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Ve svém novém románu  

Než se rozdělíme 
podává oblíbená spisovatelka Iva Tajovská zprávu o mezilidských vztazích 

a stavu světa na sklonku minulého tisíciletí 

 
Je tomu právě dvaadvacet let, co Severoatlantická aliance 
24. března 1999 zahájila bombardování Bělehradu. Na území 
rozvrácené krvavou občanskou válkou padaly bomby celých 
78 dnů a kromě vojenských cílů zasáhly i obytné čtvrti, školy a 
nemocnice. Vyžádaly si na pět set obětí z řad civilistů – alianční 
zásah sice ukončil násilnosti v Kosovu, i po letech se ale vede 
vyhrocená debata ohledně jeho přiměřenosti.  

Spisovatelka Iva Tajovská se ve svém novém románu 
vrací do devadesátých let a na pozadí velkých dějinných zlomů – 
konce studené války, rozpadu Československa a války na 
Balkáně – mapuje konkrétní, vzájemně propletené osudy 
několika hrdinů. 

Starý fotograf cestuje se svým mladým žákem po 

středozemním pobřeží a vrací se na místa, která v minulosti 

poznamenala jeho osud. Dva přátelé spolu se srbskou tlumočnicí pátrají v Srbsku po 

zanedbaných pomnících padlých českých vojáků. Rozdělení Československa a zpřístupnění 

archivů StB naruší vztahy ve dvou rodinách, které musí znovu hledat cestu k sobě. A mezi tím 

se v bombardovaném Bělehradu mladá žena připravuje na narození svého prvního dítěte... 

Iva Tajovská se dotýká témat lidskosti a empatie, po nichž člověk přirozeně touží i v 
těch nejtěžších dobách. Její silná a přímočará próza proniká svým hrdinům hluboko do 
svědomí, ale zároveň přináší naději – ta se ukrývá v samotných lidech, v dětech, které, pokud 
budou dostatečně milovány, mohou najít cestu, jak otevřené rány scelit. 

 
 

Autorka Iva Tajovská o knize: 

Po první světové válce lidé věřili, že další už nikdy nebude. Ještě stále v to doufali i ti, kteří se 
dožili druhé světové války a jejich potomci. Ale konec století byl znovu poznamenaný 
překreslováním map a válečným běsněním v zemích bývalé Jugoslávie. Příšerné důsledky 
občanské války stavím do protikladu s civilizovaných rozdělením Československa, které 
obyvatele obou zemí citelně zasáhlo pouze v osobní rovině.  

Vytvořila jsem velmi volné a samostatně fungující pokračování svých předcházejících 
dvou románů. Tentokrát se hrdinové musí konfrontovat právě s událostmi posledního 
desetiletí minulého století. Někteří se vyrovnávají se samotou, odcizením, stárnutím, jiní 
nejsou schopni odpustit minulost. Nachází se v mezních situacích, takových, ve kterých může 
být každé naše rozhodnutí špatné a jeho důsledky mohou dopadnout na nás i na naše blízké.  

 



O spisovatelce Ivě Tajovské: 

Iva Tajovská debutovala v roce 2006 souborem novel Jepičí hvězdy. 
Podle novely Archiv natočila v roce 2009 Česká televize stejnojmenný 
film. Následovalo sedm úspěšných románů a povídkových souborů, 
mezi nimi knihy Matky matek (2007), Jarmark obnažených duší (2010) 
nebo Podlaha z trávy, strop z hvězd (2016). 

V románech Odpusť, že jsem se vrátil (2018) a Hořící nebe 
(2019) se autorka zaměřila na osudy obyvatel Pardubicka zasažených 
dvěma světovými válkami. Román Než se rozdělíme na ně volně 
navazuje a završuje tak příběhy několika rodin zmítaných událostmi 20. století. 

Iva Tajovská čerpá z toho, co je jí blízké. Osudy jejích postav jsou silné ve své 
syrovosti, za nenápadnou každodenností jejich životů se skrývají skutečná lidská dramata. 
 
Literární kritik a publicista Ladislav Nagy říká: Iva Tajovská píše pozoruhodné historické 
romány. Klade zásadní kritické otázky a předkládá čtenářům osvěžující pohled na stereotypní 
výklad dějin. Zároveň velmi zajímavě a citlivě pracuje s historickými detaily, vychází z 
individuální perspektivy postav a jejich vzájemných vztahů. Její příběhy, včetně tohoto 
posledního, nabízejí pohled na dějiny jako na dějiny jednotlivců, kteří se vzpírají zobecnění. 

 
 
Iva Tajovská 
Než se rozdělíme 
 
Maraton, 2021 
Odpovědná redaktorka Nina Hřídelová. Návrh obálky Eliška Fenclová.  
ISBN 978-80-907771-4-9 
Paperback, 240 str., DPC 268 Kč 
 

Stručná anotace: 
Nový román oblíbené spisovatelky o mezilidských vztazích a stavu světa na sklonku minulého 
tisíciletí. Navzdory rozpadům států a válečným konfliktům v Evropě k sobě lidé – i když často 
velmi nesnadně nebo jen částečně – nacházejí cestu a novou naději.¨ 
 
Ukázka v pdf, obálka ke stažení a veškeré další informace o titulu: 
https://www.emaraton.cz/nez-se-rozdelime/  

 
Kontakty: 

 
Iva Tajovská, autorka: ITajovska@seznam.cz, 723 218 174 
 
Pro recenzní výtisky se obracejte na Ninu Hřídelovou, odpovědnou redaktorku knihy: 
hridelova@emaraton.cz, 604 214 634 
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