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Lucie Koutková 

V dialogu s Libuší Moníkovou − předmluva
Libuši Moníkové by letos bylo sedmdesát. Publikace tohoto sborníku je vhodná příležitost, abychom si připomněli autorčiny 

texty a v jejich smyslu také bojovali proti našemu, tolik lidskému zapomínání důležitých společensko-historických souvislostí.

Děkuji zde Památníku národního písemnictví a kurátorce výstavy paní Michaele Kuthanové, že se veřejné vzpomínání  
i připomínání odehrálo také formou dvoujazyčné výstavy V dialogu s Libuší Moníkovou / Im Dialog mit Libuše Moníková  

v prostorách Památníku národního písemnictví v Pelléově ulici v Praze. Jádro výstavy tvořily dvojjazyčné panely, vytvořené  
v roce 2008 pro původní výstavu Libuše Moníková − Moje knihy jsou drahé / Meine Bücher sind teuer, tematizující život  

a důležité významové složky v díle Libuše Moníkové. Tato původní výstava, která v průběhu let procestovala nejen Českou 
republiku, ale i Německo a Rakousko, dostala nový rámec a nový dech.

Významnou měrou přispěli k výstavě autoři textů, které dostáváte do rukou v této publikaci a které vstupují na základě témat 
výstavy do rozhovoru s labyrintickým světem autorky Libuše Moníkové: 

Helga G. Braunbeck píše o lásce Moníkové k obrazům a o její schopnosti využít obraznost pro překonání bariér mezi 
jazyky, formou a médii. Wolfgang Coy vidí v autorce nástupnici Franze Kafky a pokračovatelku intelektuálního zápalu 

pražské německé literatury. Sibylle Cramer ukotvuje romány Libuše Moníkové v české a evropské společnosti založené na 
vědění a jeho projevech v literatuře. Antje Mansbrügge představuje figury Libuše Moníkové jako znázornění “křehké vnitřní 

statiky regionálních evropských poměrů” a Dana Pfeiferová bojuje o uznání autorky mezi českými germanisty a čtenáři. 
Almut Todorow vytvořila svůj text jako osobní vzpomínku na pražskou četbu románů Libuše Moníkové a vyrovnává se s její 
mimořádnou estetikou vydobytou na “pražské realitě”. Manfred Weinberg srovnává − a zde možná přeháním − zapomenutí 

díla Libuše Moníkové s koncem “přemýšlení o budoucnosti Evropy”.

Na výstavě byl také použit text Friedricha Christiana Deliuse Chvála kněžny literatury Libuše Moníkové. Jeho plné znění je  
k dispozici na webové stránce autora.

Z textů vznikly koláže s cílem obrazem znázornit dialogičnost díla Libuše Moníkové. Srdečně zveme čtenáře, aby se 
prostřednictvím vlastního čtení podíleli na dialogu s Libuší Moníkovou.

Lucie Koutková 

Im Dialog mit Libuše Moníková – ein Vorwort
Libuše Moníková wäre im Jahr 2015 siebzig geworden. Ein guter Grund, sich sie und ihre Texte in Erinnerung zu holen, 
die Öffentlichkeit an sie zu erinnern, gegen ein zu schnelles Vergessen ihrer intelligenten und zeitlosen Gesellschafts- und 
Geschichtskritik anzukämpfen.

Es ist dem Museum der tschechischen Literatur in Prag  und der Kuratorin der Ausstellung Frau Michaela Kuthanová zu 
verdanken, dass dieses öffentliche Erinnern an Libuše Moníková auch in Form der zweisprachigen Ausstellung V dialogu 
s Libuší Moníkovou / Im Dialog mit Libuše Moníková in den Räumlichkeiten des Museums in Pelléova Straße in Prag 
stattfindet. Den Kern der Ausstellung bilden Tafeln, die bereits 2008 als Bestandteil der Ausstellung Libuše Moníková – 
Moje knihy jsou drahé / Meine Bücher sind teuer entstanden sind und Libuše Moníkovás Lebensweg und die Schwerpunkte 
ihres Werkes thematisieren. Diese ursprüngliche Ausstellung, die mehrfach durch die Tschechische Republik und durch 
deutschsprachige Länder reiste, bekommt nun buchstäblich einen neuen Rahmen und ein zweites Leben geschenkt.

Dazu tragen maßgeblich die Autoren der in diesem Bändchen veröffentlichten Texte bei, die einzig für diese Ausstellung ins 
Gespräch mit der labyrinthischen Welt von Libuše Moníková treten. 

Helga G. Braunbeck schreibt über Moníkovás Liebe zu Bildern und ihre Fähigkeit, diese für die Grenzüberwindung in 
der Sprache, der Form und den Medien fruchtbar zu machen. Wolfgang Coy sieht in ihr eine Erbin von Franz Kafka und 
der Prager deutschen Literatur, deren intellektuelle Flamme sie weiterreicht. Sibylle Cramer verortet Libuše Moníkovás 
Romane in der tschechischen und europäischen Geschichte und in der (literarischen) Wissensgesellschaft. Antje 
Mansbrügge denkt Libuše Moníkovás Figuren als Veranschaulichung der “fragilen inneren Statik in den regionalen 
europäischen Bezügen” und Dana Pfeiferová kämpft um Anerkennung der Autorin durch die tschechische Germanistik 
und Gesellschaft. Almut Todorow gestaltet ihren Text als eine persönliche Erinnerung an Prager Lektüren von Libuše 
Moníkovás Romanen und setzt sich mit ihrer der “Wirklichkeit Prags” entrungenen Ästhetik auseinander. Manfred 
Weinberg setzt das Vergessen von Moníková – hier übertreibe ich vielleicht etwas – einem Ende des “Nachdenken[s] über 
die Zukunft Europas” gleich.

In der Ausstellung wurde außerdem der Text Rede auf die Fürstin Libuše Moníková von Friedrich Christian Delius verwendet, 
dessen Volltext auf der Webseite des Autors zur Verfügung steht.

Aus den Texten sind Collagen entstanden mit dem Ziel, die Dialogizität von Libuše Moníkovás Werk demonstrativ zu 
veranschaulichen. Die Leser / Besucher sind eingeladen, sich an diesem Dialog mittels ihrer eigenen Lektüren von Libuše 
Moníková zu beteiligen.



Helga G. Braunbeck

O zacházení s fasádami, hranicemi a lásce k obrazům

Ve skutečnosti chtěla dělat filmovou režii, ale zasáhla politika. Nicméně její lásku k obrazům – jak těm pohyblivým ve 
filmu, tak těm statickým v umění – jí nikdo nemohl vzít. Protože se stala spisovatelkou, našla Libuše Moníková cesty, jak 

vtáhnout obrazy do textu, podle svého motta: „Román si musí pro obrazy sáhnout.“

Dobře znala rychle sílící vizuální orientaci naší postmoderní kultury. Filmy a obrázky nicméně nechápala jako pouhou 
konkurenci vyprávění prostřednictvím jazyka v románu, ale i jako inspiraci pro psaní – „obrazy mě fascinují“ – a tím 

vyvolává u svých čtenářů představu, že obrazové prostředky slouží k vizuálně-imaginativnímu pokračování jejích textů.

V restaurování fasády renesančního zámku v Litomyšli našla dokonalý „obraz“ pro vylíčení politických  
a sociálních podmínek za komunistické vlády v době normalizace. Práce jejích čtyř pražských umělců na mnoha vrstvách 

fasády je alegorií historického úsilí, v němž je úkolem umělců vynést opět na světlo skryté pravdy. Navzdory státní kontrole 
vydobytá svoboda uměleckého vyjádření je zárukou, že umělecké poselství bude zřetelně vryto do všem viditelné fasády.

Způsob vyprávění Moníkové je stejně tak bohatý na „vrstvy“ – pouze spisovatelům světového významu se daří vtisknout 
svým textům vícero dimenzí, jež dokážou reprezentovat složité síťoví umění, politiky, historie a individuálního života. 

Připomenutím známých uměleckých osobností, skladatelů, filmových režisérů, herců, choreografů a tanečníků navazují 
její texty na repertoár dějin naší civilizace, s jehož znalostí již mnoho čtenářů k četbě přistupuje. Ale ona jde o krok dál 

a obohatí je tím, že čtenářům představí umělce z jejich vlasti, kteří se v důsledku politiky železné opony dostali do stínu 
vnitřní a vnější imigrace.

Prostřednictvím románů, kulturně-historických a politických esejů i vlastního filmu se Libuši Moníkové podařilo překonat 
ve prospěch svých čtenářů hranice vytýčené evropskými politiky. Tuto svou schopnost, kterou si musela osvojit, 

pak aplikovala na hranice jazykové − psala svá díla v němčině, a konečně také na hranicích mezi médii − stala se 
expertkou v integraci vizuálních, auditivních i fyzických médií, jako je umění, film, hudba a tanec, do svých vyprávění 

zprostředkovaných jazykem.

Navzdory rozdělení Evropy se ve své době stala jakousi kulturní diplomatkou své země, jejímž cílem bylo podpořit 
vzájemné porozumění a lepší spojení mezi lidmi a ovlivnit svým psaním obraz světa formující se v myslích současných 

i budoucích generací. Tím, že zahrnuje zkoumání dnes tak všudypřítomných vizuálních médií do svých textů, učí Libuše 
Moníková své čtenáře „vidět“ a propouští je se schopností „číst obrazy“ nejen v rovině estetické, ale i mravní a kritické.

Helga G. Braunbeck

Vom Umgang mit Fassaden, Grenzen und der Liebe zu den Bildern

Eigentlich wollte sie Filmregie machen, doch da kam die Politik dazwischen. Aber ihre Liebe zu den Bildern – zu den 
bewegten im Film wie auch zu den stillen in der Kunst – konnte ihr niemand nehmen. Da sie nun Schriftstellerin geworden 
war, fand Libuše Moníková Wege, die Bilder in die Texte hineinzuziehen, nach ihrem Motto: „Der Roman muß sich die 
Bilder holen.“ 

Die rasant zunehmende visuelle Orientierung unserer postmodernen Kultur kannte sie gut. Jedoch betrachtete sie Filme 
und Bilder nicht als bloße Konkurrenz zu der sprachlich gefassten Form des Erzählens im Roman, sondern ebenso 
als Anregung zum Schreiben – „von Bildern bin ich fasziniert“ – und evoziert daher für ihre Leser die Bildmedien als 
Stimulierung zur visuell-imaginativen Erweiterung ihrer Texte. 

In der Restaurierung der Fassade des Renaissance-Schlosses in Litomyšl fand sie das perfekte „Bild“ für ihre Darstellung 
der politischen und gesellschaftlichen Zustände unter der kommunistischen Regierung in der Zeit der Normalisierung. Die 
Arbeit ihrer vier Prager Künstler an den vielen Schichten der Fassade wird zur Allegorie der Arbeit an der Geschichte, bei der 
den Künstlern die Rolle zugeschrieben wird, die unter der Oberfläche liegenden Wahrheiten wieder ans Licht zu bringen. Die 
bildnerischen Freiheiten, die sie sich trotz staatlicher Aufsicht nehmen, garantieren zudem, dass die Perspektive von Künstlern 
in die für alle Betrachter sichtbare Fassade mit eingeritzt wird.

Moníkovás Erzählweise ist ebenso reich an „Schichten“ – wie nur Autoren von Weltrang gelingt es ihr, ihrem Text eine 
Mehrdimensionalität zu verleihen, die die komplexen Netzwerke von Kunst, Politik, Geschichte und individuellem Leben 
anschaulich zu repräsentieren vermag. Durch das Aufrufen von bekannten Künstlerfiguren, Komponisten, Filmregisseuren, 
Schauspielern, Choreographen und Tänzern und das Beschreiben und Zitieren ihrer Kunstwerke, Musikstücke, Filme und 
Tänze knüpfen ihre Texte an das Repertoire der Zivilisationsgeschichte an, das viele ihrer Leser schon mitbringen. Doch dann 
bereichert sie es, indem sie ihnen auch die Kunstschaffenden ihrer Heimat vorstellt, die von der Politik des Eisernen Vorhangs 
in den Schatten der inneren oder äusseren Emigration gezwungen worden waren. 

Mit ihren Romanen sowie den kulturgeschichtlichen und politischen Essays und ihrem Film gelang es Libuše Moníková, 
zugunsten ihrer Leser die von den Politikern Europas errichteten Grenzen zu überwinden. Ihre Fähigkeit zum 
Überschreiten von Grenzen, die sie sich notgedrungen erworben hatte, wandte sie dann an auf die Sprachgrenze – sie 
schrieb ihre Literatur auf deutsch – und schließlich auf die Grenze zwischen den Medien – sie wurde zur Expertin darin, 
visuelle sowie auch auditive und körperliche Medien wie die Kunst, den Film, die Musik und den Tanz in ihre sprachlich 
vermittelten Erzählungen zu integrieren.

Trotz der Teilung Europas in ihrer Zeit wurde sie zu einer Art kulturellen Diplomatin ihres Landes, deren Anliegen es war, 
gegenseitige Verständigung und bessere Verbindungen zwischen den Menschen zu fördern, sowie mit ihrem Schreiben 
Einfluss auf das Weltbild zu erlangen, das in den Köpfen der gegenwärtigen sowie der zukünftigen Generationen entstand. 
Indem sie die Auseinandersetzung mit den visuellen Medien, die heute so omnipräsent sind, in ihre Texte miteinbezieht, 
trägt Libuše Moníková dazu bei, ihre Leser „sehen“ zu lehren und sie mit der Fähigkeit zu entlassen, „Bilder“ sowohl 
ästhetisch wie auch moralisch und kritisch zu „lesen“.



Sibylle Cramer

Statement
Vypravěčské umění Libuše Moníkové a čas jsou propojeny jako spolu komunikující roury. Působivým jádrem a hnací silou 

jejího díla je historický čas. Za přesnost svých příběhů z české historie konce 20. století vděčí časové, prostorové  
a možná i fyzické vzdálenosti, která ji oddělovala od předmětu vyprávění a poháněla umělecké úsilí na jejich zvědomění. 

V jejích románech se důležitá místa českých dějin proměňují ve velké pohyblivé obrazy, v nichž je historie zobrazena jako 
potenciální zdroj zkušenosti a poznání. Národní trauma Čechů ve 20. století, tedy obě babylonská zajetí − v Třetí říši  

a poté v sovětském impériu − zachycuje v obrazech zmařeného, spoutaného, ochrnutého individuálního a kolektivního 
hnutí, uzavřeného společenského manévrovacího prostoru, z provozu vyřazené veřejné výměny názorů.

 
V románech ztělesňujících odpor proti státní moci, snahu o získání moci jedince nad vlastním Já, Odysseu 

suspendovaných světoběžníků a agónii umělecké svobody se obrací k požadavkům a ideálům osvícenství, jako je právo 
občanské veřejnosti na svobodnou komunikaci a kritiku, ale také právo na poznání světa a vlastní lidské bytosti, jež se 

vyznačuje individualitou a univerzálností. Literární a estetická funkce slouží zvláště v otevřené umělecké formě obou 
dialogických románů rozvoji svobodného toku slov a myšlenek, jehož nepředvídatelnost a neplánovatelnost se odráží  

v náhlých, emocionálně vypjatých přerušeních, v občansky rovnostářském umění konverzace, které odráží nové 
uspořádání genderových vztahů a ústřední význam vědomostí v moderní společnosti.

 
 

Antje Mansbrügge

Číst Libuši Moníkovou dnes a zas a znova
S vášní pro historický detail, nelítostně a s humorem rozvíjela Moníková český svět svých postav. Žijí v něm tvrdohlavci, 

kteří nás ze zdánlivého okraje dění vezmou s sebou do svého myšlení a prožívání a projektují svůj široký evropský 
rezonanční prostor.

Knihy Moníkové jsou - tak jak to dokážou jen knihy v tom nejlepším smyslu slova - vstupní branou do literárního světa, který 
je daleko přesahuje. Jakmile do něj jednou vstoupíte, můžete číst dále a dále v jeho spletitých, na literární odkazy bohatých 

chodníčcích. Je to evropský prostor určený polyfonií, odlišnostmi a příbuznostmi, mentální prostor, ve kterém se napříč 
hranicemi, generacemi i různou příslušností již dlouho a dnes také v myšlenkách pohybujeme, píšeme a dohadujeme. V tomto 

prostoru si někteří nárokují centrum jako své místo a vytlačují tak jiné na periferii. Postavy Moníkové nás upozorňují na tuto 
křehkou vnitřní statiku v regionálních evropských vztazích.

Sibylle Cramer

Statement
Die Erzählkunst Libuše Moníkovás und die Zeit sind einander wie kommunizierende Röhren verbunden. Der Erregungskern 
und Treibsatz ihres Werks ist die Geschichtszeit. Die Genauigkeit ihrer Geschichten von der tschechischen Geschichte sind 
der Zeit des Erzählens am Ende des 20. Jahrhunderts geschuldet, der zeitlichen, räumlichen, vielleicht auch körperlichen 
Distanz, die sie von ihrem Gegenstand trennte und das künstlerische Rettungswerk des Vergegenwärtigens antrieb. 
Ihre Romane transformieren die Entscheidungs- und Handlungsspielräume der tschechischen Geschichte in große 
Bewegungsbilder, in denen Geschichte als Potential von Erfahrung und als Erkenntnis abgebildet wird. Das nationale Trauma 
der Tschechen im 20. Jahrhundert, die beiden babylonischen Gefangenschaften im Dritten Reich, dann im Sowjetreich 
bannt sie in Bilder vereitelter, gefesselter, gelähmter individueller und kollektiver Bewegung, versperrter gesellschaftlicher 
Bewegungsspielräume, eines still gelegten öffentlichen Meinungsverkehrs. 

In Romanen der Auflehnung gegen staatliche Gewalt, der Selbstermächtigung des Ich, der Odyssee suspendierter 
Weltfahrer, der Agonie künstlerischer Freiheit macht sie Ansprüche und Ideale der Aufklärung geltend, das Recht einer 
mündigen bürgerlichen Öffentlichkeit auf Freiheit in kommunikativer und urteilender Funktion, aber auch das Recht 
auf Selbst- und Welterfahrung des Menschen, den seine Individualität und Universalität auszeichnet. Literatur, das 
Ästhetische dient namentlich in der offenen Kunstform der beiden Gesprächsromane der Entfaltung eines freien Wort- 
und Gedankenflusses, dessen Unberechenbarkeit  und Unplanbarkeit in plötzlichen ereignishaften Unterbrechungen zum 
Ausdruck kommt: eine bürgerlich-egalitäre Konversationskunst, die eine neue Ordnung des Geschlechterverhältnisses und 
die zentralen Bedeutung des Wissens in den modernen Gesellschaften spiegelt.
 
 
Antje Mansbrügge

Libuše Moníková heute lesen und weiter lesen
Mit Passion für historische Details, unerbittlich und humorvoll entwickelte Moníková ihre tschechische Figurenwelt. 
Eigenwillige Köpfe sind dort beheimatet, die uns von den vermeintlichen Rändern des Geschehens in ihr Denken und 
Erleben mitnehmen und ihren weiten europäischen Resonanzraum entwerfen.

Moníkovás Bücher sind – wie Bücher es nur im besten Sinne sein können – der Einstieg in einen Leseraum, der weit über 
sie hinausragt. Einmal eingestiegen, lässt sich weiter und weiter lesen in den verwinkelten, an literarischen Querverweisen 
reichen Pfaden. Es ist ein europäischer Raum, bestimmt von Polyphonie, von Differenzen und von Gemeinsamkeiten, ein 
mentaler Raum, in dem über Grenzen, Generationen und Zugehörigkeiten hinweg seit langer Zeit und bis heute gedacht, 
geschrieben und gestritten wird. In diesem Raum beanspruchen einige das Zentrum als ihren Ort und verschieben damit 
andere an die Peripherie. Moníkovás Figuren machen uns aufmerksam für diese fragile innere Statik in den regionalen 
europäischen Bezügen.



Almut Todorow

Pro Libuši Moníkovou
Mezi nejvýznamnější literární setkání v letech, kdy jsem působila jako hostující profesorka na Univerzitě Karlově, patří romány Libuše 

Moníkové a romány W. G. Sebalda Schwindel. Gefühle a Austerlitz. Bez ohledu na to, jak různé cesty těchto dvou autorů byly, pražskou 
migrantku v Německu a německého emigranta v Anglii spojuje mnoho. Oba představují významnou interkulturní modernu německé 
literatury na přelomu tisíciletí. Symbolizují také politický svět, jehož literárnost je na jedné straně poznamenána přesností a jasností 

zkušenosti a na straně druhé neproniknutelností mocenských vztahů a násilím − ukrytými na fasádách i za nimi, a přece do očí bijícími. 
Praha, možné místo paměti tradičního času a dějin, vyzývá své hosty dnes znovu k úvahám nad historií i k estetické reflexi.  Obojí se 
nachází v próze těchto dvou autorů, v poetice a kritické literární analýze vztahů nadvlády a moci, které hýbou jejich a mou generací.

Na dílo Libuše Moníkové mě upozornili pražští studenti. Ohromilo mě, že znám jen jméno, i když Moníková své texty psala německy 
a v Německu je publikovala. Nejprve přečtu Fasádu. Přepečlivý realistický styl, vytrvale přesný popis věcí a scén ve mě vzbuzuje 

netrpělivost. Musím překonat odpor a cizost, než dokážu v tomto realismu vnímat kolísavou půdu reality, pod kterou se dějí věci 
tajemné, pod kterou sídlí strach a neurčitost. „Orten si prohlíží dokončenou figuru, poměřuje proporce. Při práci má často pocit, 

že se zeď zužuje, klenutí zkracuje, že začal moc velkoryse a bude mu chybět místo.“ (Fasáda). Bezpodmínečná jistota zobrazení 
zajišťuje vnější stranu reality, stejně jako existence popisovaných osob, dat a věcí mimo text. Uvnitř textu se ale ve stínu této „viditelné“ 

skutečnosti schovávají věci nevyčíslitelné, vágní, zlověstné, které četbu zdržují, žádají si představy a fantasie a zároveň se jim brání.

Už v raných literárních experimentech, které v roce 2008 poprvé představila Lucie Koutková v katalogu výstavy Libuše Moníková – 
Meine Bücher sind teuer / Moje knihy jsou drahé se Moníková zabývá latentní dvojsmyslností realistického a popisného psaní. Před 

probuzením vzniklo v roce 1972.  

Konkrétně, jasně, přesně a obrazně zde vzniká vlnovitý pohyb mezi bděním a spánkem, který každý zná. Nicméně se za ním postupně 
otevírá nevyřešené napětí, dojem, že tam musí být ještě něco jiného, v minulosti nebo současnosti, co objasňuje, proč se tu mluví  

o depresivní únavě, pracném dýchání, bolesti a těžkých zmateně pádících snech. Při vší konkrétnosti a právě kvůli ní je v pozadí cítit 
nejistota, zda za tím vším nevězí nějaký zvláštní význam, možná i něco zlověstného, co se nakonec přeci jen musí vyslovit. Moníková 

se rozhodla na tomto místě vyřešit dvojznačnost smířlivě: „Můj bezbřehý sen se nalévá do místnosti, promáčí zeď a zaplaví město. 
Sním svět, celý se vejde do mého očního důlku.“ Prvky tohoto textu se objevují s doslovnou konkrétností v Ortenově snu ve Fasádě, 
kde i jako tíživé snové vidění jsou stále názorné a smyslově zakotvené v pusté krajině zřícenin, „kamenném obětí“ skály, nelidském 

tichu a osamělém letu vesmírem na noční obloze, který končí uvíznutím v hornině, v chladu, bolesti a fyzickém násilí skály.

Právě vidění a smyslové skutečnosti přiznává Libuše Moníková ve svých textech významnou prioritu, což jí umožňuje se přiblížit 
neprůhledné realitě. Je známo, že žádala v eseji o básnících od jejich způsobu psaní paměť, představivost a přesnost. Pouze z nich 

lze vytvořit literární protiklad upomínající na násilí společenské a politické moci, který dokáže čelit fatální nepropustnosti politické 
diskursivity a jednání, pojmenovat ji a otevřít ji kolektivní historické reflexi. Poetika Moníkové odpovídá tendenci k realistickému psaní, 

které se stalo dominantní uměleckou formou vyprávění 20. století. W. G. Sebald mluví v souvislosti s četnými vizuálními obrazy  
a fotografiemi ve svých textech o „sofistikovaném realismu umění“ (Schwindel. Gefühle) a žádá o „co nejpřesnější, autentický materiál, 

aby bylo možno vytvořit dobrý příběh“.  Oběma autorům nejde jen o pouhý realismus, ale o to, co při pohledu na realitu zůstává 
nejasné, ve stínu, potlačované a záhadné, co si žádá vlastního vyjádření. Teprve poeticky vytvořená souhra, umělecká dichotomie mezi 
světlem a tmou nechává vyniknout ono skryté a neprůhledné v očividném, v čemž se teprve objevuje realistické umění těchto dvou tak 

odlišných, zcela rozdílným způsobem s Prahou spojených autorů.  

Libuše Moníková ve svých úžasných textech kombinuje vlastní zkušenost politickou a estetickou s osobitým úhlem pohledu silně 
ovlivněným česko-německou perspektivou. Své pražské četbě dlužím hodně znalostí a argumentů z evropských dějin. Ale především 

jsem jí vděčná za setkání s poetickou literaturou, která je opět důkazem estetické hodnoty vybojované na pražské realitě, Čechách  
a emigraci. Lze jí pouze přát širší obecenstvo

Almut Todorow

Für Libuše Moníková
Zu den wichtigsten literarischen Begegnungen meiner Prager Jahre als Gastprofessorin an der Karls Universität gehören die Romane 
von Libuše Moníková und von W. G. Sebald Schwindel. Gefühle und Austerlitz. Gleichgültig wie unterschiedlich die Wege der beiden 
Autoren gewesen sind, viel verbindet die Prager Migrantin in Deutschland und den deutschen Emigranten in England. Beide stehen 
für eine bedeutende interkulturelle Moderne der deutschsprachigen Literatur an der Jahrtausendwende. Und für eine politische Welt, 
deren Literarisierung von Genauigkeit und Klarheit der Erfahrung einerseits, von der Undurchschaubarkeit der Machtverhältnisse und 
von Gewalt geprägt ist – in und hinter den Fassaden verborgen und doch offen zu Tage liegend. Prag, ein möglicher Gedächtnisort 
überlieferter Zeit und Geschichte, fordert seine Gäste heute erneut zu historischem Bewusstsein und ästhetischer Reflexion heraus. 
Ich habe sie in der Prosa dieser beiden Autoren gefunden, in der Poetik und der kritischen literarischen Auseinandersetzung mit den 
Herrschafts- und Gewaltverhältnissen, die ihre und meine Generation umtreiben.    

Auf das Werk Libuše Moníkovás haben mich Prager Studierende aufmerksam gemacht. Leise erstaunt, dass ich nur den Namen kenne, 
wo Moníková ihre Texte doch auf Deutsch geschrieben und in Deutschland veröffentlicht hat. Die Fassade wird meine erste Leseerfahrung. 
Der penible realistische Stil, das genaue anhaltende Ins-Bild-Rücken der Dinge und Szenen machen mich ungeduldig. Ich muss Abwehr 
und Fremdheit überwinden, ehe ich in diesem Realismus den schwankenden Boden des Realen wahrnehmen kann, unter dem sich auch 
Unheimliches tut, Unentscheidbares, Ängste siedeln. „Orten betrachtet die Gestalt, prüft die Proportionen. Bei der Arbeit hat er oft das 
Gefühl, dass die Wand sich verengt, die Wölbung verkürzt ist, dass er zu groß angefangen hat und mit dem Platz nicht auskommt.“ (Die 
Fassade). Sicherheit und Fraglosigkeit des Sehens verbürgen die Außenseite des Realen und die Präsenz der beschriebenen Namen, 
Daten und Dinge außerhalb des Textes. Textintern aber liegt im Schatten dieser „sichtbaren“ Wirklichkeit das schwer Greifbare und 
Undurchsichtige, das das Lesen aufhält, Widerhaken setzt, Visionen und Phantasien verlangt und sich ihnen doch auch verweigert.

Schon in den frühen literarischen Versuchen, die Lucie Koutková im Katalog der Ausstellung Libuše Moníková – Meine Bücher sind 
teuer von 2008 erstmals öffentlich vorgestellt hat, setzt sich Moníková mit der latenten Doppelbödigkeit realistischen und deskriptiven 
Schreibens auseinander. Vor dem Erwachen ist 1972 entstanden. 

Konkret, klar, anschaulich genau und bildhaft entsteht die wellenartige Bewegung zwischen Auf-Wachen und Schlaf, die jeder kennt. Dennoch 
tut sich dahinter immer mehr auch eine unaufgelöste Spannung auf, ein Eindruck, es müsse noch etwas anderes davor oder zugleich geben, 
das klärt, warum von niederdrückender Müdigkeit, mühsamem Atem, von Schmerz und schweren dahinjagenden Träumen die Rede ist. Bei 
aller Genauigkeit und gerade ihretwegen läuft hinterrücks eine Unklarheit mit, ob allem dem nicht eine besondere Bedeutung, womöglich 
etwas Unheilvolles zukommt, das endlich doch noch ausgesprochen werden müsste. Moníková hat an dieser Stelle das Zwiesinnige des 
Textes aufgelöst in ein versöhnliches Ende: „Mein uferloser Traum giesst sich in das Zimmer aus, durchtränkt die Wand und überschwemmt 
die Stadt. Ich träume die Welt, sie passt ganz in eine Augenhöhle hinein.“ Elemente dieses Textes tauchen in Ortens Traum in Fassade 
wieder auf, auch hier mit wortgenauer Konkretheit, als beklemmende Traumvision dennoch sichtbar anschaulich und sinnlich verbürgt 
zwischen verwüsteter Ruinenlandschaft, „steinerner Umklammerung“ im Fels und einsamem Flug durchs Universum in den Nachthimmel 
und die menschenferne Stille, ein Flug, der eingezwängt im Gestein in Kälte, Schmerz und der physischen Gewalt des Felsens endet.

Gerade dem Sehen und sinnlich Realen räumt Libuše Moníková in ihren Texten einen deutlichen Vorrang ein, um dem Undurchschaubaren, 
aber auch der Rohheit und Gewalt der Wirklichkeit auf die Spur zu kommen. Bekanntlich hat sie in einem Essay über die Dichter von deren 
Schreibweise Gedächtnis, Phantasie und Genauigkeit eingefordert. Nur aus ihnen kann eine literarische und erinnernde Gegenpraxis zur 
gewaltsamen gesellschaftlichen und staatlichen Machtausübung entstehen, die der verhängnisvollen Undurchdringlichkeit der politischen 
Diskursivität und Handlungsweise entgegenzutreten vermag, sie benennen und für die kollektive Geschichtsreflexion öffnen kann. Monikovás 
Poetik hat Teil an der Tendenz zu realistischem Schreiben, das die künstlerisch dominante Erzählform des 20. Jahrhunderts geworden ist. 
W. G. Sebald spricht angesichts der zahlreichen visuellen Gemälde- und Fotografiezeugnisse in seinen Texten von einer „hoch entwickelten 
Realismuskunst“ (Schwindel. Gefühle). Auch er fordert „möglichst genaues, möglichst authentisches Material, um eine gute Geschichte 
machen zu können“.  Beiden Autoren geht es nicht um planen Realismus, sondern um das im Blick auf das Reale undeutlich Bleibende, das 
Verschattete und Verdrängte, das eigene Ausdrucksmöglichkeiten verlangt. Erst das poetisch gestaltete Zusammenspiel und die kunstvollen 
Dichotomien zwischen Hell und Dunkel, zwischem dem anscheinend Klar-zu-Tage-Liegenden und dem darin verborgen Bleibenden  bringen 
das Ethos in der Realismuskunst dieser beiden so unterschiedlichen, in ganz verschiedener Weise mit Prag verbundenen Autoren hervor. 

Libuše Moníková verbindet die Erfahrung des Politischen und die Ästhetik noch einmal auf ihre eigene, von tschechisch deutscher 
Sicht geprägte Weise zu großartigen Texten. Meiner Prager Lektüre verdanke ich viele Kenntnisse und Argumente der europäischen 
Geschichte. Vor allem aber auch die Begegnung mit einer poetischen Literatur, die der Wirklichkeit Prags, Tschechiens und der 
Emigration hart abgerungen die Widerstandsfähigkeit und Widerstandskraft der Ästhetik einmal mehr zu belegen vermag. Ihr bleibt 
einmal mehr eine große Leserschaft zu wünschen.



Wolfgang Coy

Plamen, ne popel
Pražská německé literatura zanikla kvůli velikášství a zvěrstvům Němců, okupaci a protektorátu, ale také kvůli brutální reakci 

zraněného českého národního povědomí, které se projevilo poválečným vyhnáním. Kafkovo globální působení začíná samozřejmě 
až ve chvíli, kdy se jeho texty staly zdrojem existenciálního poválečného ducha doby. Na jednu stranu za to nesou zodpovědnost 
francouzští intelektuálové, kteří Kafku pojali značně zjednodušeně (jako Heideggera) a obrátili ho k abstraktnímu lidství, na druhé 

straně za to můžou němečtí učitelé, kteří z jeho sevřených (ale také krátkých) literárních textů udělali nejrozšířenější povinnou 
četbu na západoněmeckých školách. Přitom zaměnili konkrétní detaily jeho popisu kancelářského života, administrativy či moderní 

práce v průmyslu za něco obecně (ne)pochopitelného. Praha a severní Čechy byly z této interpretace nejmodernější pražské 
literatury vypuzeny. Německá a česká historie přitom již nehrály žádnou roli. Vznikla abstraktní světová literatura. Alespoň že tak.

Také německy psaná literární tvorba Češky Libuše Moníkové byla nejprve označována za obecně evropskou literaturu,  
či dokonce ženskou literaturu, jako by konkrétně označená a přesně popsaná místa − v Praze s pražskými studentkami, 

českými intelektuály a pražskými umělci − nehrála ústřední roli. Přitom je každý text, každá kniha milostným vyznáním Čechám 
a císařskému městu Praze, českému národu a jeho všestranným a komplikovaný dějinám, jeho síle navzdory všemu ponížení. 

A také jeho chybám a omylům.

Vypadá to tedy, že se opět setkáváme s další ignorancí, tentokrát prostřednictvím nejmodernější kritiky. Ale dílo Libuše 
Moníkové je evropská i světová literatura a zároveň pražská literatura psaná německy, hluboce zakořeněná v českém mládí  

a pražském studiu. Moníková, nositelka Ceny Franze Kafky, se chopila pražské německé literatury, Kafkova dědictví,  
a pokračovala v něm − bez biologických kořenů, které literatura tak či onak mít nemá, ale nepřetržitým sdílením literárního  

a intelektuálního plamene, ne studeného popela.

Wolfgang Coy

Die Flamme, nicht die Asche
Die Pragerdeutsche Literatur ist am Größenwahn und den Gräueln der Deutschen, der Besetzung und dem Protektorat, 
aber auch an der brutalen Reaktion eines verwundeten tschechischen Nationalbewusstseins mit der Vertreibung nach 
Kriegsende zugrunde gegangen. Kafkas weltweite Wirkung setzt freilich erst dann ein, indem er zu einer Quelle des 
existentialistischen Nachkriegszeitgeistes verklärt wird. Zum Einen von französischen Intellektuellen, die in starker 
Vereinfachung Kafka (wie auch Heidegger) zum abstrakt Menschlichen wendeten, zum anderen von deutschen 
Lehrern, die seine konzisen (aber eben auch kurzen) literarischen Texte zu der am weitest verbreiteten Pflichtlektüre 
an westdeutschen Schulen machten. Dabei drehten sie die konkrete Präzision seiner Beschreibung des modernen 
von Industriearbeit, Verwaltung und Büro geprägten Alltags ins allgemein (Un-) Verständliche. Prag und Nordböhmen 
wurden aus dieser Interpretation modernster Prager Literatur vertrieben. Die deutsche und tschechische Geschichte 
spielte dabei keine Rolle mehr. Es entstand abstrakt verstandene Weltliteratur. Immerhin.

Auch das in Deutsch verfasste literarische Schaffen der Tschechin Libuše Moníkovas wurde zuerst als allgemein 
europäische Literatur heraus gestellt, als Frauenliteratur gar, als spielten die konkret benannten und genau beschrieben 
Orte, in Prag mit Prager Studentinnen, tschechischen Intellektuellen und Prager Künstlern, keine zentrale Rolle. Dabei 
ist jeder Text, jedes Buch eine Liebeserklärung an Böhmen und die Kaiserstadt Prag, an das tschechische Volk und 
seine komplexe und komplizierte Geschichte, seine Kraft trotz aller Demütigungen. Und auch an seine Fehler und 
Irrtümer.

Es sieht also aus, wie die Fortsetzung der Ignoranz mit modernsten Mitteln der Kritik. Aber Libuše Moníkovas Werk 
ist europäisch und Weltliteratur und gleichzeitig Prager Literatur, in Deutsch geschrieben, zutiefst aus tschechischer 
Jugend und Prager Studium entstanden. Die Kafka-Preisträgerin Moníkova hat die Pragerdeutsche Literatur, das Erbe 
Kafkas, aufgegriffen und fortgesetzt – ohne biologische Wurzeln, die Literatur sowieso nicht haben soll, sondern im 
Weiterreichen der literarischen und intellektuellen Flamme, nicht einer kalten Asche.



Dana Pfeiferová

Za Libuši Moníkovou 
Státnice z češtiny a němčiny jsem skládala v termínu prvních svobodných voleb, v červnu 1990. O Libuši Moníkové jsem 
poprvé slyšela až o několik let později. Přátelé z bavorského Deggendorfu se mnou chtěli sdílet nadšení pro Fasádu. Já 
vůbec netušila, o čem mluví. Moníkové se týkalo embargo reálného socialismu na konfrontaci se svobodným myšlením, 
její knihy byly na indexu stejně jako romány Franze Kafky, Milana Kundery či divadelní hry Václava Havla. Zatímco díla 

zmíněných autorů byla brzy skloňována v řadě médií, česká recepce Moníkové za tou zahraniční stále pokulhávala. Když se 
mi na jaře 1997 podařilo autorku pozvat na literární čtení na zámek v Kravsku, měla radost. Do Čech prý dostává pozvánek 

málo, uvidíme se, až se uzdraví. 28. října, při televizním přenosu předávání státních vyznamenání z rukou Václava Havla, 
jsem si uvědomila, že autorka Fasády už na čtení nepřijede. Zemřela dva měsíce poté. Místo setkání se spisovatelkou 

jsme tak v Kravsku uspořádali první moníkovskou konferenci, vyznačující se elitní účastí z Německa a rozpaky českých 
germanistů. Ty přetrvávají dodnes. Druhá konference se konala před deseti lety přímo v Českých Budějovicích, přijeli 

germanistky a germanisté z Německa, Velké Británie, USA, Slovinska, Španělska a Rakouska. Česká strana, s výjimkou 
přítelkyň a autorčina bratra, opět zůstala za očekáváním.  

Recepce díla Libuše Moníkové v českých zemích zůstává i u příležitosti jejích sedmdesátin chabá. Neliší se tak od 
nedostatečné recepce jiných výrazných osobností české literatury: Daniely Hodrové či Radky Denemarkové. Důvody jsou 

následující: Česká germanistika potažmo literární věda jsou stále v zajetí pozitivismu, tzv. fakta, se kterými autorka operuje, 
považují za reálie a její knihy chápou jako literární průvodce českými (kulturními) dějinami. Přehlížejí, že literatura je vždy 

fikcí a tzv. reálie fungují v textu jinak než v životě. Libuše Moníková navíc tato fakta ironizuje – viz „komplex Stadice“  
v románu Fasáda.   

V jednom ze svých posledních rozhovorů se spisovatelka zmínila, že hlavním důvodem pro její odchod  
z Československa byla diskriminace žen. A feminismus se v české kotlině pořád neodpouští. 

Kromě toho se Moníková netajila svým despektem  
k vysokoškolským vyučujícím, kteří udělali kariéru přes stranickou knížku či rovnou přes StB. Někteří byli v 90. letech 

minulého století nadále na univerzitních postech a adresnou kritiku nesli nelibě. Mstili se bojkotem díla vzpurné autorky. 
Libuše Moníková byla poeta docta, sama vyučovala literaturu na vysokých školách v Brémách a Kasselu, znala aktuální 

poststrukturalistické diskurzy či teze ke kritice postkolonialismu. Poststrukturalistické – teorie autorství, sémiotické – 
manifestace traumatu jako mezery v textu, či historiografické interpretace se objevují v zahraniční recepci Moníkové, ne v té 

domácí: viz předchozí body.      
Za této situace bylo jednoduché stát se kapacitou na tvorbu Libuše Moníkové, kromě dvou kolegyň se jí v Čechách nikdo 
podrobněji nezabýval: pražská germanistika dodnes nebyla schopná uspořádat konferenci k jejímu dílu. Já jsem naopak 
cestovala s Libuší Moníkovou po celém světě, včetně semestrálního výzkumného pobytu na Univerzitě v Nagoye v roce 

2005. A poznala jsem spoustu skvělých lidí.  
Včera mě navštívila studentka mého japonského profesora s prosbou o konzultaci, chce psát dizertaci na téma „Literatura 

jako zvláštní forma historiografie: O boření mýtů v díle Libuše Moníkové“. Vzala jsem ji večer na germanistický Stammtisch, 
aby českým studujícím vysvětlila, kdo byla Libuše Moníková. Povídali si dlouho. Uvidíme.

Dana Pfeiferová

Für Libuše Moníková
Meine Abschlussprüfungen in Tschechisch und Deutsch legte ich in der Zeit der ersten freien Wahlen im Juni 1990 ab. Von 
Libuše Moníková hörte ich zum ersten Mal erst einige Jahre später. Freunde aus dem bayrischen Deggendorf wollten Ihre 
Begeisterung für Die Fassade mit mir teilen. Ich wußte überhaupt nicht, wovon sie sprachen.
Moníková betraf das Embargo des realen Sozialismus hinsichtlich der Konfrontation mit freiem Denken, ihre Bücher wurden 
verbannt wie auch die Romane von Franz Kafka, Milan Kundera oder die Theaterstücke von Václav Havel. Während die 
Werke dieser Autoren bald wieder in einer Vielzahl von Medien durchdekliniert wurden, hinkte die tschechische Rezeption 
von Moníková der ausländischen immer noch hinterher. Als es mir im Frühjahr 1997 gelang, die Autorin zu einer literarischen 
Lesung im Schloß Kravsko einzuladen, hat sie sich gefreut. Einladungen nach Böhmen seien selten, man würde sich nach 
ihrer Genesung sehen. Am 28. Oktober, bei der Fernsehübertragung der Übergaben von Staatsauszeichnungen durch 
Václav Havel, ist es mir klargeworden, dass die Autorin von Die Fassade nicht mehr zu der Lesung kommen würde. Zwei 
Monate später ist sie gestorben. Anstatt eines Treffens mit der Autorin haben wir in Kravsko die erste Moníková-Konferenz 
veranstaltet. Sie war durch eine erstklassige Teilnahme aus Deutschland und durch Verlegenheit von tschechischen 
Germanisten gekennzeichnet. Diese überlebte bis zum heutigen Tag. Die zweite Konferenz vor zehn Jahren fand in České 
Budějovice statt, es kamen GermanistInnen aus Deutschland, Großbritannien, USA, Slowenien, Spanien und Österreich. 
Die tschechische Seite, mit Ausnahme der Freundinnen und des Bruders der Autorin, blieb wieder hinter den Erwartungen 
zurück.
Die Rezeption von Libuše Moníkovás Werk in der Tschechischen Republik bleibt auch anlässlich ihres siebzigsten 
Geburtstags schwach. Sie unterscheidet sich also kaum von der ungenügenden Rezeption von anderen herausragenden 
Persönlichkeiten der tschechischen Literatur: Daniela Hodrová oder Radka Denemarková. Dafür gibt es folgende Gründe:
Die tschechische Germanistik beziehungsweise Literaturwissenschaft sind immer noch in Gefangenschaft des Positivismus, 
das heißt, die Fakten, mit denen die Autorin arbeitet, werden als Tatsachen und ihre Bücher als literarische Reiseführer 
durch die tschechische (Kultur-)Geschichte verstanden. Sie übersehen, dass Literatur immer Fiktion ist und die sogenannten 
Realien funktionieren anders als im Leben.Libuše Moníková ironisiert außerdem diese Tatsachen - siehe „Komplex Stadice“ 
im Roman Die Fassade.
In einem ihrer letzten Interviews erwähnte die Autorin, dass der Hauptgrund für ihre Abreise aus der Tschechoslowakei die 
Diskriminierung von Frauen war. Und der Feminismus wird im tschechischen Becken immernoch noch nicht verziehen.
Darüber hinaus machte Moníková kein Geheimnis aus ihrer Verachtung für Hochschullehrer, die ihre Karriere der Partei oder 
sogar der geheimen Staatssicherheit verdankten. Einige waren in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts weiterhin an 
Hochschulen beschäftigt und sie vertrugen namentliche Kritik schlecht. Sie rächten sich durch einen Boykott der rebellischen 
Autorin.
Libuše Moníková war poeta docta, sie unterrichtete Literatur an den Universitäten in Bremen und Kassel, sie kannte die 
aktuellen poststrukturalistischen Diskurse oder Thesen zur Kritik am Postkolonialismus. Poststrukturalistische - Theorie 
der Autorschaft, - semiotische - Manifestationen von Trauma als Lücke im Text - oder historiographische Interpretationen 
erscheinen in Moníkovás Rezeption im Ausland, aber nicht in der einheimischen: siehe vorherige Punkte.
Unter solchen Umständen war es einfach, als Fachfrau für Libuše Moníkovás Schaffen anerkannt zu werden, außer zwei 
Kolleginnen hat sich in Böhmen niemand ernsthaft mit ihrem Werk auseinandergesetzt: die prager Germanistik ist noch 
immer nicht in der Lage gewesen, eine Konferenz zu ihrem Werk zu veranstalten. Ich stattdessen reiste mit Libuše Moníková 
um die Welt, einschließlich eines semesterlangen Forschungsaufenthalts an der Universität Nagoya in 2005. Und ich habe 
viele tolle Leute kennengelernt.
Gestern besuchte mich eine Studentin meines japanischen Professors mit der Bitte um ein Gespräch, sie will zum Thema 
„Literatur als eine besondere Form der Geschichtsschreibung: Zur Mythoszerschlagung im Werk von Libuše Moníková“ 
promovieren. Ich nahm sie am Abend mit zum germanistischen Stammtisch und bat sie, den tschechischen Studenten zu 
erklären, wer Libuše Moníková war. Sie unterhielten sich lange. Man wird sehen.



Manfred Weinberg

Představ si, že v Evropě se opět válčí −  
a nikdo nečte Libuši Moníkovou…

Běžně se práce Libuše Moníkové dávají do souvislosti s její biografií exulantky, takže se její texty čtou jako nostalgicko-
poetické zprávy o Československu, Čechách a Praze. Takových motivů sice u ní nalézáme na tucty, ale jsou vždy zakotveny 

v širším celoevropském horizontu. Viditelně patrné je to v rané Pavaně za mrtvou infantku, kterou lze chápat jako základní 
kámen dalšího díla Moníkové. Abych to zkrátil, odkazuji pouze na popis vylepšení, která se v románu mají pojit  

s očekávaným návratem české vládkyně Libuše: nejen že je slibována „oprava české kartografie podle Shakespeara“ 
spojená se „zakreslením českého pobřeží“ (podle prohlášení jedné z postav v Shakespearově Zimní pohádce, že Čechy leží 

u moře), ale je citován i titul „románu“ Oswalda Wienera Vylepšení střední Evropy. Podobné nároky na čtenáře se objevují  
v celém díle Moníkové (jak románech, tak esejích). Lze se odvážit generální diagnózy, že její dílo − precizním připomenutím 

dějin i mýtů − přináší do evropských vztahů v zohlednění Čech literární rovnováhu. 

Vzhledem k aktuálním záborům evropských území a těžko pochopitelné reakci na ně, která ignoruje historii  
a zároveň je slepá k současnosti, se stává téměř nevyhnutelně autorkou, kterou musíme opět číst. Až se tak stane (což 

předpokládá, že v Německu bude opět možné koupit její knihy v knihkupectvích, a ne jen v antikvariátech), pak nepochybuji  
o tom, že její hodnota bude zjevná každému čtenáři. Zapomínání na Moníkovou je součástí rozsáhlejší historické amnézie, 

která musí být překonána (a jejímuž překonání může napomoci i četba jejích textů) - jinak budou úvahy o budoucnosti Evropy  
(v nichž dosahuje Moníková mimořádně vysoké úrovně) brzy nadbytečné...

Manfred Weinberg

Stell Dir vor, es ist wieder Krieg in Europa –  
und niemand liest Libuše Moníková...
Gemeinhin wird das Werk Libuše Moníkovás auf ihre Exilanten-Biographie zurückgerechnet, so dass ihre Texte als 
nostalgisch-poetische Auskunft über die Tschechoslowakei, Böhmen und Prag gelesen werden. Zwar finden sich solche 
Motive bei ihr zuhauf, jedoch immer eingebettet in einen größeren gesamteuropäischen Horizont. Man kann es leicht an der 
frühen Pavane für eine verstorbene Infantin erkennen, die als für das weitere Werk grundlegender Text verstanden werden 
kann. Um es kurz zu machen, verweise ich nur auf die Benennung der Besserungen, die darin mit der erwarteten Rückkehr 
der böhmischen Herrscherin Libuše einhergehen sollen: nicht nur wird eine „Richtigstellung der bohemischen Kartographie 
nach Shakespeare“ mit einer  „Einzeichnung der böhmischen Küste“ (nach der Aussage einer Figur in Shakespeares Winter’s 
Tale, dass Böhmen am Meer liege ...) in Aussicht gestellt, sondern auch der Titel eines „Romans“ von Oswald Wiener zitiert: 
„Die Verbesserung von Mitteleuropa“. Dieser Anspruch zieht sich durch das ganze Werk (die Romane wie die Essays) 
von Moníková. Man kann als Generaldiagnose wagen, dass es – im präzisen Rückgriff auf Geschichte wie Mythen – die 
europäischen Verhältnisse unter Einbezug Böhmens literarisch ins Lot bringt. 

Damit aber ist sie angesichts der aktuellen „Landnahmen“ und der unfasslich geschichtsvergessenen sowie 
gegenwartsblinden Reaktion darauf eine der heute fast zwangsläufig erneut zu lesenden AutorInnen. Wird sie aber erst 
einmal wieder rezipiert (was für Deutschland zur Voraussetzung hätte, dass ihre Bücher auch wieder im Buchhandel und 
nicht nur in Antiquariaten zu erwerben wären), dann hege ich keinen Zweifel, dass ihr Rang sich keiner Leserin und keinem 
Leser verschließen wird. Das Vergessen Moníkovás ist Teil einer größeren Geschichtsvergessenheit, die es zu überwinden 
gilt (und zu deren Überwindung die Lektüre ihrer Texte beitragen kann) – sonst wird sich ein Nachdenken über die Zukunft 
Europas (in dem Moníková beispielhaft und weit vorangegangen ist) bald erübrigen…



 O autorech

Helga G. Braunbeck
Germanistka působící již více než 25 let na North Carolina State University v USA. Dílu Libuše Moníkové  

se věnuje dlouhodobě zejména z hlediska intermediality.

Wolfgang Coy
Informatik, emeritní profesor Humboldtovy univerzity v Berlíně. Blízký přítel Libuše Moníkové.

Sibylle Cramer
Významná literární kritička žijící v Berlíně. S Libuší Moníkovou se osobně znala, v roce 1991 pronesla laudatio na Libuši 

Moníkovou při předání ceny Adelberta von Chamisso udělováné Nadací Roberta Bosche. 

Antje Mansbrügge
Germanistka, autorka první monografie o Libuši Moníkové – ,  Autorkategorie und Gedächtnis. Lektüren zu Libuše Moníková 

(2002). Dnes působí v Nadaci Alfreda Toepfera a angažuje se v oblasti vysokoškolské didaktiky.

Dana Pfeiferová
Přední česká germanistka nové generace působící na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích  

a Západočeské univerzitě v Plzni. Těžištěm jejího výzkumu  je novější rakouská a švýcarská literatura, německy psaná 
migrační literatura a dílo Libuše Moníkové. Pořádala první dvě konference o Libuši Moníkové u nás.

Almut Todorow
Germanistka, emeritní profesorka Univerzity v Kostnici. Zaměřuje se v první řádě na teorii médií  

a komunikace, rétoriku a fejeton. Do roku 2011 hostovala pravidelně na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a věnovala se 
mimo jiné pražské německé literatuře a migrační literatuře.

Manfred Weinberg
Germanista, od roku 2010 působí na Ústavu germánských studií FF UK jako dlouhodobý specialista docent  DAAD, od 

roku 2011 jako zástupce ředitele. Tento všestranný vědec se mimo jiné podílí na vedení mezinárodního, interdisciplinárního 
projektu Praha jako křižovatka evropských moderen , je členem Vědecké rady Johanna Gottfrieda Herdera a členem 

představenstva Společnosti pro interkulturní germanistiku. 
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Dana Pfeiferová
Führende tschechische Germanistin der jüngeren Generation, die an der Südböhmischen Universität in České Budějovice 
und der Westböhmischen Universität in Plzeň lehrt. Sie forscht vor allem zur neueren österreichischen und schweizer 
Literatur, zur Migrationsliteratur in deutscher Sprache und zum Werk von Libuše Moníková. Sie veranstaltete die ersten zwei 
Konferenzen zu Libuše Moníková in der Tschechischen Republik.

Almut Todorow
Germanistin, emeritierte Professorin der Universität Konstanz. Sie spezialisiert sich in erster Reihe auf Medien- und 
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Karls-Universität in Prag und beschäftigte sich in diesem Zusammenhang unter anderem mit der Prager deutschen Literatur und 
der Migrationsliteratur. 

Manfred Weinberg
Germanist, seit 2010 als DAAD-Langzeitdozent für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Karls-Universität Prag 
tätig. Seit 2011 stellvertretender Leiter des Instituts für Germanische Studien. Dieser vielseitige Wissenschaftler ist 
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