Lenost je na české poměry netypický filosofický román.
Jak funguje naše mysl, podle čeho se rozhodujeme, co všechno vlastně určuje podobu
světa, v němž žijeme? Tak zásadní otázky si prostřednictvím svých hrdinů pokládá
spisovatel Jiří Maršálek. V těchto dnech vychází jeho druhá kniha, román, který čtenáře
přenese do prostředí sluncem spalovaného řeckého ostrova.
Právě v takové vyprahlé krajině se odehrává milostný příběh hlavního hrdiny. Ten se vrací na
místa, kde spolu se svou manželkou trávil dovolenou. Pak ji ale ztratil. V sobě má podivnou
netečnost, kolem sebe pak sálající horko a vyprahlost.
„Prostředí, ve kterém se kniha odehrává, je mi blízké, vlastně jsem podstatnou část napsal právě
tam. Moje matka je Řekyně, k řeckým ostrovům mám odmala velmi blízký vztah. Ten specifický
druh duševního i tělesného vyčerpání společně s potřebou topit se v apatii a zároveň
v morbidních myšlenkách, které toto podnebí přináší hlavní postavě v knize, znám velmi dobře,
to prostředí na mě má velmi podobný vliv,“ vysvětluje spisovatel.
Hlavní hrdina knihy postupně zjišťuje, proč do Řecka vlastně přijel. A že náhody, které ho
posouvají životem, jsou náhody možná jen zdánlivě. V tu chvíli už ale není návratu.
„Mám v povaze přirozenou potřebu se nad podobnými úvahami zastavovat a vlastně žít v jejich
neustálé společnosti, protože vedle jejich závažnosti mi všechny ostatní otázky připadají
malicherné. Krom toho jejich zárodky vidím vlastně všude, proto mé knihy mohou působit
vzájemně odlišně a jako dějově posazené i do výrazně jiných rovin, jenže z mé strany se to celé
nese v duchu prohlubování pořád týchž témat,“ říká Jiří Maršálek.
V případě, že budete mít o jeho novou knihu zájem, rád Vám ji poskytnu jako recenzní
výtisk či recenzní PDF. Samozřejmě se Vám také pokusím zprostředkovat kontakt na autora
v případě, že byste měli zájem o rozhovor.
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