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S teologem 
a spolupracovníkem KT
PAVLEM HOŠKEM 
jsme se zastavili nad 
jeho nejnovější
knihou, věno-
vanou slavnému
anglickému spisovateli

Johnu Ronaldu Reuelu Tolkienovi 
a jeho kultovnímu dílu
Pán Prstenů.

Proč přidávat další životopis J. R. R. Tolkiena 
k těm, které už byly sepsány? V čem chce vaše 
kniha být jiná?

Tolkienovu tvorbu obestírá určité ta-
jemství. Podle řady průzkumů je Pán 
prstenů nejvlivnějším literárním dí-
lem dvacátého století. Proč zrovna 

Pán prstenů? To je klíčová otázka mojí kníž-
ky: proč právě tato kniha, o které její autor 
prohlašuje, že je to „bytostně katolické dílo“? 
Jak je možné, že ve století, ve kterém tolik lidí 
opustilo církev a ztratilo víru, zvítězila v srd-
cích čtenářů kniha, jejímž autorem je hluboce 
zbožný katolík?

Zaměřil jsem se na vztah mezi Tolkieno-
vou vírou a  jeho literární tvorbou. A ten je 
fascinující. Tolkien od dětství miloval atmo-
sféru mše, často ministroval, denně chodil do 
kostela. Poté, co osiřel, byl jeho poručníkem 
a „druhým otcem“ dobrosrdečný kněz P. Fran-
cis Morgan. Tolkienova představivost byla od 

nejútlejšího mládí utvářena symbolikou kato-
lické liturgie a svátků církevního roku. Právě 
z této imaginace vyrostlo nejvlivnější literární 
dílo 20. století.

Přesto jde v Pánovi prstenů o literární svět plný 
čarodějů, elfů, kouzelných předmětů. Jak to jde 
s katolickou vírou dohromady?
Tolkien ve svém díle nevyslovuje věroučná tvr-
zení. Jeho víra je v něm přítomna jinak, „mezi 
řádky“. Je to osobitá kvalita, která jeho tvor-
bou prostupuje a vyzařuje z ní. Podle Tolkiena 
není úkolem umělce jinotajné vyjádření pravo-
věrné nauky. Umělec je povolán k tomu, aby 
na lidské úrovni pokračoval v zázraku stvoře-
ní: lidská tvorba je odrazem Boží tvorby, spiso-
vatel má podle Tolkiena napodobovat nebes-
kého Stvořitele. Má tvořit slovem a povolávat 
k bytí nové světy – takové, jako je Tolkienova 
Středozem (fi ktivní svět, kde se Pán prstenů 
odehrává – pozn. red.).

V tomto procesu ale není místo pro nahodilé 
či svévolné nápady. Tolkien nevěřil v origina-
litu za každou cenu. Fantazie umělce je podle 
něj především nástroj vnímání. Spisovatel svůj 
příběhový svět spíš objevuje, než vymýšlí. Tol-
kien tedy své čaroděje, elfy a prsteny nevymy-
slel, on je potkal, našel a objevil na výpravách 
do Středozemě. 

V knize pracujete s  teologickou terminologií, 
dostáváte se dokonce k Tolkienově eschatologii. 
Jak ta vypadá?
V Tolkienově díle hraje klíčovou roli dějinné 
drama boje mezi Dobrem a Zlem. A také roz-
hodující „eschatologická“ otázka, jak tento boj 

nakonec dopadne. Pro Tolkiena šlo o velmi 
osobní zápas: dopadlo na něj několik těžkých 
ran osudu. Nejprve mu zemřel otec, potom 
maminka, jeho nejbližší přátelé padli na boji-
štích první světové války. Největší hrůzy této 
války zakusil na vlastní kůži v zákopech bitvy 
na Sommě. Celý život zápasil s pocity smutku 
a zmaru. I proto ho fascinoval vznešený pesi-
mismus a tragické hrdinství pohanských bájí. 
Ale zároveň nacházel útěchu v křesťanské na-
ději, v důvěře v konečné vítězství Dobra. Věřil, 
že stopy této naděje lze najít ve všech dobrých 
pohádkách. Je to podle něj všudypřítomná 
„ozvěna věčného evangelia“. 

Jsou Hobit, Pán prstenů, Silmarillion čtení jen 
pro mládež, nebo v Tolkienově díle mohou obje-
vovat stále nové vrstvy lidé všeho věku? 
Hobit je psán pro děti. Tolkien byl svědomi-
tý tatínek a skvělý vypravěč, příběhy z Hobita 
poprvé zazněly nad postýlkami jeho ratoles-
tí. Pán prstenů ale jako kniha pro děti nebyl 
zamýšlen, o Silmarillionu nemluvě. Příběhy, 
ve kterých vystupují pohádkové postavy jako 
elfové, skřeti, čarodějové a  trpaslíci, nejsou 
podle autora určeny žádné konkrétní věkové 
skupině. Pohádková říše nabízí čtenářům zku-
šenost očarování a úžasu. Je pravda, že dospělí 
už často nedokážou žasnout, ale to je podle 
Tolkiena vlastně velmi smutné. Jeden z kýže-
ných účinků pohádkové říše na mysl čtenáře je 
podle něj právě uzdravující návrat k dětskému 
okouzlení. 

Mohou nám tyto knihy posloužit i jako průvodci 
křesťanským životem? 

Rozhodně ano. 
Pokud jako čtená-
ři vstupujeme do 
Tolkienova světa, 
pokud mu dovolí-
me, aby byl naším 
průvodcem po ces-
tách Středozemě, 
pokud s  hrdiny 
jeho příběhů pro-
žíváme nebezpeč-
ná dobrodružství, 
nevracíme se z  ta-
kových výprav stej-
ní. Tolkien byl přesvědčen, že náležitě utkaný 
příběhový svět působí jako opravdová „Čarov-
ná říše“: ten, kdo se v něm ocitne, zakusí vnitřní
proměnu.

� síce čtenářů se shodují na tom, že právě 
to se s nimi při četbě Pána prstenů děje. Cítí se 
proměněni, jakoby očištěni. I proto čtou tuto 
knihu opakovaně. Dávno vědí, jak to dopad-
ne, ale vracejí se k ní znovu a znovu, neboť se 
chtějí ještě jednou ocitnout ve zvláštním pro-
středí Středozemě.

Myslím, že se v této věci opět dotýkáme oso-
bitého tajemství Tolkienova díla. Možná nám 
napoví jeho slavná báseň Mythopoeia – v ní 
Tolkien prozrazuje, že nejhlubším pramenem 
umělecké tvorby je podle jeho přesvědčení 
Světlo, přicházející shůry.

(sch)

Pavel Hošek: Sloužím Tajnému ohni.
Duchovní zdroje literární tvorby
J. R. R. Tolkiena (CDK 2020)

Lidská tvorba je odrazem tvorby Boží

Alena Scheinostová

Dvojicí vernisáží zahájí letošní
9. ročník ostravského festivalu 
židovsko-křesťanské kultury 
a dialogu Templfest, přesunutý 
kvůli pandemii z jarního termínu. 
Naváže na ně několikatýdenní výběr 
hudby, diskusí, divadla a fi lmů.

V ostravské katedrále Božského Spa-
sitele se 2. září otevře putovní pane-
lová výstava „Masaryk a Svatá země“ 
za doprovodu cimbálové muziky On-

dřejnica. Expozice se ohlíží za návštěvou pre-
zidenta Masaryka v tehdejší Palestině (roku 
1927) i za podílem Tomáše i Jana Masaryko-
vých na vzniku Státu Izrael. Druhým výstav-
ním počinem je cyklus fotografi í „Svitek Tóry 
z Přeštic, nový domov za oceánem“. Snímky 
zachycují proces restaurování této starobylé 
památky ze západních Čech, kterou nyní uží-
vají věřící v synagoze ve městě Sharon v USA. 
Vernisáž 6. září v prostorách Židovské obce 
v Ostravě doprovodí úvodním slovem kurátor 
Julius Müller.

V pondělí 21. září vystoupí v Divadle Jiřího 
Myrona ženský pěvecký soubor Adash s umě-
leckým vedoucím Tomášem Novotným. Sou-
bor složený z někdejších studentek hebrejšti-
ny na Ostravské univerzitě přednese židovské 
a chasidské písně. Umění sborového zpěvu je 
vyhrazen také večer 15. října a kostel sv. Cyrila 

a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. Koncert Žen-
ského komorního sboru Dobroslava Lidmily 
a Dětského pěveckého sboru Zvonoklíček se 
koná na připomínku 81 let od deportace os-
travských Židů do polského Niska. Ostravští 

ochotníci se zase postarají 13. října o veselý 
i dojemný příběh přátelství a odpouštění Ná-
vštěvy u pana Greena z pera současného ame-
rického spisovatele a scenáristy Jeff a Barona. 
Nabídku fi lmů ještě pořadatelé během září 

upřesní, přislíbeny jsou zatím snímky Foxtrot 
(drama surreálné zkušenosti mladých izrael-
ských vojáků) a Píseň jmen o strhujícím pátrání 
po rodinné historii.

Mezi přednášejícími se letos představí teo-
log a spolupracovník KT Pavel Hošek s téma-
tem své zatím poslední knihy Sloužím Tajné-
mu ohni: Duchovní zdroje literární tvorby J. R. 
R. Tolkiena (viz rozhovor na této straně), re-
portér Jakub Szántó s přednáškou o dnešním 
Izraeli a Palestině či ředitelka Herzlova centra 
izraelských studií UK Irena Kalhousová, kte-
rá promluví mj. o politických vztazích Izraele 
a středoevropských států. V tradiční talkshow 
hebraisty Tomáše Novotného, která se plánuje 
do Studia G na 24. září, pak Irena Kalhousová 
vystoupí společně s odbornicí na Starý zákon, 
sestrou Gabrielou Ivanou Vlkovou z olomouc-
ké Cyrilometodějské teologické fakulty.

Festival vyvrcholí Galaprogramem v klubu 
Heligonka 24. října, kterým bude provázet ob-
líbená herečka Pavla Gajdošíková. Sefardské 
písně zde přednese Eliška Tesařová se svou 
kapelou, zazpívá písničkář Pavel Helan, deset 
let společného hraní oslaví slovenský Mojše 
Band – mladé uskupení, které se orientuje na 
židovskou hudební tradici Slovenska. Mluve-
ným slovem přispěje i P. Marek Orko Vácha.

Pořadatelé doporučují sledovat webové 
stránky www.templfest.webnode.cz a  face-
bookový profi l festivalu, kde budou přibývat 
upřesnění k programu i případná hygienická 
omezení. Tamtéž lze najít i přesné časy a místa 
konání jednotlivých akcí.

Templfest Ostrava. 2. 9. – 24. 10. 2020

Alena Scheinostová

Mezi třemi desítkami knih,
které letos soupeřily o prestižní
cenu Magnesia Litera, zabodo-
valy i ty s duchovním přesahem.

Osudy samotářů žijících v odlehlých 
koutech republiky povýšil na lite-
rární žánr publicista a  spisovatel 
Aleš Palán. „Raději zešílet v divoči-

ně“, jak zní titul jeho první sbírky rozhovorů 
s těmito rázovitými postavami (vydal Prostor 
2018), se stalo úslovím a publikace Knihou 
roku Lidových novin. 

Volné pokračování s názvem Jako v nebi, jen-
že jinak (Prostor 2019) si letos odnáší Magne-
sii v kategorii publicistiky. Za sebou nechává 
mj. nominovaný knižní rozhovor Jožina Va-

lenty s P. Markem Orkem Váchou Jízda v levém 
pruhu (Cesta 2019).

Palánova kniha shrnuje rozhovory s několi-
ka solitéry z Čech i Moravy – ženami i muži, 
věřícími i  nevěřícími, těmi, kdo do samoty 
utekli z civilizace, anebo se v ní narodili a jsou 
do ní po celý život vrostlí. „Je to tak radikální 
životní alternativa, že o ní dokážeme jen snít 
– a možná ani to. Když jsme pak vystaveni se-
tkání s takovým člověkem, obohatí nás to – ať 
už s ním souhlasíme, nebo ne,“ popsal Aleš 
Palán pro KT, čím si vysvětluje výjimečný čte-
nářský zájem o své „samotářské“ tituly. Jedním 
z hrdinů oceněné knihy, jehož výrok jí dal také 
název, je i katolický poustevník „bratr Anděl“. 
„Žije jako pravý středověký poustevník zcela 
ve svém světě, který ale byl před několika sta-
letími zcela obvyklý. To mě silně inspiruje,“ 
dodal autor.

V kategorii naučné literatury získal oceně-
ní monumentální počin historika Petra Čor-

neje Jan Žižka – život a doba husitského váleční-
ka (Paseka 2019). „Všechno to začalo zhruba 
před šedesáti lety, kdy si osmiletý kluk hrál 
na pražském Vítkově ve stínu Žižkovy sochy 
a dal si slib, že jednou o tomto válečníkovi na-
píše knihu,“ napsal redakční kolega Jan Pau-
las v recenzi této osmisetstránkové monografi e 
v KT 18/2020. 

Čornejovo životní dílo demytizuje slavné-
ho vojevůdce od legend i účelových výkladů 
a  snaží se zaměřit na jeho vnitřní přeměnu 
ze žoldnéře a  lapky na „božího bojovníka“. 
Kromě čtivého podání je kniha přitažlivá i na 
pohled a vybavená bohatým obrazovým do-
provodem.

Nominaci neproměnila obsáhlá monogra-
fi e Katedrála viditelná a neviditelná (Hilberti-
num/ Archeologický ústav AV 2019), kterou 
věnoval katedrále sv. Víta, Václava, Vojtěcha 
a  Panny Marie na Pražském hradě kolek-
tiv odborníků pod vedením Jany Maříkové-

-Kubkové (viz KT 26–27/2019), ani poctivě 
připravená Magorova oáza, kterou loni na-
kladatelství Torst završilo vydávání sebra-
ných spisů Ivana Martina Jirouse (viz KT 
14/2020). V kategorii nakladatelských činů je 
porazilo výpravné vydání Komenského La-
byrintu světa a  ráje srdce (Práh 2019), na je-
hož stránkách vedou dialog přes práh času 
Komenského texty s  kolážemi Miroslava
Huptycha.

A  literární umění s  výtvarným nedílně 
spojuje také vítěz v kategorii literatury pro 
děti a mládež: unikátní encyklopedie A jako 
Antarktida (Raketa/Labyrint 2019), kterou na 
základě osobní zkušenosti s  tímto kontinen-
tem zpracoval výtvarník David Böhm. Čtenáři 
KT jej znají jako spolupracovníka neziskové 
organizace Siriri, která se věnuje vzdělávání 
ve Středoafrické republice a pro kterou Böhm 
vytvořil nástěnné výukové malby přímo v af-
rických školách. 

Židovsko-křesťanský dialog v Ostravě

„Magnesie“ pro knihy s přesahem

Mezi umělci na Templfestu se představí i oblíbený Pavel Helan. Snímek Lukáš Malý


