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RECENZE
DO (IDEALIZOVANÝCH) DOB
OSIDLOVÁNÍ AMERIKY S MALOU LAUROU

Laura Ingallsová Wilderová:
Malý dům ve Velkém lese
Z angličtiny přeložili Jarmila Rosíková
a Milan Rejl
Albatros, Praha 2022, 176 s.

Petra Schwarzová Žallmannová

Krátce po revoluci, v  dobách, kdy začala 
vycházet celá řada překladových klasik, při-
šla řada i na kultovní americkou sérii o malé 
Lauře, jejích sestrách, mamce a taťkovi. Ame-
rická autorka Laura Ingallsová Wilderová ji 
napsala ve 30. letech 20. století. První dva díly 
série vyšly česky společně jako Uprostřed hlu-
bokých lesů a mezi indiány (Svoboda, 1992) ve 
výborném překladu Jarmily Rosíkové (verše 
v překladu Milana Rejla). Ambicí bylo vydat 
v  sérii „Domek v  prérii“ všech osm volně 
navazujících dílů, jak ve svém nostalgicky 
osobním úvodu k  prvnímu českému vydání 
prozrazuje editor Theo Ludwig. Nakonec 
vyšly díly jen tři – k prvnímu svazku zahrnu-
jícímu Malý dům ve Velkém lese a Malý dům 
na prérii se přidalo ještě vyprávění nazvané 
Na březích Švestkového potoka.

Udržovat na pultech hodnotnou klasiku 
není na škodu, a to i přesto, že stále vychází 
nová kvalitní literatura. Těší mě, že se Alba-
tros rozhodl k  této sérii vrátit a  odít ji po 
třiceti letech do nového grafického a výtvar-

ného hávu – přístupnějšímu velikostí fontu 
a řádkováním cílové skupině kolem šesti let.

Na konci srpna vyšel první díl Malý dům 
ve Velkém lese (Albatros, 2022) se skvělým 
obrazovým doprovodem ilustrátorky Mily. 
Zda se tentokrát podaří předložit českému 
čtenáři všechny díly série a  kdo převezme 
po zesnulé Jarmile Rosíkové překladatelské 
žezlo, to je zatím ve hvězdách. Moc bych si 
ale přála, aby série tentokrát vyšla celá, pro-
tože jde o  významnou položku na seznamu 
klasické světové literatury, která kutá hluboko 
do americké historie a nám Evropanům může 
pomoci vnímat americkou kulturu v  širším 
kontextu. Ovšem jen za předpokladu, že 
budeme chtít pravou podstatu série pochopit.

Okno do historie se tu totiž otvírá na něko- 
lika rovinách. Jednak jde o  milovanou 
klasiku, kterou znají všichni Američané, 
a  odkazy na knižní sérii i  na následný vele-
úspěšný seriál ze 70. let se objevují v soudo-
bější literatuře, ve filmech i v běžném hovoru. 
Zadruhé, několik pasáží z této knižní série se 
v posledních dvaceti letech stalo předmětem 
kontroverze – ta se týkala především prezen-
tace původních obyvatel Ameriky. Myslím, 
že nám, Vinnetou-milovným romantikům ze 
střední Evropy, tato diskuse rozhodně pro-
spěje. Zatřetí, možnost vnímat dílo Laury 
Ingallsové Wilderové souběžně s  informa-
cemi o jejím skutečném životě je fascinujícím 
obrazem, který pomáhá pochopit, kde se bere 
pověstná americká hrdost a  sebevědomí, ale 
zároveň také mnohdy překvapivá puritánská 
úzkoprsost.

Malý dům ve Velkém lese vyšel poprvé 
v  roce 1932 a  jedná se o  částečně autobio-
grafickou výpověď autorky, pojednávající 
o životě malé rodiny v čerstvě obydlovaných 
lesích státu Wisconsin v 70. letech 19. století. 
Každá další kniha série pak bude popisovat 
další zastavení Lauřiny rodiny, která se kvůli 
živobytí většinu života stěhovala z  místa na 
místo, často vzdálené i několik set kilometrů.

Čtenář dostává velkou injekci romantiky. 
Setkává se s  náročným, ale hladce plynou-
cím životem v  nelehkých podmínkách, kde 
všechno má své místo a  řád, kde všechno 
a všichni žijí v souladu s koloběhem ročních 
období, kde, co není, to lze vyrobit, v případě 
nouze obstarat od vzdálených sousedů nebo 
rodinných příslušníků. Jaro, léto a  podzim 
jsou obdobími hektické práce, motivované 
potřebou naplnit před příchodem další zimy 
spižírnu jídlem. 

Fascinující a  pro malé čtenáře významně 
obohacující jsou i jednoduché, ale dostatečně 
popisné obrazy jednotlivých činností, jimž 
se Laura a  její rodina věnuje. V  některých 

případech nám můžou připadat až exotické, 
například výroba javorového sirupu v  kapi-
tole „Cukrový sníh“. Jinde jde o činnosti, které 
bychom snadno mohli zasadit i  do našeho 
kulturně-historického kontextu: porážka pra-
sete, uzení masa, výroba slamáků, domácí šití 
oděvů, výroba másla a  sýra a  další. „V  zimě 
neměla smetana žlutou barvu jako v  létě 
a máslo z ní stlučené bylo bílé a ne tak hezké. 
Mamka měla ráda všechno na stole hezké, 
a  proto máslo v  zimě přibarvovala. Jakmile 
nalila smetanu do velké bílé kameninové má- 
selnice a postavila ji ke kamnům ohřát, umyla 
a oškrábala dlouhou oranžovou mrkev. Pak ji 
ustrouhala na dně staré děravé plechové pánve, 
do níž taťka probil hřebíkem ještě plno dalších 
děr. Třela mrkev po drsné straně, dokud ji celou 
neprotlačila otvory, a když pánev zvedla, byla 
pod ní jemná, šťavnatá hromada nastrouhané 
mrkve. Mamka ji dala do pánvičky s mlékem 
a postavila na plotnu, a když bylo mléko horké, 
vlila je s  mrkví do plátěného pytlíku. Zářivě 
žluté mléko pak vymačkala do máselnice, 
a  smetana se jím obarvila. Teď bude máslo 
žluťoučké.“

Tvrdá práce na náročně vyklučeném 
políčku, nebezpečné střety s divočinou, to vše 
se střídá s okamžiky veselí a odpočinku, jak 
popisují například kapitoly „Taneční zábava 
u dědečka“, „Vánoce“ nebo „Neděle“. Tu a tam 
probleskne i  moralizující vsuvka, obvyklá 
pro příběhy z  tohoto období – malá, nepo-
sedná, někdy vzdorovitá Laura zlobí z  nudy 
při předepsaném nedělním nicnedělání a  je 
náležitě potrestána, Lauřin bratranec Char-
ley je „zaslouženě“ pobodán vosami poté, co 
se snaží ulít ze senoseče. Všechno je udržo-
váno v  laskavé rovnováze a  výjimky nepři-
pouštějícím řádu zároveň. Rodiče dřou a jsou 
přísní, ale zároveň laskaví a milující. Děti tu 
a tam pomáhají a mají vždy čas a prostor ke 
hře, ale zároveň se od nich očekává absolutní 
poslušnost.

Taťka, který každý večer hraje na housle, 
mamka, která si s  nadšením vybírá novou 
zástěru při výjimečné návštěvě městečka, 
kam přijeli směnit kožešiny ze zvěře ulovené 
v zimě za zboží potřebné v domácnosti, to jsou 
obrazy reality, ale pečlivě očištěné a narůžovo 
nalakované autorkou. Život jejích rodičů i její 
vlastní byl mnohem tvrdší a nesmlouvavější. 
Rodina neustále čelila vlnám nepřízně osudu, 
potácela se ve finančních problémech, zápa-
sila s  nemocemi. Detaily autorčina života, 
které by pro dětskou knihu byly příliš drsné 
(například smrt teprve osmiměsíčního sou-
rozence) záměrně nebyly do textu vpuštěny. 
Je potřeba mít stále na paměti, že jde o histo-
rickou fikci, vyjednocenou a uhlazenou.

Tohle pečlivé přičísnutí však není jen tou-
hou nezranit citlivou dětskou duši. Kniha 
vychází nedlouho po tragickém pádu ame-
rické ekonomiky v  roce 1929 a  pro mnoho 
obyvatel trpících za krize bídou a nejistotou se 
stává hojivou náplastí na zjitřenou duši. Není 
také tajemstvím, že knihu autorce pomáhala 
editovat dcera Rose, v  té době již uznávaná 
novinářka a autorka.

Obě ženy se shodovaly i v politických názo-
rech a  panuje domněnka, že série o  malé 
Lauře měla být připomínkou amerického 
sebevědomí a  soběstačnosti v  době, kdy 
prezident Roosevelt přichází s  plánem eko-
nomické pomoci zvaným New Deal (jehož 
byly autorka i  její konzervativní dcera vel-
kými odpůrkyněmi). Detaily týkající se sží-
ravé chudoby a rodinných tragédií by tedy do 
tohoto skrytě politicky motivovaného textu 
logicky nepasovaly.

Nazývat však tuto sérii politickou by bylo 
přehnané. Co ale popřít nelze, je fakt, že 
s ní stárnoucí Ingallsová Wilderová přichází 
v  době, kdy její rodina vinou krize přišla 
o majetek a zoufale potřebovala z něčeho žít. 
Úspěšná Rose viděla v díle své matky poten-
ciál a díky svým známostem v nakladatelské 
praxi ho dokázala monetizovat.

Jednoduchý, snadno čitelný text, popisu-
jící mnohým známé prostředí, rezonoval 
u  dětí i  dospělých. Věřím, že bude rezono-
vat i  u  současných českých dětí, a  to i  přes 
některé době poplatné detaily, nad nimiž se 
mohou pozastavovat. Ať už je to předepsané 
nedělní studium katechismu, absence školní 
docházky, nebo výprask řemenem jako trest 
za facku uštědřenou sourozenci. Dnešním 
dětem, které vyrůstají ve společnosti propa-
gující ochranu přírody, v níž se mnozí stávají 
vegany, bude také nutné dovysvětlit i detaily 
jako taťkovo mazání pastí, hra s  vepřovým 
měchýřem při zabíjačce nebo Lauřina lítost, 
když taťka netrefí v  lese medvěda, protože 
ona „má medvědí maso moc ráda“. K Lauři-
ným příběhům je v  diskusi s  dětmi potřeba 
přistupovat jako k příležitosti mluvit o histo-
rii a lidských osudech, nikoliv jako o jakémsi 
nevlídném zvířátkobijeckém bizáru.

Jde o text, který se hodí pro společné čtení 
a  předčítání, který se hodí k  rozhovorům 
o americké historii a české současnosti.

Bez ohledu na to, zda s Laurou Ingallsovou 
Wilderovou ve všem souzníme, realitu její 
doby bychom měli chtít poznat. A v tom nám 
série započatá Malým domem ve Velkém lese 
může pomoct. ■

OZDRAVNÁ POUŤ MRAZIVOU
KRAJINOU

Katherine Mayová: Zimování.
Hledání klidu v těžkých časech
Z angličtiny přeložila Kateřina Rottová
Host, Brno 2022, 237 s.

Aneta Mladějovská

Katherine Mayová je v  zahraničí úspěšnou 
autorkou podcastů, esejů a článků (publikuje 
např. v The New York Times), napsala něko-
lik knih i románů. Zpracovává v nich témata, 
která se objevují také v jejím prvním česky vy- 
daném románu s autobiografickými prvky – 
mateřství, autismus, ale i  meditace, která je 
v autobiograficky pojaté knize Zimování pře-
tavená do podoby zpomalení, zastavení a vní-
mání sebe sama a svého okolí. 

Mayová se rozhodla vzepřít se rychlému 
běhu civilizovaného světa, v  němž zůstávají 
vzadu pomalí, neúspěšní či nemocní. Zasta-
vení se je luxus, stejně jako možnost přebývat 
ve svém domově namísto v  práci. Stereotyp 
našlapaných dní nám znemožňuje koncentro-
vaně se ponořit do svého nitra, v němž bychom 
nalezli odpovědi na otázky a problémy, které 
se týkají nás nebo našich blízkých, takže místo 
intuitivních reakcí náš racionální mozek 
vymýšlí složité konstrukce řešení, které skří-
pou, když se je snažíme rozpohybovat. Covid 
na chvíli zmrazil naši společnost a donutil ji 
v úhybném sebeobranném manévru zavřít se 
do svých doupat v bezbřehém děsu z něčeho 
nového, dal nám všem pocítit břímě neznámé 
situace, okamžik nuceného zimování, se kte-
rým si mnozí nevěděli rady. 

Zajímavé je, že román byl napsán v  době 
předcovidové. Početná řada překladů vznik-
lých v relativně krátké době a zmínky v zahra-
ničních recenzích odkazující na covid však 
dokládají, jak dobře se zvolené téma potkalo 
se zkušenostmi lidí souvisejícími s pandemií. 

Téma románu je však podstatně obecnější 
a univerzálně platné v kterékoli době. Autorka 
totiž čerpá z  vlastních prožitků určovaných 

obtížnými životními událostmi – nemocí 
svou i  svého manžela, změnami v  zaměst-
nání, problémy syna ve škole atd. Mayová 
dokazuje, že zimy přicházejí různě rychle 
a z různých příčin, jsou vždy „osamělé a velmi 
bolestivé“  (s.  19), a  že tzv. zimování, které je 
termínem označujícím těžké životní období, 
si „nežádá o svolení“ (tamtéž). Sen o „nekoneč-
ném létu, kterého jsme my a jen my nezvládli 
dosáhnout“ (tamtéž), je pouze iluzí podporo-
vanou stylem života naší společnosti. 

Její vlastní zima zastihuje hrdinku nepřipra-
venou. Zmiňuje sice svou diagnózu autismu 
v podobě Aspergerova syndromu, který ji již 
v mladém věku naučil nehrát podle pravidel 
běžné konverzace a  přežít několik zimování, 
ale na nás neznalé nemachruje, naopak se 
prostřednictvím svého příběhu stává naším 
průvodcem. Zmíněné problémy dávají vznik-
nout hlubším otázkám, jako jsou obavy, zda 
je hrdinka dobrou matkou, úvahy nad smys-
lem dění ve vlastním životě, či spíš nad pro-
vinilostí při vykonání určitých věcí, které nás 
zrychlená doba naučila vnímat jako zbytečné 
či nás je donutila odložit na vedlejší kolej.

Román začíná překvapivě, hledisko vyprá-
vění je totiž zaměřeno nejprve na postavu 
manžela, ale hlavně příběh hned v  úvod-
ních kapitolách otevírá sebeironická glosa 
komentující pocit, který zná důvěrně každý 
z nás, a to naději, že nám osobně se těžkosti 
vyhnou. Zdravotní komplikace, které posti-
hují jejího manžela na dovolené, hrdinka 
kvituje s upřímnou přesností: „Pamatuji si, že 
jsem odpověděla jen: ,Ale ne,‘ a snažila se znít 
soucitně, i když v duchu jsem si říkala, jak moc 
se to zrovna teď nehodí.“ (s. 14)

Je to jeden z  prvních signálů toho, jak 
zdařilé jemné a  citlivé ironie a  sebeironie je 
Mayová schopná. Spolu s její schopností civil-
ního popisu nevyžádaných komických situací 
z  knihy nevzniká bolestínsky uhekané čtení 
či filosofující návod na život à la Coelho, ale 
očistná reflexe těžkých chvil.  

Proces hledání uzdravující cesty a správného 
přístupu k  zimování je sám o  sobě jakousi 
zdravotní kúrou, rituálem, jehož procesuálnost 
podporuje cyklická kompozice kapitol řaze-
ných podle měsíců od října do března. Vnímání 
cykličnosti je posíleno popisem křesťanských 
i pohanských svátků, ale i lyrickými reflexemi 
krajiny a jejími proměnami v závislosti na roč-
ním období: „Strohá zima odhalí barvy, které 
bychom jinak přehlédli. Jednou jsem sledovala 
lišku přebíhající zmrzlé pole a  její kožíšek na 
pozadí šedi sytě zářil. Při procházce holým 
zimním lesem mě úžasné liščí barvy obklopují: 
Kapradí se temně leskne a suché listy se kroutí 
a proplétají jako krajka, listy ostružiníku jsou 
tmavě červené, na zimolezu zbývají poslední 
bobule a  na divokých růžích visí oranžové 
shluky šípků. Prohlížím si slavné jmelí, které 
lidé před Vánoci s  nadšením sbírají. Na vře-
sovišti až do jara svítí sytě žluté květy hlodáše 
a při zemi zůstávají bez povšimnutí propletené 
listy stále zelených rostlin.“ (s. 71–72) 

Na své cestě k  ozdravení hrdinka zkouší 
různé přístupy – duchovní, prostřednic-
tvím meditace nebo návštěvy kostela, medi-
cínský, kdy se snaží vypořádat se se zimou 
a  teplem pomocí otužování a  saunování. 
Všechno podrobuje intelektuálnímu zkou-
mání a  komentuje s  takřka badatelským za- 
ujetím, takže lyrické pasáže střídají až 
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POTĚŠENÍ Z VELKÉHO LITERÁRNÍHO 
MYŠLENÍ

Elena Ferrante: Na okraji:
O potěšení z četby a psaní
Z italštiny přeložila Sarah Baroni
Prostor, Praha 2022, 136 s.

Adam Borzič

Stále chovám v živé paměti tu slast, když jsem 
před pár lety rozečetl tetralogii Geniální pří-
telkyně. To potěšení z velké literatury, která je 
současně přístupná, což její mistrovství nijak 
neumenšuje, spíše naopak. Zvlášť k jedné větě 
na začátku knihy jsem se rád vracel, nikoli 
snad pro její strašný obsah (nejsem sadista), 
ale pro šťavnatou obraznost a horečnatý spád, 
které se v  překladu Alice Flemrové očividně 
zachovaly: „Jedna ze spousty strašných scén 
z mého dětství začíná Melininými a Lidiinými 
výkřiky, nadávkami, kterými se častují z okna 
a na schodech, pak pokračuje tím, jak se moje 
matka žene ke dveřím od bytu, otevře je a vyjde 
na chodbu následována námi dětmi, a  končí 
pohledem pro mě dodnes nesnesitelným, na obě 
sousedky kutálející se v těsném sevření dolů ze 
schodů a na Melininu hlavu, která sebou pra-
ští o  podlahu na chodbě, pár centimetrů od 
mých bot, jako bílý meloun, který vám vyklouzl 
z ruky.“ Říkal jsem si tehdy o autorce, že je to 
novodobý Zola. A pocit klasičnosti a novátor-
ství současně mě při četbě jejích knih už nikdy 
neopustil. 

Ferrante je bezpochyby fenomén, který zasa-
huje za hranice literatury. Svého druhu se z ní 
stala feministická ikona opředená, vzhledem 
k  její anonymitě, aureolou tajemství. Pokud 
bychom se ovšem drželi jen povrchu, mohlo 

by nám snadno uniknout, že je především vel-
kou spisovatelkou, která umí mistrně vyprá-
vět a  vládne tradičním narativům se suvere-
nitou dnes téměř nevídanou. I proto jsem se 
s radostí pustil do četby jejích esejů, které letos 
vyšly pod názvem Na okraji, s  příznačným 
podtitulem O  potěšení z  četby a  psaní, neboť 
jsem tušil, že mi autorka umožní nahlédnout 
do útrob svého literárního myšlení. 

To neznamená, že lze dílo Ferrante oddělit 
od feministických otázek, protože ona sama 
toto téma do hloubky promýšlí, byť neideo-
logicky. První esej „Psaní a  trápení“ začíná 
zdánlivě poetickou dětskou vzpomínkou, jak 
se jako školačka učila psát do sešitů, které 
měly linky nejen vodorovné, ale i  svislé. Ty 
svislé byly červené a Ferrante se nedařilo ve 
vymezeném koridoru, v této kleci papíru, pís-
menka udržet. Často byla trestaná za to, že se 
dostávala na okraj, odtud název knihy. Okraj 
je tedy místem, z něhož se zrodila její tvůrčí 
osobnost. 

Později se nalinkovanou klecí pro začína-
jící autorku stalo mužské psaní. Provázel ji 
dlouho pocit, že jako žena nemůže psát tak 
dobré knihy jako muži. Z této klece ji vysvo-
bodila jiná žena, která své místo v  říši slov 
musela vybojovat dávno před Ferrante. Byla 
jí básnířka Gaspara Stampa, která fascinovala 
například Rilka a  jež patří mezi nejpozoru-
hodnější osobnosti renesanční literatury. 

Ta svůj sonet, v  němž reflektuje nedosta-
tečnost jazyka ve vztahu k lásce, začíná verši: 
„Když jsem žena tak nízká a  zkažená, / jež 
v sobě ukrývá přemocný žár, / proč z něj vzít 
nemohu plamenů pár, / a světu jejich podobu 
a styl vyjevit?“ Tyto verše se otiskly do srdce 
Eleny Ferrante a  umožnily jí proměnu: 
„Stampa mi předala, že ženské psaní, zvláště 
pak proto, že vychází z mužské tradice psaného 
jazyka, muselo urazit nesmírně náročnou 
a odvážnou cestu – jak před pár stoletími, tak 
dnes –, aby se vymklo ,pravidlům hry‘ a našlo 
si ,vlastní podobu a styl‘.“  

Ferrante nás do hloubky seznamuje s vnitř-
ním konfliktem mezi touto „nízkou a zkaže-
nou ženou“, která se v  ní probouzela, a  tra-
dicí mužského psaní, již čerpala ze soustavné 
četby. 

Jinou formu tohoto konfliktu, který zakládá 
její psaní, vyčetla Ferrante z  Virginie Wool-
fové. Podle Woolfové lze autorské já oddělit 
od vlastního každodenního já natolik, že toto 
já, které žije každodenní surový život, do pro-
cesu oné nehmotné píšící entity nezasahuje. 
Tento dualismus ovšem Ferrante zavrhuje: 
„Občas jsem si zkoušela své myšlenky ujasnit, 
avšak ujasnit se mi je nepodařilo a stejně jsem 
se zase vrátila k  sobě a  ke svému dvojitému 
psaní. Není oddělené. To první, obvykle, v sobě 
ukrývá to druhé. Kdybych se ho zbavila, už 
bych nenapsala nic.“ 

Právě toto napětí mezi vlastním hlasem 
a hlasem zděděné a často nepřátelské tradice, 
mezi autorským já a vlastním prožitkem exi-
stence, toto napětí je důvodem, proč Ferrante 
rozvíjí tradiční románové formy a  v  jejich 

rámci míří na okraj. Její dílo je tak mistrov-
stvím rozrušování. Věty, jimiž první, iniciační 
esej končí, jsou svého druhu manifestem lite-
rárního myšlení Eleny Ferrante: „Psaní se pro 
mě opravdu časem stalo něčím, co dává tvar 
mému věčnému ztrácení a  nalézání rovno-
váhy, při němž dávám dohromady dílky sklá-
dačky a zároveň čekám, že ji vzápětí zas roz-
ložím. A tak se mi milostný román začíná líbit 
až tehdy, když se stane románem nemilostným. 
Detektivka se mi začne líbit až ve chvíli, kdy 
vím, že vrah nebude nikdy odhalen. Iniciač- 
ní román se mi zdá dobrý až v  momentu, 
kdy je jasné, že k žádné iniciaci nedojde. […]
A  postavy? Když jsou až průzračně konzi-
stentní, připadají mi falešné, zamiluji si je až 
tehdy, kdy něco řeknou a udělají pravý opak. 
,Hnus je krása, krása hnus,‘ říkají čarodějnice 
z Macbetha, vynikající vypravěčky, než se ode-
berou vstříc mlze a pošmournu.“  

Uvedl-li první esej čtenáře do vnitřního 
klimatu autorčiny tvorby, v  dalších esejích, 
s  výjimkou posledního, Ferrante objasňuje 
postupy vlastního psaní. V eseji „Akvamarín“ 
pojednává svoji posedlost realismem, který 
posléze nazve „realismem nedůvěřivým“. 
Tento realismus bere v  potaz fakt, že realita 
se odráží v  našich deformovaných myslích. 
Přesto se Ferrante „vášnivé honby za realitou“, 
abych si vypůjčil výraz Czesława  Miłosze, 
nevzdává. Na této dobrodružné cestě ji 
potkává několik „nepatrných objevů“: Objev 
vypravěčova já, objev iluze jakožto pro-
středku vyprávění, objev úhlu každého 
vypravěče, objev vztahu mezi světem venku 
a  sebou, neboť autor je také součástí světa 
venku, a konečně objev, že „literární činnost 
nikdy plně nedokáže tomu víru částic tvořících 
skutečnost vnutit nějaký gramatický a syntak-
tický řád“.

Ve třetím eseji „Příběhy a já“ neméně dob-
rodružným způsobem popisuje genezi svého 
přístupu k  vlastním románovým hrdinkám. 
Tento vývoj vrcholí objevem nesamozřej-
mosti zobrazování reality, jak se vyjeví v díle 
Gertrudy Steinové Životopis Alice B. Tokla-
sové. Tento grandiózní literární úskok, kdy 
Steinová napíše knihu, kterou napsala její pří-
telkyně o ní, komentuje Ferrante takto: „Stei-
nová spíše dokazuje, že ke psaní o  skutečné 
Gertrudě nestačí pouhá pravdivost, nýbrž 
je zapotřebí rozrušit velké literární nádoby, 
formy, které se v  tu chvíli zdají být nejpoho-
dlnější a nejhezčí, avšak jsou smrtelnou pastí, 
do níž se může úmysl ‚pravdivého psaní‘ chytit. 
Aby se toho vyvarovala, zachází s  první oso-
bou, která píše sama o  sobě – jako s  fiktivní 
postavou.“ Toto narušování a křížení je také 
cestou její slavné tetralogie. 

Ferrante se touto cestou také specificky 
přiřazuje ke kánonu velkých autorek, na 
něž navazuje. V  závěru eseje „Příběhy a  já“ 
se vrací k  básni Emily Dickinsonové, která 
esej otevírá a jež byla inspirací i pro Geniální 
přítelkyně: „Čarodějnictví bylo v příběhu His-
torie upáleno, / avšak příběh Historie a já / si 
nacházíme všechno čarodějnictví, co potřebu-

jeme / každý den přímo okolo nás.“ Hříchem 
obou jejích přítelkyň bylo, že si myslely, že „to 
zvládnou samy, jedna jako malá holka, druhá 
jako dospělá“. Avšak jejich autorka dospěla 
k závěru, že literatura psaná ženami potřebuje 
všechny autorky, větší i  průměrnější, neboť 
„k boji proti špatnému jazyku, který historicky 
opomíjí naši pravdu, musíme promíchat a spo-
jit naše talenty, ani řádek se nesmí ztratit ve 
větru“. 

Poslední esej knihy je přesto věnován muži. 
A  to muži, který představuje ústřední osob-
nost kánonu západní literatury. Ferrante se 
v něm vyznává z lásky k Dantovi. I jeho osob-
nost a dílo ovšem pojednává ze specifického 
úhlu. Vlastně je to feministická reinterpre-
tace Danta. Za první ctnost tohoto básníka 
pokládá Ferrante vcítění: „Dantovský popis 
není nikdy pouhým popisem, nýbrž transplan-
tací sebe sama, okamžik – trvající pár vteřin –, 
v němž se srdce vydere ven.“ 

Toto vcítění umožňovalo básníkovi evo-
kovat jeho průvodkyni Rájem – Beatrici. 
Ferrante ukazuje, jakou roli v  Dantově díle 
tato postava hraje, a  její láska k  Dantovi, 
z níž vyšlehl plamen tohoto eseje, je zároveň 
láskou k Beatrici. Všímá si, že Dante dlouho 
hledá pro Beatrici jazyk, až ji v  Ráji obdaří 
jazykem, který se bravurně vyzná v  dobové 
filosofii, teologii, vědě a  mystice, čímž se ze 
středověkého básníka stává nečekaná postava 
ženské emancipace. Neboť Dante zbavuje 
Beatrice němosti. 

V  závěru tohoto eseje Ferrante autora 
Božské komedie přirovnává ke středověkému 
mystikovi Mistru Eckhartovi, jehož zbožňují 
současné křesťanské feministické teoložky. 
V jeho myslitelském díle se totiž dostalo arti-
kulace mystickým zkušenostem a  vhledům 
bekyní, s nimiž Eckharta pojila blízkost. A tak 
se podle Ferrante Beatrice stává následovnicí 
oněch hloubavých píšících žen, jako byly Hil-
degarda z Bingen, Mechtilda z Magdeburgu, 
Juliana z  Norwiche nebo Markéta Poretová. 
Dante se snažil ve svém „mysticizujícím racio- 
nalismu a  vizionářském realismu přemýšlet 
nad ženským potenciálem“. A za to mu podle 
Ferrante patří velký dík. 

Eseje Na okraji pokládám za jednu z nejlep-
ších knih, které jsem letos přečetl. Ukazují, že 
Ferrante není jen mistrovskou vypravěčkou, 
ale autorkou, která své dílo bytostně promýšlí. 
Její časté odkazy k literární tradici a odvážné 
interpretace z  jejího literárního myšlení činí 
fascinující směsici zralosti a  novátorství. 
Svým způsobem jsou její eseje pro ženské 
psaní podobně kanonickou knihou, jako byly 
eseje Virginie Woolfové. 

Éra patriarchátu pomalu končí, i když jeho 
stín nás bude ještě dlouho provázet, ale ve 
velkolepém myšlení Eleny Ferrante lze spatřit 
obrysy nového světa, který dokáže plně vyjá-
dřit zkušenost žen, a  současně umí s  láskou 
a úctou přistoupit i ke všemu velkému, co se 
zrodilo v dobách, které ženám příliš nepřály.  
■

odborné exkurze do historie svátků či do pří-
rodovědné tematiky (shazování listí stromů, 
hibernace plchů). Tematiku zimování také 
v  každé kapitole systematicky nahlíží pro-
střednictvím četných aluzí na různá literární 
díla, citacemi z nich nebo polemikou s nimi. 
Kromě knih určených dětem (Tove  Jansso-
nová, Philip Pullman, Lucy M. Bostonová), 
jejichž výběr podporuje mytické a pohádkové 
pojetí zimy a  prohlubuje rituální vyznění 
knihy, zde mají zastoupení i autoři nečekaní, 
jako např. barokní básník John Donne.

Jak již bylo naznačeno, proces hledání 
s  sebou přináší také mnohé komické situa- 
ce. Část z nich je zakomponována například 
v dialozích s kamarádkami ze skandinávských 
zemí, které přece mají se zimou mnohé zku-
šenosti a k nimž si hrdinka chodí pro radu. 
Zdrojem komiky jsou i nové situace a zážitky, 
třeba návštěva Stonehenge, které chybí očeká-
vaná magičnost, nebo první snaha o  sauno-
vání, která skončí tím, že se jí udělá zle v pře-
vlékací kabince: „Když už jsem tam, zvládnu 
si aspoň natáhnout kalhotky, protože mi hlavu 
ovládne myšlenka, že jsem pod ručníkem úplně 
nahá, je mi zle v zamčené kabince a z takové 
situace bych se měla rychle dostat. Sotva si 
zapnu podprsenku, cítím, že se buď pozvracím, 
nebo omdlím. Nejlepší jistě bude lehnout si na 

bok, abych se nezranila, kdyby se něco stalo. 
Chvíli tam tak ležím s  hlavou přitisknutou 
k  chladivé vlhké podlaze – nepochybně plné 
bakterií – a pozoruji nohy několika přicháze-
jících a  odcházejících žen. Některé si natírají 
holeně krémem, jiné si natahují ponožky. Cel-
kově je mi vlastně dobře, když pominu obavu, 
že mám nyní protiskluzový vzor podlahy otisk-
nutý na tváři…“ (s. 54). 

Úvodní motto básně Edwarda Thomase 
předjímá, že kniha bude bez ohledu na tíživé 
situace především o naději a síle, kterou dis-
ponuje každý z  nás, neboť jsme „emočně 
nastavení na střídání léta a temné zimy, světla 
a  stínů…“  (s.  19). Je také poselstvím o  síle 
vztahů, určované zde dialogy s  různými 
lidmi, přičemž konfrontace s nimi je svědec-
tvím o tom, že v „tom nejsme sami“.

V  komplexu mezilidských vztahů se for-
muje i hlavní poselství – zimování k našemu 
životu patří a  zkušenost z  něj bychom měli 
předat dalším, protože „když zima skončí, 
je vaší povinností předat moudrost dál. Jindy 
máte na oplátku povinnost naslouchat těm, 
kteří zimovali před vámi. Při takové výměně 
darů nikdo netratí. Je ale nutné zbavit se celo-
životního zvyku děděného z generace na gene-
raci. Zvyku pohlížet na cizí neštěstí a  být si 
jistí, že si ho přivodili sami způsobem, který by 

nás nikdy potkat nemohl. Nejen že je to velice 
nezdvořilý postoj, navíc škodí přímo nám 
samotným. Nikdy se kvůli němu nenaučíme, 

že problémy skutečně přicházejí, ani jak se jim 
máme přizpůsobit, až přijdou. Zabraňuje nám 
soucítit s těmi, kteří trpí“ (s. 117). ■

TVAR INFORMUJE

VEČÍREK NAKLADATELSTVÍ VIRIDITAS

Úterý 25. října, 19:00,
Čítárna Unijazz (Husitská 22, Praha 3).

Viriditas, mladé české nakladatelství za- 
měřující se na vydávání české prózy 
a poezie, vztah k nakladatelskému řemeslu 
a autorům, oslaví 25. října 2022 od 19:00 
v Čítárně Unijazz rok od vydání své nakla-
datelské prvotiny.

Večírek k ročním narozeninám Viriditas 
bude protkán slovem, hudbou i tancem. 
Na večeru vystoupí minulí i budoucí autoři 
a autorky nakladatelství: Jan Škrob, Ondřej 
Macl, Anna Luňáková, Klára Krásenská, 
Alžběta Stančáková a Magdaléna Šipka. 
Večer doprovodí písničkář Dvouhlavej 
kluk, po němž se na zbytek večera slova 
chopí DJ.


