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I ti nejbližší jsou dál, než si myslíme. Ale taky blíž, než bychom si přáli. 

Dita Táborská
Běsa
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autorka

Dita Táborská
Dita Táborská (nar. 1981) vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze. Pracovala externě pro Českou televizi a Český rozhlas, působila 
na politickém a tiskovém oddělení izraelského velvyslanectví a v roce 2009 
vstoupila do služeb českého ministerstva zahraničních věcí. V roce 2017 
vydala románovou prvotinu Malinka. 
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https://www.facebook.com/events/1731868516901579/


kniha

Mnohovrstevnaté 
existenciální drama
Běla a Sabina jsou jednovaječná dvojčata. Mimořádně silné vzájemné napojení, 
v němž vyrůstají, však rozleptají drogy a  jen jedna ze sester nad nimi zvítězí. 
Jejich matka se od té doby utápí v sebelítosti a ztracenému dítěti věnuje většinu 
svých myšlenek a lásky. Druhá tak přichází nejen o své dvojče, ale i o matku.

Ve stejném roce jako obě dívky se v české vesnici na Ukrajině narodí Vitalij, 
který se v dospělosti rozhodne odjet do vysněné země svých předků. V Praze 
se však zaplete s pasákem a obchodníkem s gastarbeitery Lubošem, který jej 
připraví o všechny iluze.

A pak se narodí jedno dítě, které osudy všech hrdinů propojí a přinutí je pře-
hodnotit jejich představy o tom, co znamená být sestrou, matkou… ale i otcem.

Román Běsa volně souvisí s autorčiným velmi úspěšným románem Malinka.

Napsali o předchozí knize Malinka:

Autorka z výsostně ženských pozic buduje emočně 
nabitý existenciální román, který jde za problematiku 
adopce. Zachycuje hlubokou krizi identity a vznáší 
základní otázky lidského bytí. Je možné žít bez důvěry, 
bez lásky, bez porozumění? Jak hledat smysl života, 
když nonsensem už začíná? Když já jsem nonsens?

Kateřina Čopjaková, Respekt

(Autorka) dovede postavit dějový příběh a dát mu silný 
emocionální náboj. 

Radim Kopáč, MF DNES

Pravidelní čtenáři české beletrie by si měli 
poznamenat další autorku, která rozhodně stojí za 
sledování.

Daniel Mukner, iLiteratura.cz
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rozhovor

Příběh Malčiny 
biologické rodiny 
jsem začala psát 
v den, kdy jsem 
odeslala rukopis 
Malinky do Hosta
Ještě před vydáním Malinky jste dokončila druhou knihu. Byla za tím nezvyk-
le rychlým tempem potřeba bezodkladně doříct nedořečené? Nebo jste uva-
žovala o dvou svazcích, rozvíjejících vlastně jeden příběh, už od počátku? 

Když jsem začínala psát Malinku, nevěděla jsem přesně, kam mě dějová linka 
unese — to pro mě bylo podřadné, pracovala jsem s jakýmsi silným emočním 
nastavením Malky a její náhradní rodiny. S tím však od začátku souvisel neod-
myslitelně i Malčin původ a opět určité emoční podhoubí rodiny, ze které vzešla. 
Příběh Malčiny biologické rodiny se do Malinky nevešel, ale já jsem ho tam 
všude cítila. Bylo pro mě přirozené ho rozvinout a dovyprávět a začala jsem ho 
psát v den, kdy jsem odeslala rukopis Malinky do Hosta. Malinka a Běsa mohou 
stát samostatně, ale z mého pohledu se vzájemně natolik prolínají, že vzniká 
příběh třetí — dejme tomu Běslinka.

Ve vaší prvotině se čtenáři setkali s nesmírně působivě vykresleným různým 
prostředím (např. centrum náhradní rodinné péče či kojenecký ústav). Děj 
knihy druhé se odehrává v české vesnici na Ukrajině nebo v psychiatrické lé-
čebně. Prozradíte něco o svých zdrojích? 

Je to stále stejné — příběhové kulisy, které pro mě nejsou stěžejní, jsou inspi-
rované vlastní či blízce zprostředkovanou zkušeností. Nemám natolik mocnou 
fantazii, abych se pustila do vytváření nových světů nebo abych si něco jen tu-
šeného troufla ztvárnit. Možná to napomáhá vnímané míře autenticity, ale ne-
záleží přece na tom, kudy se příběh vede, ale zda se jím podaří sdělit něco pod-
statného, nového, silného. Osobně si jako čtenář více hovím v příbězích, které 
žádné berličky reálného světa nepotřebují, a přesto dokážou být hluboce lidské.

Román Malinka je bezesporu úspěšnou knihou — několik měsíců po vydání se 
dotiskovala, vycházejí pochvalné recenze, poskytujete rozhovory, setkáváte 
se se čtenáři. Jaký je to pocit, být „oficiálně potvrzenou“ spisovatelkou? Vní-
má vás nyní vaše okolí trochu jinak? 

Jeden román přece spisovatele nedělá! Navíc to, co zmiňujete, je vždy rela-
tivní… I když je pravda, že čtenářské reflexe Malinky — zhusta úplně odlišné 
od mého vnímání — pro mě byly ještě formativnější zkušeností než její vlastní 
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psaní, a jsem za ně vděčná. Já jsem ale z podstaty svého života spíše úředník 
a běžně píšu leda tak husím brkem čísla jednací na tlusté šanony spisů… Pohy-
buji se v prostředí neliterárním a obecně neuměleckém, jak v rámci rodiny, tak 
v práci. Spousta mých blízkých Malinku nečetla a rozhodně se se mnou o ní ni-
kdo nebaví. Jsem za tu mimoběžnost ráda — alespoň je to pak opravdu jenom 
můj svět, svět mého papírového dítěte, k němuž si občas odskočím. 

Brzy vás čeká poměrně zásadní životní změna — s celou rodinou odjíždíte na 
Tchaj-wan, výhledově na čtyři roky. Bude tam prostor i pro další literární tvor-
bu, co myslíte? 

Jak jsem řekla, nejsem spisovatelka, což se projevuje mimo jiné tím, že dovedu 
bez psaní beletrie žít, a  to i  celá desetiletí. Pokud mi nezačne nějaký příběh 
zase tak neúprosně ťukat v hlavě, jako ťukaly Malinka a Běsa, tak psát prostě 
nebudu — nemám touhu, motivaci ani čas přemýšlet o  tom, o čem bych tak 
asi měla psát. Navíc výjezd s početnou rodinou bude nepochybně náročný pro 
všechny zúčastněné, takže nepředpokládám, že bych měla mentální kapacitu 
ještě na něco jiného, než bude poskytování zázemí a  podpory všem dětem 
a práce. Na druhou stranu, ten podivný malý ostrov na obratníku Raka bude 
jistě mimořádně inspirativní, ať už pro cokoliv…
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ukázka

„Pojď sem, ségra,“ Bělka plácla rukou vedle sebe na sedačku a poodkryla deku, 
kterou se zpola přikrývala. Sába přisedla a obě se zadívaly na obrazovku tele-
vize, kde už skončily televizní noviny a začal hlavní program, televizní hra o hle-
dání morálních hodnot, jak oznámila hlasatelka. Zrak oběma čas od času pu-
toval na nástěnné hodiny nad kuchyňským koutem a obě si začínaly připouštět 
myšlenku, že dnes večer doopravdy nezavolá. Nikdo. Pan Nikdo. Sabině začalo 
zklamání prolézat celé tělo, úplně ji to bolelo a Běla to cítila. Dotýkala se sestry 
kolenem a tím kolenem to proudilo i do ní. Bylo jí Sabiny líto. Když jely závěreč-
né titulky, naklonila se k sestře, jejíž skelné oči byly upřené na obrazovku. 

„Ségra, tak už pojď 
na to bigo.“ 
Sabina otočila k sestře hlavu a kývla. Televizi nechaly zapnutou, šly si beze slo-
va obléct bundy a boty a Běla opatrně vytáhla z peřinového povlaku cigaretu. 
Vyšly ven, ještě pořád slabě mrholilo, a zamířily k zídce ohraničující nedaleký 
vybetonovaný plácek. Zalezly si na její konec, který byl ve stínu lampy. Běla 
zapálila cigaretu, potlačila zakašlání a hned ji předala Sabině. Ta lačně natáhla 
dým, který — jak věřila — jí pomůže.
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Kolik lidí je potřeba 
k napsání epilogu?
Mohlo by se zdát, že úpravou obálky a návrhem sazby práce knižního grafika 
končí. V případě knihy Běsa však její autorka Dita Táborská přišla ještě s jedním 
návrhem: co epilog knihy napsat rukou?

Skvělý nápad, řekla jsem si — jde totiž o  Běliny deníkové záznamy z  psy-
chiatrické léčebny, takže ruční písmo podpoří jejich autentičnost.

Když jsme s autorkou začaly nadšeně plánovat detaily, netušila jsem, že mě 
čeká šedesát stran ručně psaného textu, otlačené prsty a emocionální horská 
dráha. Kromě toho, že písmo bylo třeba výrazně stylizovat a jeho charakter pak 
v celé délce udržet, stály jsme před výzvou záměrně do textu nasekat grama-
tické chyby. Uff! Na pomoc jsem přizvala také spisovatelku Petru Dvořákovou, 
která mi pomohla s  obrázky kreslenými „mimoděk“ na okraj, o  zápisky tera-
peutů se pak postaraly tři kolegyně z redakce.

Kolik lidí je tedy potřeba k napsání epilogu? Šest. Ale řeknu vám — je to fakt 
zábava!

Lucie Zajíčková, grafická designérka  (luciezajickova.cz)

http://luciezajickova.cz/blog/kolik-lidi-je-potreba-k-napsani-epilogu
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Obálku knihy Běsa v tiskové kvalitě najdete zde: 
nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/ceska-beletrie/besa-1462

Soubor PDF s kompletním textem knihy pro novináře k dispozici 
na vyžádání ihned.

Dita Táborská
Běsa

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/ceska-beletrie/besa-1462
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