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druhá kapitola vymezuje pojmy z oblasti literární kritiky, poslední tři kapitoly se pak 
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Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je kritické přijetí románů Američana afghánského 

původu Khaleda Hosseiniho, které se v prvních dvou dekádách našeho století projevily jako 

pozoruhodný kulturní, společenský a do jisté míry i politický fenomén. Jeho knihy, které se 

z větší části odehrávají v jeho původní vlasti, tedy v Afghánistánu, si získaly obrovskou 

čtenářskou oblibu. Po úspěšné prvotině Lovec draků je každý jeho další román netrpělivě 

očekáván a téměř automaticky se stává bestsellerem. Bylo by však chybou spojovat 

s Hosseinim stereotypy, které bestsellery a jejich autory obvykle provázejí.  

Po jedenáctém září roku 2001 se společenská a politická realita nejen západního světa 

výrazně proměnila. Západní a islámský svět začaly být vnímány jako střetávající se civilizace. 

Jedním ze symbolů nepřátelského cizího světa se stal Afghánistán ovládaný nesmírně krutými 

náboženskými fanatiky, kteří poskytovali útočiště úhlavnímu nepříteli Západu – Usámovi bin 

Ládinovi, označovanému za strůjce útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku, 

Pentagon a další cíle.  

V tomto společenském ovzduší se objevil román, jehož primárním čtenářským 

lákadlem bylo právě zasazení do neznámého a nepřátelského Afghánistánu. Prvního vydání 

v pevné vazbě se prodalo několik desítek tisíc výtisků. Poté, co vyšlo paperbackové vydání, a 

knihy si začaly všímat v USA populární čtenářské kluby, prodeje se vyšplhaly do milionů.  

V době, kdy koalice vedená Spojenými státy americkými bojovala v Afghánistánu 

proti Tálibánu, začínala válka v Iráku a nezřídka silně manipulativní mediální výstupy plnily 

každodenně stránky novin i hodiny vysílacího času, četly miliony Američanů příběh, ve 

kterém byli Afghánci vykresleni jako lidské bytosti s myšlenkami, problémy a touhami ne 

nepodobnými těm, jaké znali čtenáři sami. Hosseini seznamoval lidi, kteří do té doby neměli o 

Afghánistán zájem nebo se jejich informace omezovaly na válečné zpravodajství, s dlouhými, 

pohnutými a dramatickými dějinami země, s její kulturou, tradicemi, jazyky i uměním. Dělal 

to mimořádně poutavým způsobem a stvořil postupně řadu literárních děl, které překračují 

hranice afghánského světa a dotýkají se obecně lidských témat, jakými jsou vina, odpuštění, 

morálka, rodina, tradice a modernost, láska a nenávist.  

Není proto jistě bez zajímavosti probrat se recenzemi jeho knih, a to jak těmi z USA, 

tak těmi českými. I u nás totiž zaznamenaly Hosseiniho romány značnou oblibu, a to i přesto, 

že se nás válka v Afghánistánu jistě nedotýká tak silně, jako Američanů, kteří byli dlouhá léta 

jejími přímými a hlavními účastníky, a pro něž znamená nejdelší válku v jejich dějinách.  
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Cílem práce je kvalitativní analýza vybraných recenzí.
1
 Pokusíme se srovnat názory 

jednotlivých recenzentů, najít v nich opakující se motivy, sledovat, čeho si všímají a co 

považují za důležité, co kritizují a co oceňují. Dle možností je cílem také srovnat jakési 

průměrné přijetí americké a české.  

  

                                                 

1
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií: čtyři eseje. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2010, s. 117-125. 
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1. Život a doba: z Afghánistánu do USA  

1.1 Afghánistán před sovětskou okupací  

Obyvatelé západních zemí mají obvykle o Afghánistánu jen velmi omezenou 

představu, formovanou převážně mediálním obrazem posledních přibližně třiceti let. Ty byly 

v této zemi neblaze ovlivněny nejdříve sovětskou okupací, poté dlouhou občanskou válkou, a 

nakonec hrůzovládou Tálibánu, kterou se od invaze v roce 2001 dodnes nepodařilo zcela 

ukončit ani USA a jejich spojencům.
2
 

Je to stát na pomezí západní a jižní Asie, jemuž dominuje pohoří Hindúkuš se 

sedmitisícovými vrcholy. Jeho 32 milionů obyvatel tvoří většinoví Paštuni, Tádžikové, 

Uzbekové, Hazárové a další národnosti, téměř bezvýhradně muslimové. Gramotnost 

nedosahuje ani čtyřiceti procent. Jde o jednu z deseti nejchudších zemí na světě, kde lidem 

běžně chybí čistá voda nebo elektřina. Není známo, že by se Afghánistán v dějinách někomu 

podařilo zcela sjednotit. Dodnes tvoří jeho velkou část kmenová území, kde je moc centrální 

vlády velmi malá. Jeho ekonomiku tvoří z velké části obchod s opiem, ořechy, ovocem, 

vlnou, bavlnou, nebo zemním plynem.
3
 

V devatenáctém století se v Afghánistánu střetly zájmy Velké Británie a carského 

Ruska. Britové se obávali rostoucího vlivu Ruska na Sibiři, ve Střední Asii a v Íránu. Báli se, 

že by Rusové mohli obsadit Afghánistán a ohrožovat britské postavení v Indii. Tak začala tzv. 

Velká hra (Great Game), jejíž součástí byly dvě britsko-afghánské války. Nakonec ale ani 

jedna z velmocí nedokázala Afghánistán ovládnout.
4
 
5
 

Během první světové války byl Afghánistán v obtížné situaci. Po dvou válkách v něm 

logicky panovaly silné protibritské nálady, zároveň se ale emír Habíbulláh nechtěl s Brity 

pouštět do dalšího střetu, a to ani přesto, že k tomu muslimské státy celého světa vyzýval 

osmanský (turecký) sultán, stojící na straně Ústředních mocností (Německa, Rakouska-

Uherska a jejich spojence Bulharska), a přesto, že Afghánistán navštěvovali němečtí a turečtí 

                                                 

2
 MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006.  

3
 The World Factbook - Afghanistan. Central Intelligence Agency [online]. USA, 2015, 15. prosince 

2015 [cit. 2015-12-28]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html 

4
 MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006.  

5
 VOGELSANG, WIllem. Dějiny Afghánistánu. 1. vyd. Praha: Grada, 2010.  
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vyslanci, kteří se snažili přesvědčit emíra ke vstupu do války. Habíbulláh všem tlakům odolal 

a vyhlásil neutralitu.
6
 

Vzápětí po první světové válce přišla ještě třetí, tentokrát velmi krátká britsko-

afghánská válka. Ani ta neskončila pro Brity úspěchem – Afghánistán zůstal nezávislým 

státem a toto jeho postavení se naopak upevnilo. V roce 1923 přijal Afghánistán první psanou 

ústavu ve svých dějinách a stal se tak konstituční monarchií. Ústava zakotvovala, že král je 

vládcem z vůle lidu. Bylo zrušeno mučení, otroctví a nucená práce. Vznikla Státní rada a 

Senát, svou váhu si však nadále uchovávala i tzv. Velká džirga, rada kmenových vůdců. 

Islám, víra drtivé většiny Afghánců, se stal státním náboženstvím. Následovaly pokusy o 

modernizaci a poevropšťující reformy po vzoru tureckého prezidenta Mustafy Kemala 

Attatürka, ty se však setkaly jen s omezeným úspěchem. I ve druhé světové válce zůstal 

Afghánistán neutrální. Následovalo dlouhé období obratného balancování mezi Západem a 

Sovětským svazem a také hospodářských experimentů, jejichž cílem bylo spojit dohromady 

tržní a plánované hospodářství. V zemi tak zároveň působily západní firmy i domácí 

soukromé společnosti a zároveň byly vyhlašovány pětiletky. V roce 1973 svrhla skupina 

armádních důstojníků krále Záhira a vyhlásila republiku, kterou v roce 1978 nahradil zase 

nový, tentokrát socialistický režim. Jeho představitel Hafízulláh Amín se rozhodl dovést zemi 

od feudalismu rovnou k socialismu tak jako v Sovětském svazu. S touto snahou byl spojen 

teror, kterým proti sobě Amín poštval široké vrstvy obyvatel. Na pomoc proti svým 

protivníkům dokonce několikrát požádal Sověty o ozbrojenou intervenci. K té došlo 

v prosinci roku 1979.  

1.2 Afghánistán za sovětské okupace 

Sovětská vláda se obávala pádu socialistického režimu v Afghánistánu, protože by 

podkopal její ideologii, ale i z jiných, prozaičtějších důvodů. V Íránu proběhla v roce 1979 

islámská revoluce, jejímž výsledkem byl režim nepřátelský jak k USA, tak i k Sovětskému 

svazu. Další nepředvídatelný stát na jižní hranici si SSSR logicky nepřál. Už před vpádem 

vojsk, v roce 1978 podepsali Sověti s Afghánistánem smlouvu o přátelství, dobrém sousedství 

a spolupráci, která mimo jiné umožňovala i vojenský zásah. Na tu se odvolali, když 

Afghánistán obsadili. Splnil se tím dávný ruský cíl vojensky zemi ovládnout. 

                                                 

6
 Ve zbytku kapitoly se autor opírá o dvě výše zmíněné knihy o historii Afghánistánu.  

MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006.  

VOGELSANG, WIllem. Dějiny Afghánistánu. 1. vyd. Praha: Grada, 2010.  
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Z československého exilu se přes Moskvu vrátil komunista Babrak Karmal a chopil se se 

sovětskou podporou vlády. Propustil 15 000 politických vězňů uvržených do žaláře za Amína. 

Snažil se naklonit si obyvatelstvo tvrzeními, že nová vláda bude respektovat islám, kmenové 

zvyky i osobní vlastnictví. Ozbrojené povstání v roce 1980 násilím potlačil. I přesto se musel 

potýkat se skupinami partyzánů, kteří vedli proti komunistům džihád, tzv. mudžáhidů, kteří 

do země přicházeli ze zahraničí.   

V sovětské armádě bylo mnoho vojáků ze středoasijských sovětských republik. Sověti 

se domnívali, že tito vojáci budou Afgháncům bližší, po vlně dezercí je však museli stáhnout. 

Mezinárodní společenství s okupací Afghánistánu nesouhlasilo. V této věci se shodly západní 

státy v čele s USA i muslimské země. Vedlo to mimo jiné k bojkotu moskevské olympiády 

v roce 1980.  

V hospodářské a společenské oblasti se nová vláda opět pokoušela vnutit Afgháncům 

komunistické reformy, hlavně co se týče zemědělství. Narážela při tom na více či méně 

násilný odpor a také naprostou nevzdělanost většiny obyvatel. Industrializace postupovala 

pomalu, alfabetizační programy (výuka čtení a psaní) se zadrhávaly, životní úroveň se 

nezlepšovala. 

Komunistická vláda narážela na odpor téměř všech vrstev společnosti. Vadila 

stoupencům monarchie, kmenovým náčelníkům, velkostatkářům i duchovním. V době 

sovětské okupace opustilo zemi až šest milionů lidí. Uprchlíci mířili především do Pákistánu a 

Íránu.  

Mnozí z nich se vraceli jako partyzáni bojující proti komunistům ve jménu islámu. 

Vzniklo sedm hlavních odbojových skupin:  

 Islámská strana vedená Gulbuddínem Hekmatjárem 

 Islámská strana Afghánistánu vedená Júnusem Chálisem 

 Islámská jednota za osvobození Afghánistánu vedená Abdurrasúlem Sajjáfem 

 Islámské společenství Afghánistánu vedené Burhánuddínem Rabbáním 

 Hnutí islámské revoluce v Afghánistánu vedené Muhammadem Nábím 

Muhammadím 

 Fronta národního osvobození pod vedením Sibghatulláha Mudžaddadího 

 Národní afghánská fronta islámu vedená Sajjídem Ahmadem Gajláním  

Některé uprchlické tábory se časem proměnily ve výcviková střediska pro 

mudžahedíny. Pákistán, USA, Velká Británie, Francie, Izrael, Saúdská Arábie, Egypt nebo 
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Čína na provoz těchto středisek finančně přispívaly, posílaly jim instruktory, zbraně a 

výbušniny.  

Mezi lety 1980 a 1988 válčil kábulský režim a sovětské síly proti mudžáhidům. Ani 

jedné ze stran se dlouhodobě nedařilo nad tou druhou vítězit. Za komunisty stál zdánlivě 

nevyčerpatelný Sovětský svaz, za mudžahedíny pak USA nebo Pákistán. Už v roce 1982 byla 

v Ženevě zahájena jednání mezi Pákistánem a kábulskou vládou. Do těch se zapojoval 

Sovětský svaz i USA, zástupci mudžahedínů však chyběli. K určitému pokroku však došlo až 

v roce 1985, kdy se generálním tajemníkem sovětské komunistické strany stal reformista 

Michail Gorbačov, který poněkud uvolnil přístup země k afghánské válce.  

V roce 1986 byly podepsány tzv. dohody o politickém urovnání situace kolem 

Afghánistánu. Velkým předmětem sporů byl termín odchodu sovětských vojsk. Nakonec 

Sověti prohlásili, že své síly stáhnou do poloviny února roku 1989, což více či méně dodrželi. 

Pákistán se zavázal nadále neposkytovat útočiště nepřátelům afghánské vlády a zdržet se 

jakékoli formy intervence. Vznikla prozatímní vláda, jejímž předsedou byl zvolen 

fundamentalistický zástupce Islámské jednoty za svobodu Sajjáf. Exilovým prezidentem se 

stal umírněný šéf Fronty národního osvobození Mudžaddadí. Spory mezi sedmi odbojovými 

skupinami se však spíše prohlubovaly, než zmírňovaly. Brzy přerostly v krvavou občanskou 

válku.  

1.3 Vzestup Tálibánu a boj proti němu  

V Afghánistánu sloužilo asi 750 000 sovětských vojáků, z nichž více než 13 000 bylo 

zabito a asi 37 500 zraněno. Většina z nich nechápala, proč mají vůbec v Afghánistánu 

bojovat. Nemohli věřit sovětské propagandě, ale ani afghánským komunistům, z nichž mnozí 

měli příbuzné u mudžahedínů. Afghánský debakl byl nakonec jedním z vlivů, které přispěly 

k rozpadu Sovětského svazu.  

Po odchodu Sovětů ovládal velká afghánská města i nadále prosovětský prezident 

Nadžíbulláh, zatímco asi tři čtvrtiny venkova byly pod kontrolou polních velitelů. Ti ovšem 

neměli společné politické cíle – někteří z nich si přáli vytvořit království, jiní republiku a další 

islámskou teokracii. I poté, co už byli Sověti pryč, dostávali zbraně od Spojených států. 

V roce 1992 Nadžíbulláh prohlásil, že je ochoten odstoupit, ale na to už bylo příliš pozdě. 

Opozice dobyla Kábul a moc ve městě převzali mudžahedíni. Ti začali vzápětí bojovat mezi 

sebou v bitvě o hlavní město zemřelo asi 50 000 civilistů. Odhadem polovina domů byla 

zničena.  
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Do chaosu v roce 1994 zasáhlo hnutí Tálibán, do kterého dobrovolně vstupovali muži 

z Afghánistánu i Pákistánu. Zpočátku chtěli dosáhnout hlavně klidu a pořádku a mysleli si, že 

se to podaří jedině tehdy, pokud budou postupovat podle nejpřísnějších pravidel ortodoxního 

islámu. Rekrutovali se z řad uprchlíků, kteří během sovětské okupace odešli do Pákistánu a 

dostali se do mudžahedínských výcvikových táborů podporovaných USA a dalšími státy. 

Název Tálibán je perský plurál slova tálib (student, hledač vědění). Mnozí členové Tálibánu 

byli totiž původně studenty náboženských škol, tzv. madras. Ideologie Tálibánu vychází 

částečně z wahhábismu, islámského směru, který hlásá očištění náboženství a návrat 

k nejstarším tradicím, částečně pak také z myšlenek pákistánského hnutí Džamíjate ulamáje 

islámí, které zdůrazňuje přísné dodržování náboženských pravidel a omezení, zejména těch, 

které pocházejí od sunnitské sekty hanafitů.  

Wahhábismus je dnes oficiální ideologií Saúdské Arábie, odkud pocházel Usáma bin 

Ládin, milionář z bohaté rodiny podnikající ve stavebnictví, který založil organizaci určenou 

k verbování a financování dobrovolníků z celého světa do protisovětské války v 

Afghánistánu. 

 Pro Tálibán bylo jediným právním kodexem tradiční islámské právo šaría. 

Následovali svého vůdce Muhammada Umara (Mullu Umara), který se prohlásil „Knížetem 

věřících.“  

USA se od odchodu Sovětů o Afghánistán zajímaly méně. Poskytovaly prostředky 

humanitárním organizacím, které do Afghánistánu směřovaly potravinovou a jinou pomoc. 

Držely se také podpory Pákistánu, který od poloviny roku 1994 tajně pomáhal Tálibánu. 

K tomu se časem přidávali bojovníci z mnoha zemí včetně Saúdské Arábie, Jemenu, Iráku, 

Čečenska nebo Indonésie. Chtěli padnout v boji s nepřáteli islámu, stát se šahídy (mučedníky) 

a přijít do ráje.  

Na podzim roku 1994 pronikali bojovníci Tálibánu z Pákistánu na afghánské území. 

Brzy dobyli město Kandahár, kde si zřídili základnu. V jeho okolí nastal po dlouhé době klid, 

což místní obyvatelé ocenili, nebylo totiž nutné na každé cestě platit mýtné místním velitelům 

a banditům. Příchod Tálibánu vzbudil nadšení a místní se přidávali do jeho řad, protože 

doufali, že jim konečně přinese mír. V létě roku 1995 už hnutí ovládalo osm provincií na jihu 

země a dobylo město Herát. Na podzim roku 1996 už drželo i všechny východní provincie a 

obklíčený Kábul tak padl Tálibánu do rukou v podstatě bez boje. Zisk hlavního města mu 

umožnil postupně ovládnout 90 % afghánského území. Bezvládí skončilo, loupeživé přepady 

ustaly, krádeže a únosy se tvrdě trestaly. Tálibán se zpočátku násilí na obyvatelích 
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nedopouštěl, naopak bojoval s korupcí a dokonce zakázal pěstovat mák na opium. Tento 

pokrok byl však vykoupen zavedením nesmírně přísných pravidel. Vůdce Muhammad Umar 

zavedl tresty jako bičování, kamenování, utínání rukou a veřejné popravy. Mužům přikázal 

nosit plnovous předepsané délky, ženám uložil nošení burky, oděvu, který zakrývá i celou 

tvář kromě očí, zakázal jim sportovat, chodit do školy, pracovat nebo podstoupit lékařské 

ošetření od muže, čímž jim prakticky upřel veškerou zdravotní péči. Zakázáno bylo televizní 

vysílání, televizory se ničily, rozhlas vysílal pouze zprávy a náboženské pořady, nesmělo se 

fotografovat, hrát hudbu, zpívat ani tančit. V roce 2001 pak hnutí zdemolovalo obří sochy 

Buddhů v Bamjánu, částečně z náboženských důvodů, a částečně proto, aby se pomstilo 

celému světu za ekonomické sankce uvalené na Afghánistán Organizací spojených národů.      

Umar si svým fanatismem a fundamentalismem získal obdiv militantních islamistů po 

celém světě. Pod jeho vedením byl ale Afghánistán v mezinárodní izolaci. Tálibán se tak 

začal dostávat do stále větší závislosti na bývalém spojenci Američanů z protisovětské války, 

vůdci teroristické organizace Al-Káida (Základna) Usámovi bin Ládinovi, který Umara 

vysoce předčil svým vzděláním i společenským postavením. Afghánistán se stal bezpečným 

útočištěm Al-Káidy. Organizace si zde zřídila výcvikové tábory, kde cvičila své teroristy.  

Dne 11. září 2001 uneslo devatenáct teroristů, většinou Saúdové, čtyři letadla ve 

Spojených státech. Dvě z letadel zasáhla budovy Světového obchodního centra v New Yorku, 

jedno narazilo do Pentagonu a čtvrté se zřítilo v Pensylvánii. Zemřelo asi 3 000 lidí. Teroristé 

jednali na rozkaz Usámy bin Ládina. Spojené státy pod vedením George W. Bushe vyhlásily 

globální „válku proti teroru.“ Prvním krokem mělo být zničení Al-Káidy. Spojené státy proto 

začaly stupňovat tlak na Afghánistán, aby vydal Usámu bin Ládina. To se nestalo. Spojené 

státy tak začaly vyzbrojovat tzv. Severní alianci, tedy Uzbeky, Tádžiky a Hazáry, protivníky 

Tálibánu. Někteří tradiční kmenoví vůdci se začali obracet proti Tálibánu, protože tušili, že 

přijde útok Američanů, kterým nebude možno vzdorovat. V říjnu roku 2001 začali Američané 

a Britové bombardovat Afghánistán. Severní Aliance dobyla město Mazáre Šaríf a později 

celý sever země. Do prosince téhož roku byla většina Afghánistánu od Tálibánu osvobozena. 

Jeho šéfové většinou uprchli, stejně jako Usáma bin Ládin. Novým prezidentem udělali 

Američané Hamída Karzaje, příznivě nakloněného paštunského kmenového vůdce z jižního 

Afghánistánu. V roce 2004 přijala „lója džirga,“ tradiční velká rada zástupců kmenů, novou 

ústavu, která měla zaručovat všeobecné volby a rovná práva pro všechny Afghánce. Na jejím 

základě se konaly prezidentské volby, které vyhrál už úřadující Hámid Karzaj. Zdravotní péče 

se zlepšila, děti začaly chodit do školy, opravovaly se silnice a budovala se národní armáda.  
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Na základě dohody z Petersbergu u Bonnu dala Rada bezpečnosti OSN vzniknout 

mezinárodním mírovým sborům ISAF (International Security Assistance Force). Jejich 

součástí byly hlavně americké a britské jednotky, ale také Němci, Italové, Francouzi a další 

členové NATO. V horách se však nadále ukrývali členové Tálibánu i Al-Káidy připravení 

útočit a zažehnout nové kolo války. Někteří kmenoví náčelníci začali dávat najevo svou 

nespokojenost s mnohonárodnostním složením Severní aliance a vlády, která z ní vzešla, a 

pomalu se přikláněli k paštunskému Tálibánu.  

Po letech bojů v roce 2014 USA a NATO oficiálně ukončily svou vojenskou 

přítomnost v zemi
7
. Přestože byly utraceny stovky miliard dolarů, 3 500 koaličních vojáků a 

desítky tisíc civilistů zemřelo, Tálibán v současnosti ovládá více území než kdykoli od roku 

2001, kdy byl svržen. Demokracie v Afghánistánu zůstává velmi křehká
8
. 

V roce 2011 americký prezident Barack Obama oznámil, že komando Navy Seals 

zabilo v Pákistánu Usámu bin Ládina.
9
 V roce 2013 pak zemřel i vůdce Tálibánu Muhammad 

Umar
10

. Nahradil ho Akhtar Mansúr.
11

 

1.4 Khaled Hosseini mezi dvěma světy 

Khaled Hosseini se narodil v roce 1965 v Kábulu do rodiny učitelky perštiny a 

diplomata afghánského ministerstva zahraničí. V roce 1976 se rodina kvůli otcově 

diplomatickému poslání přestěhovala do Paříže, odkud už se po začátku sovětské okupace 

Afghánistánu v roce 1980 nevrátila. Hosseiniovi získali politický azyl ve Spojených státech a 

začali nový život v kalifornském San Jose. Khaled Hosseini tam navštěvoval střední školu, 

později získal bakalářský titul z biologie na Santa Clara University a nakonec titul doktora 

                                                 

7
 U.S. formally ends the war in Afghanistan. CBS News [online]. 2014 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://www.cbsnews.com/news/america-formally-ends-the-war-in-afghanistan/ 

8
 Afghanistan War: Just what was the point? CNN [online]. 2016 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://edition.cnn.com/2016/02/25/asia/afghanistan-war-analysis/ 

9
 Obama Announces Killing of Osama bin Laden. New York Times [online]. 2011 [cit. 2016-04-03]. 

Dostupné z: http://thelede.blogs.nytimes.com/2011/05/01/bin-laden-dead-u-s-official-says/ 

10
 Mullah Omar: Taliban leader 'died in Pakistan in 2013'. BBC [online]. 2015 [cit. 2016-04-03]. 

Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-asia-33703097 

11
 Who is 'new Taliban leader' Mullah Akhtar Mansoor? The Telegraph [online]. 2015 [cit. 2016-04-03]. 

Dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/11773559/Who-is-new-Taliban-

leader-Mullah-Akhtar-Mansoor.html 
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medicíny na University of California v San Diegu. Mezi lety 1996 a 2004 vykonával 

lékařskou praxi.
12

 

V roce 2001 začal na základě starší povídky inspirované zprávou o tálibánském 

zákazu tradičního pouštění draků psát první román Lovec draků, v originále The Kite 

Runner
13

. Po šesti měsících práce přišly tragické události 11. září a obrovský zájem o 

Afghánistán, který knize po jejím dokončení paradoxně velice pomohl.
14

 

Byla vydána v roce 2003 a po postupném získávání popularity ve čtenářských klubech 

a nezávislých knihkupectvích se stala mezinárodním bestsellerem
15

 prodávaným 

v přinejmenším sedmdesáti zemích. Strávila více než sto týdnů v žebříčku bestsellerů New 

York Times.
16

 Filmová adaptace režiséra Marka Forstera z roku 2007 byla nominována na 

Oscara za hudbu, na Zlaté glóby za nejlepší cizojazyčný film a hudbu a na ceny BAFTA za 

nejlepší cizojazyčný film a nejlepší scénář podle knihy.
17

 

Druhý román Tisíce planoucích sluncí zůstal na prvním místě žebříčku New York 

Times patnáct týdnů a v žebříčku zůstala skoro celý rok. Obou knih dohromady se po světě 

prodalo asi 38 milionů výtisků. Zatím posledním Hosseiniho románem je A hory odpověděly 

z roku 2013.
18

  

                                                 

12
 Biography. Khaled Hosseini [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: 

http://khaledhosseini.com/biography/ 

13
 'Kite Runner' Author On His Childhood, His Writing, And The Plight Of Afghan Refugees. Radio 

Free Europe / Radio Liberty [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: http://www.rferl.org/content/interview-kite-

runner-afghan-emigre-writer-khaled-hosseini/24621078.html 

14
 The “Kite Runner” controversy. Salon [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: 

http://www.salon.com/2007/12/09/hosseini/ 

15
 Before 'The Kite Runner,' Khaled Hosseini had never written a novel. But with word of mouth, book 

sales have taken off. SFGate [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: 

http://www.sfgate.com/entertainment/article/Before-The-Kite-Runner-Khaled-Hosseini-had-2723270.php#page-

2 

16
 Biography. Khaled Hosseini [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: 

http://khaledhosseini.com/biography/ 

17
 The Kite Runner (2007). IMDb [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: 

http://www.imdb.com/title/tt0419887/?ref_=ttawd_awd_tt 

18
 Biography. Khaled Hosseini [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: 

http://khaledhosseini.com/biography/ 



12 

 

Khaled Hosseini se v roce 2006 stal vyslancem dobré vůle Úřadu vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky. Vede také svou vlastní nadaci a humanitární organizaci, jejímž 

prostřednictvím pomáhá obyvatelům Afghánistánu.   

Je ženatý a má dvě děti.
19

  

2. Pojem literární publicistika a kritika  

Chceme-li se zabývat kritickým přijetím Hosseiniho románů, je třeba si nejprve ujasnit 

některé základní pojmy. Prvním z nich je pojem literární kritika. Literární kritikou rozumíme 

studium, hodnocení a interpretaci literárních děl. Je úzce spojena s literární teorií a obecně 

literární vědou, která se zabývá literaturou jakožto uměleckým dílem a odhlíží od 

sociologických a jiných aspektů tvorby. Literární věda vznikla v novověku, kdy se vydělila 

z poetiky, rétoriky a filologie na jedné straně a filosofie či teologie na straně druhé. V 

Lexikonu teorie literatury a kultury je kritik popisován jako prostředník mezi autorem a 

čtenáři, jehož úlohou je sledovat dění v literatuře a radit veřejnosti, která by se jinak ztratila 

ve velkém množství nových titulů. Pod heslem „literární kritika“ je zmiňován T. G. Masaryk, 

který „dbal o to, aby literatura byla ve svém posuzování viděna v širších souvislostech.
20

“ To 

je v rozporu se směry literární kritiky převládajícími ve dvacátém století, jako je ruský 

formalismus, anglosaská tzv. Nová kritika či strukturalistická kritika. Všechny tyto směry 

odhlížejí od záměrů autora či reakce čtenářů, dvou určujících prvků efektu literárního díla, 

které je především lidskou komunikací.  

Northrop Frye ve své Anatomii kritiky obhajuje postavení literární kritiky coby vědy, 

když říká:  

„Pouhá možnost vědeckosti v literární kritice se zdá absurdní, když máme tucty 

naučných magazínů o literatuře a vědeckými postupy v literatuře se zabývají stovky učenců. 

Vědecky se ověřují fakta, pro vědecké účely se využívají dřívější autority, vědecky se 

zkoumají celé obory a vědecky se připravují texty k vydání. Vědecká je struktura prozódie, 

                                                 

19
 Khaled Hosseini on writing, family and unlikely inspiration. The Globe and Mail [online]. [cit. 2016-

01-03]. Dostupné z: http://www.theglobeandmail.com/arts/books-and-media/khaled-hosseini-on-writing-family-

and-unlikely-inspiration/article12047739/ 

20
 NÜNNING, Ansgar a kol. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - osobnosti - základní pojmy. 

Vyd. 1. Brno: Host, 2006, s. 455-457. 
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fonetiky i filologie. Takže buď je literární kritika rovněž věda, nebo všichni ti velmi vzdělaní 

a inteligentní vědci marní čas s nějakou pseudovědou podobnou frenologii.
21

“ 

Zároveň ovšem chápe, že literatura se nepíše, aby byla vědecky zkoumána, ale aby 

přinesla či zprostředkovala čtenáři myšlenky a pocity: 

„Chceme-li mít k literatuře bližší vztah a chceme-li ji náležitě „ocenit,“ obracíme se na 

literárního publicistu. (…) Úkolem literárního publicisty je ilustrovat, jak člověk vkusu 

literaturu prožívá a hodnotí, a tak ukázat, jak má literaturu přijímat společnost.
22

“  

Lexikon teorie literatury a kultury nezná pojem recenze. Právě ten je však pro tuto 

práci klíčový. Recenze, z latinského re-censeō (znovu posuzovat, hodnotit, doporučovat) je, 

jak etymologie napovídá, posouzení či zhodnocení literárního díla. Všichni recenzenti, jejichž 

recenzemi se tato práce zabývá, jsou literární publicisté, nikoli literární kritici nebo literární 

vědci. Jejich úkolem je, jak píše Frye, ilustrovat, jak člověk vybavený určitým vkusem 

prožívá a hodnotí literaturu. Khaleda Hosseiniho, jehož romány jsou předmětem našeho 

zájmu, nevnímají jako autora tzv. vysoké literatury, ale spíše jako nadaného vypravěče a 

pozoruhodný kulturní a sociální fenomén. Jeho knihy pak hodnotí z hlediska uměleckého, ale 

také politického a společenského, což jsou aspekty, jejichž zanedbání by logicky vedlo 

k naprostému nepochopení Hosseiniho knih.  

Pokusili jsme se provést kvalitativní analýzu vybraných recenzí na Hosseiniho díla. 

Opírali jsme se při tom o publikaci Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské Metody 

výzkumu médií. Podle ní by se ten, kdo analýzu provádí, měl snažit odkrýt jak zjevný, tak i 

skrytý význam jednotlivých prvků sdělení, vykládat je s ohledem na kulturní, politické, 

historické či společenské okolnosti a všímat si jak jejich denotativní, tak i konotativní úrovně.
 

23
      

Recenze pocházejí z celostátních i regionálních deníků a kulturních, společenských či 

politických časopisů z České republiky, USA a Kanady.  

                                                 

21
 FRYE, Northrop. Anatomie kritiky: čtyři eseje. Vyd. 1. Brno: Host, 2003, s. 23.  

22
 FRYE, Northrop. Anatomie kritiky: čtyři eseje. Vyd. 1. Brno: Host, 2003, s. 24. 

23
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií: čtyři eseje. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2010, s. 117-125. 
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3. Ohlas románu Lovec draků v USA a v českém 

překladu 

3.1 Román Lovec draků  

Lovec draků, Hosseiniho prvotina z roku 2003, začíná v sedmdesátých letech 

minulého století v bohaté čtvrti v severním Kábulu. Hlavní hrdina Amír, dvanáctiletý chlapec, 

vyrůstá v honosné vile svého otce, zámožného obchodníka, bez matky, zato se dvěma sluhy – 

Alím a jeho synem Hasanem, šíitskými Hazáry. Amír a Hasan jsou přátelé a veškerý čas tráví 

spolu. Amír přitom ovšem někdy hřeší na to, že Hasan je negramotný a že jeho postavení je 

podřízené. V každoročním souboji papírových draků se šňůrami obalenými skelnou drtí, 

tradiční zábavě afghánských chlapců, Amír s Hasanovou pomocí zvítězí. Hasan se vydá spletí 

uliček, aby pro svého pána a zároveň kamaráda získal draka poraženého soupeře, narazí ale na 

sadistického Ásefa a jeho nohsledy.  

Ásef je výrostek, který v ulicích šikanuje mladší nebo slabší děti. Často je přitom 

ponižuje za příslušnost k některé z afghánských etnických skupin, které považuje za 

podřadné, tak jako například šíitské Hazáry. S Hasanem už má svou zkušenost – malý Hazár 

Ásefovi při jednom z dřívějších střetnutí pohrozil svým prakem, čímž odvrátil blížící se 

výprask. Když ho tyran potkává samotného s drahocenným drakem v rukou, řekne si o něj. 

Jenže oddaný Hasan odmítá draka dát. Za to ho Ásef v postranní uličce potupně znásilní. 

„Mám chuť odpouštět. Co tomu říkáte, hoši?“ 

„Že je to od tebe velkomyslné,“ zablekotal Kamal. „Zvlášť vzhledem k tomu, že se posledně 

choval tak nezdvořile.“ Snažil se vystupovat jako Ásef, ale hlas se mu chvěl. Pochopil jsem: 

nemá strach z Hasana, to ne, ale má strach z toho, k čemu možná Ásef směřuje. Ten máchl 

velkoryse rukou. „Bachšída. Je ti odpuštěno. Nadobro.“ Ztlumil trochu hlas. „Samozřejmě 

nic na světě není zadarmo, mé odpuštění tě bude něco stát.“ 

„To je spravedlivý požadavek,“ řekl Kamal.  

„Nic není zadarmo,“ dodal Walí. 

„Máš štěstí, Hazáre,“ prohodil Ásef a přistoupil o krok blíž k Hasanovi. „Protože dneska tě 

to bude stát jen toho modrého draka. Je to spravedlivý požadavek, hoši, co myslíte?“ 

„A šlechetný,“ řekl Kamal. I z toho místa, kde jsem stál, jsem viděl, jak se Hasanovi v očích 

objevil strach, ale zavrtěl hlavou. „Amír aghá dnes vyhrál a já jsem mu toho draka ulovil. 

Získal jsem ho poctivě. Je to jeho drak.“ 
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„Věrný Hazár. Věrný jako pes,“ prohodil Ásef. 

Kamalův smích se nervózně zadrhl. 

„Ale než se pro něho obětuješ, zamysli se: udělal by on pro tebe totéž? Nedivil ses někdy, proč 

tě nezve, ať si jdeš hrát, když má návštěvu? Proč si s tebou hraje jen, když nikoho jiného 

nemá? Povím ti proč, Hazáre. Protože pro něj nejsi nic než ošklivé domácí zvířátko. Něco na 

hraní, když se nudí, co může zkopat, když se naštve. Nenamlouvej si, že pro něho znamenáš 

víc.“ 

„Jsme s Amírem aghá kamarádi,“ řekl Hasan. Celý zrudl. 

„Kamarádi?“ rozesmál se Ásef. „Ty blázne ubohá! Jednoho dne se probereš a poznáš, jakého 

v něm máš kamaráda. A teď dost. Dej nám toho draka.“ Hasan se sklonil a popadl kámen. 

Ásef sebou trhl. Ustoupil o krok a zůstal stát. „Máš poslední možnost, Hazáre.“ 

Hasan mu odpověděl tím, že se rozpřáhl rukou, v níž držel kámen. 

„Jak chceš.“ Ásef si rozepnul zimník, svlékl jej, pomalu a s rozmyslem odložil ke zdi. 

Otevřel jsem ústa a skoro něco řekl. Skoro. Celý můj život by pak možná probíhal jinak, 

kdybych něco řekl. Já však mlčel. Jen jsem se díval. Neschopen pohybu. 

Ásef pokynul a druzí dva kluci se rozestoupili, utvořili půlkruh a uvěznili tak Hasana v uličce. 

„Rozmyslel jsem si to,“ řekl Ásef. „Nechám ti toho draka, Hazáre. Nechám ti ho, aby ti 

navždycky připomínal, co s tebou teď udělám.
24

“ 

Amír děsivou scénu pozoruje z úkrytu, ale neodváží se zasáhnout a dá se na útěk.  

Později mu Hasanova přítomnost v domě znovu a znovu připomíná bolestné selhání, a 

tak požádá otce, aby oba sluhy propustil. Otec zareaguje velmi emocionálně a návrh okamžitě 

smete ze stolu.  

Na začátku osmdesátých let obsadí Afghánistán Sověti a Amír s otcem utíkají do 

USA. Hasana a Alího nechávají ve vlasti. Zapojí se do kalifornské afghánské komunity, otec, 

v Afghánistánu vážený podnikatel, pracuje u benzinové pumpy nebo prodává na tržišti, 

zatímco Amír studuje na univerzitě a potkává svou budoucí manželku, rovněž Afghánku. 

V devadesátých letech zazvoní Amírovi, tou dobou už úspěšnému spisovateli, telefon. 

Hlas na druhém konci ho vyzývá, aby přijel do Afghánistánu a napravil cosi z minulosti. Amír 

tuší, o co jde a vydává se na cestu, jenže Afghánistán už dávno není světu otevřené království, 

ale zničená země, peklo na zemi, kterému vládnou krutí náboženští extremisté – Tálibán.  

Amírovi se podaří najít Hasanova syna Sohrába, který se po smrti otce stal sexuálním 

otrokem vysoce postaveného Táliba. Amír si při osobním setkání s hrůzou uvědomí, že jde o 

                                                 

24
 HOSSEINI, Khaled. Lovec draků. V českém jazyce vyd. 2. Voznice: Leda, 2009, s. 75 - 76. 



16 

 

pedofilního sadistu Ásefa, který už před lety snil o Afghánistánu „očištěném“ od Hazárů. Ásef 

hraje s Amírem krutou hru – nabídne mu o chlapce bojovat. V nerovném souboji přijde Amír 

málem o život. Před smrtí ho zachrání až Sohráb, který na poslední chvíli zasáhne s klasickou 

klukovskou zbraní – obyčejným prakem, kterým Ásefa trefí do oka a umožní tak sobě i 

Amírovi utéci.  

V poslední části knihy se Sohráb v USA vzpamatovává ze zneužívání a zvyká si na 

nové prostředí obklopený láskyplnou péčí Amíra a jeho ženy Sorajji, kteří ho přijali za syna.  

Styl románu je obdivuhodně civilní. Autor se nesnaží čtenáře ohromit svou slovní 

zásobou ani naopak holými větami – zkrátka vypráví, protože cokoli jiného by rušilo. Zvolil 

si strukturu, která dokonale odpovídá tomu, co chce sdělit.  

Tón, který volí, je soucitný, trochu nostalgický. Vyhýbá se sarkasmu a nadhled má jen 

takový, aby nepůsobil odtažitě, jakoby se ho děj netýkal.  

Děj sledujeme z pohledu hlavního hrdiny Amíra. Autor používá ich-formu. 

3.2 Ohlas románu Lovec draků  

Román po počátečních potížích získal status bestselleru, existuje proto mnoho 

mediálních výstupů o něm. Vybrali jsme pět amerických a čtyři české recenze, přičemž jsme 

kladli důraz na dostatečný rozsah textů a pestrost témat, na která se recenzenti zaměřují, a 

také význam a dosah periodik, kde se jejich hodnocení objevují.  

Američtí recenzenti knihu vesměs chválili. Edward Hower v New York Times napsal:  

„Hosseiniho popis předrevolučního Afghánistánu v sobě má vřelost a humor, ale také napětí 

pramenící z třenic mezi různými etnickými skupinami v zemi. Amírův otec, neboli bábá, 

zosobňuje vše, co je na dominantním národě Paštunů bezohledné, smělé a arogantní. Nic 

nemá radši, než když může sledovat afghánský národní sport buzkaší, při kterém se jezdci na 

koních zraňují při zápase o mrtvolu kozy. Je však dostatečně štědrý a tolerantní, aby 

respektoval umělecké sklony svého syna a aby se k ‚neurozenémuʻ sluhovi Hasanovi choval 

s velikou vlídností – dokonce mu zařídí operaci rozštěpu patra.
25

“ 

S tím nemůže pozorný čtenář románu tak docela souhlasit. Bábá Amírovy umělecké 

sklony sice toleruje, určitě je ale nepodporuje a jeho zjemnělou povahou upřímně pohrdá. 

                                                 

25
 HOWER, Edward. The Servant. The New York Times. 2003, (3. srpna), s. 4. Všechny překlady 

anglickojazyčných recenzí jsou vlastní.  



17 

 

Jeho dobré zacházení s Hasanem nepramení jen z jeho štědrosti, ale také z pocitu viny, je to 

totiž ve skutečnosti jeho syn. 

Hower upozorňuje na pozoruhodné části knihy, které popisují život afghánských 

přistěhovalců v Kalifornii:  

„V době, kdy zemi začíná sužovat občanská válka, si náctiletý Amír a jeho otec zachraňují 

život útěkem. V Kalifornii bábá pracuje na benzínové pumpě, aby umožnil synovi vystudovat. 

O víkendech prodává ta bleším trhu věci z druhé ruky. I tyto zážitky Hosseini živě popisuje, 

vypráví o bývalých profesorech a doktorech, kteří se setkávají při smlouvání se zákazníky o 

portréty Elvise na černém sametu.
26

 

Ačkoli jsou chudí, afghánští imigranti udržují starobylé hodnoty cti a hrdosti. A i když Amír 

dospěje v muže a pohodlně vpluje do amerického života, stejně jako do šťastného manželství, 

ostuda z jeho minulosti ho pronásleduje i nadále. Bojí se o Hasana a přemýšlí, co s ním 

v Afghánistánu je.
27

“  

Tak jako mnozí další recenzenti, i Hower si všímá některých méně pravděpodobných 

prvků zápletky. Svou recenzi ovšem přesto uzavírá chválou:  

„Když se Amír setkává se svým starým nepřítelem, teď už mocným členem Tálibánu, román 

sklouzává k dějovým zvratům, které by slušely spíše lidové pověsti než modernímu románu. 

Nakonec nás však přesvědčuje Amírův soucit a jeho odhodlanost odčinit svou mladickou 

zbabělost. 

V Lovci draků nám Hosseini nabízí živý a vtahující příběh, který nám připomíná, jak dlouho 

už se jeho lidé snaží zvítězit nad silami zla – silami, které je ohrožují dodnes.“ 

Ronny Noor v časopise World Literature Today suše převypráví děj, načež se věnuje 

spíše politice, než literatuře: 

„Tento živě napsaný a často dojemný román nám dává přesný obrázek nejen ruských zločinů, 

ale také těch, kterých se dopouštěla Severní aliance a Tálibán. Skutečně je to ‚úžasný debut,ʻ 

jak píše Boston Globe, ale pouze pokud k němu přistupujeme jako k románu o vině a pokání, 

o synovi, který chce odčinit hřích otce. Pokud jde o válku v Afghánistánu, dostáváme 

selektivní, zjednodušený, možná až prostoduchý obraz. Hosseini nám například říká, že za 

Tálibánem stáli ‚Arabové, Čečenci a Pákistánci.ʻ Nezmiňuje CIA ani Zbigniewa 

                                                 

26
 Na americkém venkově jsou populární obrazy na černém sametu, které většinou zobrazují Elvise, 

Johna Waynea, Indiány, kovboje, vlky, nebo psy, kteří hrají poker. V USA jsou synonymem kýče. Rozšířily se 

v sedmdesátých letech dvacátého století, kdy jejich móda přišla z Mexika.  

27
 HOWER, Edward. The Servant. The New York Times. 2003, (3. srpna), s. 4. 
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Brzezinského, poradce prezidenta Cartera, jehož proklamovaným cílem bylo, podle Pankaje 

Mishry v jarním vydání Cranty v roce 2002, ‚zasít sračky u Sovětů na dvoře.
28

ʻ“ 

Noor vyjadřuje také nedůvěru v poklidné řešení krize: 

„Bohužel to je asi tak všechno, čím se Karzaj (prezident Afghánistánu 2001-2014) proslavil – 

oblečením, jako někde v Holywoodu. Jeho vláda neovládá celý Afghánistán, rozervaný mezi 

náčelníky tak, jako ve feudálních dobách. Zemědělci produkují více opia než kdy předtím, 

aby přežili. A okupační síly podle lidskoprávních organizací běžně šlapou po nevinných 

Afgháncích. Žádné holywoodské řešení tíživých problémů národa, který uvízl ve středověku, 

neexistuje. Nebo snad ano?
29

“ 

Greg Changnon v Atlanta Journal neskrýval nadšení: 

„Hosseiniho Lovec draků je ohromující příběh viny a vykoupení, který čtenáře dělá 

pokornějším. Sleduje přátelství dvou afghánských chlapců v labyrintu politiky a sociálních 

problémů. Je epický rozsahem a zároveň intimní v detailech. Tento fantastický román nabízí 

pohled do zničené země a zavede čtenáře do srdcí a myslí těch, které mučí násilí.
30

“ 

Pozoruhodné příspěvky do diskuze o Lovci draků přinesl kanadský The Globe and 

Mail. Jim Bartley se v něm jako jeden z mála recenzentů věnoval jazyku, jakým je román 

napsán: 

„K jeho angličtině: to, co je na každé stránce nejvíce nápadné, není jazyk, ale lesk života. 

V Hosseiniho psaní není žádné předvádění se, pouze vyjádření – a to je lekce pro všechny 

začínající romanopisce. Už na sedmé stránce, když šikanovaný afghánský kluk pláče 

v potemnělém kině a jeho nejlepší kamarád – a pán – ho utěšuje, jsem byl ztracen a jen jsem 

doufal, že mě kniha i nadále bude držet v tak vřelém obětí.
31

“ 

I Bartleymu se zdály některé dějové zvraty příliš dokonalé:  

„Hosseini dokáže vyjádřit něhu i hrůzu, kalifornský sen i kábulskou noční můru, se stejnou 

jistotou. Pečlivě vystavěná struktura jeho morálního podobenství zakolísá jen s občasným 

lpěním na sentimentu a několika až příliš učesanými rozuzleními. (…) Některé prvky zápletky 

jsou předvedeny až příliš explicitně (a neuvěřitelně), aby více zahrály na emoce. Některé 

čtenáře to potěší, jiní si budou přát, aby autor více důvěřoval jejich představivosti. I přesto 

                                                 

28
 NOOR, Ronny. Afghanistan: The Kite Runner. World Literature Today. 2004, r. 78, č. 3/4, s. 148. 

29
 Tamtéž.  

30
 CHANGNON, Greg. Political upheaval, class tatter boys' friendship. The Atlanta Journal - 

Constitution. 2004, (22. srpna), s. L5. 

31
 BARTLEY, Jim. Kite catches and flies high. The Globe and Mail. 2003, (28. června), s. D3. 
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katarze přichází s nezmenšenou silou a příjemným uvědoměním si, že život čítankové konce 

nenabízí.
32

“ 

Ve stejném listě, tedy The Globe and Mail, vyšla také zvláštní směs recenze a 

rozhovoru se samotným autorem od Raye Conloguea:  

„Příběh začíná v idylickém Kábulu Hosseiniho dětství, který si uchoval svou bohatou kulturu 

a zároveň se postupně pozápadňoval. ‚V téhle části knihy vidíte vřelý, tepající Afghánistán, o 

kterém většina lidí neví. Na muslimskou zemi byl překvapivě liberální. V Kábulu jste si mohli 

v baru dát skotskou, ženy nosily sukně, chodily do školy a stávaly se právničkami,ʻ říká 

Hosseini.
33

 V románu Amír letí do Pákistánu, odkud se vydává na nebezpečnou cestu do 

Afghánistánu s chápavým taxikářem jménem Faríd. Stanou se přáteli a pokoušejí se zachránit 

Hasanovo dítě od tálibánského popravčího. V souboji je Amír skoro zabit. Když se probere 

v nemocnici, Farídova první otázka zní: Proč jste proboha riskoval tohle všechno kvůli 

pouhému Hazárovi? ‚V tu chvíli Amír začíná přemýšlet nad tím, zda Afghánistán opravdu 

není úplně beznadějný,ʻ říká Hosseini.
34

“ 

Řeč přijde i na samotné psaní: 

„Hosseini není fanouškem rozpačité, vyumělkované literatury tolik obdivované na Západě. ‚S 

tím na mě nechoďte,ʻ směje se. ‚Nemám moc rád tzv. vysokou literaturu. Mám rád příběhy. 

Vyrostl jsem s příběhy a to je taky všechno, co dokážu psát. Neumím vymýšlet beztvaré 

zápletky.ʻ Ani to nechce – věří, že vyprávění je důležitější. ‚Umění vyprávění je ohrožený 

druh,ʻ říká.
35

“ 

Čeští recenzenti se s knihou seznámili až v roce 2007, kdy ji v podařeném překladu 

Evy Kondrysové vydalo nakladatelství Rozmluvy. Vesměs pozitivní krátkou recenzi napsal 

do kulturního týdeníku A2 Milan Valden: 

 „Čtivý román není literárně nijak převratným dílem, je to zručně napsaná, napínavá kniha, 

která může oslovit mnoho čtenářů. Nicméně ze zástupu podobných bestsellerů svou kvalitou 

přece jen vyčnívá. Hosseini nás nenásilně seznamuje s moderními dějinami své původní vlasti 

a rozkrývá tak pozadí toho, co dnes tuto zemi trápí. Mnohé situace z románu jsou děsivě 

absurdní, a přitom tak skutečné, že čtenáře až mrazí.
36

“ 

                                                 

32
 Tamtéž. 
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Až pohrdavý tón zvolil v časopise Týden Pavel Mandys, který hrdiny Lovce draků 

přirovnává k postavám z telenovel: 

 „Většina kritiků se při této příležitosti vrátila i k Lovci draků - a konstatovali, že kniha 

nikterak výjimečná není, že její forma je prostinká, že Hasan je kladným hrdinou 

nepravděpodobně bezvadným, zatímco patologický násilník Ásef padouchem jako z 

béčkových filmů. Lze k tomu dodat ještě několik dalších výhrad. Hosseini si neumí připravit 

klíčové situace tak, aby nevzbuzovaly pochybnosti: když vypravěč Amír sleduje, jak se na 

jeho kamaráda chystá trojice starších výrostků, zůstane jen tiše zírat, místo aby utekl a zavolal 

nejbližšího dospělého. Že se při svém tajném návratu do Kábulu v éře tálibánské diktatury 

setká se svým úhlavním nepřítelem z dětství a že si do bezdětného manželství přivede sirotka, 

je pak předvídatelné úplně stejně jako u telenovel. K nim občas inklinují popisy toho, jak 

Afghánci i v emigraci svědomitě dodržují všechny své - přísné i dojemné - tradiční rituály.
37

 “ 

Šťastný konec považuje Mandys za nepravděpodobný: 

„Amír se se svou zbabělostí nikterak vyrovnat netouží, pouze pod tlakem přistoupí na výzvu. 

A především na rozdíl od Lorda Jima končí šťastně, k čemuž mu pomohl až pohádkově 

nepravděpodobný zásah.
38

“ 

Střízlivý jazyk a důraz na vyprávění hodnotí Mandys jako úlitbu mainstreamovým 

čtenářům a celému románu nepřiznává nejvyšší literární kvality: 

„Hosseiniho nelze přirovnávat k početné suitě asijských, anglicky píšících autorů, kteří se těší 

čtenářské i odborné přízni ve Velké Británii. Schází mu Rushdieho posouvání reality do 

fantaskně pokřivených podob, nekompromisní společenská kritika Arundhatí Royové či 

elegance Hanifa Kureishiho. Oproti nim jeho próza vyhlíží až prostoduše. Ale možná právě 

zjednodušení, oproštění románu od podrobností, souvislostí a okolností, pro mnohé nudných, 

je cestou k většinovému čtenáři. Nakonec je to menší kompromis než psát thriller nebo 

fantasy.
39

“ 

Nejpozitivněji hodnotil Lovce draků v MF Dnes Milan Vodička: 

„…než jsem Lovce draků od amerického Afghánce Khaleda Hosseiniho otevřel, cítil jsem 

lehký despekt: čekal jsem další ‚angažovanouʻ masáž o trápení Afghánců Rusy a Tálibánem. 

Místo toho jsem našel příběh o selhání, vině a naději, že se nám dostane odpuštění od jiných i 

sebe sama. Selhání a zrada. Téměř shakespearovské téma. Jistě, kdyby tahle prvotina nevyšla 
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v USA v roce 2003, když Afghánistán byl v módě, neštěkl by po ní možná ani pes. Ale teď 

byla už přeložena do čtyřiceti jazyků, nedávno vyšla i česky, Hollywood o ní natočil film, 

jenž bude mít na jaře premiéru i tady. Proč ten zájem? Tenhle příběh je totiž aktuální od 

chvíle, kdy člověk sevřel první pěstní klín.
40

“  

I Vodička si uvědomuje možná poněkud nepravděpodobné vyznění některých událostí, 

nepovažuje ho ovšem za překážku pro poselství románu: 

„Občas se sice zdráháte uvěřit některým náhodám, ale proč ne: tahle knížka vznikla kvůli 

něčemu jinému, než aby ji probírali jako příklad brilantní kompozice v kurzech tvůrčího 

psaní. Je tu proto, aby nám hrábla do svědomí. Je o traumatu, které ti šťastnější prožijí jen 

jako zlý sen: kousek od nás se kdosi topí, víte, že potřebuje pomoc, ale vy zkameníte. 

Neuděláte nic. Probudíte se s pachutí, odporem k sobě samému a strachem, zda byste se tak 

nezachovali i ve skutečnosti. Kdyby se mě Khaled Hosseini zeptal, co říkám jeho knize, 

odpověděl bych: ‚Přečetl jsem ji skoro celou na jeden zátah a ráno jsem se probudil ve tři 

čtvrtě na šest, abych ji dorazil. A pak jsem o ní dlouho přemýšlel, což se mi u románů už 

často nestává.
41

 ʻ“ 

Čeští recenzenti častěji než ti američtí dávají najevo, že zpočátku přistupovali ke knize 

s nedůvěrou a až později objevili její kvality. Jsou také ve svých analýzách o něco povrchnější 

a více dávají do popředí vlastní osobu. Z recenzí je vidět, že ačkoli je Američanům 

Afghánistán stejně vzdálený, jako Čechům, válka se jich logicky dotýká více, protože ji vedou 

nebo v té době vedly právě USA. Američané často cítí určitou spoluodpovědnost za stav 

země, což u Čechů samozřejmě nepřichází v úvahu. Mezi americkými recenzemi nenajdeme 

nikoho, kdo by, tak jako Mandys, srovnával Lovce draků s telenovelou, zabýval se jeho 

„mainstreamovostí,“ nebo ho řadil jen o stupeň nad thrillery a fantasy. Čeští i američtí recenzi 

se však shodnou na tom, že některé dějové zvraty a prvky zápletky jsou nepravděpodobné či 

až příliš „dokonalé.“ I přesto lze české a americké kritické přijetí považovat za velkou 

většinou příznivé.   

                                                 

40
 VODIČKA, Milan. Lovec hrábne do svědomí. MF Dnes. 2007, (20. prosince), s. 5. 
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4. Ohlas románu Tisíce planoucích sluncí v USA a 

v českém překladu  

4.1 Román Tisíce planoucích sluncí 

Románem Tisíce planoucích sluncí Khaled Hosseini v roce 2007 navázal na velmi 

úspěšný debut. Na rozdíl od Lovce draků, který byl téměř celý o mužích, se v Tisíci 

planoucích sluncí klade důraz na ženy. Protagonistkami jsou Marjam a Lajla, dvě ženy, které 

dělí jedna generace. Kniha je rozdělena do čtyř částí. V první části sledujeme Marjam, která 

žije v kolbě (chýši) na okraji města Herát se svou matkou. Je nemanželskou dcerou Džalíla, 

bohatého obchodníka a majitele kina, který žije ve městě se svými třemi ženami a mnoha 

dětmi. Džalíl chodí Marjam každý čtvrtek navštěvovat. V den svých patnáctých narozenin 

chce Marjam vidět v otcově kině Pinocchia, s čímž její matka nesouhlasí. Otec jí kino slíbí, 

ale nakonec se neobjeví, načež Marjam na vlastní pěst cestuje k jeho domu v Herátu. Džalíl se 

s ní odmítá vidět, a tak Marjam přespává na ulici. Ráno se vrací domů, kde zjišťuje, že se 

matka oběsila z hrůzy, že ji dcera opustila. Džalílovi nezbývá, než Marjam přijmout do svého 

domu, tam ale nemůže zůstat příliš dlouho. Otec jí domluví svatbu s Rašídem, o třicet let 

starším ševcem. 

„Už ho můžete přivést,“ řekl komusi Džalíl. 

Marjam ho ucítila dřív, než uviděla. Cigaretový kouř a těžký odér sladké kolínské, žádná 

jemná vůně jako u Džalíla. Aroma zaplavilo Marjamino chřípí. Skrz závoj spatřila koutkem 

oka stát ve dveřích vysokého, trochu shrbeného břichatého muže s širokými rameny. Byl tak 

velký, že až zalapala po dechu a musela odvrátit pohled, protože se jí srdce rozbušilo ostošest. 

Cítila, že postává ve dveřích. Potom se místností rozlehly těžké kroky. Mísa s cukrovím 

uprostřed stolu chřestivě poskakovala v souladu s jeho chůzí. Hlučně si odfrkl a dosedl na 

židli vedle ní. Dýchal ztěžka a hlasitě.  

Mulla je přivítal. Prohlásil, že nepůjde o tradiční nikáh.  

„Bylo mi řečeno, že Rašíd ághá má jízdenky na autobus do Kábulu, který zanedlouho odjíždí. 

Abychom tedy ušetřili čas, pomineme v zájmu urychlení průběhu obřadu některé tradiční 

úkony.“ 

Mulla odříkal několik požehnání, pronesl pár slov o důležitosti manželství. Zeptal se Džalíla, 

jestli má nějaké námitky proti tomuto svazku, a Džalíl zavrtěl hlavou. Potom se mulla otázal 
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Rašída, jestli si opravdu přeje vstoupit do manželského svazku s Marjam. Rašíd odpověděl: 

„Ano.“ 

Jeho hrubý, chraplavý hlas připomínal Marjam zvuk spadaného podzimního listí drceného 

podrážkou.  

„A přijímáš ty, Marjam džán, tohoto muže za svého manžela?“ 

Marjam zůstala zticha. Nastalo pokašlávání.  

„Přijímá,“ ozval se ženský hlas z druhého konce stolu.  

„Opravdu musí odpovědět ona sama,“ řekl mulla. „A má s odpovědí počkat, dokud se jí 

nezeptám třikrát. Smysl spočívá v tom, že on se uchází o ni, ne obráceně.“ 

Položil otázku ještě dvakrát. Když Marjam neodpověděla, zeptal se ještě jednou, tentokrát 

s větší naléhavostí. Marjam vnímala, jak Džalíl na židli vedle ní nervózně poposedává, cítila, 

jak si pod stolem dává nohu přes nohu a zase zpátky. Ozvalo se další odkašlávání. Nad stůl se 

natáhla drobná bílá ruka a smetla z něj chomáček prachu.  

„Marjam,“zašeptal Džalíl.  

„Ano,“ hlesla roztřeseně.
 42

  

 Rašíd si Marjam odváží do Kábulu. Marjam sedmkrát otěhotní, ale nikdy dítě 

nedonosí. Zpočátku to oběma přináší smutek, později se Rašíd začíná Marjam za její 

„neschopnost“ dát mu dítě mstít a chová se k ní stále hůře.   

V druhé části se setkáváme s Lajlou, která vyrůstá v Kábulu. Lajla je blízkou 

kamarádkou Tárika, chlapce ze sousedství. S postupem času se do sebe zamilují a scházejí se i 

přes četná omezení, které afghánská společnost klade vztahům mezi muži a ženami. Když 

z Afghánistánu odejdou Sověti a vypukne válka mezi znepřátelenými muslimskými 

odbojovými skupinami a Kábul je denně zasypáván raketami, Tárikova rodina se rozhodne ze 

země odejít. Loučení ovšem skončí neplánovaně.  

Potom nastal záchvat horečného šílenství. Rychle zapínané košile, zapínané pásky, 

prsty pročísnuté vlasy. Seděli pak vedle sebe, voněli jeden k druhému, tváře zarudlé, oba 

ohromení, oba neschopní řeči nad nesmírností toho, co se právě přihodilo. Co spáchali.
 43

  

Brzy na to se chystá Kábul opustit i Lajlina rodina, při balení ale dům zničí raketa, 

která rodiče zabije a Lajlu zraní. Na to se Lajly ujímají Rašíd s Marjam. Brzy po svém 

zotavení Lajla zjišťuje, že čeká Tárikovo dítě. Na scéně se objevuje muž jménem Abdul Šaríf, 

který Lajle sděluje, že Tárik zemřel. Rašíd Lajlu žádá o ruku, protože chce novou, mladší 
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ženu, která by mu dala syna, a také proto, že musí před společností legitimizovat, že v jeho 

domě bydlí cizí svobodná dívka. Lajla, která je těhotná a sama, přijímá.  

Když se Lajle narodí dcera Azíza, Rašíd je nespokojený a pojímá podezření. Postupem 

času obě ženy stále častěji bije a ponižuje. Z Lajly a Marjam se stanou přítelkyně a vznikne 

mezi nimi spojenectví. Rozhodnou se společně utéci, na autobusovém nádraží jsou však 

chyceny. Rašíd je za pokus o útěk mimořádně krutě zbije a nechá je několik dní bez vody, 

čímž málem zabije malou Azízu. 

Do města přichází Tálibán a nařizuje nejpřísnější omezení.  

Rašídovi Tálibán nijak zvlášť nevadil. Musel si jenom nechat narůst vousy, což udělal, a 

navštěvovat mešitu, což dělal také. Rašíd pohlížel na Tálibán se shovívavým, láskyplným 

pobavením, jak se asi člověk dívá na nevypočitatelného příbuzného náchylného 

k nepředvídaným rozpustilým skutkům a skandálům.  

Každou středu večer Rašíd poslouchal Hlas šaríji, kde Tálibán oznamoval jména osob 

odsouzených k trestům. V pátek potom chodil na stadion Ghází, koupil si pepsikolu, a sledoval 

podívanou. V posteli pak nutil Lajlu poslouchat, když s bizarním potěšením popisoval 

usekávání rukou, bičování, popravy oběšením a stětím.
 44

 

Lajla porodí Rašídovi syna Zalmaje. Tou dobou sužuje Afghánistán sucho. Rašídův 

ševcovský krám shoří a on musí vykonávat práce, které se mu zdají podřadné. Z brutality 

k oběma manželkám se pro něj stává zvyk, kterým si léčí pošramocené sebevědomí. Azízu 

posílá do sirotčince, protože rodina nemá dostatek jídla.  

Před domem se jednoho dne objevuje Tárik a Lajla zjišťuje, že Rašíd v minulosti 

zaplatil Abdulovi Šarífovi, aby jí zalhal o Tárikově smrti. Když se Rašíd toho dne vrací 

z práce, malý Zalmaj mu prozradí, že v domě byl někdo cizí. Rašíd začne Lajlu bít a málem ji 

uškrtí. Zasáhne až Marjam, která manžela zabije ranou lopatou do hlavy. Lajla s dětmi utíká 

z domu, zatímco Marjam putuje do vězení a poté na popraviště – stadion Ghází. Lajla se 

setkává s Tárikem a s dětmi všichni prchají do Pákistánu, kde pracují v turistickém penzionu. 

Ve čtvrté části knihy se vracejí do čerstvě osvobozeného Afghánistánu. Navštěvují vesnici, 

kde vyrůstala Marjam a nacházejí balíček od jejího otce džalíla s videokazetou s Pinocchiem, 

penězi a dopisem, který prozrazuje, že Džalíl litoval rozhodnutí provdat Lajlu za Rašída. 

Tárik a Lajla použijí peníze na zvelebení sirotčince, kde Lajla později pracuje jako učitelka.  
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Jazyk Hosseiniho druhého románu se nijak neliší od jazyka prvotiny. Opět není ani 

strohý a minimalistický, ani přehnaně květnatý a vznešený. Autor používá běžnou slovní 

zásobu, kterou pouze ozvláštňuje častým zařazováním perských, paštských nebo arabských 

slov. Těmi ilustruje prostředí.  

Na rozdíl od debutu, který je napsán v ich-formě a vyprávěn hlavním hrdinou 

Amírem, v Tisících planoucích sluncí se setkáváme s odosobněným, nikoli však vševědoucím 

vypravěčem, který se střídavě ztotožňuje s různými postavami a nechává čtenáře vnímat děj 

z jejich pohledu, ne však jejich ústy. Román je napsán důsledně v er-formě, střídá však na 

rozdíl od Lovce draků minulý a přítomný čas.  

Tisíce planoucích sluncí zachycují několik desetiletí (1959-2003). Děj se nezřídka 

naráz posune o několik let dopředu. Za hlavní téma lze považovat těžký život afghánských 

žen, tíhu tradic, náboženství i politiky.  

4.2 Ohlas románu Tisíce planoucích sluncí  

Po úspěšném Lovci Draků byla očekávání před vydáním druhého románu v USA 

veliká. Kritika ho však zdaleka nepřijala bez výhrad. Autor práce vybírá pět amerických a tři 

české recenze.  

Thrity Umrigar ve své recenzi pro Boston Globe chválil ideu knihy, provedení však 

považoval za nešťastné: 

„Je to procítěná charakterová studie dvou žen a nářek nad utrpením žen obecně v jeho rodném 

Afghánistánu. Tento první aspekt románu funguje lépe, než ten druhý. Hosseiniho empatie a 

vhled jsou obdivuhodné. Jeho pokus proběhnout desetiletími afghánské historie je ovšem 

někdy těžkopádný a nejistý.
45

“ 

Tárikovu jemnost, které se Marloweová někdy až vysmívá, Umrigar oceňuje: 

„I přes drsné téma knihy se objevují momenty plné lehkosti a transcendence, jako když v létě 

roku 2000 zachvátí Kábul horečka Titaniku a Lajlina dcera Azíza trvá na tom, aby se jí říkalo 

Jack a Marjam zase Rose. Hosseini také stvořil silnou postavu, která přináší vykoupení – 

Tárika. Lajlin kamarád z dětství, který z válečného Afghánistánu uteče do Indie, je se svou 

jemnou, knihomolskou povahou milým protipólem brutálního Rašída.“ 
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Greg Changnon, univerzitní profesor tvůrčího psaní, který pro The Atlanta Journal-

Constitution hodnotil už Lovce draků, vyjádřil také svůj názor na druhý Hosseiniho román: 

„V každém románu existuje moment, kdy se příběh rozjede, kdy všechno, co nám autor 

pomalu představoval, začíná pracovat dohromady. V takové chvíli je téměř nemožné knihu 

odložit. Tento moment přichází v Tisíci planoucích sluncí – nástupci fenomenálně úspěšného 

Lovce draků - nebezpečně pozdě, ale když přijde, skoro až v polovině vyprávění, srdcervoucí, 

chytlavý román stoupá a stoupá a dosahuje dramatických a emocionálních kvalit svého 

předchůdce.
46

“ 

I přes v zásadě velmi pozitivní vyznění Changnonovy recenze, i on si všímá toho, že 

jsou některé postavy poněkud černobílé:  

„Tak jako v Lovci draků, i tady Hosseini občas klopýtne, když se spokojí s rozpačitým 

psaním, které jeho příběhu ubírá na autoritě a vznešenosti. A jeho záporné postavy – jako 

třeba Rašíd – jsou často karikaturami zla spíše než zajímavými, komplikovanými antagonisty.  

To jsou ovšem spíše drobnější výtky k románu, který opět nechává čtenáře divit se, jak autor 

dokázal popsat dějinné události ve zkoušené zemi skrze intimní a nezapomenutelné osobní 

drama.“ 

Jonathan Yardley v The Washington Post vytýkal Hosseinimu snahu dojmout, kterou 

kritizovali už recenzenti Lovce draků:  

„Bude to opět bestseller bez ohledu na to, co já, nebo kterýkoli jiný kritik řekne, takže možná 

nemá smysl, abych pokračoval. Ale pokud jste zvědaví, jestli je to tak dobré, jako Lovec 

draků, zde je odpověď: Ne. Je to lepší. 

To říkám s vědomím Hosseiniho mnohých literárních nedostatků. Ačkoli je jako prozaik 

většinou kompetentní – obzvlášť vezmeme-li v úvahu, že angličtina není jeho mateřským 

jazykem – jeho psaní chybí specifický styl a lehkost. Příběh rychle postupuje, ale je nešikovně 

poskládaný – Hosseini ve čtvrtině knihy najednou představí úplně novou skupinu postav a 

trvá další čtvrtinu, než je zapojí do zápletky. Kniha je silně dojemná, tak, jako byl Lovec 

draků, ale Hosseini se nedokáže povznést nad melodrama a hraní na city. Jeho román je 

populární fikce první třídy, ale nikoli literatura, a neměla by se za ni vydávat.
47

“ 
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Básnířka a prozaička Maggie Helwigová v The Globe and Mail začala podobně jako 

Jonathan Yardley svou recenzi povzdechem nad tím, že pokud je nějaký román od stejného 

autora, který napsal Lovce draků, bude to obrovský hit, ať si kritici říkají, co chtějí. Následuje 

poměrně nekompromisní odsouzení knihy:  

„Příběh je funkční, rychle postupující a předvídatelný. Ženy jsou utlačované, ale vydrží 

nekonečné utrpení a i ty bezdětné čerpají sílu z jakési mystické energie mateřství. Muži jsou 

v naprosté většině buď brutální, nebo neschopní a neúspěšní. Kdo je fyzicky ošklivý, je 

ošklivý i morálně a všechny důležité zvraty se zmiňují minimálně třikrát, aby se čtenář 

neztratil.  

Ničí emoce nejsou příliš složité a nikdo nereaguje tak, aby se s tím čtenář nemohl snadno 

ztotožnit. Jak je, zdá se, v komerčních knihách povinné, jídlo a oblečení se rozebírá do 

detailu, zatímco všechno ostatní je vágní.
48

“ 

Jako jedna z mála kritiků Helwigová analyzuje politické podtexty románu:  

„Několik kritiků vytýkalo Lovci draků, že jeho zobrazení hrůz života pod Tálibánem může 

být považováno za skrytou podporu americké invaze do Afghánistánu. Ačkoli se to zdá 

poněkud nespravedlivé, vnímání Hosseiniho politické pozice v zásadě nebylo nesprávné. 

Z knihy je jasné, že mezinárodní intervenci přijímá jako požehnání - v jediném stručném, 

povrchním odstavci umlčuje ‚ty, kdo reptají.ʻ 

To je podle mého názoru intelektuálně nečestné. Ačkoli ze začátku byla podpora pro zásah 

široká a rozumná, Hosseini dosahuje šťastného, povznášejícího konce tím, že příběh ukončuje 

v roce 2003 a už se nevěnuje období, kdy Spojené státy Afghánistán v podstatě opustily, aby 

se věnovaly osudné vendetě proti Saddámu Husajnovi. Nemusí tak mluvit o návratu Tálibánu, 

zmatené a neadekvátní povaze přítomnosti vojsk v zemi ani pokračující válce a porušování 

lidských práv.“ 

Lisa See rozebírala v New York Times problémy, které mají mužští autoři, když se 

snaží popisovat vnitřní svět ženských hrdinek: 

„Zdá se, že Hosseini si není úplně jistý, když píše o soukromí žen a často se uchyluje ke klišé. 

Když kluk líbá Lajlu, ona cítí jak „jí srdce buší až v krku“ a „oheň, který hoří v jejím 

podbřišku.“ Zároveň, s výjimkou Lajlina nepřítomného milence, se mužské postavy zdají 

neúprosně zlé nebo zoufale slabé. Pokud by tak o mužích psala žena, nejspíš by se dočkala 

obvinění z nenávisti k nim. Jakkoli je fascinující, historické pozadí – sovětská invaze, 
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mudžahedíni, bratrovražedné kmenové boje – není vždy dobře integrováno do zápletky. A 

přechody mezi Marjaminou a Lajlinou perspektivou jsou občas příliš hrubé.
49

“ 

V českém prostředí vzbudil román také určitou odezvu, jistě především vlivem 

prvotiny, která byla v České republice relativně úspěšná. Nejrozsáhleji se knize věnovala 

válečná reportérka Petra Procházková v Orientaci Lidových novin. Afghánistán zná a její muž 

je Afghánec, mohla tedy román hodnotit poněkud zasvěceněji, než ostatní recenzenti. Její 

recenze je spíše mimoliterární a klade důraz na sociální a kulturní aspekty:  

„Napadlo mne to hned, když jsem dočetla Hosseiniho první slavnou knihu Lovec draků: 

máme co dělat s dalším Salmanem Rushdiem. Autorovi by se mohlo stát osudné, že Afghánci 

jsou jenom těžko ochotni přijmout některé hořké pravdy o sobě samých, jsou přecitlivělí na 

každou, byť sebesmířlivěji míněnou kritiku tradic a až fanaticky vyznávají hodnoty, historii a 

svůj způsob života. Také jim chybí smysl pro humor a jsou až alergičtí na pohledy 

zvenčí. Zatím jen Hosseinimu z Kábulu vzkázali, aby se tam raději neukazoval. Ale může být 

i hůř. Khaled Hosseini je totiž nejen Afghánec, ale také emigrant. A jeho méně šťastní 

spoluobčané mu vyčítají, že opustil svou zemi, když jí bylo nejhůř, a klidně se stal tzv. 

Američanem asijského původu. Jeho pohled na Afghánistán z doby, kdy byl malým chlapcem 

vyrůstajícím v poměrně dobře situované rodině, je však nejen pohledem dokonale 

informovaného, citlivého, vnímavého, vzdělaného a zaníceného člověka, ale především 

„Asiatoameričana“. Právě a jen díky tomu dokázal popsat nám tak mentálně i fyzicky 

vzdálený svět stravitelným způsobem. Možná budou i Afghánci Hosseiniho za sto let 

oslavovat jako velkého národního obroditele a neohroženého kritika zastaralých poměrů. 

Dnes je ale film natočený podle Lovce draků v autorově domovině zakázaný. V Afghánistánu 

se dívají na Hosseiniho skrz prsty, jako na člověka, který žije v Americe a těší se blahobytu i 

díky knihám, které jsou jen „snůškou pomluv“. Ale ve skutečnosti to, co Afghánec pokládá za 

pomluvu a neslušný popis intimního života, Hosseini - a potažmo i my - cítí jako černý 

humor, dokonalou sebereflexi a citlivý průnik do soukromí Afghánců.
50

“  

Podobně jako někteří američtí recenzenti, i Procházková upozorňuje na pocit, že 

Afghánci jsou v zásadě stejní jako západní lidé, který nám Hosseiniho knihy dávají:  
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„Tatínek Lajly se dokonce musí zdát nám, Čechům, něčím blízký - patří k mužům, kteří 

nedokážou ani zatlouct hřebík a o jejichž nešikovnosti si ženy mezi sebou vyprávějí 

hrůzostrašné historky.  

Tak zjišťujeme, že i afghánská rodina je mnohotvárná, že i afghánský muž bývá pod 

pantoflem a že i utiskovaná a týraná afghánská žena může být pořádně protivná a 

nesympatická. Nejsou tedy horší a lepší lidé, ale jen systém, který umožňuje těm horším 

(lepším) vyniknout. Hlavní zjištění, které i předpojatého člověka po přečtení knihy potká, je 

pocit, že jsme si s těmi Afghánci docela blízcí.“  

Procházková dokonce na americké recenze odkazuje, představuje nám je ale jako 

mnohem nadšenější, než ve skutečnosti jsou:  

„Podle amerických recenzentů nevyšlo ještě nikdy nic, co by lépe přiblížilo nezkrotnou 

afghánskou duši, co by vysvětlilo, proč Afghánci nesnesli sovětské okupanty a pokládají za 

vetřelce i americké vojáky. Jen u nás jsme k afghánské literatuře chladní. Většina lidí s 

nedůvěrou vnímá už sám fakt, že vůbec nějaký Afghánec umí psát. Dalším důvodem, proč 

Hosseini není námětem diskusí českých intelektuálů i žen v domácnosti, je náš tradiční, 

historicky podmíněný nezájem o dění ve vzdálenějších koutech světa. Až na výjimky jsme 

duší peciválové a chalupáři, a to i přes naše cestovatelské vášně. Zájem Čechů o sebe sama je 

nakonec podobný sebezahleděnosti Afghánců. Možná, že kdybychom věděli, kolik s nimi 

máme společného, byly by knihy Khaleda Hosseiniho i u nás bestsellery.“ 

Martina Blažeková se v krátké recenzi pro A2 věnovala podobným tématům, jako 

Američané - věrohodnosti, kýči, dojímavosti:  

„Postavení a život žen v Afghánistánu jsou zastřeny rouškou tajemství, stejně jako jejich tváře 

v některých afghánských oblastech. Kniha je skrze dvě vypravěčské roviny odhaluje, obě 

ženské hrdinky jsou přitom vyobrazeny plasticky a věrohodně. Autorovy vypravěčské 

dovednosti jsou vůbec obdivuhodné a jsou bezesporu třetím důvodem přitažlivosti knihy. 

Místy naturalistické, místy poetické vyprávění činí knihu čtivou, ba napínavou. Afghánistán 

se svou historií v knize ožívá téměř jako jedna z postav. Autor se občas nevyhne kýči a 

emocionálním útokům na čtenáře, nicméně díky námětu a nespornému vypravěčskému talentu 

mu to tolerantnější čtenář promine.
51

“ 

Vítek Schmarc v E15 srovnával Tisíce planoucích sluncí s Lovcem draků. I on narážel 

na vypjaté emoce, kterých je román plný. Jako jediný zkritizoval odpudivou obálku českého 

vydání: 
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„Čtenáři se opět dostává do rukou román podepřený zejména enormním vypravěčským 

talentem autora, který dovede psát prostě a čtivě, nebojí se vzedmutých emocí a ve většině 

případů se s nimi vypořádává bez nesnesitelného patosu a přemrštěného hraní na city. Přesto 

je dobře patrné, že Hosseini - rozený vypravěč stále více uvolňuje místo Hosseinimu - 

spisovateli. Bezprostřední kouzlo Lovce draků se navzdory částečné motivické příbuznosti 

zopakovat nepodařilo a román občas ve snaze o vytříbenější literární formu ztrácí přirozený 

spád a přesvědčivost. Stejně tak je patrné, že se autor se světem žen vypořádává o poznání 

lopotněji a vcítění se do postav zdaleka nedosahuje takové sugestivity jako v prvotině. 

Navzdory všem výtkám ale Hosseini znovu obstál více než se ctí. Jeho druhý román se čte 

snadno a zasahuje (byť občas poněkud chtěně) tam, kde zasáhnout má. Věčná škoda, že 

českému vydání se dostalo obalu, který by slušel spíše brakovým paperbackům zcela odlišné 

kvality a čtenářského zaměření.
52

“ 

Američtí recenzenti jdou ve srovnání s českými více do hloubky, více polemizují 

s autorem, jsou mnohem političtější a ve svých soudech ostřejší. V USA a Kanadě 

samozřejmě vzniklo mediálních výstupů mnohem více, než v České republice.  

Českých recenzí, které se pokusily analyzovat hlubší problémy Hosseiniho prózy, bylo 

velmi málo. Za pozornost stojí zejména příspěvek Petry Procházkové, který nad ostatní 

vyčnívá osobní zkušeností a vhledem.  

Jak američtí tak čeští kritici si shodně všímají silného apelu na emoce, který se 

v Hosseiniho díle podle jejich názoru vyskytuje, a vymezují se proti němu.  

5. Ohlas románu A hory odpověděly v USA a v českém 

překladu  

5.1 Román A hory odpověděly 

Na rozdíl od prvních dvou románů se A hory odpověděly nesoustředí na žádnou 

jednotlivou postavu. Místo toho každou z devíti kapitol vypráví někdo jiný. 

Název románu, v originále And the Mountains Echoed, je odvozen od verše z básně 

Williama Blakea Píseň chůvy ze sbírky Písně nevinnosti: 
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Well, well, go and play till the light fades away, 

And then go home to bed.  

The little ones leaped, and shouted, and laugh'd 

And all the hills echoed. 

„Nuž hrejte si jen, až dohasne den; 

pak pospěšte v postýlku svou.“ 

Zněl jásot a smích těch maličkých 

a hory zní ozvěnou.
 53

  

Příběh začíná v roce 1952. Otec Sabúr, chudý rolník z fiktivní afghánské vesnice 

Šádbágh, prodává svou tříletou dceru Parí bohatému bezdětnému páru v Kábulu. Jeho syn 

Abdulláh, Paríin bratr, je tím zdrcen.  

Následující kapitoly osvětlují dřívější události, které k prodeji dcery vedly. Nevlastní 

matka Abdulláha a Parí, Parwana, vyrůstá ve stínu své krásnější sestry Masúmy.  

A pak, jednoho dne, jeden z nich nehodil kamínek, ale kámen. Dokutálel se její sestře 

k nohám. Když ho Masúma zvedla, chlapci se hihňali a šťouchali jeden druhého loktem. 

Kámen byl obalený listem papíru připevněným gumičkou. Když poodešly do bezpečné 

vzdálenosti, Masúma ho rozbalila.  

„Spatřím-li Tvou tvář, je svět jen klam a přelud. 

Zahrada je zmatená, a list si plete s květem. 

A ptáci, smyslů zbavení už zrna od osidel nerozliší.“ 

Báseň od Rúmího, z hodiny Mulláha Šakíba. 

Začínají být kultivovanější, uchichtla se Masúma. 

Pod báseň chlapec připsal „Chci se s tebou oženit.“ A pod ním ještě naškrabal dodatek: 

„Mám bratrance pro tvou sestru. Skvěle se k ní hodí. Můžou spolu pást dobytek na strýcově 

poli.“ 

Masúma vzkaz roztrhala. „Vykašli se na ně, Parwano,“ řekla. „Jsou to imbecilové.“  

„Kreténi,“ přitakala Parwana. Dalo jí velkou práci usmát se. Ten vzkaz byl sám o sobě dost 

špatný, ale to, co ji doopravdy zabolelo, byla Masúmina reakce. Chlapec svůj vzkaz 
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neadresoval výslovně ani jedné z nich, ale Masúma přirozeně usoudila, že tu báseň zamýšlel 

pro ni a svého bratrance pro Parwanu.
 54

  

V poryvu žárlivosti jednoho dne Parwana strčí Masúmu ze stromu, v jehož větvích obě 

sedí. Masúma je od té doby paraplegička. Parwana se o Masúmu několik let stará, dokud ji 

sestra nepožádá, aby jí pomohla spáchat sebevraždu tím, že jí dá do dýmky příliš velkou 

dávku opia, a vzala si jejího vlastního bývalého nápadníka, Sabúra. Starší bratr dívek, Nábí, 

odchází do Kábulu pracovat v domě bohatých Wahdátíových a zamiluje se do manželky 

svého zaměstnavatele, Níly. Když se mu Níla svěří, jak je nešťastná, že nemůže mít děti, Nábí 

dohodne se Sabúrem prodej Parí Wahdátíovým. Tím ji vcelku pravděpodobně zachrání před 

smrtí, která jí v chudé vesnici v zimě hrozí kvůli nedostatku jídla.    

V pozdějších letech opouští Abdulláh Afghánistán. Pan Wahdátí dostane mrtvici a 

zůstává nepohyblivý. Níla se s Parí stěhuje do Paříže. Nábí, sluha Wahdátíových, zůstává sám 

v jejich domě v Kábulu, a nachází skicáky plné kreseb sebe samého od pana Wahdátího. Je 

v silných rozpacích a uvažuje o odchodu z domu, ale ví, že ho pan Wahdátí potřebuje, a tak 

zůstává a stará se o něj několik dalších desetiletí, dokud ho tento jeho zaměstnavatel a později 

blízký přítel nepožádá, aby mu pomohl odejít ze světa.   

Sousedé Wahdátíových odjíždějí po invazi sovětů do Ameriky. Bratranci Idrís a Tímúr 

se v roce 2003 do Afghánistánu vracejí, aby si vzali zpátky rodinný majetek. Tímúr okázale 

rozdává peníze chudým a snaží se omračovat každého, koho potká, hloupými a nepravdivými 

klišé o tom, že se chce „poučit, přinést zprávu a něco zemi vrátit.“ Idrís se skrze bosenskou 

humanitární pracovnici Amru Ademovićovou sblíží s Roši, dívkou, která utrpěla hrozivá 

zranění hlavy, když její strýc povraždil její rodinu. Idrís nejprve slibuje, že Roši zařídí 

operaci, ale po návratu do Spojených států zapomíná na ni i na Afghnánistán. Za operaci 

nakonec platí Tímúr.  

Níla, básnířka, je v Paříži nešťastná. Má několik milenců a o praktické a technicky 

založené Parí se začíná vyjadřovat jako o svém „trestu.“ Dává obsáhlý rozhovor o svém 

životě a v roce 1974 spáchá sebevraždu. Parí má podezření, že není Nílinou vlastní dcerou a 

plánuje cestu do Afghánistánu, během které se chce dozvědět co nejvíc o svém původu. Poté, 

co otěhotní, tuto cestu odkládá na neurčito. V roce 2010 už jako vdova a matka tří dětí 

dostává dopis od Nábího, který jí podrobně vysvětluje okolnosti její adopce Wahdátíovými.  

Jedna z kapitol v poslední části knihy se soustředí na Adela, mladíka, který se ve 

vesnici nově postavené vedle Šádbághu dozvídá nepříjemnou pravdu o svém otci, všemi 
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v okolí respektovaném, ve skutečnosti válečném zločinci a obchodníkovi s narkotiky. Dalším 

vypravěčem je Markos, řecký humanitární pracovník a Nábího známý. Na konci románu se 

Abdulláh a Parí, odloučení před mnoha lety, setkávají v Kalifornii. Abdulláh je ale už starý, 

trpí Alzheimerovou chorobou a Parí nepoznává.  

A hory odpověděly je patrně Hosseiniho zatím nejkomplikovanější román, jak 

obsahově, tak i formálně. Vypravěči se střídají, vypráví se v první i třetí osobě, některé 

důležité informace se dozvídáme z dopisů. Množství postav je mnohonásobně vyšší, než u 

předchozích děl a jednotlivé dějové linie jsou často svázány jen volně. Spíše než epický 

lineární příběh ve třetím románu Hosseini vytvořil mozaiku, kterou ilustruje mnohotvárnost a 

složitost afghánské reality. Odchylkou od dvou předchozích knih je i to, že v A hory 

odpověděly hrají Sověti a Tálibán minimální roli – důraz je zde spíše na komplikované 

rodinné a jiné vztahy a historie či politika jsou zmiňovány spíše mimochodem.  

5.2 Ohlas románu A hory odpověděly 

Do srovnání jsou tentokrát vybrány čtyři americké a tři české recenze. Mnoho 

amerických recenzí se sobě navzájem podobalo. Vybrány jsou proto tak, aby každá z nich 

přinášela určitý nový úhel pohledu. Kvalitních českých recenzí dostatečného rozsahu bylo 

poměrně málo.  

Ani třetí Hosseiniho kniha se nevyhnula kritice za údajnou melodramatičnost. Michiko 

Kakutani, kritička New York Times oceněná Pulitzerovou cenou, napsala:  

„Zabývá se mnoha tématy, které se objevovaly v jeho dřívějších knihách: vztahy mezi rodiči a 

dětmi a tím, jak nás může minulost pronásledovat v přítomnosti. I zde autor mapuje území, 

které je někde mezi pestře barevným světem pověstí a tmavším, odstíněnějším světem 

realismu.  

V Lovci draků a Tisících planoucích sluncí to přinášelo hollywoodské, melodramatické 

dějové zvraty a postavy, které byly velmi, velmi hodné, nebo velmi, velmi zlé. V A hory 

odpověděly také nacházíme určitý podíl kalkulu a sentimentality, ale Hosseiniho vypravěčský 

talent se s léty prohloubil, což mu umožnilo některé dojemné momenty pevně ukotvit ve 

skutečných emocích a nejmenších detailech. 

(…) 

Hosseini bezostyšně používá vykonstruované prvky a levné drama aby zahrál na 

sentimentální strunu tak silně, jak jen může. Jeho Parwana zmrzačí Masúmu ze žárlivosti a 
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nelibosti, Markose k pomoci afghánským dětem inspiruje jeho soucit s Thálií, kterou jako dítě 

napadl pes a způsobil jí ošklivá poranění v obličeji. 

V rukou většiny autorů by taková vypravěčská manipulace měla za následek momenty, nad 

kterými bychom se ušklíbali. To, že se Hosseini dokáže alespoň většinou takovým momentům 

vyhnout a navíc proplést osudy postav do chóru, který nás hluboce zasáhne, je důkazem o 

jeho detailní znalosti jejich vnitřních životů a jeho síle jakožto vypravěče ze staré školy.
 55

“ 

Recenze paní Kakutani je hluboce rozporuplná v tom, že používá výrazy, jaké známe 

ze zdrcujících kritik brakových počinů (levné drama, vykonstruovaný) a zároveň přiznává 

Hosseiniho románu nepopiratelné kvality, které ho řadí o několik tříd výše.  

Marcela Valdes ve své recenzi pro Washington Post chválila morální nejednoznačnost 

postav: 

„Hosseini se znovu a znovu vrací ke komplikovaným charakterům postav a ukazuje, co v nich 

je, přičemž nás nutí přehodnocovat naše soudy, rozpoznávat dobré ve zlém a naopak. 

Vezměme si například oslňující, elegantní Afghánku Nílu Wahdátíovou. Ve druhé kapitole je 

jedním z chamtivých ďáblů, kteří připravují Abdulláha o jeho štěstí. V kapitole čtvrté se 

dozvídáme, že je také tragickou avantgardní básnířkou a oddanou matkou. V šesté kapitole je 

stárnoucí narcistní alkoholičkou. Je Níla dobrý člověk? Je to hlavně skutečná žena, stvořená 

ze vzteku, naděje, marnosti, něhy, ambic a žalu. Můžete ji milovat i nenávidět zároveň.
56

“ 

Eric Liebetrau z Kirkus Reviews ve své recenzi pro Boston Globe kritizoval určitou 

roztříštěnost třetího Hosseiniho románu a až přílišné množství postav. Začal narážkou na 

pasáže odehrávající se v Řecku: 

„Tato část je asi tou nejcizejší. Ukazuje také Hosseiniho tendenci nechávat příběh rozbíhat až 

do irelevantních oblastí. Přímější vyprávění, které by se přísně soustředilo pouze na životy 

afghánských postav doma i ve světě, by bylo efektivnější.  

Autor mistrně uzavírá narativ ústřední dějovou linií o Parí a Abdulláhovi. A Níliny divoké 

kousky, o kterých se dozvídáme především ve formě rozhovoru s francouzským uměleckým 

magazínem, jsou často zábavné. Bohužel, linie Markose vezme příběhu vítr z plachet a 
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Hosseini má problém vtáhnout nás do něj zpátky než nám hřejivé závěrečné řádky 

připomenou, čím si autor získal tak nadšené obdivovatele.
57

“ 

Kim Hughes se v Toronto star věnovala složité struktuře díla a množství postav a 

považovala je více či méně za nedostatek. Oceňovala naopak Hosseiniho styl:  

           „Hosseini vás nechává si čtenářské uspokojení odpracovat. Množství odboček, které se 

objevují ve formě menších příběhů provázaných s hlavním narativem, je 

nejcharakterističtějším, ale také nejvíce rozčilujícím prvkem celé knihy. 

Dříve či později si pomyslíte: můžeme se prosím vrátit k hlavnímu příběhu? Nebo možná: 

připomeňte mi prosím, kdo jsou Tímúr a Idrís a proč jsou zrovna tady. Zrovna tak ale možná 

budete příliš uneseni Hosseiniho klidně plynoucí prózou a neskutečně detailními 

charakteristikami, abyste o něčem takovém přemýšleli. O bohatosti vyprávění skutečně není 

pochyb. 

(…) 

Jakmile vás Hosseini chytne, už je nemožné se z jeho sevření vymanit. Dokáže jít do 

nejmenších detailů bez toho, aby vás zahlcoval nejistou, literátskou prózou.
 58

“ 

Autorkou krátké recenze na webových stránkách Českého rozhlasu byla dabingová 

režisérka, psycholožka, spisovatelka a překladatelka Olga Walló. Kritizovala údajnou 

předvídatelnost děje, což je poněkud obtížně pochopitelné u knihy, která má tolik naprosto 

odlišných dějových linií, oceňovala pak možnost nahlédnout do vzdáleného prostředí a 

pestrost postav:  

„Příběhy, které přináší, nejsou literárně objevné, zápletka klopýtá a z dáli z ní trčí 

předvídatelná konstrukce. Otvírají nám však průhledy do velmi tvrdého a tragického 

prostředí, které je pro nás obtížně představitelné.  

Jeho postavy jsou vykresleny tak, že s nimi soucítíme, trneme nad nimi a zajímáme se o ně. 

Jsou velmi různé. Venkovan, který je nucen prodat svou dceru, stoický sluha, řecký lékař, 

spontánně se bouřící básnířka, místní oběť násilí i emigrant, který by jí mohl přinést spásu. 

Jejich očima, z jejich úhlů pohledu začínáme trochu – opatrně, ale poněkud přece – nahlížet 

za oponu té složité dějinné skutečnosti jménem Afghánistán.  
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Hosseini nevytváří historickou fresku, vyhýbá se popisu dramatických situací, které nezná na 

vlastní oči. Svědomitě nám vypráví o lidech statečných, důstojných a milujících, které si 

zapamatujeme. A jak je vidět, nachází odezvu. Zřejmě i sám takto hledá odpověď na otázku, 

kdo vlastně je a co se od něho čeká.
59

“  

Jitka Ambrožová, redaktorka literárního webu iLiteratura.cz, si podobně jako mnozí 

Američané všímala jisté roztříštěnosti díla a velkého množství odboček. Opět se objevují 

slova jako sentimentální, předvídatelný a schematický, v závěru autorka dokonce označuje 

román za čtení na dovolenou, což je výraz, který si spojujeme s brakem:  

„Hosseini čtenáře zahlcuje stále novými postavami a jejich příběhy, které, ač místy poměrně 

sentimentální, jsou čtivé a zaujmou, ale překřikují se navzájem, perou se o čtenářovu 

pozornost, a jejich síla tak v důsledku zaniká. Navíc, při čtení některých kapitol (vyprávění 

řeckého lékaře Markose nebo epizoda o Adelovi a Gholamovi, v níž je rozdíl mezi bohatými a 

chudými v současném Afghánistán popsán až příliš schematicky a předvídatelně) se lze jen 

těžko ubránit otázce, jaké místo v celku vlastně mají. 

Zdá se, jako by toho Hosseini chtěl říci příliš mnoho najednou, příliš se rozmáchl a nebyl 

schopen tento záběr zvládnout a dát mu nějaký tvar či řád. Ve výsledku působí jeho román 

roztříštěně a je téměř nemožné nalézt nějakou myšlenku či vizi, která by všechny příběhy 

zastřešovala. Hosseiniho román se dobře čte a jeho příběhy jsou zajímavé, ale kromě 

soudržnosti knize chybí i určitý myšlenkový přesah, který by z ní udělal něco víc než jen čtení 

na dovolenou.
60

“ 

Američtí recenzenti považovali Hosseiniho třetí román za formálně složitější než 

předchozí dva. Ne všichni to však vnímali jako výhodu či zlepšení, některé z nich velké 

množství postav mátlo, nebo měli dojem, že brzdí děj. Oceňovali naopak větší morální 

nejednoznačnost jednotlivých charakterů. Tak jako v případě Lovce draků a Tisíců planoucích 

sluncí kritizovali údajnou sentimentalitu a důraz na dojemné momenty. V žádné z amerických 

recenzí není román A hory odpověděly explicitně označen za špatný. Vedle více či méně 
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závažných nedostatků si recenzenti všímali i kvalit, jako je autorův důraz na detail, 

vypravěčský talent a schopnost vystavět mnohovrstevnatý příběh.  

Ve srovnání s americkými kolegy jsou čeští recenzenti stručnější. Jejich odsudky jsou 

někdy velmi ostré. Jako příklad můžeme uvést Ambrožovou, jejíž označení románu za „čtení 

na dovolenou“ jej může v očích nepoučeného čtenáře snížit až na úroveň tzv. červené 

knihovny, kam v žádném případě nepatří. Žádný z Američanů si také netroufl tvrdit, že 

Hosseiniho zatím poslední román nemá myšlenkový přesah. Drsná vyjádření však najdeme i 

v amerických recenzích, například v té od Michiko Kakutani, která neváhá označit některé 

Hosseiniho vypravěčské postupy za „levné“ (cheesy). V ostatních aspektech jsou si americké 

a české recenze velmi podobné. Určitou složitost děje, množství postav a odboček nehodnotili 

příliš kladně publicisté ani v USA ani v ČR.  
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Závěr 

V bakalářské práci jsme prováděli kvalitativní analýzu vybraných recenzí na literární 

díla Khaleda Hosseiniho. 

 Pokud bychom měli vybrat jeden motiv, který se prolíná americkými i českými 

recenzemi na všechny tři Hosseiniho romány, byla by to jednoznačně kritika sentimentality.  

Recenzenti u nás ani ve Spojených státech téměř nikdy neopomněli zmínit autorovu 

údajnou snahu dojmout. O rodině, lásce a válce ovšem jaksi nelze psát bez toho, abychom se 

zabývali situacemi, které citlivému čtenáři mohou vehnat slzy do očí. Pokud nějaký autor píše 

o stejných tématech jako Hosseini, bylo by na pováženou, pokud by na čtenáře emocionálně 

nezapůsobil.  

Také je důležité chápat, že pokud se čtenář nad knihou rozpláče (a to se nad 

Hosseiniho knihami děje), neznamená to zákonitě, že je dojatý tak, jako by byl čtenář 

harlekýnek nebo divák sladkobolných filmů. Tyto žánry totiž dojímají prvoplánově, je to 

jejich účelem. Účelem Hosseiniho románů není dojmout, jeho romány vyvolávají emoce, 

protože pojednávají o lidech silně spjatých se sužovanou a neutěšenou zemí, kde je 

každodenní život daleko za hranicí toho, co obyvatelé Západu považují za normální či 

přijatelné.  

Je tedy dobře, že američtí a čeští recenzenti zmiňují také kladné aspekty jeho knih. 

Patří mezi ně například živost jeho psaní – Hosseiniho próza má skutečně schopnost čtenáře 

mentálně přenést do jiné doby i místa. Dalším pozitivem je důraz na detail – k vykreslení 

prostředí tak vzdáleného, jako je Afghánsitán, je třeba zmiňovat drobnosti, jaké by jiní 

opomenuli, právě ty ovšem dávají jeho příběhům velkou část jejich přesvědčivosti. 

Hosseiniho romány působivě spojují některé zdánlivě protichůdné prvky. Těmi jsou 

kupříkladu intimita a epika, či naturalismus a poetičnost. Hosseini se věnuje věčným 

tématům, jako je rodina, láska, válka, vina a odpuštění, přátelství, tradice a touha po svobodě. 

Podařilo se mu ale přistoupit k nim způsobem, na jaký čtenáři nejsou úplně zvyklí – jistě také 

vlivem zasazení do neznámé země. Literární kritici a publicisté oceňovali empatii, s jakou se 

autor vžívá do postav, s jejichž osudy nemá osobní zkušenost, zejména do postav ženských. 

Nespornou výhodou je jeho znalost prostředí. Pokud většina recenzentů nazývá Hosseiniho 

vypravěčem, činí tak plným právem. A patrně právě jeho vypravěčství mu brání sklouznout 

k vyumělkovanosti a snobské hře na někoho, kým není. 

Čtenáři mají o kvalitě Lovce draků, Tisíců planoucích sluncí a A hory odpověděly 

jasno. Literární publicisté nad mnoha jejich aspekty váhají. Hosseiniho dílo ještě není 
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uzavřeno a teprve čas ukáže jeho pravou hodnotu. Fenoménem je však už dnes a to především 

proto, že umělecky pozoruhodným způsobem narušilo stereotypní a zjednodušené uvažování 

o části světa, ze které autor pochází.  

 

Summary 

In this bachelor’s thesis we performed a qualitative analysis of selected reviews of the 

works of Khaled Hosseini.  

If we were to choose one motif that can be found in both American and Czech reviews 

of all three Hosseini’s novels, it would be criticism of sentimentality. 

Reviewers both in the Czech Republic and in the US routinely mentioned Hosseini’s 

efforts to move his readers to tears. But it is also necessary to realise that not every book 

which moves us to tears does so intentionally. It is almost impossible to write about family, 

love and war and avoid describing situations which might make more sensitive readers 

emotional. For a writer who deals with the same topics Hosseini does it would be almost a 

failure not to influence the reader emotionally.  

It is also important to acknowledge that if a reader cries while reading a book (which 

happens quite often with Hosseini’s works) it does not necessarily mean they are moved the 

way romantic films or books move their audiences. The primary goal of those is to move. It is 

not the goal of Hosseini’s books to be moving, Hosseini’s novels move their readers, because 

they deal with emotionally charged things, and that is not the same. 

Therefore it is good to see that American and Czech reviewers also mention the 

positive aspects of his books. These include for example the liveliness of his writing – 

Hosseini’s prose really has the ability to také the reader to a different time and place. There is 

the rich detail – to describe an environment as distant as Afghanistan, it is necessary to 

mention small things other authors might omit, but they are part of the reason his stories so 

convincing. Hosseini’s novels put together seemingly contradictory elements, such as 

intimacy and epicness, naturalism and poetry. Hosseini deals with eternal topics of family, 

love, war, guilt and forgiveness, friendship, tradition and the longing for freedom. He 

manages to approach them in a way unfamiliar to most readers – largely due to setting his 

books in an unknown country. Critics valued the empathy with which Hosseini writes about 

characters whose stories he has not personally experienced, especially the female ones. His 
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knowledge of the environment is also an advantage. If most reviewers call Hosseini a 

storyteller, the do so rightly. And it might be precisely his storytelling ability that prevents 

him from slipping into affectation and snobbish pretending to be something he is not.  

The readers are sure about the quality of The Kite Runner, A Thousand Splendid Suns 

and And the Mountains Echoed. Reviewers are hesitant about them. Hosseini’s work is still 

far from finished and only time will tell what its true value is. However, it is a phenomenon 

already, especially because the books have managed to creatively challenge the 

oversimplified a stereotyped way we think about Hosseini’s homeland.    
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