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CHTĚL JSEM DĚTEM UKÁZAT, 
JAK VYPADÁ SVOBODA

Bláznivý příběh Řehoříka Švábíka, 
který napsal Vladimir Tumanov, dětem 
ukazuje, jak vypadá „kafkárna“. 
Autor, který do svých dvanácti let žil 
v totalitním Sovětském svazu, do své 
knihy ukryl řadu jinotajů, jež osloví 
i dospělé čtenáře.

Text: Marie Těthalová, 
foto: archiv Vladimira Tumanova

Počet hodin, které člověk 
stráví týdně čtením, se 

v jednotlivých zemích liší. 
Podle posledních výzkumů 
v tom vedou Indie a Čína.

30 RODINA A ŠKOLA

Moje první otázka je nasnadě, protože 
vaše dětská kniha Brouk Řehořík je paro-
dií na Kafkovu Proměnu. Máte rád Fran-
ze Kafku? Líbí se vám jeho knihy?

Kafku mám moc rád a přednáším o něm 
svým studentům na univerzitě. Byl to skvě-
lý vypravěč a  jeho podivný vymyšlený svět 
mě fascinuje. Kafka je jako špatně osvětlené 
zrcadlo – vidíme nějaký odraz, ale nejsme si 
moc jisti, co to vlastně je. Dětství jsem strávil 

v bývalém Sovětském svazu, narodil jsem se 
v Moskvě, a moje rodina odtamtud emigro-
vala do Kanady, když mi bylo dvanáct. Rodiče 
mě s knihami Franze Kafky seznámili, už když 
jsem byl malý. Představovaly pro nás znázor-
nění života v byrokratickém státu, kde na je-
dinci nijak nezáleží. Když jsme v  roce 1974 
opustili Sovětský svaz, velmi nás to osvobodi-
lo. Kafkův podivný svět byl minulostí. 

Řehořík Švábík, který je hrdinou vaší 
knihy a jednoho dne se stejně jako Řehoř 
Samsa probudí v podobě brouka, je vel-
ký vtipálek a o nápady nemá nouzi. Co je 
zdrojem jeho humoru?

Celý příběh je jeden velký vtip. Kafkovým 
hlavním tématem je utrpení a pád do věč-
ného zapomnění, kruté poměry začátku 
minulého století. A  já jsem se rozhodl za-
čít jedenadvacáté století oslavou úspěchu 
a legrace. Moje kniha je Kafka 2.0 pro děti.

Děti by měly být optimistické, protože 
mají celý život před sebou. Kafkův Řehoř 
Samsa selže a  jeho proměna v  brouka je 
znázorněním tohoto selhání a jeho bezcen-
nosti v očích lidí kolem něj. A můj malý hr-
dina Řehořík vítězí. Jeho broučí podoba mu 
dává příležitost uplatnit kreativitu a hravost 
a znázorňuje vítězství malých nad velkými. 

Ze svého dětství jsem použil zkušenost se 
sovětskou korupcí, takže Řehořík čelí kauze 
s úplatky, a také to, že v Sovětském svazu 



docházelo ke zneužívání psychiatrie. Termín 
„žluťárna“ vychází z toho, že psychiatrické 
nemocnice byly od dob Ruska 19. století 
vymalovány žlutou barvou. 

Oblíbila jsem si Řehoříkovy kamarády 
Čendu a Jendu Tarakanovy. Jsou stateč-
ní a chytří a především se nebojí riskovat 
a  jít Řehoříkovi na pomoc. Měl jste po-
dobné kamarády, když jste byl malý?

Ano, měl jsem takové kamarády. Chodili 
jsme spolu v Moskvě do školy a rádi jsme si 
stříleli z dospělých. Děti vždycky musejí po-
slouchat dospělé a někdy se jich bojí. Chtěl 
jsem dětem ukázat, jak vypadá svoboda. 
Příjmení Tarakanovi vychází z  kombinace 
ruského slova таракан neboli šváb a Dosto-
jevského Bratří Karamazových. Prostě jsem 
si hrál se slovy, nic víc.

Dvojčata Čenda a Jenda spolu s Řeho-
říkem chtějí zachránit své město, které 
zmítá korupce a vedou ho lidé bez cha-
rakteru. Není tohle téma pro děti moc 
složité?

I když by se mohlo zdát, že moje kniha má 
smutné téma, myslím si, že není důvod s dět-
mi neřešit věci, které zmiňujete. Ostatně i jiní 
autoři se nebojí náročných témat. Hlavním 
tématem Harryho Pottera je rasismus, nad-
řazenost čarodějů nad mudly, a podobných 
příkladů bychom našli mnohem více. 

Hlavní myšlenka, kterou jsem dětem 
chtěl předat, je, že dokud máme přátele, 
dokážeme zvládnout všechny těžké věci. 
Musí nám to pochopitelně také pálit. Mys-
lím si, že dětem bychom měli přiznat více 
schopností než dosud. Dokážou se poprat 
s náročnými tématy, protože je berou jako 
dobrodružství.

Moc mě potěšilo, když jsem zjistila, 
že všichni dospělí v  Řehoříkově městě 
nejsou tak špatní. Někteří jsou ochot-
ni klukům pomoci, naslouchat jim, což 
ale bohužel nejsou vlastnosti, jimiž by  
v  reálném světě byli obdařeni všichni 
dospělí. Jak bychom mohli zlepšit vztah 
dětí a dospělých?

Dospělí někdy předpokládají, že dítě rov-
ná se malý dospělý. A také rychle zapomí-
nají na to, jaké to bylo, když byli dítětem, 
jaké to bylo vnímat svět z perspektivy toho 
malého… Často toho mají hodně nad hla-
vu, zaměstnávají je každodenní starosti, 
ale měli by dát dětem šanci podílet se na 
„opravdovém“ životě. Část z toho tvoří leg-
race a  smích, proto se mé postavy dostá-
vají do situací, které by se daly popsat jako 
humbuk. Mí hrdinové jsou jako Pipi Dlouhá 
punčocha, nic je nezastaví. Musím ale také 
říci, že většina dospělých se o děti stará pěk-
ně a rodičovská frustrace z toho, že děti ne-

poslouchají, se dá pochopit. Ostatně sám 
mám také děti.

Chtěl jsem, aby kniha oslovila i dospělé, 
kteří ji pak budou číst svým dětem. Proto 
jsem se snažil vytvořit vtipné aluze odkazu-
jící nejen na Kafku. V  knize najdeme Sam-
su, Řehořík je zdrobnělinou Řehoře, ale také 
Freuda v postavě Siggiho Smunda nebo Car-
la Junga v postavě Kamila Junga, a to roz-
hodně není všechno. 

Kdybyste mohl být postavou ze své kni-
hy, kým byste byl?

Rozhodně Řehoříkem! (smích) Bylo by 
skvělé schovávat se v drobných skrýších, za-
sahovat druhým do hovoru a létat kolem. 

Brouk Řehořík není vaše jediná kniha 
pro děti. Proč jste začal psát dětské knihy? 

Mojí první knihou byla Jayden’s  Rescue, 
česky vydaná pod názvem Záchrana Sma-
ragdové královny. Psal jsem ji pro svého syna, 
který miloval fantasy a měl problémy s mate-
matikou. Kniha byla přeložena do mnoha ja-
zyků a nyní se chystá její vydání v Číně. Poté 
jsem vytvořil zeměpisné dobrodružství na-
zvané Old Scroll, které pojednává o dětech 
pojídajících „podivné“ sladkosti, díky čemuž 
se stanou superrychlými. 

Pak jsem se ovšem rozhodl, že nastal čas 
pro čisté dobrodružství, a proto jsem spo-
jil svou lásku ke Kafkovi se svým smyslem 
pro humor, a Brouk Řehořík byl na světě. 
Mimochodem, v Turecku tahle kniha nyní 
vychází v celobarevné podobě.

České rodiče i  učitele trápí, že naše 
děti příliš nečtou. Měl byste nějaké tipy, 
jak děti přivést ke čtení?

Čtení má velkou konkurenci v  elektro-
nických médiích, která si vystačí s krátkou 
dobou pozornosti. Knihy vyžadují větší sou-
středění. Zajímavé je, že počet hodin, kte-
ré člověk stráví týdně čtením, se v jednotli-
vých zemích liší. Podle posledních výzkumů 
v tom vedou Indie a Čína. Možná bychom se 
měli zajímat o to, jak se s knihami v těchto 
zemích nakládá. Také si myslím, že dospělí 
by měli už v raném věku dítěte vstupovat 
do toho, jak děti čtou. Když byly moje děti 
malé, měli jsme jedno pravidlo. Kolik času 
denně strávily nad knihou, o tolik se posou-
val jejich večerní odchod do postele.

Které knihy jste měl rád, když jste byl 
malý?

Miloval jsem knihy Astrid Lindgreno-
vé, její Pipi Dlouhou punčochu a  Karkulí-
na ze střechy. Když jsem ještě žil v Moskvě, 
měl jsem gramofonovou desku s  Karkulí-
nem a poslouchal jsem ji stále dokolečka. 
Když jsem byl starší, objevil jsem Bulgako-
va a jeho Mistra a Markétku. Do této knihy 
jsem se opravdu zamiloval, také jsem ji četl 
stále dokola. Tento příběh patří mezi ty, kte-
ré považuji za ideální, protože osloví dospě-
lé i děti. Je v něm kouzlo, láska, dobrodruž-
ství, naděje a společná zábava.

Co říkáte na české vydání Brouka Ře-
hoříka?

Rád bych poděkoval své kamarádce 
a  překladatelce Kláře Kolinské, díky níž 
Brouk Řehořík vyšel. Její talent a entuzias-
mus jsou mi inspirací. Klára je skvělá pře-
kladatelka a má za sebou mnoho přelože-
ných knih. Možná se díky ní jednou začnu 
učit česky.
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Kafka je jako špatně 
osvětlené zrcadlo – vidíme 
nějaký odraz, ale nejsme si 
moc jisti, co to vlastně je.

Vladimir Tumanov  
je docentem pro cizí jazyky a srovnávací 

literatury na univerzitě v Západním Ontariu 
v Kanadě, kde žije od svých dvanácti let. Jeho 

výzkumné zájmy se zabývají vztahem mezi 
biblí a moderní fikcí, lingvistikou a dětskou 

literaturou. V nakladatelství Argo letos vyšla 
jeho kniha Brouk Řehořík, která je parodií 
na Kafkovu Proměnu. Tumanov v ní píše 

o přátelství, odvaze a ochotě riskovat i tehdy, 
kdy se zdá, že je všechno ztraceno.



1. My	first	question	is	quite	obvious,	because	Greggie-Boy	the	Bug	is	a	children's	parody	of	Franz	Kafka's	
Metamorphosis.	How	do	you	like	Franz	Kafka?	

I	love	Kafka,	and	I	teach	him	in	one	of	my	university	classes.		He	is	a	great	storyteller,	and	his	strange	

fictional	world	has	a	curious	fascination	for	me.		Kafka	is	like	a	mirror	in	poor	lighting	conditions	—	we	

seem	to	see	our	reflection	but	are	not	quite	sure.			My	childhood	was	spent	in	the	former	Soviet	Union	(I	

was	born	in	Moscow)	from	where	my	family	emigrated	to	Canada	when	I	was	12.			My	parents	introduced	

me	to	Kafka’s	stories	early	—	as	a	representation	of	life	in	an	oppressive	bureaucratic	state	where	the	

individual	mattered	very	little.			When	we	left	the	USSR	in	1974,	it	was	a	great	liberation	—	as	if	Kafka’s	

disturbing	world	had	been	left	behind.		

2. Greggie	is	very	funny	boy,	or	–	I	can	say	–	a	bug.	What	is	the	source	of	his	humor,	fantasy	and	“creative”	
ideas	for	saving	the	city?	Is	it	anything	from	your	childhood?	

I	wrote	the	story	in	English,	and	the	word	“to	bug”	in	English	means	“to	pester”	and	“annoy.”		So	the	whole	

tale,	along	with	its	hero,	is,	first	of	all,	a	pun.		Whereas	Kafka’s	main	theme	is	despair	and	failure	in	the	

faceless,	cruel	society	of	the	early	20
th
	century,	I	decided	to	start	the	21

st
	century	with	the	celebration	of	

success	and	fun.			This	is	Kafka	2.0	for	kids.		Children	should	be	optimistic	because	they	have	their	whole	life	

ahead	of	them.		Kafka’s	Řehoř	Samsa	in	Proměna	fails,	and	his	insect	shape	represents	his	worthlessness	in	
everyone’s	eyes.			My	little	hero	in	Brouk	Řehořík	triumphs,	and	his	insect	shape	stands	for	playful	

ingenuity	and	creativity,	as	well	as	the	victory	of	the	small	over	the	big.	What	I	took	from	my	knowledge	of	

Soviet	Russia	was	oppressive	corruption	(which	little	Řehořík	conquers)	and	the	misuse	of	psychiatric	

facilities	by	the	state	to	persecute	dissidents	—	as	was	the	case	in	the	USSR.		The	term	“Yellow	House”	for	a	

psychiatric	hospital	comes	from	19
th
	century	Russia	where	such	institutions	were	indeed	painted	yellow.	

3. I	really	like	Chuckie	and	Lennie	(Čenda a Jenda?)	Tarakanow.	They	are	brave	and	clever	and	they	are	
able	to	take	a	risk	and	help	Greggie.	Did	you	have	any	friends	like	them?			

I	had	friends	like	them	in	school	in	Moscow,	and	together	we	loved	to	play	pranks	on	adults.	Kids	always	

have	to	obey	adults	and	are	sometimes	even	afraid	of	them.		I	wanted	to	give	kids	a	sense	of	imaginative	

liberation.	The	name	"Brothers	Tarakanow"	is,	incidentally,	a	combination	of	the	Russian	word	“таракан”	

[tarakan]	which	means	“cockroach”	and	Dostoevsky’s	The	Brothers	Karamazov.		It’s	just	a	play	on	words.	

4. The	twins	and	Greggie	would	like	to	save	their	city	which	is	full	of	corruption	and	is	leaded	by	imposters	
without	integrity.	Isn´t	this	topic	difficult	for	children	as	the	readers?	

Although	this	topic	of	Brouk	Řehořík	may	on	first	glance	seem	rather	somber,	I	thought	that	there	is	no	

reason	to	keep	the	challenges	of	life	away	from	children.		Other	authors	don’t	shy	away	from	difficult	

issues.	For	example,	the	main	theme	of	Harry	Potter	is	racism	(the	place	of	Muggles	in	the	wizarding	

world).			My	main	point	is	that	challenges	can	be	overcome	as	long	as	you	have	your	friends,	never	lose	

hope	and	keep	using	your	brain.		Society	is	never	perfect,	but	the	power	of	friendship	can	always	keep	us	

going.		And	I	think	that	kids	should	be	given	more	credit	than	they	sometimes	get:	they	can	handle	serious	

issues…	provided	there	is	an	adventure	involved.	

5. I	was	very	happy	when	I	realized	that	not	every	adult	in	Greggie´s	town	are	bad.	There	are	some	who	
would	like	to	help	Greggie	and	boys	and	together	they	ate	able	to	save	the	town.	I	am	afraid	that	not	
every	adult	listen	to	what	children	need.	I	know	that	your	story	is	a	fiction,	but	how	could	we	improve	our	
relationship	with	children?	

Sometimes	adults	expect	children	to	be	small	adults.		Grownups	often	forget	what	it	is	like	to	be	little	and	

to	face	a	larger-than-life	world	(the	perspective	of	an	insect).			Adults	are	busy	with	daily	responsibilities	

and	stress,	but	they	should	still	give	children	the	chance	to	fool	around	and	experiment	with	life.		Adults	

should	be	more	patient	with	children	and	their	misbehavior.		Part	of	children’s	experimenting	is	laughter	

and	fun,	which	is	why	my	heroes	turn	every	situation	into	a	kind	of	circus.			They	are	like	Pippi	Longstocking	

—	nothing	can	stop	them.			But	most	adults	do	care	about	children,	and	adult	frustration	at	unruly	kids	is	

understandable	(I	am	a	parent	myself).		What	matters	most	is	family,	and	my	little	brouk	fights	for	his	



family	and	all	the	other	families	in	his	town.			The	bad	adults	in	my	tale	are	stereotypical	stock	villains	who	
represent	our	fears	rather	than	real	people.			I	wanted	my	book	to	appeal	not	just	to	kids	but	also	to	
parents	who	might	read	Brouk	Řehořík	to	their	children.		That	is	part	of	the	reason	I	stuffed	the	story	with	
funny	allusions	—	not	only	to	Kafka’s	names	and	places	(Samsa,	Greggie-Řehoř-Gregor,	Zámek	etc.)	but	also	
to	Freud	(Siggi	Smund),	Carl	Jung	(Kamil	Jung),	the	Godfather	films	(Donald	Corleone)	and	other	“adult”	
things.		

6. If	you	were	in	this	story	who	would	you	like	to	be?	

Definitely	Řehořík!	J	It	would	be	great	to	hide	in	small	places,	eavesdrop	on	conversations	and	fly	around.	

7. Greggie-Boy	the	Bug	is	not	your	only	book	for	children.	What	was	the	reason	you	started	to	write	books	
for	them?	

My	first	children’s	novel	was	Záchrana	Smaragdové	královny	(Jayden’s	Rescue),	and	I	wrote	it	for	my	son	
who	loved	fantasy	fiction	but	struggled	with	math.		So	I	turned	a	fantasy	story	about	magic	into	a	
mathematical	adventure.		That	book	has	been	translated	into	many	languages,	and	it	has	recently	come	out	
in	China.	I	subsequently	created	a	geographical	adventure	called	Old	Scroll	—	about	two	kids	who	eat	some	
“weird”	candy	and	start	aging	superfast.			But	after	that,	I	decided	it	was	time	for	a	pure	adventure,	so	I	
combined	my	love	of	Kafka	with	my	love	of	humor,	and	Brouk	Řehořík	was	born.		By	the	way,	in	Turkey,	it	
was	just	re-issued	in	a	brand-new	color	edition.	

8. In	our	country	there	we	have	a	problem	that	our	kids	don´t	want	to	read.	Do	you	have	any	“recipe”	how	
to	improve	their	reading?	

Reading	is	competing	with	electronic	media	which	require	very	short	attention	spans.		Books	need	more	
attention	effort	so	this	problem	is	global.		Interestingly	enough,	reading	rates	(the	number	of	reading	hours	
per	person	per	week)	differ	from	country	to	country,	with	India	and	China	sitting	on	top.		Perhaps	we	
should	look	at	how	books	are	handled	in	those	societies.				I	personally	think	adults	should	get	involved	in	
their	children’s	reading	process	early	on	in	life.			When	my	kids	were	small,	we	had	a	rule:	as	long	as	they	
were	reading	a	book,	they	could	delay	their	bedtime.			Think	of	it	as	a	kind	of	adult	"practical	joke."	J	

9. What	were	your	favorite	books	that	you	read	as	a	child?	

I	loved	Astrid	Lindgren’s	Pippi	Longstocking	and	Karlsson	on	the	Roof.			In	Russia,	I	had	an	LP	of	Karlsson	
and	listened	to	it	again	and	again.			When	I	got	older,	I	discovered	M.	Bulgakov’s	The	Master	and	
Margarita.		I	fell	in	love	with	it	and	ended	up	reading	this	book	something	like	10	times	in	a	row.		That	story	
is	my	ideal	because	it	works	for	adults	and	children.		It	has	magic,	love,	adventure,	hope	and	sheer	fun.	

I	would	like	to	take	this	opportunity	to	thank	my	friend	and	translator	Klara	Kolinska	who	made	the	
publication	of	Brouk	Řehořík	possible.		Her	talent	and	enthusiasm	are	an	inspiration	for	me.			Klara	is	an	
excellent	translator	with	many	books	to	her	name,	and	she	makes	me	want	to	learn	Czech	someday.	

	

	


