16, 2005 č 281 

• Pfeiferová: Romány o umění, Tvar,r. 12, 2001, č. 13, s. 1 
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prohrávají a vždy se lehce vzdávají, ti přidělení - v Mnichově, v Jaltě, 

v roce 1968. "70 

Text je protkán velkým množstvím intertextových odkazů, především 

k dílu Franze Kafky, s nímž se hrdinka cítí vnitřně spojená, a proto dále 

rozvíjí příběh rodiny Barnabasů (Zámek). Město, ve kterém Francine žije, 

má odosobněnou, téměř nereálnou a ponurou atmosféru, lidé si jsou 

navzájem odcizení, jejich vztahy prázdné, čímž Moníková evokuje 

atmosféru Kafkových děl. 

Fasáda 

Opravdového úspěchu však Moníková dosáhla až s románem Die 

Fassade (Fasáda), vydaným v roce 1987 v renomovaném mnichovském 

nakladatelství Hanser. Od vydání tohoto románu patřila k jeho kmenovým 

autorům. Již za rukopis Fasády obdržela v roce 1987 prestižní cenu Alfreda 

Döblina71, později za něj a svou další tvorbu dostala řadu dalších 

prestižních cen nejen v Německu: rakouskou cenu Franze Kafky72; 
v • i ' *i • -73 

středoevropskou literární cenu ve slovinské Vilenici , kterou věnovala na 

pomoc bosenským běžencům; v roce 1991 jí byla udělena v Bavorské 

akademii umění cena Adalberta von Chamisso74 - částku s ní spojenou 
v v 

věnovala fondu Životního prostředí pro Československo na záchranu 

zdevastovaných českých lesů; německou prestižní cenu Arna Schmidta. 

Finanční částku za cenu Franze Kafky chtěla Moníková věnovat na získání 

rukopisu Kafkova Procesu - bohužel však tyto prostředky nestačily a 

7| L. Moniková: Pavane für eine verstorbene Infantin, dtv Verlag, 1988, s. 21 
Cena Alfreda Döblina byla založena Günterem Grassem a je udělována za dosud nedokončené románové 

manuskripty 
tvorbo1 F r a n Z e K a f k y - ' e u d č l o v á n a autorům, jejichž dílo vykazuje tematickou a jazykovou spřízněnost s jeho 

74 P ř e d Moníkovou ji z Čechů získal Jan Skácel a Milan Kundera 
Cena Adalberta von Chamisso je udělována autorům cizincům, kteří píší v němčině 
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Moníková s lítostí konstatovala, že přestože „ Kafkovy rukopisy patří do 
((75 

Prahy, je smutné, že tu je všehovšudy pár posledních dopisů a pohlednic. 

Na dotaz, jak vnímá skutečnost, že v zahraničí získala takové 

množství významných cen a nejrůznějších uznání a v Čechách je dosud 

víceméně neznámá a nedoceněná, odpověděla: 

„Je to normální, navíc dost české. Dokud si tu ode mé až na pár 

výjimek nikdo nebude moci nic přečíst, tak mě nebudou znát. "7Ó 

Fasáda byla přeložena do třinácti světových jazyků, čeština byla až 

mezi posledními, přestože český překlad byl hotový poměrně dlouhou dobu 

před tím, než byl vydán. 

S tímto románem konečně také nastal u německé kritiky zlom ve 

vnímání Libuše Moníkové jako autorky, o jejíchž uměleckých kvalitách 

není pochyb. Kromě úspěchu u kritiky se jí podařilo získat i čtenáře, a to 

nejen v Německu, ale i v dalších evropských zemích (výrazného úspěchu 

dosáhla ve Švédsku a ve Francii) a USA. Důvod úspěchu tkvěl podle J. 

Bočka mimo jiné i v tom, že Moníková západnímu čtenáři „ barvitě líčí šeď 

socialistické každodennosti. Už toto líčení muselo Západ zaujmout, zvláště 

v období, kdy měl k dispozici žalostně málo autentických pramenů o dění za 
r ((11 

železnou oponou. To by však bylo trochu málo. " 

Příčiny úspěchu děl Libuše Moníkové jsou však mnohem hlubší. 

Přestože toto dílo „je nezaměnitelně české: svým námětem, svým záměrem, 

svým tvarem"78 - je psáno „českou" němčinou, výrazně v něm převažují 

česká témata a mnohými je považován za „velice český román"79 -

objevují se i jiné názory: mnohými bývá zrovna tak považován za román 

evropský. Za všechny jmenujme názor F. C. Deliuse: Fasáda je „evropský 

Kynčl: Kapka vody na horký kámen, Tvar, r. 2, 1991, č. 7, s. 6 
amtéž 
• Boček: Radostné koulení osudového kamene, Tvar, r. 9, 1998, č. 6, s. 10 
<~ Hyršlová: Opět ve střední Evropě, Nové knihy, 1990, č. 18, s. 2 - 3 
V. Iggers: L. Moníková-Die Fassade, Proměny, r. 25, č. 3, s. 155 - 156 
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román, na jaký jsme dlouho čekali1' 81 S ním se víceméně shodují i Sibylle 

Cramerová, která Fasádu umístila na „čestné místo" v evropské tradici 

pikaro-románu, či Květa Hyršlová, když Fasádu charakterizovala jako 
82 • 

„evropský román pražské autorky německým perem " , čemuž odpovídá i 

způsob vyprávění, který L. Moníková ve Fasádě zvolila: „ bezpočet příběhů 

a historek skládá panoramatický obraz paměti - lokální, české, evropské. ... 

Toto dílo (...) vpravdě překračuje hranice. Přitom trvá na svém češ s tví"83. 

Označení „český" a „evropský" román se však navzájem nemusí vůbec 

vylučovat, pokud české dějiny a kulturu vnímáme jako neoddělitelnou 

součást dějin evropských, přestože to bylo v určitých obdobích mnohými 

usilovně popíráno, případně ignorováno. Libuše Moníková se i zde snaží 

tento zcestný přístup vyvrátit, ukázuje, že naše vyřazení z Evropy není 

ničím opodstatněné. Nutno podotknout, že tak činí velmi přesvědčivě a 
s velkým úspěchem. 

Uznání se s vydáním Fasády konečně dočkal i její výrazný autorský 

jazyk, mnozí kritici dokonce oceňují, že v mnohém ohledu se jí podařilo 

překonat i autory z řad rodilých mluvčích: 

„Bohatství jazykových prostředků, kterými disponuje, a originalitu, 

s jakou se vyjadřuje, jí může většina rodilých mluvčích jen závidět (a mnozí 

to údajně i dělají). Domnívám se, že za tím vězí její bilingvismus, její 

znalost češtiny.1,84 

Němci bývá její jazyk považován za archaický a poetický zároveň, je 

to však v každém případě jazyk, který se výrazně odlišuje od textů ostatních 

autorů, rodilých mluvčích. V textu se objevují „slova a obraty, které 

bezprostředně asociovaly obdobný ekvivalent český, které se nechaly 

dokonale a beze zbytku přeložit, aniž by došlo k posunu významu. "8S Ona 

F. C. Delius: Literatura jako nejvyšší forma vlastivědy, Literární noviny, r. 6, 1995, č. 49, s. 10 
K. Hyršlová: Opět ve střední Evropě, Nové knihy, 1990, č. 18, s. 2 - 3 
tamtéž 
J. Boček: Radostné koulení osudového kamene, Tvar, r. 9, 1998, č. 6, s. 11 
tamtéž 
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archaičnost je pravděpodobně dána její četbou českých obrozenců, která ji 

jazykově ovlivnila. Její přenesení do němčiny je způsobeno především tím, 

že Moníková myslí v češtině, píše však v němčině: 

„Filoložka Moníková samozřejmě ovládala gramatická pravidla, 

nicméně psala němčinou s českými překladovými segmenty (kalky). Volila 

adekvátní jazykové ekvivalenty a konstrukce, přesně tak, jak je pociťovala. 

Integrovala podvědomí své mateřštiny do německé sémantiky a docilovala 

originálních ozvláštnění. "85 

Román Fasáda je Moníkové nejznámějším a zároveň i průlomovým 

dílem: do jeho vydání ji a její dosud vydané knihy znal jen poměrně úzký 

okruh intelektuálů; řada kritiků se vůči její tvorbě, autorskému stylu a 

především zacházení s jazykem do té doby vyjadřovala poměrně kriticky. 

Teprve vydáním tohoto románu se Moníková v Německu stala opravdu 

respektovanou literární osobností, ať již mezi odborníky či laickou 

veřejností. 

Děj románu se odehrává v sedmdesátých letech dvacátého století a je 

spjat s událostmi tohoto období, s nimiž se autorka ve své tvorbě 

vyrovnávala po celý svůj život. 

Román je rozdělen do tří nestejně dlouhých částí; název první části je 

ukázkovým příkladem toho, jak obtížný je překlad díla Moníkové do 

češtiny: německý název „Böhmische Dörfer" nelze doslovně přeložit, aniž 

by se ztratila část jeho významu („české" vesnice pro Němce jsou ve 

skutečnosti české „španělské" vesnice, tedy něco absolutně 

nepochopitelného a velice zvláštního, v německém názvu však ideálně 
• v 

spojeného s odkazem na Československo, v němž se román zčásti 

odehrává; navíc název „Böhmische Dörfer" asociuje zároveň podivnost 

tehdejších aktuálních poměrů v Československu, které jsou pro někoho 
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zvenčí jen velice obtížně pochopitelné). Na název této první části navazuje 

v německém originále kapitola nazvaná „Potemkinsche Dörfer", 

odehrávající se v tehdejším Sovětském svazu, a to v poměrně exotickém a 

vzdáleném prostředí - na Sibiři. Závěrečná kapitola s názvem ,,0hn' 

Unterlass" (česky „Věčně...") je nejkratší, nicméně její délka jí nic neubírá 

na důležitosti - naopak, pro celkové vyznění a zkonstruování smyslu je 

nesmírně důležitá. Překladatelka Jana Zoubková od idiomů s „vesnicemi" 

v názvu upustila a první dvě kapitoly nazvala „Ostrovy v Čechách" a 

„Ostrovy na Sibiři". 

V centru dění stojí čtyři pražští umělci, dva sochaři - Jan Orten 

(ústřední postava, která zaujímá nejvíce prostoru; často je vyprávěno z jeho 

perspektivy) a Olbram Maltzahn a dva malíři - Václav Patera a Stanislav 

Podolský. Všichni byli po roce 1968 nuceni opustit Prahu i své postavení 

vážených umělců a odebrat se někam, kde nebudou tolik „na očích". Jejich 

obživou je rekonstrukce sgrafit na stěně zámku nazývaném Friedland -

Litomyšl (v románu je tak vykonstruovaným spojením obou lokalit): boj 

s časem i přírodními silami, se zákeřným správcem Jirsou a naprosto 

nevhodnými podmínkami jak pro práci, tak pro žití; v neposlední řadě i 

s kolektivním zapomněním: 

„Fasáda je příběhem zápasu čtyř českých umělců proti zapomnění a 

rozkladu hodnot a ztrátě paměti evropské kultury, velká metafora 

smysluplnosti práce, čelící falzifikaci dějin vítězi. "87 

Vědí, že jejich práce nikdy nebude dokončena a často ji i nenávidí, 

protože tento souboj s povětrnostními vlivy nemohou nikdy vyhrát; mimo 

jmé i proto, že jim ubírá sil pro vlastní tvůrčí činnost, což pociťuje 

především Orten. Tuto nekonečnou a mnohdy ubíjející činnost si umělci 

ozvláštňují nejen zinscenováním výjevů z českého národního obrození, 

ChvatTk" B , f k e r ° V á : Dvanác'ýJazyk, Týden, r. 9, 2002, č. 8, s. 66 
•.. asáda" Libuše Moníkové a možnosti evropského románu, Tvar, r. 2, 1991, č. 17, s. 13 
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v němž v podstatě bourají mnohé zakořeněné mýty a předsudky. Tyto 

„nedotknutelné" události znázorňují často ironicky a s vtipem, nestaví je na 

piedestal. Podobným rozptýlením pro ně jsou i nejrůznější „boje" s Jirsou či 

skupinou výletníků z JZD Stadice. 

Nicméně po návratu ke své práci z cesty do Japonska (kapitola 

s výstižným názvem „Věčně...") „chápou, že pouze nekonečnou prací se je 

možné zapsat do věčnosti. "88 Na druhou stranu zde, přestože jsou stále 

v totalitním státě, mají alespoň ve výběru motivů sgrafit jistou volnost -

když jim dochází nápady, čerpají inspiraci nejen z literatury (i na fasádě, 

podobně jako v románu, je přítomen Kafka), ale i ostatních oborů. Právě 

fasáda se svými vedle sebe poskládanými motivy z nej různějších oblastí 

předznamenává i strukturu celého románu, který je plný nejrůznějších 

odboček a „výletů" do historie či literatury, mytologie, různých vědních 

disciplín, aniž by navzájem byly nějak viditelně propojeny. Do této 

mozaiky zapadá i množství vedlejších postav, především žen. S těmito 

odbočkami souvisí i střídání různých stylů či prolínání věcných vědeckých 

pasáží, reality, ale i snu a halucinačních představ. Vedle čistě románových 

pasáží zde Moníková několikrát zapojuje i dramatizaci či pasáže evokující 

filmové techniky a ve srovnání se svými předchozími romány zde dostává 

nebývale velký prostor i přímá řeč hrdinů. 

Z tohoto stereotypu je vytrhne až pozvání na výstavu do Japonska, 

kam se tři z nich (kromě Patery) v doprovodu mladého Lucemburčana 

Andyho Nordanca a Qvietoneho, mladého vědce, vydávají. Vzhledem k 

tomu, že cestují přes Sovětský svaz, je jejich cesta plná nejrůznějších 

(a často velmi absurdních) potíží a do Japonska samozřejmě nikdy 

nedorazí: jejich pouť končí na Sibiři - nejprve nastanou problémy 

s nefungující dopravou, poté skončí v zajetí od reality poněkud odtržených 

vědců v Akademgorodku, od ostatního světa vzdáleného vědeckého 
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městečka. Německý název této části přímo odkazuje k tomuto velmi 

zvláštnímu místu: je vyhrocením představy Potěmkinovy vesnice -

falešného zdání neexistující dokonalosti. Čeští umělci musí sehrát hokejové 

utkání či zinscenovat Gogolova Revizora, aby se dostali ze zajetí 

fanatických sovětských vědců. Ani jedna z těchto akcí nekončí velkým 

úspěchem. Později se na své cestě dostávají mezi sibiřské eskymácké 

kmeny, které se na základě svého postavení v rámci Sovětského svazu 

stávají jejich přirozenými spojenci na útěku před sovětskými 

pronásledovateli. Zvláště vyniká matriarchální společnost šamanky 

Elueneh, kmene sestávajícího pouze z žen a kočujícího tajgou: otce jejich 

dětí (většinou Rusové, kteří symbolizují dobyvačnost Sovětského svazu) 

Elueneh zaklíná v soby a udržuje tak vzácnou svobodu jejího kmene. 

Zatímco Rusové a jejich svět ve srovnání s Československem 

představují ještě mnohem vyhrocenější poměry totalitního státu, touží tyto 

malé a Sověty utlačované národy po svobodě a nezávislosti, chtějí se 

vymanit ze sovětského politického i kulturního vlivu. Nejen zde Moníková 

opět vystavuje kritice Čechům dobře známou ruskou roztahovačnost a 

panovačnost; násilí páchané na sibiřských eskymáckých kmenech je 

stejného druhu jako události v Československu v roce 1968. Ušetřeni však 

opět nejsou ani Češi - ztělesněním toho nejhoršího je právě správce Jirsa, 

zbabělý člověk, který se přizpůsobí jakémukoliv režimu a pomocí udávání 

se mu daří bez potíží „proplouvat". 

Esejeo Kafkovi n jin* ^ 

Moníková však své proslulosti nedosáhla pouze svou románovou 

tvorbou - vysoce ceněné jsou také její eseje: v roce 1990 v Německu 

vydala jejich soubor Schloss, Aleph und Wunschtorte, v Čechách vydané 

->• Boček: Radostné koulení osudového kamene, Tvar, r. 9, 1998, č. 6, s. 11 
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jako výbor z nich v roce 2000 pod názvem Eseje o Kafkovi. Tyto eseje 

nelze chápat jako izolované od její románové tvorby: naopak, její romány 

z nich mnohdy vycházejí. Moníková se ve svých esejích (ale i románech) 

často vrací k textům svých nejvyšších literárních autorit (Kafka, Borges, 
88 

Schmidt), aby s nimi „ navázala dialog " v podobě nového textu, v němž 

výchozí texty domýšlí, nově interpretuje či upravuje. 

Její esejistický styl nebývá hodnocen jako „čtenářsky nej schůdnější, 

vyžaduje nejen dobrou znalost díla autora, nad nímž rozvíjí své úvahy, 
' ((89 r 

nýbrž i orientaci ve společenských vědách. " Moníková zde na Franze 

Kafku nahlíží novým, originálním pohledem: v centru jejího zájmu stojí 

vztah individua a společnosti, jejich vzájemné vazby, moc společnosti a 

způsoby jejího prosazování se vůči němu, manipulace, jíž je jedinec 

vystaven. Její interpretace Kafkova díla je podmíněna i vlastní zkušeností 

s totalitním režimem: „Pro Moníkovou se Kafkovy romány staly modelem 

odhalujícím manipulační potenciál mocenských struktur umožňující jejich 

vládu nad jedincem podléhajícím jejich tlaku "9n. Tento potenciál spočívá 

především v nulové možnosti jedince odčinit svou vinu a tím se zpět 

začlenit do společnosti. Zde Moníková proti sobě staví společnost 

primitivní, v níž je zpětná integrace možná, a tzv. společnost civilizovanou, 

která cestu zpět neumožňuje. 

Moníková Kafku a jeho dílo vnímá, jak je pro ni typické, „jako 

výzvu, ne jako předmět adorace"9', v poslední části esejů, kdy navrhuje 

čtyři možné způsoby rehabilitace Barnabášovy rodiny, však Kafku i jeho 

svět překračuje, dostává se dál než on, dokonce „otevřeněproti Kafkovi ve 

jménu jeho postav revoltuje"92 - tím, že těmto postavám přiznává možnost 

aktivity a vlastního rozhodování. 
88 J. Boček: Radostné koulení osudového kamene, Tvar, r. 9, 1998, č. 6, s. 10 

A. Haman: Kafkovy romány a problémy společnosti, Nové knihy, r. 41, 2001, č. 19, s. 24 
A. Haman: Kafkovy romány a problémy společnosti, r. 41, 2001, č. 19, s. 24 

^ F. Ryčí: Obhájkyně Kafkových postav, Host, r. 17, 2001, č. 10, recenzní příloha, s. 6 
Tamtéž, s. 7 
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V eseji Zámek jako dis kurs se autorka pokouší odhalit mechanismus, 

na jehož základě funguje utlačování vesnice ze strany zámku: dochází 

k názoru, že tento mechanismus se dává do pohybu pouze prostřednictvím 

projekce vesničanů, na základě jejich „mentálního souhlasu"93. „Cesta ke 

změně poměrů vede hlavami vykořisťovaných. "94 

V roce 1994 následovalo vydání souboru esejů Pražská okna (Prager 

Fenster), napsaných vletech 1988 - 1994. V těchto esejích se Moníková 

dotýká množství témat, kterým se přímo či nepřímo věnovala již ve svých 

prózách - především se zabývá současným uspořádáním Evropy a česko-

německými vztahy - už samotné názvy esejů mnohé o jejich obsahu 

vypovídají. 

V eseji Kirschfeste: Über die Annexion Europas an Böhmen, 

napsaném v roce 1988 u příležitosti 50. výročí Mnichovské dohody 

Moníková analyzuje, kterou z evropských zemí by připojila ke „svému 

Česku" („Shakespeare přemístil Čechy k moři, to je starší návrh a já sním 

nad mapou a posouvám hranice"95). Toto rozhodování tak odebírá 

politikům: 

„Jednou provždy by bylo smysluplné zvážit návrhy básníků, místo 

aby se rozdělení světa přenechávalo politikům, kteří nečtou. "96 

Svá rozhodnutí zasazuje do dějinného kontextu a žádné ze zemí 

nezůstává nic dlužna - nicméně, jestliže je důvod pro to, aby k Čechám 

nebyla připojena, hledá Moníková v jejích dějinách či kultuře něco, čím by 

dokázala, že tam patří. Všeobecně pro ni vůbec není jednoduché vybrat, 

která ze zemí si zaslouží" být k Čechám připojena, neboť „dějiny Evropy 

X~Haman: Kafkovy roma^oblémy společnosti, r. 41, 2001, C. 19, s. 24 
tamtéž 
L. Moníková- Kirschfeste• Über die Annexion Europas an Böhmen..., Prager Fenster, 1994, s. 14 
L. Moníková: Z c ^ t e : über die Annexion Europas an Böhmen..., Prager Fenster, 1994, s. 9 
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jsou sledem nespravedlností, agresí, vzájemného přiřazování viny za 
přepadávání, vykořisťování, zradu, potlačování".97 

Podobné úvahy dostávají prostor i v eseji Zwetschgen: Über 

Deutschland (1991); navzdory názvu se však Moníková nezaměřuje 

izolovaně pouze na Německo: kritika chování Němců v Čechách, jejich 

arogance, absence „civilní odvahy". V neposlední řadě mezi oběma zeměmi 

zůstává i nadále a pravděpodobně navždy nevyrovnaný „účet" za 

Mnichovskou dohodu a její důsledky, přestože Moníková uznává, že 

oběťmi byli nejen Češi, ale i Němci při odsunu na konci války. Mnichov 

nenahlíží v prvé řadě jako město, ale především jako symbol ponížení a 

zrady Československa, Mnichovskou dohodu považuje za začátek 

pozdějšího stalinského pekla; co Němci po Mnichově začali, Rusové po 

roce 1968 dokončili: 

„Bez německé okupace Československa by ta ruská z roku 1968 

nebyla myslitelná. "9S 

Ostré kritice je zde vystavena rovněž Anglie, která se vůči 

Československu také provinila. Moníkovou je označena jako země, která 

„chtěla mír a zvolila hanbu - nyní má hanbu a válku."99 Potupná 

Mnichovská dohoda z roku 1938 je zde přirovnávána k současnému 

přístupu „Západu" k Bosně, kdy „ubohé taktizování"'no má za následek 

hromadné masakry civilního obyvatelstva. Podle Moníkové se dá po vzoru 

Kafky a variací studu, trapnosti a viny v jeho dílech popsat celá historie 

dvacátého století. 

Esej Semiaride Landschaft mit Küste: Neues Verhältnis Ost - West? 

se kromě vypořádání vztahů mezi Východem a Západem (ustrnulé 

používání označení „Východ", „Západ", přestože je nejen geograficky 

L-Moníková: Kirschfestë~Ûbërdie Annexion ^ ^ ^ Fenster> 19Hs. '2 

L. Moníková: tamtéž, s. 75, 
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nepřesné a již dávno není opodstatněné) věnuje i důvodům, proč v roce 

1971 Československo opustila („všeobjímací diskriminace žen. Sahá 

hlouběji než tehdejší politická a ekonomická bída, je tužší než jakýkoliv 

politický teror"101). Ušetřeni nejsou ani Češi, kteří po pádu komunistického 

režimu začali ztrácet zájem o kulturu a hodnoty a nekriticky propadat pro 

ně donedávna nedostupnému západnímu konzumu: 

„ Češi se pohybují v nebezpečné blízkosti kýče. "102 

Do tohoto souboru je začleněna i děkovná řeč Moníkové, kterou 

pronesla u příležitosti udělení Ceny Adalberta von Chamisso - v ní se 

zaobírá především svým postavením v německé literatuře, vrací se ke svým 

začátkům a kritizuje tehdejší přístup literární kritiky k jazyku jejích děl. Za 

symptomatické považuje již samo udělení této ceny: 

„ Tato cena je určena spisovatelům, pro něž není němčina rodnou 

řečí, a připomíná mi, že jsem cizinka. To mi připomínají také kritici. ",03 

Ve svém eseji Böhmen am Meer se Moníková vrací k Shakespearovi, 

který Čechy k mořím umístil nprostřednictvím síly své neznalosti a své 

poezie"104, a Ingeborg Bachmannové a její stejnojmenné básni. Moníková 

této básni, vzniklé v roce 1964, ve svých dílech přiznává velkou 

aktuálnost: 

„ O čtyři roky později jsem si mohla ověřit, že tato báseň vykazuje 

aktuálnost, kterou jsem jí v roce jejího vzniku přisoudit nemohla. Ale to 

nešlo ještě ani v roce 1968. "105 

Esej Kabbala der Welt je podle období, jímž se zabývá, rozdělena do více 

částí; první z nich se zabývá neradostnou současnou situací - tristním 

stavem životního prostředí, vzmáhajícím se náboženským fanatismem (ať 

již jde o aktuální hrozbu islámu, či křesťanství), sílícím rasismem a 

101 L. Moníková: Semiariade Landschaft mit Küste, Prager Fenster, 1994, s. 21 
102 tamtéž s 27 
103 L. Moníková: Ortsbestimmung: Danksagung zum Chamisso-Preis, Prager Fenster, 1994, s. 43 
104 L. Moníková: Böhmen am Meer, Prager Fenster, 1994, s. 61 
105 L. Moníková: Böhmen am Meer, Prager Fenster, 1994, s. 57 
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nacionalismem. V úvodu této části konstatuje: „v poslední době si 

nevzpomínám na jediný rok, o kterém bych mohla říci, že byl pěkný"106. 

V dalších částech se vrací do různých období československé historie - do 

doby reformy před 21. srpnem 1968, kJanu Palachoví (Die lebenden 

Fackeln - živé pochodně). 

Samostatné eseje jsou věnovány Mileně Jesenské, Ingeborg Bachmannové 

a Ladislavu Klímovi. 

Ledová tříšť 

Mnohé z toho, co bylo výše řečeno o jazyku a postavení jejích 

románů v české a evropské literatuře, platí i pro její další román, v roce 

1992 vydanou Ledovou tříšť (Treibeis, Hanser Verlag). I tento román 

obsahuje mnoho témat, typických pro tvorbu Moníkové: ztracená vlast a 

její historická traumata, snaha vyrovnat se s jejím poválečným vývojem, 

postavy emigrantů, umění, film ... 

Román Ledová tříšť v Německu i dalších evropských zemích vzbudil 

velký ohlas u čtenářů - poté, co byl v Německu vydán, patřil k čtenářsky 

nejúspěšnějším. Vesměs kladného přijetí se dočkal i u kritiky, přestože byl 

přísně poměřován se svým románovým předchůdcem - Fasádou, která po 

svém úspěchu měřítka nastavila velmi vysoko. Podle některých kritiků 

z tohoto srovnání sice lépe vyšla Fasáda, neboť má „lepší konstrukci"107, 

ale celkové vyznění hodnocení bylo v podstatě kladné. Kritiky román 

mimo jiné označily za „dojímavou vlasteneckou literaturu"'08, „český 

národní epos"109 či za „evropský exilový román""0. Dále ve svém 

106 L. Moníková: Kabbala der Welt, Prager Fenster, \994,s. 91 
107 A. Mansbrügge: Autorkategorie und Gedächtnis. Lektüren zu Libuše Momkova, Königshausen & Neumann, 

^T^ansbrügge: ^utor kategorie und Gedächtnis. Lektüren zu Libuše Moníková, Königshausen & Neumann, 

Würzburg 2002, s. 171 
tamtéž 
tamtéž 
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hodnocení zašla Ira Panic, když Ledovou tříšť označila za „sentimentální 
y j 2 m 

výlet po historii Československa. " Proti jejímu názoru však stojí velké 

uznání vyslovené Stefanem Brunsem: 

„Neznám žádného německy píšícího spisovatele nebo spisovatelku, 

kteří by dokázali tak lehce a komicky přepracovat dějinné události do 

románového děje. ",l3 

Kladné bylo i přijetí českou kritikou - v podstatě jediná závažnější 

výtka směřovala k českému překladu Renáty Tomanové: překladatelce bylo 

vytýkáno, že v pasážích přímé řeči (především promluvy Karly) použila 

hovorovou češtinu, kterou nelze považovat za odpovídající ekvivalent 

hovorové němčiny originálu. Hovorová čeština oproti ní působí mnohem 

vyhraněněji, výrazněji a je vzdálenější promluvě, kterou bychom očekávali 

od intelektuálky, jíž autobiografická postava Karla je. Pod vlivem hovorové 

češtiny se však tato podobnost Karly s autorkou ve srovnání s originálem 

v české verzi poněkud ztrácí: 

„Překladatelčinou volbou tak jazyk české Karly potírá silné 

autobiografické rysy a literární postava se tím jednoznačněji než 

v originále oprošťuje od své předlohy. "IN 

Podobně jako tomu bylo i u jejích ostatních knih, se části české 

kritiky příliš „nezamlouvají" pasáže, v nichž líčí pohnutý osud své země : 

„Kapitoly, kde tak činí, budou však v Čechách zřejmě považovány za 

nejslabší. ""5 

„Autorka z bohaté faktografie vytváří... jakési vlastivědné 

repetitorium, které ovšem v českém prostředí nepůsobí nijak zvlášť 

objevně. "Il6 

" 2 tamtéž 
" 3 K. Horáčková: Ledová tříšť vzpomínek, Host, r. 18, 2002, č. 4, s. 6 - 7 
" 4 D. Pfeiferová: Příběhy ledových hrdinů bez bruslí, Tvar, r. 13, 2002, č. 6, s. 4 
" 5 V. Šlajchrt: Ve znamení věčného ledu, Respekt, r. 13, 2002, č. 9, s. 21 
16 tamtéž 
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Za román Ledová tříšť Moníková obdržela Medaili Johanna 

Bobrowského. 

V roce 2001 byla v Národním technickém muzeu v Praze uspořádána 

výstava cyklu obrazů Ledová tříšť. Jejich autor, Peter Fischerbauer, je 

maloval právě pod vlivem tohoto románu a jeho obrazy se tak staly 

„jakýmsi krajinným pozadím pro veřejná čtení z knih autorky. "'16 

Dalším z autorčiných úspěchů se o dva roky později stalo její zvolení 

nejmladší členkou Německé akademie pro jazyk a slovesnost v Darmstadtu. 

Moníková se také stala členkou mezinárodního PEN klubu, z něhož však 

posléze kvůli názorovým neshodám vystoupila: nesouhlasila se spojením 

západoněmeckého PEN klubu s jeho „východní" částí. Jejími členy byla 

řada z minulosti zkompromitovaných osob (bývalí spolupracovníci státní 

bezpečnosti, kteří působili jako informátoři o ostatních autorech). Své 

vystoupení z PEN klubu zdůvodnila následovně: 

„Neopustila jsem svou zemi, svou řeč, Prahu a pohled na českou 

krajinu, aby se mi tahle morální suť dobývala do domu oknem. ""7 

V roce 1994 si také Libuše Moníková alespoň částečně splnila svůj dávný 

sen - točit filmy: na základě svého úspěšného románu Ledová tříšť natočila 

pro německou televizní stanici ZDF dokumentární film, ve kterém 

zachycovala prostředí, v němž se Ledová tříšť odehrává - Grónsko. 

V podstatě opět dostála tomu, že prostředí, kde se její knihy odehrávají, 

navštíví teprve po napsání knihy - aby nebyla ohraničena její představivost. 

6 R. Guryča: Výstava v muzeu objevuje německy píšící spisovatelku, Mladá Fronta, příloha Praha, 4. 9. 2001, 

12, č. 206 
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Poslední díla 

Poslední dokončený román Zjasněná noc ( Verklärte Nacht) byl 

v Německu vydán v roce 1996 v nakladatelství Hanser; českého překladu se 

však zatím nedočkal. Hrdinkou je opět česká emigrantka - pražská 

umělkyně, žijící více než dvacet let v Německu jako velmi úspěšná 

tanečnice. Po sametové revoluci přijíždí do Prahy a kriticky sleduje její 

proměny v město plné turistů a konzumu, ve kterém navíc téměř nic 

nezůstalo pojmenováno jako dřív. Rozdílné je ale i vyznění tohoto románu 

- Moníková opouští nostalgický pohled na svou vlast (vlastní především 

oběma hrdinům Ledové tříště), přestává ji „šetřit" a dívá se na ni mnohem 

kritičtěji než kdy dříve, blíží se spíše k satiře. Je zde konfrontována Praha, 

již hrdinka zažila v mládí, s Prahou, kterou zažívá nyní; střídají se obrazy 

důvěrné známého s novými úhly pohledu; Praha ze socialistické éry, jejímž 

jakýmsi vyvrcholením a jedním ze symbolů byly obří spartakiády, s nepříliš 

lichotivým obrazem Prahy z první poloviny devadesátých let, kdy se jakoby 

ztrácí její kouzlo a tajemno, vyměněné za socialistické, později 

kapitalistické „výdobytky". Příkladem za všechny je úvaha, že kamenolom, 

v němž byl popraven Josef K. z Kafkova Procesu, tedy místo poměrně 

tajemné, mohl stát na místě, kde se dnes nachází megalomanský Strahovský 

stadion. Stejně jako v předchozích románech se i zde setkáváme s četnými 

odkazy na Franze Kafku a jeho dílo. 

Název románu je odvozen od názvu sextetu Arnolda Schönberga 

(který si ho také „ v y p ů j č i l " - tentokrát z názvu básně Richarda Dehmela). 

K hudbě, a vůbec umění, však neodkazuje pouze název románu, ale celé 

pasáže s hudebními asociacemi. Jméno hrdinky Leonory Marty je 

inspirováno Čapkovou a později Janáčkovou hrdinkou, Emilií Marty. 

Kromě jména mají obě ženy společné i to, že „se ocitají ve světě, kam 

P. Kynčl: Spisovatelstvíje vražedné povolání, Týden, r. 5, 1998, č. 7, s. 56 
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nepatří"'18. Leonora si sama sobě, poté, co se setkává s jiným městem, než 

jaké před lety opustila, klade otázky „co tu vlastně chci", Je to ještě moje 

Praha?"119 Společnou mají obě hrdinky i nesmrtelnost, přestože každá 

z nich poněkud jiného druhu: zatímco Emilia Marty je po požití nápoje 

nesmrtelnosti opravdu nesmrtelná, u Leonory jde spíše o její vnitřní pocit, 

že už ji nic „nedokáže překvapit ani zaujmout, že je odsouzena žít"120 

Jakýmsi vykoupením z tohoto osudu je pro ni nově navázaný milostný 

vztah s jejím obdivovatelem, sudetským Němcem původem z Jihlavy, jehož 

rodina se stala obětí poválečného odsunu. Lze tedy říci, že Leonora se svým 

partnerem jsou jakýmsi ztělesněním obnovujících se vzájemných česko-

německých vztahů. Jak na poli politickém, tak i v jejich vztahu se však 

odráží stále poměrně živá minulost, plná vzájemného obviňování a 

předsudků. 

Odkazy na Emilii Marty a Věc Makropulos vůbec se dostáváme do 

Prahy doby Rudolfa II., do Prahy magické a tajemné, jež je ostrým 

kontrastem jak vůči Praze v době socialismu, tak právě se probouzejícího 

kapitalismu. Podobně jako v předchozích románech i zde autorka nešetří 

exkurzy do českých kulturních a politických reálií, prostřednictvím vztahu 

Leonory k jejímu příteli se opět vrací k českým traumatům; v Leonořiných 

vzpomínkách je čtenář opět seznamován s mnohými, v Čechách a českým 

čtenářům často velmi známými událostmi a skutečnostmi. Právě tyto 

esejistické pasáže jsou oním důvodem, proč je tento román v zahraničí 

některými kritiky vnímán jako „kulturně-politický průvodce Prahou"'21 

nebo pouze jako „ volně komponovaný průvodce po hlavním městě České 

republiky"122. S tímto hodnocením mimo jiné nesouhlasí Aleš Knapp, který 

8 A. Knapp: Česká (německy píšící) autorka o Praze, Labyrint, 1996, 5. 5, s. 25 
9 tamtéž 
0 D Pfeiferová- Romány o umění, Tvar, r. 12, 2001, č. 13, s. 4 ^ 
1 D. Pfeiferová; M. Vondráčková: „Kafka měl v němčině stejný akcent jako ja , Literám, noviny, 1999, č. 2, 

2 A. Knapp: Česká (německy píšící) autorka o Praze, Labyrint, 1996, č. 5, s. 25 
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Zjasněnou noc přes dílčí a drobné výhrady („trochu banální milostný 

příběh123") považuje za „zdařilý pokus skloubit faktografii s literární 

imaginací a přínos pro současnou německy psanou literaturu.124 " 

Svůj poslední román Závrať (něm. Der Taumel) autorka již nestihla 

dokončit: zůstal pouze jako fragment o 190 tiskových stranách, který 

nakladatelství Hanser vydalo v roce 2000, dva roky po autorčině smrti. 

V češtině zatím vydán nebyl a ani není známo, že by se o jeho vydání 

uvažovalo. 

Závrať je považována za „tragickou variaci" (D. Pfeiferová, 2001) 

na román Fasáda, který alespoň v závěru vyznívá poměrně optimisticky. 

Podobně jako on se zčásti odehrává v totalitním Československu, zčásti 

v oblastech od něj velmi vzdálených - zde konkrétně v Jižní Americe. 

Michael Krüger, vydavatel Moníkové z nakladatelství Hanser Verlag, se 

vyjádřil, že svou závažností neměl tento román za Fasádou nijak zaostávat. 

Obdobně jako v předchozích románech Moníková do textu začleňuje 

epizody, v nichž se zabývá českými dějinami. Hrdina tohoto posledního 

románu, malíř Jakub Brandl, svádí boj o udržení své svobody a vlastních 

nároků na umění. Jeho „soupeři" v tomto boji jsou jednak téměř 

všudypřítomná moc totalitního státu, reprezentovaná Státní bezpečností a 

její vytrvalou šikanou, jednak pseudoumění vydávající se za to, čím není a 

být nemůže. V neposlední řadě je jeho protivníkem i těžká nemoc, kterou 

lze chápat jako odraz autorčiny vlastní situace, kdy v době psaní Závrati již 

byla vážně nemocná. Nejen nemoc hlavního hrdiny, ale samotné téma 

svobody umělce a jejích hranic vycházelo z životních zkušeností autorky. 

tamtéž 
tamtéž 
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3. KAPITOLA 

INTERPRETACE ROMÁNU LEDOVÁ TŘÍŠŤ 

Román Ledová tříšť je po nezdařeném prvním překladu Fasády prvním 

„domácím" překladem beletrie Libuše Moníkové do češtiny. Mnohé 

rozhodnutí nakladatelství Hynek zahájit vydávání jejích děl právě tímto 

románem poněkud překvapilo, dříve očekáván byl spíše nový překlad 

Fasády jako jejího nejznámějšího a nejuznávanějšího díla vůbec. Nicméně 

oproti tomu mnozí hodnotí toto rozhodnutí jako moudré, neboť „Ledová 

tříšť může do značné míry nejlépe připravit českého čtenáře na 

intelektuálně náročnější autorčiny romány. "125 

Jsou zde obsažena všechna základní témata, jimiž se Moníková ve 

svých románech zabývá (odchod z vlasti, bolestné vyrovnávání se se 

ztrátou domova a národními traumaty, reflexe poválečného vývoje 

Československa, jeho postavení v Evropě...) i ostatní „poznávací znaky" či 

typické rysy jejích děl (typ hrdinů, intelektuální exkurzy, hra s mýtem, 

„moníkovský" humor, často ironický nadhled...). Její témata jsou zde pro 

čtenáře navíc podána poměrně přístupným způsobem, „krystalizují do 

jasného a velmi čitelného tvaru. ",26 

Na tomto románu upoutá i poměrně nezvyklé a exotické prostředí, 

v němž se odehrává - pro Grónsko se autorka rozhodla během své cesty do 

Japonska, když letěla nad Grónskem: „...ta nekonečná, nedotčená bělost 

byla fascinující. Tenkrát jsem přišla na myšlenku začít svou příští knihu 

v Grónsku."'27 t o h o t o v e I m i z v l á š t n í h o a neobvyklého místa nás 

autorka zavádí hned v úvodu svého románu: Grónsko je současným 

působištěm českého emigranta Jana Otakara Prantla, bývalého příslušníka 

protinacistického československého odboje, výsadkáře. Prantl byl po druhé 

125 R. Malý: Tříšťvzpomíňěk^žtáhů, Aluze, r. 6, 2002, č. 2, s. 152 
126 ^ .... tamtéž 
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světové válce v roce 1948, kdy došlo ke komunistickému převratu, podobně 

jako mnoho dalších nucen právě kvůli své účasti v odboji Československo 

opustit. 

První zastávkou na jeho pouti světem se stala Anglie, kterou po smrti 

své anglické manželky citově naprosto vyprázdněný opustil a odešel do 

Dánska. Ve chvíli, kdy Prantla v Dánsku nic nedrželo, přihlásil se na 

místo učitele v Grónsku, kde „ drsné klima koresponduje se stavem jeho 

nitra. "128 Nejde však pouze o klima, věčnou zimu a led, ale i izolaci 

Grónska od Evropy a vůbec zbytku světa, Grónsko se stává „symbolem 

nejzazší distance od světa, v němž žil předtím, topografické vymezení 

krajního outsiderství.... "'29 Roli zde hrají ale i celkové životní podmínky, 

které lze bez jakékoliv nadsázky označit za extrémní: Inuité zde žijí 

víceméně v bídě, obíráni o svůj původní životní styl, kulturu a víru ve své 

duchy, tupilaky, přestože nový způsob života, vnucovaný Američany, Dány 

a až sem expandujícím křesťanstvím, jim není ani trochu vlastní a nedokáží 

se s ním sžít. Důsledkem je velká nezaměstnanost a i mezi dětmi rozšířený 

alkoholismus (který se v určitém úhlu pohledu jeví jako jediný 

prostředek, jak v těchto podmínkách vůbec přežít), ztráta ideálů a nadějí. 

Viktor Šlajehrt toto místo charakterizuje následovně: „Fenomén 

Grónska u Moníkové nepřesahuje pouze příběh, ale lidskou zkušenost: 

jako by šlo o zásvětí, možná očistec, možná předpeklí. "!3n 

Prantl se zde v době, kdy již téměř všechny ideály možná nenávratně 

ztratil, v podstatě marně pokouší přiblížit inuitským dětem svého velkého 

oblíbence Shakespeara, svět divadla jeho doby a svět umění vůbec - svět 

jim tak vzdálený, že ho nedokáží vůbec začlenit do svých představ; to málo, 

co dokáží vstřebat, nicméně formou obrázků přizpůsobují své životní 

127 K. Horáčková: Dílo Libuše Moníkové. Host'r ,5< ,9"' č' 8' s" 15 
128 D. Pfeiferová: Romány o umění, Tvar, r. 12, 2001, č. 13 s. 4 
129 V. šlajehrt: Fe z n a m e n í věčného ledu, Respekt, r. , 2002, č. 9, ». 2 

V. Šlajehrt: V e z n a m e n í věčného ledu, Respekt, r. 13, 2002, č. 9, s. 21 
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zkušenosti a svému prostředí, takže lze říci, že prostřednictvím Shakespeara 

se jim alespoň o něco zvětšuje představivost a otvírá a přibližuje svět: 

„ Angmagssalig, vesnice o 700 duších, z nichž polovinu tvoří děti do 

čtrnácti let, vykazuje nejvyšší spotřebu alkoholu na ostrově. Snažení herců 

o něž tu jde, na ně těžko udělá dojem. "I3! 

Vědomí, že jeho počínání je v podstatě marnost sama, je pro něj 

pořád ještě snesitelnější než vyučovat běžnou angličtinu nebo nechat 

inuitské děti napospas alkoholu a beznaději. Ačkoli je ve skutečnosti 

zaměstnán jako učitel angličtiny, odmítá se byť jen její výukou podílet na 

okupování Grónska Američany, kteří zde mají velké množství svých 

vojenských základen a na místní původní obyvatele neberou ani 

v nejmenším ohledy. Důkazem jsou poměrně četné ekologické katastrofy, 

kdy americká letadla s nebezpečnými atomovými a vodíkovými bombami 

havarují. V důsledku toho se stále více zmenšuje životní prostor původních 

obyvatel. 

Prantl o svou „koncepci" výuky musí svádět boje se svým 

„nadřízeným", dánským pastorem Brennhovdem, který si výuku inuitských 

dětí představuje z c e l a jinak (orientace na pokřesťanštění místních obyvatel, 

výuka v duchu evropské tradice a opuštění „pohanských" místních 

tradic...) a Prantlův přístup mu připadá přinejmenším podivný. Ten ho však 

brání tím, že u dětí jím zvětšuje jejich představivost, když se pokouší 

vyslechnuté podněty převést pomocí obrázků do svého světa; navíc toto 

původní přírodní etnikum již bylo násilně příliš vzdáleno svému původnímu 

životu a do jisté míry ztratilo svou původní identitu. 
Těmhle klukům může být alžbětinské divadlo ukradené, ale když už 

nad nimi bez jejich svolení lítají bombardéři, proč by neměli taky vědět, 
íl 32 

z čeho se stavěla dřív divadla. " 

131 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek, Praha 2001 s 9 
132 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek, Praha 2001, s. 9 
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Tento Prantlův přístup je do jisté míry podmíněn jeho vlastní 

zkušeností příslušníka malého a v historii již několikrát okupovaného a 

v podstatě bezbranného národa. Prantl v jistém ohledu považuje jednání 

Američanů přinejmenším za stejně hrozné, ne-li ještě horší než jednání 

Rusů v roce 1968; hořce konstatuje, že přestože nad Grónskem běžně létají 

americké bombardéry s atomovými bombami, kvůli okupaci 

Československa v roce 1968 nevzlétl ani jediný. V debatě s Brennhovdem, 

který má tendenci se Američanů zastávat tím, že se ohání „zaklínadlem" 

významu jejich základen pro grónské hospodářství a bezpečnost, vyjadřuje 

nepřímo svůj názor, že jedna okupace nemůže být vnímána jako popud 

k další okupaci a být precedentem pro další podobné případy. Jakousi 

spřízněnou duší je pro něj v tomto ohledu mladý dánský chemik Konrád 

Kleist, který ze své vlastní rodiny podobný národnostní útlak zná a 

Prantlovi vypráví „ o svých baltských předcích, o onom neblahém rusko-

německém objetí, v němž jsou už po staletí drceny a deformovány malé 

nárůdky -především Baltové, a to ne teprve od dob Hitlera a Stalina. "I3S 

Podobně kriticky se Prantl staví i proti násilnému pokřesťanšťování 

původního obyvatelstva: zvláště ho irituje dánský misionář Egede a jeho 

misionářská činnost mezi Inuity, jimž vnucoval křesťanské učení formou 

pro ně nesrozumitelných a jejich zkušenosti naprosto vzdálených příběhů. 

Prantlova otevřenost a nesmlouvavě kritický přístup mají za 

následek, že je vyslán na pedagogický kongres do rakouského Semmeringu. 

Prantl tam odjet nechce, přestože si připouští, že život v Grónsku „jepustý, 

beznadějný, plný rybího tuku. A samá mizérie.'34" Na každém kroku se 

v této zemi člověk setkává s „nalomenou hrdostí lidí, kteří ztratili 

"'35 Chce dokončit svou výuku a nenechat své svěřence 
\Jí lL^řllClUL • • • • 
napospas alkoholu a nedostatku jiných podnětů. Své vyslání chápe ze strany 

133 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek, Praha 2001, s. 30 
134 tamtéž, s. 40 
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školské rady jako pokus vyhnout se jinak nejspíše nevyhnutelnému 

konfliktu. Nicméně do Rakouska nakonec odjede, s vědomím že 

„ bezútěšnější to taky nebude. "136 

S trochou nadsázky lze říci, že pedagogický kongres v Semmeringu, 

jenž je „groteskním ztvárněním rakouské pozice mostu mezi Východem a 
((137 ' r v 

Západem, kdy není co spojovat " , není méně extrémním prostředím než 

Grónsko se všemi svými specifiky, a tak není divu, že Prantl se poměrně 

záhy „vzdává" účasti na nikam nevedoucích a samoúčelných debatách a 

ztrácí se v alpské přírodě. 

Zástupci jednotlivých zemí přes všechny odlišnosti, ať již jsou 

z Východu či Západu, mají společné především jedno: výraznou odtrženost 

od reality, potřebu a ochotu zabývat se samoúčelnými a pseudovědeckými 

diskusemi, jejichž cílem je většinou dokázat, že ta která historická 

pedagogická osobnost za sebou zanechala učení velkého významu, jež je 

obrovským přínosem pro vývoj pedagogiky. „Žvanění se rozrůstá do 

obludných rozměrů."'38 Tak Švýcar Aebli hájí „svého" Pestalozziho; 

československý zástupce Frölich Komenského; sovětský účastník 

Ponomarenko zvláště urputně a neodbytně Makarenka - jeho neúnavnou 

snahu ovšem vytrvale a poměrně úspěšně podkopává ukrajinský účastník 
Borolič. 

Prostřednictvím postavy Boroliče a jeho sporů s politizujícím 

Ponomarenkem se Moníková opět vrací k motivu utlačovaného národa: 

tentokrát Ukrajina násilně připojená k Sovětském svazu symbolizuje násilí 

páchané Sověty na mnoha malých, případně slabých sovětských 

republikách. Ponomarenko je zde symbolem sovětské roztahovačnosti a 

bezohlednosti; později pod vlivem alkoholu ztrácí zábrany a poměrně 

tamtéž, s. 40 

Ä o v á : J M * ledových hrdinů tez W / T v a r ^ 13 2002 6, s. 5 
V. Šlajchrt: V e z n a m e n í věčného ledu, Respekt, r. 13, 2002, i. 9, s. 
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otevřeně rozebírá sovětský přístup k menšinovým etnikům, což se ani 

vnejmenším nelíbí jeho „bezpečnostnímu" doprovodu („Ten 'durak' 

Ponomarenko už moc kecá (a provokatér Borolič už zachází 
daleko)"139): mOC 

" Tak tQJ'á vám můžu vyprávět o Orocích! O Čukčích! O Korejcích na 

Sachalinu!...A co je taky komu do toho, kým my zalidňujeme Sachahl 

Stejně se odtamtud nedostanou! ... Alfabetizovat Laponce není totiž žádnej 

kumšt. Člověk jim trochu otráví krajinu a jdou, nikdo je nemusí nahání, 

přijdou sami od sebe. My jsme to vyzkoušeli na Sibiři. ",40 

Protestem autorky je krátký, ale výmluvný rozhovor mezi rakouským 

předsedou konference a finským účastníkem (který se později několikrát 
znovu opakuje): 

„ 'Vy tedy budete přednášet o svých zkušenostech s alfabetizací 
Laponců,že... . ' 

'Sámů ' opravuje Fin. "14> 

Nezájem až ignorance velkých, případně relativně silných zemí 

projevující se již v neochotě dozvědět se něco o těchto národech (alespoň 

to, jak se správně jmenují); podobné je to s obvyklým českým označením 

kdy jsou Inuité běžně nazýváni jako „Eskymáci", přestože tento název je 

nejen nepřesný, ale zároveň i poměrně hanlivý. 

Největší rozruch však nastane kolem filozofa Ludwiga Wittgensteina 

který v okolí působil jako obyčejný učitel. Část účastníků kongresu 

podpořená vzpomínkami místních obyvatel je toho názoru, že šlo o 

obyčejného a nevyrovnaného sadistu, který „bez rákosky nevyučoval" a 

„tloukl žáky do vyčerpání, než to konečně pochopili"'42, p roti tomuto 

názoru se tvrdě ohrazuje několik účastníků kongresu v čele s arogantními 

! 9 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 57 
|
40 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 55 - 56 

J 1 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 44 
42 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 111 
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- uznání nedosáhnou ani metody, které Wittgenstein při sestavování 

slovníku používal, ani samotný výběr slov ve slovníčku obsažených-

u mnoha z nich je 'Kädingüv index výskytu', jímž se Screwley neustále 

ohání, naprosto mizivý. I citací jednotlivých slov z tohoto slovníčku se 

Prantlovi podaří Screwleyho a další Wittgensteinovy stoupence rozčílit: 

,, 'Chtěl byste nám také něco říci o Wittgensteinovi? ' usmívá se 

Screwley. 

'Curák. ' 

'Cože?' 

'Čtu ze slovníčku, co diktoval Wittgenstein. "<149 

Moníková žádnou z diskutovaných pedagogických osobností, a 

zvláště Wittgensteina, nešetří; lépe na tom nejsou ani jednotliví akademici -

jejich diskuse jsou zdrojem řady komických až groteskních situací, pokud 

čtenář je schopen získat nadhled. Většina komických situací vychází z časté 

odtrženosti akademického prostředí od skutečnosti a z doby, v níž se 

odehrává. Je odrazem tehdejší „běžné" reality : „Stav, jehož dosáhla 

civilizace se v pokřiveném zrcadle rozličných teorií výchovy jeví jako 

přeludná groteska. "!5(> 

Prantl si ve světle této konference ověřuje, proč nežije v Evropě, proč 

tady už asi ani žít nedokáže. Nemalou měrou k tomu přispěl i 

československý zástupce Frölich, jehož chování bylo podle Moníkové 

typickým chováním mnoha Čechů v době normalizace, když se dostali na 

Západ - strach, nejistota, rozporuplný vztah k emigrantům (strach, 

opovržení, ale určitě i závist...: „Frölich se nezeptá, kdy Prantl odešel - ti, 

co odešli před osmašedesátým jsou ještě horší!"'5'): „...působí nejistým 

dojmem, jako by zrovna unikl vyškrtnutí ze strany. "'52 Frölichovi nejdříve 

149 tamtéž, s. 124 
150 V. Šlajchrt: Ve znamení věčného ledu, Respekt, r. 13, 2002, č. 9, s. 21 
151 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 44 
152 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 43 
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nedochází, co je Prantl zač: „Během přestávky, kdy ho Prantl oslovuje, se 

počáteční radostný záblesk ve Frolichových očích mění v nejasné zděšení-

na seznamu není žádný jiný Čech. "153 

Ale zpět k Prantlovu „útěku" co nejdál od dohadujících se účastníků 

a nesnesitelné absurdity jejich debat: Prantl se vydává do hor a znechucen 

krajinou protkanou hustou sítí cest se pokouší dostat co nejdál od civilizace. 

Potkává japonskou rodinu a je opravdu těžké říci, kdo je pro koho 

exotičtější: japonská rodina je zde na „návštěvě" svého budoucího hrobu 

(v Japonsku jsou hroby neuvěřitelně drahé) - chtějí se zde nechat pohřbít, 

přestože proti Evropě a evropským zvyklostem mají mnoho výhrad. Prantl 

oproti tomu rodinu uvádí do rozpaků svými zvláštními dotazy, jiným 

kulturním zázemím (mimo jiné neochotou nechat se obsluhovat od ženy) a 

v neposlední řadě i tím, že přijel z Grónska. Prantl se opije jejich 

šampaňským a odchází vstříc dalším zážitkům. Jejich porozumění či 

souznění je nemožné, přestože pro Prantla je jejich společnost mnohem 

přijatelnější než společnost účastníků konference. 

Lehce podnapilý Prantl usíná a je uštknut zmijí: nyní nadvakrát 

omámen se vydává zpět přes horský hřeben, kde v tomto stavu zahlédne ke 

skále přikovanou krásnou dívku, na niž útočí obrovský pták. Moníková zde 

oživuje mýty, tentokrát ten o Perseovi a Andromedě. Ve scéně 

připomínající akční film Prantl neváhá a ohroženou dívku „zachrání" -

ptáka zneškodní a dívku osvobodí. Její první reakce je pro něj překvapivá a 

nečekaná: „'Idiote!' je její první slovo.1,154 O co ve skutečnosti jde, 

nepochopí ani o chvíli později, když se kolem začne sbíhat šokovaný 

filmový štáb. Následuje další z Prantlových útěků, tentokrát ve společnosti 

zachráněné dívky a v podobě prudkého a nezadržitelného pádu ze stráně 

kamsi do hlubin. Tento pád Prantlovi připomíná jeho vlastní minulost; 

153 tamtéž 
154 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 72 
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minulost, která je nenávratně pryč a nedosažitelná a která se mu jeví stejně 

neskutečná jako vše kolem: „ ...zavírá oči a vrací se o léta zpět, kdy ještě 

zvládal přemety vzduchem a střemhlavý pád. "155 

Nicméně o chvíli později, když konečně dopadnou na zem, již celá 

situace a jejich setkání působí o něco reálněji a spontánněji, přestože oba 

jsou ve skutečnosti jiní, než na toho druhého na začátku působili: poměrně 

rychle se shodnou na češtině, konkrétně „pražském argotu s moravským 

doprovodem. Ani jeden se nediví; jen tomu, že on je tak starý a ona tak 

ošklivá, to ale neřeknou.1,156 

Není divu, že je Prantl překvapen: místo přitažlivé blonďaté 

modrooké blondýny s dráždivým poprsím, kterou před dravcem zachránil, 

pod plachtou objímá dívku, jíž „pod dlouhými vlákny blonďaté plsti 

vyčuhují krátké tmavé vlasy, až teď si všímá, že je spíš hubená, prsa, pod 

provazy působící tak dráždivě, jsou spíš malá. Je ježatá, nepřístupná... . ",57 

To mu však nebrání v tom, aby se po dlouhé době vrátil v čase i co se síly 

emocí a tělesné touhy týče a (pravděpodobně i pod vlivem alkoholu a 

hadího jedu) pocítil „tělesné napětí a vilnost svých dávných let, extrémní 

stav. Znal už jenom tetelení, horko sotva. Teď ho téměř spaluje. Hoří. Hadí 

bytost působí. ",58 

Jejich první rozhovor se v návaznosti na jejich poněkud netradiční 

způsob seznámení ihned a přirozeně stáčí k filmu: Prantl teprve nyní začíná 

chápat, do čeho se připletl, a dozvídá se, že Karla poté, co po roce 1968 

odešla jako promovaná germanistka z Československa do emigrace a 

nesplnil se jí sen stát se filmovou režisérkou (do Karly v tomto ohledu 

Moníková promítá sama sebe), se víceméně potlouká Evropou a živí se 

jako tzv. stunt-girl, kaskadérka. Od jejích filmových akcí (skoků různého 

155 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 200 , s. 73 
156 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 74 
157 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 200 , s. 74 
158 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 74 
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druhu) se plynule dostávají k Prantlově minulosti a jeho skokům, tedy 

k tomu, co mají zdánlivě společné: „Byl jsem taky svým způsobem 

'stuntman'. Skokan."'59 Karle zpočátku nedochází, o jaké skoky a za 

jakých okolností šlo; možná proto, že si neuvědomuje, jak velký věkový 

odstup je mezi nimi; a ještě spíše proto, že o této kapitole dějin příliš 

neslyšela, jak později přiznává. 

Prantl si uvědomuje, kolik náhod ho ke Karle přivedlo a uvědomuje 

si, jaké pro něj toto setkání bude mít následky: „Tuší, že Karla bude 

problém. Že se ta láska, kterou nechtěl, které se stavěly do cesty zážitky 

celého dne, už nikdy nebude dát zastavit. ",6n 

Ani jeden z nich s návratem zpět nepospíchají a potulují se společně 

po horách, čas plyne v jejich rozhovorech o filmu („Už jako dítě jsem 

chodil za školu, abych mohl jít do kina. " „Já taky!"'6') a o Grónsku, které 

je pro Karlu velice „exotické" a tajemné; život tam je pro ni 

nepředstavitelný a Prantl, který toho o této zemi ví neskutečně hodně, je pro 

ni zdrojem velmi zajímavých informací a nepřestává ji tím překvapovat: 

„Jak to víš?" „První roky v Grónsku jsem jenom četl. ... Když jednou 
162 

začneš nemůžeš s tím přestat. " Aneb Kdo nečte, nezná svět." 

Z Prantlova vyprávění je zřejmý respekt k jeho novému domovu, krajině i 

lidem („Pro tohle Inuité nemají pochopení. Pomáhají z laskavosti, v nouzi, 

ale nenechávají se najímat. "'63)\ pochopení pro jeho svéráznost a snad i 

láska, přestože život zde není ani trochu jednoduchý: 

Mají své nebe a jako přechodné místo 'qudlivun ', šťastnou zem. 

Peklem je v jistém smyslu život. Tam se vyskytují hlad a zima, a všude číhají 

'tupilakové - duchové. 

159 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 200 , s. 77 
160 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 200 , s. 78 
161 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 200 , s. 80 
162 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 200 , s. 83 - 84 
163 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 91 
164 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 89 
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Během těchto rozhovorů Prantl zabrousí i do historie Grónska -

historie podobně jako v případě Československa plné bezpráví a moci 

silnějšího. 

Atmosféra na konferenci se za jeho nepřítomnosti ani po jeho návratu 

výrazně nezměnila: stále stejně neplodné, zbytečné a absurdní, ale o to 

náruživější debaty mezi jednotlivými účastníky, mající povážlivě blízko 

k otevřeným konfliktům. 

Za všechny lze jmenovat spor mezi československým akademikem 

Frölichem a jeho švýcarským kolegou Aeblim o vině či nevině Švýcarů na 

upálení Husa a Jeronýma, který končí hádkou, zda Hus při upálení 

zapáchal. Tato plamenná debata začíná v podstatě nevinně Švýcarovou 

námitkou, že Husem zavedená diakritika neznamenala žádný převrat, 

„ takže Frölich pociťuje potřebu upozornit Švýcara na to, že Hus byl upálen 

v Kostnici na břehu Rýna na švýcarské půdě,..., Aebli jako Švýcar ať radši 

sakra drží hubu. Než si Švýcar uvědomí, že s tím Švýcaři neměli nic 

společného, vyčte mu Frölich ještě upálení Jeronýma Pražského na témže 

místě... "165 Zastání ve svém boji o „čest" Jana Husa Frölich nachází 

u amerického účastníka Bentleyho, potomka českých emigrantů z 19. 

století, který ve své nové vlasti horlivě pěstuje české tradice a pořádá české 

slavnosti. Jejich vrcholem je průvod alegorických vozů, na nichž jednotliví 

potomci emigrantů předvádí „živé" výjevy z českých dějin, resp. toho, co 

jim bylo předchozími generacemi předáno, samozřejmě již s patřičným 

posunem. Tak ožívají mýty s výrazným sklonem k absurdnu. Hlavním 

důvodem, proč Bentley na kongres přijel, bylo pořízení kroje z Náchodská 

pro neteř a nikoli vědecký zájem o reformní pedagogy. 

Prantl má tu „čest" prohlédnout si fotodokumentaci z této od reality 

Československa docela odtržené akce: „Fantastické kostýmy, nedoložitelné 

165 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 102 
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kroje. ... Amerika a její předpotopní představy o Čechách."'66 Pociťuje 

„ úlevu, že je v Grónsku jediným Čechem ",67 a na chvíli se pokouší si 

představit, jak by takové výjevy probíhaly a působily v Grónsku. 

V kontaktu s Bentleym a jeho „steskem po domově" pociťuje 

Frölich, muž relativně loajální režimu, který se po krátkém pokušení 

emigrovat nakonec rozhodl pro „ vnitřní emigraci v Praze, v šedé zóně mezi 
168 

disentem a aparátem" , za celou dobu trvání konference poprvé nad 

někým ze západu opravdovou převahu. Je citelně znát jeho „agresivita, 

pohrdání zůstalce v zemi úspěšným potomkem vystěhovalců, nyjícím 

steskem po domově. ",oy Je to poprvé během celé konference a vůbec 

pobytu na západě, kdy se Frölich cítí sebevědomě a vyrovnaně. Moníková 

zde na Frölichovi ukazuje poměrně častý přístup těch, kteří zůstali, vůči té 

části obyvatelstva, která se rozhodla odejít do zahraničí a ještě navíc se jí 

podařilo se v dost tvrdých podmínkách prosadit. Sama to na své osobě 

poměrně často zažívala a je nutno podotknout, že mnohdy ještě i po roce 

1989. 

Prantl se i s Karlou na konferenci vrací až po několika dnech, i se 

svým „trumfem" v podobě Wittgensteinova slovníčku, který se mu podařilo 

získat především díky svému českému původu. Právě vlastnictví tohoto 

slovníčku je zdrojem největšího konfliktu na konferenci - nechybí příliš a 

skončil by rvačkou. Prantl je, jako již poněkolikáté, opět nucen utíkat; 

nicméně podaří se mu slovníček uhájit - odolá i poměrně zajímavým 

návrhům Angličanů a Rakušanů na jeho odkoupení. V závěru konference 

ho předává Frölichovi: „ Tady. Když už z Československa všecko mizí -
r 170 

Kafka, dokumenty - mělo by se zase něco vrátit. " S úsměvem navrhuje, 

že by třeba bylo možné ho vyměnit za rukopis Kafkova Zámku (Prantl je 
166 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 99 
167 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 101 
168 tamtéž, s. 101 
169 tamtéž, s. 101 , „ n n l 
170 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 128 
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opět nositelem postojů a názorů Moníkové - pořízení rukopisů Kafky a 

jejich vrácení do Čech bylo jedním z jejích nesplněných snů). Frölich však 

z jeho daru příliš nadšený není - vadí mu jakýkoliv kontakt s emigrantem 

Prantlem. 

„ 'A s takovejma idiotama bejváš! ' říká Karla o dvacet kilometrů 

dál...'Jako v akváriu! Tyhle vědátoři mi připadali jako ryby, co plavaj 

břichem napůl vzhůru. Vedle tý frašky byl ten můj lepenkovém pták Noh 
• 1 r 1(171 

primo zívej! 

Po skončení konference se oba vydávají na cestu do Itálie; Prantl 

chce vidět místa, kde se odehrávají Shakespearova dramata. Cíl ani 

samotná cesta však nehrají velkou roli - jejich putování různými místy je 

jen jakousi kulisou k rozhovorům, které mezi sebou neustále vedou. 

Podobnou úlohu plní jejich (milenecký) vztah, který zůstává po celou dobu 

v pozadí a neprodělává téměř žádný vývoj. Jejich vztah drží pohromadě 

společný zážitek emigrace a mnohdy až sentimentální stesk po vlasti. Ani 

děj není tím hlavním - stejně jako milenecký vztah či reálie z cest je jen 

prostorem, v němž mohou prezentovat své vzpomínky. 

„Společně sdílená zkušenost emigrace věkově nesourodý pár sice 

nejprve svede dohromady, táž skutečnost je ale rovněž paradoxně později 
i "i ' (ti 72 

rozdělí. 
Oba se vrací do minulosti a přibližují čtenáři svůj dřívější osud a 

společně s ním i osudy své vlasti. Vzhledem k tomu, že každý má svou 

jinou minulost, je pro ně vyprávění toho druhého zajímavé, plné nových 

souvislostí. Každý z nich zažil Československo v jiné době - jiná období 

znají pouze zprostředkovaně. Karla nebyla ještě na světě a u Prantla hrál 

roli odstup z emigrace. Z rozhovoru o společném tématu se tak postupem 

času čím dál více stávají monology dvou lidí, z nichž každý mluví „o tom 

171 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 129 
172 K. Horáčková: Ledová tříšť vzpomínek, Host, r. 18, 2002, č. 4, s. 6 - 7 

6 7 



svém", aniž by mohl očekávat úplné pochopení či souznění se svým 

partnerem. 

Tak se Karla poprvé setkává s nezkresleným a pro ni občas i 

šokujícím pohledem na konec války i první léta po ní, na protifašistický 

odboj i pronásledování jeho účastníků. Nové a zvláště šokující jsou pro ni 

především informace o převzetí moci komunisty v roce 1948: 

„ 'Čistky probíhaly rychle: odboj, španělští bojovníci, Židi, 

demokrati, buržoazní elementy ... Hned šestadvacátého se to rozjelo. Když 

jsem odcházel, byli už první z mých známých zatčeni. ' 

'Vítěznej únor, ' Karla civí před sebe. 'My se to učili jinak.... ",!73 

Později Karla znechuceně konstatuje: „ Češi nesměj ani znát svoji 

vlastní minulost!... Kam se podíváš - všude samá špína! "174 

Poměrně velký prostor je věnován Prantlovu líčení atentátu na 

Heydricha, tomu, co předcházelo i následovalo, hrdinství výsadkářů, kteří 

ho spáchali; jeho vlastním zážitkům z přípravy na seskok v protektorátu i 

jeho průběh: „Často se stávalo, že byl člověk vysazen jinde, angličtí piloti 

neznali terén. ...Čechy se tak zmenšily, že je bylo těžké najít."'75 

Jednoduché to nebylo ani po přistání, válka a fašistický teror mnoho lidí 

změnily; i přes některé dobré zkušenosti s Čechy za války byli výsadkáři 

často prozrazeni, navíc ani návrat zpět do Anglie nepřipadal v úvahu: 

„Staly se případy, že parašutisti to vzdali a nepokračovali v plnění 

úkolu, protože pro takové krajany svůj život nasazovat nechtěli. ",76 

Na pozadí historických událostí a zrad vypráví Karle i své další 

osudy po válce - o své zemřelé manželce, práci promítače v kině i dánské 

sestře Karin. Jeho rozhodnutí vzdát se po svatbě s ní britského občanství 

vycházelo přímo z dějin Československa, ze zrady, se kterou se nikdy 

! L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 170 
174 tamtéž, s. 225 
175 L. Moníková: Ledová tříšť, Hynek 2001, s. 157 
176 tamtéž, s. 158 
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nesmířil a nesmíří: „Mnichov ve mně zůstal vězet. Někteří přiznali, že to 

byla zrada, udělali by to ale znovu, kdyby to bylo nutné; možná ne tak 

nápadně.1,177 

Karla oproti tomu líčí Prantlovi období po jeho odchodu, zvláště pak 

sovětskou okupaci v roce 1968 a obsazení Prahy. Vyprávění je pro ni 

bolestné, plné dosud nepřekonaných a „nezpracovaných" emocí a 

vzpomínek; nezklamal ji pouze samotný fakt okupace, ale zároveň (a 

možná především) zbabělé a mnohdy podlézavé chování Čechů: 

„Dřív jsem četla Dostojevskýho. Vod vosumašedesátýho ruštinu 

nemůže ani cejtit. A Češi - krčili se na Václaváku, když tam projížděly 

tanky a střílely před sebe. Ňákej chlápek mě strhnul kzemi ... - a 'mějte 

rozum ', šeptal Chápeš? Já měla mít rozum! "I7S 

Prantl se ji pokouší uklidnit tím, že už mu to vyprávěla, nicméně 

marně - vše je pro ni ještě příliš čerstvé a nedokáže zatím získat alespoň 

částečně nadhled: 

„Nikdy to nebudu říkat dost často! Prahu nám obsadili - Prahu, víš, 

co to znamená? A já že mám mít rozum! " '79 

Prantl na to může bohužel odpovědět jediné, i když ruskou okupaci 

nezažil (přestože se chystal do Čech v té době vrátit): 

„Já vím, co to znamená, když je Praha obsazená. "I8Í> 

O nic menšími traumaty nejsou pro Karlu sebeupálení Jana Palacha a 

Jana Zajíce; v druhém případě o to tragičtější, že se o něm svět prakticky 

nedozvěděl a tím ztratilo do jisté míry smysl: 

Víš, měsíc po Palachoví se na tom samým místě upálil ještě jeden. 

Jan Zajíc. Moc po něm nezbylo. Žádná posmrtná maska, žádná památka. 

Už vtom uměli chodit. Vo Jeronýmovi se taky nic neví. Byli husiti a 

177 tamtéž, s. 181 
178 tamtéž, s. 226 
179 tamtéž, s. 226 
180 tamtéž, s. 226 
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husitský války, ví se vo Palachoví. Ale Jeroným a Zajíc - kdo vo nich už 
7 ^ / O (tl80 

slyselr 

Z Prantlova, stejně jako Karlina vyprávění je stále ještě cítit hořkost a 

zklamání, čas jim však v případě Prantla již alespoň částečně otupil hrany. 

Pro Karlu jsou její vzpomínky mnohem živější a neodbytnější, stesk po 

domově silnější a možná i sentimentálnější, hůře se s nimi dokáže 

vyrovnávat a Prantl si to uvědomuje: 

„ Ví, že její bolest a truchlení nad zemí, kterou opustila, je větší a 

čerstvější než jeho. Ona je pryč teprve krátce, nemůže si zvyknout. On své 

vzpomínky uložil už před dvaceti lety k ledu, do hlubokého kontinentálního 

ledu Grónska. Nedokáže jí odporovat, ani ji nedokáže utěšit. u'8' 

Postupem času zjišťují, že každý z nich, přestože oba žili 

v Československu, vypráví o jiné zemi. Zažili natolik odlišnou realitu, že se 

pro ně postupně stává nemožné se vůbec na něčem shodnout. Vzhledem 

k tomu, že vlast je to jediné, co je spojuje, znamená to i konec jejich vztahu. 

Jakýmsi posledním záchytným bodem jejich vztahu a porozumění se 

jeví film, láska k němu a kina: i zde však naráží na bariéru změn v Praze a 

změněných názvů, nejen kin, ale i ulic či náměstí: 

„Dívají se na sebe: jí zní 'American'stejně neuvěřitelně jako jemu 

'Sevastopol '. Veltlín je tak suchý, že se k tomu přesně hodí. ",82 

„Znáš jiný kina, jinou Prahu! My se spolu nedomluvíme ani vo tom 

městě! Co máme vůbec společnýho? "I83 

V závěrečné kapitole Moníková mění vypravěčskou perspektivu -

z autorského vypravěče, který čtenáře provázel velkou částí románu, na ich-

formu Karly, která čtenáře zavádí do svého vnitřního světa a svých snů. 

Oproti předchozím pasážím je závěr knihy výrazně lyrický, snový, střídají 

180 tamtéž, s. 139 
181 tamtéž, s. 188 
182 tamtéž, s. 137 
183 tamtéž, s. 188 
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se pouze představy. Poprvé nehrají důležitou roli dialogy hlavních 

protagonistů. 

Moníková do obou hrdinů promítla kus sebe a svého života, na první 

pohled ji mnohé spojuje s Karlou. Nejen generační spřízněnost, ale i 

zkušenosti a zážitky Karly jsou zároveň ze života Moníkové: obě 

promované germanistky s velkou láskou k filmu a touhou stát se filmovou 

režisérkou (v době psaní Ledové tříště u Moníkové ještě nenaplněnou). Obě 

studovaly v Německu v Göttingenu a vrátily se v srpnu 1968 do Prahy, aby 

se zúčastnily protestů; stejně bolestně a šokovaně prožívaly události roku 

1968 a let následujících. Autorka několikrát vkládá Karle do úst své 

názory, postoje či příběhy v téměř stejném znění, jako je sama pronesla či 

napsala. 

Nicméně Moníková přes všechnu vnější podobnost s Karlou měla 

vnitřně blíže kPrantlovi, jak sama přiznává: „ Vlastně jsem méně Karlou, 

jsem skoro více v Prantlovi, co se týče autobiografických momentů 

charakteru. Jsem jistě v obou, ale jeho žiji více. "I85 

Ledová tříšť je pro autorku podobně jako její předchozí romány 

„terapií" na bolestivá místa v duši, související se ztrátou domova a nepříliš 

povzbudivým vývojem postavení její vlasti. Do obou představitelů vepsala 

(nejen) svůj stesk a smutek člověka, který musel odejít a začít v cizím 

prostředí znovu a který se nehodlá smířit s tím, že jeho domov není tím, 

čím by měl být. Často zde tak sice činí se sentimentálním nádechem, který 

jí ale po jejích zkušenostech nelze zazlívat; snaží se nejen pro čtenáře, ale i 

pro sebe rekonstruovat obraz něčeho, co již ve své původní podobě 

neexistuje. Vrací se k otázce domova a vlasti, otázkám, které v dnešní 

kosmopolitní době nemají často své místo v našich myslích, přestože jde o 

téma stále aktuální; o to aktuálnější, že Česká republika se nyní již řadu let 

185 H. G. Braunbeck: Gespräche mit L. Moníková. 1992 - 1997, Monatshefte für deutschen Unterricht, deutsche 
Sprache und Literatur, r. 89, 1997, č. 4, s. 452 
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konečně do Evropy vrací a hledá v ní své ztracené či pozapomenuté místo, 

vyrovnává se s minulostí. V tomto smyslu je i Ledová tříšť dílem, které má 

českému čtenáři mnoho co nabídnout. 
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ZÁVĚR 

Libuše Moníková patří v zahraničí a především v Německu mezi 

nejznámější české spisovatele, přestože její tvorba je psána výhradně 

německy. Její knihy byly přeloženy do dvanácti jazyků. K rozhodnutí psát 

německy ji vedla především potřeba určitého odstupu od zvolených témat 

- psát o národních (a zároveň osobních) traumatech v češtině pro ni bylo 

příliš bolestné. Němčina jí kromě tohoto odstupu umožnila i hru s jazykem 

a větší tvořivost. Kvůli zvolenému literárnímu jazyku bývá sice často 

považována za německou autorku, ale její původ, tematické zaměření i 

smysl jejích próz ji neomylně vrací „domů". 

I když v Německu dosáhla značných úspěchů, nebyly její počátky 

vůbec jednoduché: do Německa odešla jako naprosto neznámá, psala 

v cizím jazyce, kritici v počátcích z jejích inovací nebyli nadšeni a vytýkali 

jí nedostatečnou znalost jazyka. Kritici i vydavatelé byli v jejím případě 

nejdříve bezradní - zvláštní bylo její jméno, témata, autorský styl i vnášení 

českých prvků do němčiny, které bylo teprve později pociťováno jako 

originální a po právu oceňováno. Hlavní zlom ve vnímání jejích próz nastal 

teprve s vydáním románu Fasáda, za který obdržela úctyhodné množství 

nejrůznějších významných ocenění. Nutno podotknout, že v zahraničí, 

nikoli v Čechách. Kromě literárních cen získala i přízeň zahraničních 

čtenářů, které zaujala především líčením pro ně v podstatě neznámých 

skutečností ze života za „železnou oponou"; navíc šlo o přiblížení tohoto 

pro západní čtenáře jistě zvláštního světa velice zajímavou a neotřelou 

formou, kdy autorka propojila skutečnost s mýty, historií, filmem a 

literaturou i různými vědními obory. To vše se v jejích prózách velice 

plynule a přirozeně spojilo v mnohovrstevnatý pohled na skutečnost. 

Z autorského stylu Moníkové a jejího zacházení s látkou lze poměrně 
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snadno odvodit i přirozenou čtenářskou „obec" jejích děl - intelektuálně 

zaměřené skupiny čtenářů. 

V jejích prózách je stále znovu tematizován domov: ve vzpomínkách 

postav, v českých mýtech, s kterými autorka často, ráda a úspěšně pracuje, 

v návratech do dávné i novější české minulosti (zvlášť důležitý je nejen rok 

1968, ale i 1938 a 1948). Domov je vjejích dílech nazírán jako něco 

nedosažitelného, vzdáleného, do jisté míry nereálného; jako něco, po čem 
v 

nezbývá než toužit. Takto Československo vnímají hlavní postavy Ledové 

tříště, Pavany za zemřelou infantku, ale i Zjasněné noci. V posledním 

jmenovaném případě se sice hrdinka do Prahy vrací, ale nesetkává se 

s Prahou takovou, jakou ji očekávala. Domov a vlast jsou tak více snem a 

objektem touhy než skutečností. V případě postav z románu Fasáda, 

respektive z románu Újma je domov sice dosažitelný, ale neodpovídá 

představám hrdinů, a to především z hlediska svobody a jejích (velmi 

omezených) hranic. 

Typické a časté jsou postavy emigrantů a intelektuálů, případně 

umělců. Jejich vzájemná podobnost je značná a nejen tím, že většinou 

nesou některé autobiografické rysy. Mají především společné hluboké 

trauma ovlivňující veškerou jejich existenci, a to stesk po domově, pokud 

žijí někde jinde, případně pocit vykořeněnosti ze společnosti - v tomto 

případě nehraje velkou roli, zda je její uspořádání totalitní nebo 

demokratické. 

Libuše Moníková se však stala známou nejen kvůli své próze: 

úspěšné a důležité jsou i její eseje, které jsou přirozeným doplněním či 

východiskem její prozaické tvorby. Mají s jejími romány často společná 

témata, nehraje roli, zda se autorka vrací do minulosti nebo ke svým 

literárním autoritám, s nimiž se právě prostřednictvím své prozaické i 

literární tvorby pokouší vyrovnat. V esejích ze současnosti je nápadná 
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velká, pro ni typická společenská angažovanost, která ovlivňovala nejen její 

tvorbu, ale i její vlastní život. 

Dílo Libuše Moníkové má své nepopiratelné místo nejen v německé, 

ale i v evropské literatuře. Své místo v literatuře české a odpovídající 

uznání však stále ještě hledá, přestože mu bezesporu náleží. Nyní lze však 

po dlouhé době konstatovat, že jeho postavení se začíná pomalu, ale jistě 

zlepšovat: přispěly k tomu především dva překlady do češtiny z poslední 

doby - nový a kvalitní překlad Fasády, ve srovnání s překladem prvním 

navíc čtenářům snadno dostupný, a zcela nový překlad Pavany za zemřelou 

infantku. Situace kolem vnímání díla a osobnosti Moníkové v Čechách se 

jistě nezlepšuje závratným tempem, ale u díla podle mého názoru natolik 

nadčasového, originálního a mnohovrstevnatého se není třeba příliš obávat, 

že jeho čas brzy mine. Naopak, věřím, že postupem času se dostane na 

místo, které mu v české literatuře náleží. 

7 5 



Prameny: 

MONÍKOVÁ, LIBUŠE: Fasáda, Praha: Argo 2004 

MONÍKOVÁ, LIBUŠE: Ledová tříšť, Praha: Hynek 2001 
r r v 

MONIKO VA, LIBUŠE: Pavane für eine verstorbene Infantin, München: 

Dt. Taschenbuch - Verlag, 1988 

MONÍKOVÁ, LIBUŠE: Ujma, Bratislava: Aspekt 1999 

MONÍKOVÁ, LIBUŠE: Verklärte Nacht, München: Hanser 1996 

Literatura: 

BACHMANN, INGEBORG: Böhmen am Meer, Kursbuch 15, Suhrkamp 

Verlag, Frankfurt am Main, 1998 

BOČEK, JOSEF: Radostné koulení osudového kamene, Tvar, r. 9, 1998, 

č. 6, s. 1 0 - 1 1 

BRAUNBECK, HELGA: Gespräche mit L. Moníková. 1992 - 97, 

Monatshefte für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur, 

r. 89, 1997, ö. 4, s. 452 

CORNEJO, RENATA: Recepce Libuše Moníkové v České republice, 

předneseno na konferenci o Libuši Moníkové v Českých Budějovicích, 

14. 11.2003 

CRAMER, SIBYLLE: Eine humoristisch gewendete Ästhetik des 

Widerstands. Prospekt zur Verbesserung Mitteleuropas: das Werk Libuše 

Moníkovás, Literaturmagazin 44, Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei 

Hamburg 1999, s. 7 

ČERVENKOVÁ, JANA: Zajíc nebo kočka v pytli, Literární noviny, r. 2, 

1991, č. 3, s. 13 

DELIUS, FRIEDRICH CHRISTIAN: Literatura jako nejvyšší forma 

vlastivědy, Literární noviny, r. 6, 1995, č. 49, s. 10 

GRUŠA, JIŘÍ: Grußwort zum Libuše - Moníková - Symposion, 

Literaturmagazin 44, Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1999, 

7 6 



s. 47 

GURYČA, RICHARD: Výstava v muzeu objevuje německy píšící 

spisovatelku, MF Dnes, příloha Praha, 4. 9. 2001, r. 12, č. 206 

HAMAN, ALEŠ: Kafkovy romány a problémy společnosti, Nové knihy, 

r. 41, 2001, č. 19, s. 24 

HORÁČKOVÁ, KVĚTA: Dílo Libuše Moníkové. Na cestě z exilu domů, 

Host, r. 15, 1999, č. 8, s. 14- 16 

HORÁČKOVÁ, KVĚTA: Ledová tříšť vzpomínek, Host, r. 18, 2002, č. 4, 

s. 6 - 7 

HYRŠLOVÁ, KVĚTA: Opět ve střední Evropě, Nové knihy, 1990, č. 18, 

s. 2 - 3 

CHUCHMA, JOSEF: Poněkud podivínská žena kráčející s invalidním 

vozíkem, MF Dnes, r. 16, 2005, č. 281, s. 18 

CHVATÍK, KVĚTOSLAV: „Fasáda" Libuše Moníkové a možnosti 

evropského románu, Tvar, r. 2, 1991, č. 17, s. 13 

IGGERS, WILMA: Libuše Moníková - Die Fassade, Proměny, r. 25, č. 3, 

s. 155-156 

KAFKA, TOMÁŠ: Libuše Moníková čili ztráta dosud nenalezeného, 

MF Dnes, 19. 1. 1998, r. 9, č. 15, s. 11 

KARLACH, HANUŠ: Zemřela autorka Fasády, Týden, r. 5, 1998, č. 4, 

s. 64 

KAYNAR - BECKER, HELENA: Češi jsou národ spolužáků, Literární 

noviny, r. 4, 1993, č. 36, s. 12 

KAYNAR - BECKER, HELENA: Dvanáctý jazyk, Týden, r. 9, 2002, č. 8, 

s. 66 

KLIEMS, ALFRUN: Im Stummland. Zum Exilwerk von Libuše Moníková, 

Jiří Gruša und Ota Filip, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2002, s. 98 

KNAPP, ALEŠ: Česká (německy píšící) autorka o Praze, Labyrint, 1996, 

č. 5, s. 25 

7 7 



KRISEOVÁ, EDA: Libuše, její Češi a její Němci, Právo, 25. 3. 1999, r. 9, 

č. 71, příloha Salon, s. 3 

KYNČL, PETR: Kapka vody na horký kámen, Tvar, r. 2, 1991, č. 7, s. 6 

KYNČL, PETR: Libuše Moníková in memoriam, Literární noviny, r. 14, 

2003, č. 49, s. 10 

KYNČL, PETR: Spisovatelství je vražedné povolání, Týden, r. 5, 1998, 

č. 7, s. 54 -56 

MALÝ, RADEK: Tříšť vzpomínek a vztahů, Aluze, r. 6, 2002, č. 2, s. 152 

MANSBRÜGGE, A: Autorkategorie und Gedächtnis. Lektüren zu Libuše 

Moníková, Königshausen & Neumann, Würzburg 2002, s. 171 

MONÍK, JOSEF: Vzpomínky na Libuši Moníkovou, Právo, 25. 3. 1999, 

r. 9, č. 71, příloha Salon, s. 3 

MONÍK, JOSEF: Moje sestra, matka a zvířata, Právo, 25. 3. 1999, r. 9, 

č. 71, příloha Salon, s. 3 

MONÍKOVÁ, LIBUŠE: Böhmen am Meer, Prager Fenster, 1994, s. 57 - 61 

MONÍKOVÁ, LIBUŠE: Kabbala der Welt, Prager Fenster, 1994, s. 91 

MONÍKOVÁ, LIBUŠE: Kirschfeste: Über die Annexion Europas an 

Böhmen..., Prager Fenster, 1994, s. 9 - 14 

MONÍKOVÁ, LIBUŠE: Ortsbestimmung: Danksagung zum Chamisso-

Preis, Prager Fenster, 1994, s. 43 

MONÍKOVÁ, LIBUŠE: Semiariade Landschaft mit Küste, Prager Fenster, 

1994, s. 21 - 2 7 

MONÍKOVÁ, LIBUŠE: Zwetschgen: Über Deutschland, Prager Fenster, 

1994, s . 7 4 - 8 2 

PFEIFEROVÁ, DANA: Příběhy ledových hrdinů bez bruslí, Tvar, r. 13, 

2002, č. 6, s. 4 - 5 

PFEIFEROVÁ, DANA: Romány o umění. K dílu Libuše Moníkové, Tvar, 

r. 12, 2001, č. 13, s. 1, 4 

7 8 



PFEIFEROVÁ, DANA; VONDRÁČKOVÁ, MILADA: „Kafka měl 

v němčině stejný akcent jako já", Literární noviny, 1999, č. 2, s. 5 

Rozhovor s Libuší Moníkovou, Sprache im technischen Zeitalter, r. 29, 

1991, s. 184 

Rozhovor s libuší Moníkovou, Neue deutsche Literatur, r. 45, 1997, č. 515, 

s. 9 

RULF, JIŘÍ: Libuše Moníková: Pavana za mrtvou infantku, Reflex, r. 17, 

2006, č. 6, s. 53 

RYČL, FRANTIŠEK: Obhájkyně Kafkových postav, Host, r. 17, 2001, 

č. 10, recenzní příloha, s. 6 

ŠLAJCHRT, VIKTOR: Ve znamení věčného ledu, Respekt, r. 13, 2002, 

č. 9, s. 21 

WAGNEROVÁ, ALENA: Rozdělení Evropy jako osud a téma Libuše 

Moníkové, Listy, r. 33, 1999, č. 4, s. 18 - 24 

ZELINGER, DAVID: Cena Franze Kafky Libuši Moníkové, Tvar, r. 1, 

1990, č. 4, s. 12 

7 9 



Resumé 
v 

Libuše Moníková, původem z Československa, se stala uznávanou 

autorkou píšící v německém jazyce, který jí umožnil větší odstup od 

tématu. Prosadila se především svým prozaickým dílem, za něž obdržela 

řadu uznávaných mezinárodních ocenění. Jejím nejznámějším a 

nejuznávanějším dílem je román Fasáda, přeložený do dvanácti 

světových jazyků. Ve své vlasti však Moníková zatím takového uznání 

nedosáhla. Vinu na tomto stavu nese jednak přístup části českých 

germanistů, kteří ji považují za německou autorku, jež nemá čtenářům ve 

své vlasti co nabídnout, jednak fakt, že její dílo nebylo dlouhou dobu 

v českém jazyce dostupné. 

Hlavním tématem autobiografických próz Moníkové je vlast: její 

historie, kultura a postavení v Evropě; neustále se dotýká historických 

traumat (Mnichovská dohoda, sovětská okupace) i osudů českých exulantů 

táhnoucích Evropou, aniž by našli ztracený klid. Typické pro její tvorbu 

jsou exkurzy do různých oblastí lidské činnosti i vědních oborů, originálně 

pracuje s mýtem i jazykem, což v souhrnu z jejích próz činí četbu pro 

intelektuálně náročnější čtenáře. 
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Das Werk von Libuše Moníková im Kontext gegenwärtiger 

tschechischer Literatur 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Libuše Moníková, ihrem Werk 

und dessen Wahrnehmung in dem sowohl deutschen, als auch 

tschechischen Kontext. Während sie in Deutschland als anerkannte und 

auch bekannte Schriftstellerin angesehen wird, muss man lediglich 

konstatieren, dass sie in ihrer Heimat solche Anerkennung immer noch 

nicht gefunden hat. Das hängt auch damit zusammen, dass es lange fast 

keine Übersetzungen ihrer Werke ins Tschechische gegeben hat. 

Nach Deutschland ist sie nach dem Jahre 1968 noch als völlig 

unbekannte Frau gegangen; dort hat sie zuerst auf tschechisch mit ihrer 

literarischen Tätigkeit begonnen, bald ist sie jedoch auf das deutsche, das 

ihr grö3ere Distanz zu den behandelten Themen anbietete, übergangen. Sie 

ist Autorin von mehreren von der Kritik hoch geschätzten Prosa-Werken, 

von denen vor allem Die Fassade hervorragt (in zwölf Sprachen übersetzt). 

Daneben hat sie auch eine Menge von Essays geschrieben, die mit ihrer 

Prosa-Tätigkeit eng zusammenhängen. 

Ihr Prosa-Werk hat einen starken autobiographischen Charakter. 

Die Autorin beschäftigt sich fast ausschlie31ich mit ihrer Heimat: eine 

wichtige Rolle spielt ihre Geschichte (vor allem Jahre 1938 und 1968 als 

Jahre des „Verrats"), eine typische Figur ist ein tschechischer Exulant und 

Intelektueller, der durch die Welt zieht und keine Ruhe findet. Typisch sind 

für Moníková auch das Spiel mit Mythen und mit der Sprache oder 

verschiedene Exkursionen in verschiedene Bereiche der menschlichen 

Tätigkeit oder der Wissenschaft. Damit hängt zusammen, das ihr Werk für 

intelektuelle Leser bestimmt ist - es hat sehr viele Schichten zu 

interpretieren. 
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Anotace: 

Diplomová práce Tvorba Libuše Moníkové v kontextu současné 

české literatury analyzuje tvorbu autorky v českém i německém kontextu. 

Práce se skládá ze tří základních částí: 

První kapitola se věnuje především jejímu neobvyklému postavení 

německy píšící autorky českého původu, které se v její tvorbě výrazně 

promítlo. 

Druhá kapitola se zabývá biografií, dále se zaměřuje na jednotlivá 

díla a jejich stručnou interpretaci a kritickou reflexi. 

Poslední kapitola je věnována interpretaci románu Ledová tříšť. 

Důraz je kladen především na analýzu výstavby textu, postav, způsob 

prezentace historie a mýtu. Do popředí se tak dostávají i autobiografické 

momenty. 

Vedoucí práce: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 
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