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UTOPENÝ BUBEN  

Nakladatelství AULA, 2020 
Svůj první vydaný román uvozuje známý psychiatr a psychoterapeut Kamil Kalina (nar. 1945) otázkou, jak 

skutečná je skutečnost.  Začíná jej téměř jako detektivku, ale více než na tento žánr se zaměřuje na to, 

co říká podtitul knihy „příběh o lásce, paranoiditě a síle žít“. Zdánlivě podivné události v severním cípu 

Máchova kraje, raněného dějinami 20.století, zasahují až do vysokých pater politiky a hlubokých úrovní 

lidských strachů a tužeb. Kolem nich autor rozvíjí příběhy literárních postav (Alenka z říše divů, 

patnáctiletý kapitán Dick Sand, hrdinný kapitán René Korkorán a jiné osoby z Verneovek a dalších knih, 

včetně MILENIA Stiega Larsona), které se z literatury nějakým způsobem dostaly do „skutečného“ života, 

i příběhy „skutečných“ lidí. Všichni si ale podobně svízelně hledají svá místa ve složitém světě a své 

odpovědi na otázku, za jakou cenu lze „být člověkem“. Vyprávění nepostrádá napětí, zvraty, svébytný 

humor, a zrcadlí historická, politická, enviromentální a existenciální témata, s nimiž se setkávají a 

střetávají nejen postavy této knihy. Kniha je postavená na realitě míst (autorův domov a chalupa), času 

(jaro 2015) a na autorových snech. V závěru románu ze snů vybuchuje tragický oheň. Čtenáři a čtenářky 

se však nedozví, co se vlastně stalo, protože se možná nic nestalo; mužští hrdinové umírají nebo 

odcházejí, ale tři těhotné ženy symbolizují sílu žít, která je v podtitulu knihy. Každý, kdo čte, si ovšem v knize 

může vybrat svou rovinu skutečnosti a svůj názor, zda se buben utopil nebo uplaval. Buben však zní stále.  

Objednávejte   na: 

https://www.kosmas.cz/knihy/292026/utopeny-buben/ 

http://www.knihkupectviostrov.cz/utopený-buben 

https://www.kosmas.cz/knihy/292026/utopeny-buben/
http://www.knihkupectviostrov.cz/utopen%C3%BD-buben


 

ČTĚTE! 
Jak skutečná je skutečnost? / Kde bydlí Alenka z říše divů? / Proč používá tajná služba vojenské 

uniformy? / Kdo viděl, co se stalo v Černém Buku v trafice na náměstí? / Je neopatrné nebýt 

paranoidní? / Mohou se románové postavy stát lidmi? / 

Proč nebydlí kostelník v kostelníkově chalupě? / Bude se znovu těžit uran v regionu Svobodov? / S čím 

přijeli Patnáctiletý kapitán a kapitán Korkorán za Philleasem Foggem do Korunních Zřídel? /  

Kdo jsou „oni“? / Co psal bulvární deník MLASK o ministryni a docentovi biologie? / Proč se nedohrálo 

shakespearovské představení s otáčivým hledištěm na fotbalovém hřišti Sokola Senožaty? / Co se 

skrývá v kraji v okolí vrchu Hrom? / Jakou roli hrál prezident Sedlák v kauze dotační zpronevěry? / Utopil 

se buben nebo uplaval? / Co zjistila skandinávská hackerka Liz Salamandrová? / Proč byl docent Kolář 

propuštěný z vyšetřovací vazby? / Co znamená být člověkem? / Kolik hrníčků si Profesorka postavila na 

polici po misi 3+1 Modrý Buk? / Kdy bude mít primátor Švarc sochu u tunelu Barka? /  

Co dělat, když žádní „oni“ nejsou? 

To vše a mnoho jiného se dozvíte ve dvaceti kapitolách románu 
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