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Fascinující čtení, neuhýbavé myšlení, ostrý a zárove

Moc a vzdor německého autora Iliji Trojanowa (1965), jehož rodina emigrovala do 

Německa z Bulharska, vypráví o možnostech p

po roce 1989. Navazuje románovou formou na myšlenky o mase a moci nositele Nobelovy 

ceny Eliase Canettiho.  

Vypráví i o naší epoše reálného socialismu a práci Státní bezpe

o tom, co prosáklo do dnešních dn

let průzkumu archivů bulharské Státní bezpe

odkud jeho rodina pochází, prostudoval dobové dokumenty. Výsledný román je p

o celoživotním nepřátelství dvou muž

deformuje stejně. Konstantina žene odpor v

reprezentuje moc, Státní bezpe

V každé kapitole však číhá na 

jednoznačné, jak se zdá na první pohled. Otázka p

oba protagonisté vyprávějí př

v němž nechybí sarkasmus a ironie. 

V proslulém, cenami ověnčeném, napínavém a kompozi

vzdor se autorovi podařilo popsat nejen esenci života v dob

mimořádný román o bezmoci mocných a moci bezmocných. 
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 bulharské Státní bezpečnosti, strávil hodiny s pam
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ějí příběh jen ze své perspektivy, je to nekompromisní duel, 
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