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NOVINKY

�  Edita Steinová: Vánoční tajemství
(Karmelitánské nakl. 2013)
„Křesťanská tajemství jsou nedělitelným 

celkem. Když se člověk pohrouží do jedno-
ho, je doveden ke všem ostatním. Tak vede 
cesta z Betléma nezadržitelně na Golgotu, od 
jesliček ke kříži,“ píše Edita Steinová. Proto 
i tajemství vtělení v sobě zahrnuje všechny zá-
kladní pravdy duchovního života. Drobný, ale 
obsahem hutný text Vánoční tajemství vychází 
v novém překladu. Autorka zde zdůrazňuje po-
koj, jenž narozením Božího Dítěte přichází do 
lidských srdcí, ale je vzdálena lacinému senti-
mentu. Před Dítětem v jesličkách se totiž tříbí 
duchové.

�  Sergio Rubín, Francesca Ambrogetti:
Papež František (Portál 2013)
Knižní rozhovor, který vyšel původně pod 

názvem Jezuita, představuje papeže Františka 
v době, kdy byl ještě buenosaireským kardiná-
lem. Je zde vidět, že názory a postoje, jimiž jako 
papež oslovuje celý svět, zastával už mnohem 
dříve a že patří neodlučitelně k jeho osobnos-
ti. Vedle vzpomínek na dětství a mládí hovoří 
velmi otevřeně o svém pohledu na poslání círk-
ve v moderním světě, o svém jednání v době 
vojenské diktatury v Argentině, vyjadřuje se 
k otázkám utrpení, viny i odpuštění, stejně jako 
mluví o naději a výzvách budoucnosti. 

�  Papež František: Promluvy z Argentiny 
(Karmelitánské nakl. 2013)
Promluvy ukazují na pastýřskou péči kardi-

nála Bergoglia o Kristovu církev, ale i vníma-
vost pro konkrétní problémy společnosti v je-
ho domovině. Jde o promluvy, které přednesl 
ještě jako buenosaireský arcibiskup v letech 
2006 až 2013, tedy v době těsně před zvolením 
papežem. Oslovuje v nich různé adresáty na 
různá témata: jak střežit poklad víry, a přitom 
si ho nenechat jen pro sebe; problémy výchovy 
v současném světě; pastorace ve městě; růst ve 
víře; téma práce; ochrana dětí a péče o seniory; 
chudoba, sociální dluhy a sociální spravedl-
nost… 

�  Walter Demel (ed.): Dějiny světa 4
(Vyšehrad 2013)
Šestidílná řada přináší nový pohled na svě-

tové dějiny od jejich počátků až po současnou 
éru globalizace. Jádro čtvrtého svazku spočívá 
na nových objevech a nových společenských 
strukturách, jenž se rozvinuly mezi lety 1200 
a 1800. Rozvoj dálkového obchodu a objevi-
telské cesty do vzdálených koutů země přispí-
valy k rozšíření stávajícího vědění. Současně 
dochází ke střetu křesťanské kultury s jinými 
náboženstvími, jež bude mít osudové důsledky 
pro nově nalezený „Nový svět“. Školy a uni-
verzity se stávají zprostředkovatelkami nových 
představ, názorů i politických idejí. 

�  Jakub Deml: Pozdrav Tasova
(Host 2013)
Celkem osm knížek Jakuba Demla v jed-

nom svazku přináší kniha, která je zároveň 
dovršením celoživotního úsilí Vladimíra Bi-
nara, v současnosti nejvýznamnějšího znal-
ce Demlova díla. Kniha obsahuje Pozdrav 
Tasova (1932), Můj očistec (1929), Miriam 
(1916), Nebe se jiskří mlékem (1923), Moji 
přátelé (1913), Mohyla (1926), Zapomenuté 
světlo (1934), Rodný kraj (1936) a editorův 
komentář. Po pádu komunismu jde o první kri-
ticky ověřené a zasvěceně komentované vydání 
celku Demlových próz v takovém rozsahu.

�  Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka 
Švejka za světové války (Radioservis 2013)
Nahrávka Českého rozhlasu nejslavnějšího 

Haškova díla vychází na CD MP3 v délce devět 
a půl hodiny. „Nesáhli jsme do rozhlasového 
archivu k osvědčeným švejkovským interpre-
tacím (Höger, Pivec, Werich), ale pokusili 
jsme se o zbrusu nové, současné uchopení. 
Současné nikoli v nějakém experimentu, ný-
brž v ‚sestupu‘ ke smyslu autorova textu a jeho 
nejvlastnější poetice,“ říká redaktor ČRo Miloš 
Doležal. Dvacet „zastavení“ z I. dílu Švejka čte 
Oldřich Kaiser za doporovodu pražského hos-
podského harmonikáře Josefa Čečila. (pau)
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Je to nádherný člověk
11. prosince uplyne 64 let od chvíle, kdy 

se v číhošťském kostele za zády faráře Josefa 
Toufara pohnul křížek. A právě v předvečer 
připomínky této dodnes tajemstvím obestře-
né události dokončila Juliana Jirousová další 
ze svých svatých obrazků – tentokrát právě
P. Josefa Toufara. 

„Hrozně mě zaujala kniha o pateru Toufa-
rovi, kterou napsal Miloš Doležal. Do té do-
by jsem o něm mnoho nevěděla. A pak se mi 
ozval sám autor, jestli bych pro něj neudělala 
obrázek P. Toufara,“ říká Juliana Jirousová. 
Sama přiznává, že práce na něm byla pro ni 
mnohem těžší než u jiných obrázků. „Patera 
Toufara mám ráda, je to nádherný člověk, ale 
ten jeho případ je děsivý,“ připomíná výtvar-
nice. Na obrázku za P. Toufarem je zachycena 
brána valdické věznice, kde byl číhošťský fa-
rář umučen. „Valdice znám ze svých návštěv 
manžela, který tam byl také zavřený, což bylo 
sice mnohem později, ale panovala tam pořád 
příšerná atmosféra,“ zmiňuje Juliana Jirou-
sová. A na obrázku najdeme i ty, kteří patera 
Toufara přijeli v lednu 1950 zatknout. „To jsou 
ty tři auta s estébáky. Vždycky přijeli v černém 
tudoru a z druhé strany letí hejno černých ha-
vranů. A namalovala jsem i Toufarova anděla 
strážného, jak na něj čeká u bran věčnosti a má 
v batohu zdravotnické potřeby první pomoci,“ 
popisuje výtvarnice, jež na obrázek umístila 
také Žalm 22, který se modlil Kristus na kříži. 

„Znal jsem samozřejmě její předcházející 
tvorbu a říkal jsem si, že by bylo zajímavé, kdy-
by i přes svou životní zkušenost mohla ucho-
pit příběh Josefa Toufara ve svém výtvarném 
rukopisu, v němž spojuje prvky lidové s těmi 
současnými,“ vysvětluje Miloš Doležal, proč se 
na výtvarnici obrátil. „Její obrázek trošku při-
pomíná živou ikonu plnou drobných příběhů 
a událostí, jež se k Toufarovi vztahují. Je tam 
zpřítomněna i ta valdická brána, kterou něko-
likrát prošla, když šla za Martinem na návště-
vu.“ A jaký bude další osud tohoto obrázku? 
„Rád bych ho převedený do smaltu umístil na 
místa, která nějak s Toufarem souvisí – do kap-
liček, kde sloužil, do Zahrádky a jinam.“

Nejen Toufarův obrázek je možné vidět na 
malé výstavě Juliany Jirousové v pražském 
knihkupectví U sv. Vojtěcha (Kolejní 4, Praha 
6; pondělí–pátek 8.30 až 18 hod.) během pro-
since a ledna. Dva její obrázky budou též zdobit 
každoroční nástěnný kalendář, který bude vlo-
žen v KT 1. JAN PAULAS

Číhošťský mučedník P. Josef Toufar má svůj svatý obrázek. Je-
ho autorkou je výtvarnice Juliana Jirousová a jedná se patrně 
o první jeho výtvarné zpodobnění vůbec. „Zatím byly jen fot-
ky,“ souhlasí výtvarnice. Obsáhlý rozhovor s ní i ukázky z její 
tvorby přináší nový Cyrilometodějský kalendář.

Někteří kritici jeho knihy pokládají za po-
hádky pro dospělé, jiní jsou jeho vyprávěním 
uneseni, jako by byl novodobou Šehrezádou. 
Ten příměr přitom není od cesty. Khaled Ho-
sseini, o němž je řeč, se totiž narodil v Af-
ghánistánu. Jeho rodina později získala azyl 
v USA, kde se Hosseini stal lékařem. A asi by 
jím zůstal do smrti, kdyby nevydal svůj první 
román Lovec draků, který se stal rázem světo-
vým bestsellerem. A po svém druhém románu 
Tisíc planoucích sluncí se stal dokonce nejpro-
dávanějším autorem světa, když za zády nechal 
i J. K. Rawlingovou s jejím Harry Potterem.

Jeho nejnovější román A hory promluvily 
(vydalo Argo) je podle kritiků nejslabší, ale 
přesto potvrzuje jeho podmanivý vypravěčský 
talent. Tak trochu připomíná oceňované írán-
ské filmy, v nichž se také potkává určitá míra 
sentimentu s tragikou lidských příběhů. Ano, 
ty příběhy až dojímají, ale není to dojetí laci-
né. Na to je v Hosseiniho knihách příliš mnoho 
utrpení a pohnutých osudů. Jeho vyprávění 
však nepostrádá naději a je řízeno vnitřním 
kompasem směřujícím čtenáře k hlubšímu ta-
jemství člověka, které je ukryto pod nánosem 
té či oné kultury. 

Na počátku knihy A hory promluvily je až 
mrazivý příběh o zlém dévovi či obrovi, jenž 
předznamenává hlavní děj knihy. Příběh o otci, 
který chtěl dopřát svému dítěti lepší budouc-
nost a uchránit ho od možné smrti v bídě za 
cenu, že už ho nikdy neuvidí. Příběh o násilně 
rozdělených sourozencích, jejichž životní osu-
dy se poté odehrávají v naprosto rozdílných 
světech, aby se nakonec protnuly. Ale není to 
happyend západního střihu, je to „jen“ jakési 
tiché smíření se životem a potvrzení vlastních 
kořenů. Ostatně v Hosseiniho knihách může-
me číst jeho vlastní životní příběh. (pau)

Podmanivý Hosseini


