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Vychází autobiografická próza Aleny Wagnerové, novela  

Dvojitá kaple, 
ve které se autorka vrací do dětství a dospívání za dvou totalit. 

 
Alena Wagnerová, která 18. května 2021 oslaví 
85. narozeniny, je české veřejnosti doře známa jako 
orální historička a publicistka, autorka biografií 
kulturních osobností a povídek. Nakladatelství 
Maraton k jejímu jubileu vydává autorčinu prvotinu, 
novelu Dvojitá kaple, která v její tvorbě zaujímá 
výjimečné místo.  
 

Anotace 

Próza Dvojitá kaple je intimní zpovědí o dětství, dospívání a 
zrání mladé ženy, přičemž osu vyprávění tvoří vztah rodičů a 
dětí. 
Novela vyniká především svou intenzitou. Přestože jde o 
introspektivní prózu, o proud vnitřních promluv, dialogů a 

vzpomínek hlavní hrdinky, odehrává se před očima čtenáře skutečné drama jednoho života, 
nebo spíše jedné rodiny. Je o to působivější, že většina z nás ho v určité podobě a míře sama 
zažila. Rodina je pro děti místem bezpečí a lásky, ale také vzdoru, odporu a někdy odcizení. 
Nároky a měřítka, které kladou rodiče na děti, bývají často v nesouladu s těmi, které 
uplatňují na sebe; to ovšem platí i pro děti. 

Působivá próza Wagnerové ústí v katarzi, kterou je pochopení, odpuštění a nalezení 
cesty k sobě. A to nikoli jako fráze, ale jako do poslední věty a slova prožité hledání. Zdánlivě 
i tak banální zjištění, že rodiče jsou v prvé řadě muž a žena, lidé se všemi slabostmi, osloví 
díky umělecké a lidské pravdivosti čtenáře s neobyčejnou silou. 
 

Stručná anotace 

Působivá novela je intimní zpovědí o dětství, dospívání a zrání mladé ženy, přičemž osu 
vyprávění tvoří vztah rodičů a dětí. Drama jednoho života, nebo spíše jedné rodiny ústí v 
katarzi, kterou je pochopení, odpuštění a nalezení cesty k sobě i k druhým. 

 
Autorka Alena Wagnerová o knize 

Tak jako skoro každá prvotina, je i tato víceméně autobiografií, byť psanou ve třetí osobě. 
Těch autobiografií má ale člověk ve své paměti víc. Různých pohledů na zažité, které se mění 
věkem a časem. 

V dnešním globalizovaném světě digitální přítomnosti není mnoho času nacházet se 
v kontinuitě svého života. Že se teď nakladatelství Maraton rozhodlo Dvojitou kapli z tohoto 
zapomnění vytrhnout s tím, že její obsah má ještě co říct a je živý, mne překvapilo. A co mi 
zbývá než se z toho radovat. 



O spisovatelce Aleně Wagnerové 

Alena Wagnerová (1936), spisovatelka, orální historička a editorka, 
se narodila v Brně a od roku 1969 žije v Německu. Publikuje od 
šedesátých let, zejména sociologické studie, eseje a prózu. Píše 
česky i německy.  

Je autorkou biografie Sidonie Nádherné (2010), české a 
evropské osobnosti, jejíž život se odehrával na pozadí první 
poloviny 20. století, jejího bratra Johannese (2014) pohybujícího se 
v okruhu Franze Kafky a české novinářky Mileny Jesenské (1996). 
Kniha V ohnisku nepokoje (2003) obohacuje kafkovskou literaturu o 
pohled na spisovatelovu rodinu. V textu Co by dělal Čech v Alsasku? 
(2011) sleduje alsaskou stopu Jiřího Weila. Žena za socialismu 
(2017) je překladem sociologické monografie vydané původně v Německu. Dlouhodobě a 
systematicky se zabývá česko-německými vztahy. Připomeňme rozhovory s Němci a Čechy ze 
Sudet – Odsunuté vzpomínky (1993) a Neodsunuté vzpomínky (2001) nebo publikaci o 
německých odpůrcích nacismu v Československu A zapomenuti vejdeme do dějin (2010). 
Vedle novely Dvojitá kaple vydala v roce 2019 cyklus povídek Cestou životem. 
 

Literární historik Kristián Suda o knize 

Alena Wagnerová v Dvojité kapli ohledává hranice společenského konformismu, skutečného 
či domnělého pokrytectví, aby nakonec dospěla k pochopení toho, co znamená lidskost. 

Drobná, ale intenzivní a bravurní intimní próza zkoumá hranice paměti a neuchopitelnost 
okamžiku. Je hlubokou reflexí života s druhými, víry, rodiny a dospělosti. Dvojitou kapli 
považuji za nejlepší autorčinu prózu. 
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Ukázka v pdf, obálka ke stažení a veškeré další informace o titulu: 
https://www.emaraton.cz/dvojita-kaple/ 

 
Kontakty 

 
Alena Wagnerová, autorka: a.wagnerova@web.de 

Pro recenzní výtisky se obracejte na Ninu Hřídelovou, odpovědnou redaktorku knihy: 
hridelova@emaraton.cz, 604 214 634 
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