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Proměny životopisné literatury

Zuzana Hloušková

O autobiografické próze jako takové jsme již na stránkách časopisu U nás jedno povídání uveřejnili (1/2013). Autor 

článku P. Pešát se v něm věnoval především klasické tvorbě v tomto žánru. Autobiografická próza obvykle 

představuje formu biografické prozaické literatury, v níž je autor sám protagonistou díla. Zatímco spisovatel 

biografií líčí život nějaké určité významné osobnosti, přičemž čerpá často z různých pramenů (dokumentů, dopisů 

atd.), pisatel autobiografické prózy zachycuje delší část svého života, případně jen některé jeho významné úseky, 

a vystačí si obvykle jen se svou pamětí. Autobiografickou prózu jsme také dělili do dvou základních oblastí: na 

uměleckou autobiografickou literaturu faktu a fabulovanou autobiografickou literaturu. Jenže žánrové hranice se 

pomalu stírají a životopisná literatura prochází značnými proměnami. Pojďme se na ně nyní podívat.

Od 90. let můžeme zaznamenat obrovský rozmach literatury zaměřující se především na životní osudy známých 

osobností kultury, vědy a sportu. V tomto směru zaznamenal značný úspěch Vladimír Přibský se svou trilogií o 

legendárních českých herečkách třicátých let 20. století (Lída Baarová, Adina Mandlová a Nataša Gollová). Vedle 

toho vzpomínky Jana Wericha, sepsané ve skromném duchu Pavlem Chrastilem a vydané pod názvem S 

úsměvem to taky jde, téměř zapadly. V souladu s nástupem celebritní kultury se literatura faktu hemží 

životopisnými knihami, které se zaměřují jak na politiky, tak na herce, zpěváky, ba i celé kapely (Americký rebel -

Život Clinta Eastwooda, Mick Jagger, u nás třeba Helena Růžičková nebo Helena Vondráčková). O svůj příběh se 

podělí třeba Alex Ferguson, patrně nejúspěšnější fotbalový trenér historie. Biograficky pojaté knihy věnované 

lidem, kteří přinesli vědecké pokroky, jsou spíše výjimkou (Muž, který rozluštil hieroglyfy). Zaručenou čtenářskou 

pozornost přitahují slavná jména, která jsou zárukou mediální publicity i následného prodeje (např. Modrá planeta 

v ohrožení Václava Klause nebo Paměti a úvahy bývalého komunistického premiéra Lubomíra Štrougala, které se 

objevily v čele žebříčku prodejnosti největšího českého knihkupectví Neoluxor).

Snahou moderních autorů je často objevit v životech slavných lidí nějaké temné stránky, skandály a „třinácté 

komnaty“ (jak se třeba snaží Václav Junek v případě českých prezidentů). Skandalizující témata mají v sobě 

zřejmě skrytý jakýsi magický spínač na čtenáře, proto k nám ze stránek knih promlouvají nejrůznější zločinci, 

sexuální devianti a mafiánští bossové. Jak jinak si vysvětlit třeba tolik žádané „šokující, výjimečné a nevídané“ 

Dějiny zločinu? Už druhého a rozšířeného vydání se dočkala zpověď Kde domov můj, ve které dvanáctkrát 

soudně trestaný Zdeněk Perský vypráví, kterak strávil celkem 18 let po různých věznicích. Do mysli jednoho z 

nejbrutálnějších masových vrahů v dějinách kriminalistiky, o kterém mimochodem HBO natočila několik

dokumentů, se můžeme vydat prostřednictvím knížky Ledař. Reportér Jaroslav Kmenta nás zase obohatil 

strhujícím příběhem o vládci českého podsvětí Františku Mrázkovi (vč. dalších volných pokračování). Svou Cestu

z panoptika, kterou musela podstoupit po údajném zapletení do korupční aféry, popsala poměrně bez skrupulí 

Věra Jourová, v současné době poslankyně Evropského parlamentu.Ony pověstné „třinácté komnaty“ se však 

hledají i v minulosti. Velkou skupinu životopisné literatury dříve tvořila díla o spisovatelích typu „boj o“ (jako u 

Boženy Němcové, Hálka, Karla Čapka…), nyní se děje podobně, ale s využitím dosud neznámých faktů ze života 

daných osobností, často se záměrem „demystifikovat“. V tomto duchu je napsána třeba Dcera národa. Tři životy 

Zdeňky Havlíčkové z pera Mileny Lenderové. Někde za hranicemi literatury faktu se pak nachází Prsten od

vévodkyně Františka Novotného, nabízející alternativní výklad „bílých míst“ v životě Boženy Němcové.

Oblíbená jsou také vyprávění ve stylu „pravdivých příběhů“ jedinců, kteří prošli nějakou těžkou životní zkouškou,

dlouhodobým týráním, domácím násilím nebo katastrofou. Např. kniha Z temnoty autorky Tiny Nash šokovala 

celou Velkou Britániisvědectvím o nebývale krutém domácím násilí na poklidném cornwallském pobřeží. Ulla

Fröhling se zase v díle Ukradený život dělí o zkušenosti získané léty týrání a ponižování v náboženské sektě 



(a možná bude brzy následovat česká obdoba, inspirovaná kuřimskou kauzou). Autentický popis jednoho roku

života ženy s nevyléčitelnou nemocí přináší kniha Susan Spencer-Wendelové Než řeknu sbohem. I tragická 

událost, jakou byl zával chilského dolu na měď a zlato, kdy zůstalo pod 700 000 tunami skály uvězněno 33 

horníků, se stala inspirací pro dílo Pohřbeni zaživa. Najdou se však i kultivované pokusy o odraz naší současnosti 

a třeba i demografického vývoje společnosti, jakým je např. Metuzalém Františka Koukolíka, nabízející vyprávění o 

stáří, čase, biologii a medicíně, ale také o smrti, lásce, tvořivosti, štěstí a moudrosti. Návod na to, jak zvládnout 

období po těžkém životním okamžiku, poskytnou třeba Kamila Moučková, Jan Vodňanský, Pavel Nový, Květa 

Fialová a další v Rozhovorech po konci světa, které s nimi vedl známý moderátor Martin Severa. Se zajímavými 

mysliteli se vedou spíš rozhovory, které pak vycházejí knižně (např. s Václavem Havlem, Ondřejem Neffem aj.).

Pokud dnes někoho zajímá něčí životopis, je v tom především touha po nápovědách, jak dosáhnout životního 

„úspěchu“, obvykle v byznyse. O cestě ke komerčnímu úspěchu pojednává i životopis Jonyho Ive, člověka

stojícího za nejlepšími produkty firmy Apple. Pozadu však nezůstávají ani čeští podnikatelé (např. Baťa v kostce

Zdeňka Pokludy).

Pod těžkou mediální masáží pak vznikají i knihy o právě žijících panovnících (William, Kate a malý George). 

Modrá krev zřejmě nepřestane mít punc lákavosti, jak dokládají třeba nedávno vydané Aristokratky z pera 

Stanislavy Peckové, která v nich podává obraz každodenního života mladých českých šlechtičen.

Zajímavým pokusem jak přiblížit věci minulé, pohrávajícím si s formou deníku, jsou Válečné zápisky z první 

světové války vojína Dolejše z Nového Strašecí z pera autorské dvojice Alois Dolejš a Dagmar Neprašová. Jiný 

pohled na historické události nabízí utrpení „obyčejných“ lidí, kteří jimi museli projít. Jednou z nejúspěšnějších knih 

o česko-německé problematice se staly memoáry Josefa Škrábka s názvem Včerejší strach a navazující 

Dějinyosobně prožité a protrpěné. Deníkovými záznamy Ivanky Lefeuvre, signatářky Charty 77, vystěhované v 

rámci akce Asanace z Československa, zaujme kniha Migrace 1982. V poslední době se také objevují 

autobiografie lidí, kteří dokázali překonat sami sebe, zdolat nějakou těžkou překážku nebo přežít náročnou situaci 

v ohrožení života. Taková je třeba Divočina - Skutečný příběh o nezlomnosti a hledání sama sebe Cheryl 

Strayedové nebo Hory shora o dobyvatelích himálajských vrcholů od autorské dvojice Radek Jaroš a Arnošt 

Tabášek. Tahákem je už samotné jméno Jakuba Vágnera, známého i z televizních pořadů, takže nemá jeho kniha

Můj život s rybami o čtenářský zájem nouzi.

Je také patrné, že svět se po pádu železné opony poněkud „zvětšil“. Lidé vyjíždějí nejen za hranice všedních dní, 

ale třeba také na humanitární či diplomatické mise, riskují i vlastní životy, často pod hlavičkou investigativní 

novinařiny. A samozřejmě o tom neváhají psát knihy. Obyčejné životy v Severní Koreji tak popisuje Novinářka 

Barbara Demicková ve své knize Není co závidět. Za knihu Tichý dech, obsahující zápisky českého lékaře, který 

zachraňoval životy v krizových oblastech afrického Konga a na Haiti, získal dokonce Jan Trachta ocenění Objev 

roku knižní ceny Magnesia Litera 2014. Je vidět, že literatura faktu má ještě co českému čtenáři nabídnout.
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