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Petr Borkovec:  
Lido di Dante
Praha: Fra,  2017

Lido a Dante sú nielen slová z titulu 
najnovšej knihy Petra Borkovca,  zbier-
ky próz Lido di Dante,  ale nie náhodou 
sa opakujú aj v jednotlivých povied-
kach.  Lido je nábrežie,  miesto,  kde 
sa stretáva more a pevnina; Lido di 
Dante je letovisko,  no predovšetkým 
kniha,  ktorá odkazuje k istému (ta-
lianskemu) miestu podobne ako 
k Dantemu,  presnejšie k jeho Božskej 
komédii,  explicitne (v motte) k časti 
Peklo,  implicitne i k Očistcu a k Raju. 
Hoci v recenzii nie je priestor na úplnú 
reflexiu intertextuálnych relácií medzi 
Danteho textom a Borkovcovou kni-
hou,  nemožno ich aspoň nespome-
núť.  Nejde pritom o motivické nad-
väzovanie (i keď temný les,  nahota 
či hriechy sú prezentované v oboch 
knihách a Alice tak trochu evokuje 
Beatrice),  skôr vidno niektoré podob-
né „ambície“ autorov: napríklad pro-
stredníctvom temna poukázať na ľud-
skosť,  ba „i za dobro vděčím těm 
tmám,  a o tom psát chci“ (z motta) 
alebo vypovedať o svete cez panop-
tikum postáv,  a to často expresívnym 
jazykom.  Realizácie sú,  samozrej-
me,  rozdielne a súvisia s literárnym 
vývinom: Danteho text mohol v danej 
dobe,  prirodzene,  plniť (okrem iné-
ho) výchovné a gnozeologické fun-
kcie,  ktoré nemá Borkovcova kniha (čo 
neznamená,  že sa z nej nedozvieme čo-
si o Taliansku či o literatúre).  

„Empirické“ motívy (existencia leto-
viska,  čiastočná autobiografickosť 
narátora Pietra,  prekladateľa a spiso-
vateľa,  Danteho hrob v Ravenne atď.) sú 
pre mňa rovnako dôležité ako tie „ar-
tistné“ (okrem motívov evokujúcich 
dielo Danteho mám na mysli vytvára-
nie vlastnej „komédie“).  Koniec-kon-
cov,  vonkajšie,  „bedekrové“ fakty sú 
hneď v úvode Borkovcovej knihy iro-
nizované: „Dante je pohřbenej v Ra-
venně,  má to pěkný,  celý ve zlatě a ve 
stínech,  po kterejch teče voda z kaš-
niček,  a kolem rostou černozelený 
bobkový keře a stříbrný olivovníky 
s kmenama,  co vypadaj jak termitiště“ 
(s.  13).  Podobne ani použitie ich-for-
my nie vždy svedčí o autobiografic-
kej narácii – v knihe totiž zaznievajú 
viaceré hlasy,  ktoré prezentujú i rôz-
ne uhly pohľadu na ten istý jav (naprí-
klad opis nudistov v prvej,  rovnomen-
nej poviedke a vo vynikajúcej próze 
Camping Classe,  ktorá pripomína in-
ternetové polemiky „textilákov“ a nu-
distov).  Na pozadí dovolenkovej des-
tinácie Borkovec vytvára metaforu 
či viaceré metafory (nielen prímor-
ského) sveta.  Jednou z nich je obraz 
smetiska,  s potenciálnou víziou rea-
lity,  v ktorej nechýba ani postmoder-
ná skládka použitých textov (zlodejom 

je podľa Tonyho,  majiteľa baru a bý-
valého návrhára podpätkov pre Cal-
vina Kleina,  i scrittore traduttore,  teda 
rozprávač prekladateľ),  ani mystifiká-
cia: „(...) někde jako by byl někdo,  kdo 
sleduje každej detail a s rozkoší se 
přehrabuje v tom smetišti netečný-
ho šmírování,  skládce zbytečnejch 
a porouchanejch pohledů na břehu 
moře.  Samý zbytky,  všechno nějak 
vadný a stejný.  Ale fungovalo to vý-
borně,  šla z toho na mě úzkost.“ (s.  20 

– 21).  S daným obrazom súvisí postava 
zberateľa Nanua a zberateľstvo samot-
né nadobúda rôzne konotácie: zbera-
čom kuriozít sa stáva i autor.  Ďalšími 
metaforami sveta sú temný les,  spá-
lenisko,  nudapláž či pouličné pred-
stavenie budúcej svätice.  

Borkovec (na rozdiel od Dante-
ho) vo svojej próze neoddeľuje peklo 
a nebo,  v jeho knihe existujú súčas-
ne,  takisto ako svetlo a tma,  život 
a smrť,  láska a nenávisť,  homosexu-
áli,  heterosexuáli a transvestiti,  svät-
ci a hriešnici,  voda a zem,  teplo 
a chlad,  civilizácia a príroda,  krutosť 
a neha,  telo a duša,  nahota a odev,  deti 
a dospelí,  fikcia a fakty.  Poviedky Pet-
ra Borkovca nie sú postavené na kon-
trastoch,  ale sú ako miešané nápo-
je,  ktorých jedinečnú,  opojnú chuť 
vytvárajú rozličné alkoholy.  Napríklad 
v rovnomennej poviedke narátor nega-
tívne komentuje naháčov („Mezi tim 
samý nahý lidi,  někdy páry a partič-
ky,  ale většinou chlapi,  který se pova-
lovali v neuvěřitelnejch pozicích,  větši-
nou tak,  aby si opálili kůži pod ptákem 
nebo řiť,  což byly jediný místa,  který 
ještě neměli hnědý.  Skoro všichni ší-
leně rozcapený,  s rukama mezi noha-
ma,  i některý ženský.  Vyžraný,  a jiný 
zas vychrtlý,  s dekama tělovejch fareb 
a lněným ručníčkem.“ – s.  16),  ale pri 
milovaní v lese s partnerkou ho vyruší 
slušne oblečený pár s návrhmi,  ktoré 
radšej nechce počuť.  V epizóde s kolib-
ríkmi Borkovec zase relativizuje detskú 
nevinnosť,  v inej poviedke bola krásna 
Patrizia s dokonalými prsami  kedy-
si Patrizio atď.  Bájka o hríbe a hľuzov-
ke „poučuje,  že nemáme nikým pohr-
dat,  neboť v životě nic není takové,  aby 
to vzápětí nemohlo být právě opačné.“ 
(s.  61).  V Danteho Pekle sú kruhy vy-
medzené rôznym hriešnikom,  ale ich 
členenie je diskutabilné.  Borkovec ne-
stratifikuje postavy na dobré a zlé,  ne-
moralizuje,  nesúdi,  i keď občas ich vidí 
mimoriadne ostro.  

Hoci Borkovec problematizu-
je už i tak dosť problémovú skutoč-
nosť,  na niektorých miestach sa pred-
sa len nevyhne istým stereotypom či 
generalizáciám,  pars pro toto keď 
prirovnáva Tonyho k slovenskému 
inžinierovi z čias socializmu či hod-
notí rakúsku kávu a izbu s „fotkama 
vnoučat a mrtvýho manžela nějaký 
frau Fiedler.“ (s.  108).  Borkovcovmu 

textu nesedia ani zátvorky,  ktorými 
možno spláca pomyselnú daň epi-
ke a usiluje sa dopovedať predošlé 
vety,  no niekedy nadbytočne: „Když 
zalistujete knihou VIP hostů (ano,  tah-
le věc v  hotelové hale skutečně 
leží,  hoří u ní svíčka a schází propis-
ka,  protože není pro každého),  naj-
dete tu ulízaného Borise Beckera 
s druhou manželkou a tlustým dout-
níkem (žádný div,  vkus nebyl nikdy 
jeho silnou stránkou) a Kylie Minogue 
(asi měla špatný rok nebo ji pozval její 
kokainový dealer).“ (s.  97).

(Veľmi voľne) parafrázujúc monológ 
Pietrovho svokra na s.  62,  ak sa 
chceme niečo dozvedieť o Lido di 
Dante,  nemusíme čítať Danteho –  
Borkovcove poviedky sú pôsobivé 
a dostatočne mnohovrstevnaté aj bez 
poznania Božskej komédie.  Jeho kniha 
nie je iba alegóriou reality,  Borkovec 
je najmä jej vnímavý,  kritický pozo-
rovateľ.  Aj tu sa viac ako na celok za-
meriava na vonkajšie detaily,  neraz 
vyjadrené invenčným lyrickým jazy-
kom: čierne tangá ženám „trčej ze 
sukní jak nějaký ortopedický zaříze-
ní“ (s.  48),  „Frida působí nepořádně 
a podobá se Stevenu Tylerovi,  který 
právě dojedl jahodovou zmrzlinu.“ 
(s.  25),  „Svaly z bočního oltáře v koste-
le svatého Mikuláše na Piazza delle 
Sirene se mi i po letech občas zatí-
nají a rozsvěcují před očima.“ (s.  59) 
a i.  K sugestívnej atmosfére prímorské-
ho prostredia prispievajú i frekvento-
vané slová z taliančiny,  použité funkč-
ne,  preložené v ďalšom texte alebo 
zrozumiteľné z kontextu.  

Borkovec je lyrik,  aj keď píše epi-
ku: akokoľvek „voyeruje“ vonkaj-
ší svet,  jeho prózy nesvedčia o hege-
lovskej totalite objektov,  sú žánrovo 
hybridné (s postupmi črty,  povied-
ky,  bedekra,  lyrickej reportáže,  bájky 
atď.).  Metaforicky ich možno charakte-
rizovať slovami narátora Il nostro delta: 

„Dívat se,  ne střílet.“ (s.  65).  Napriek 
dominantnej ich-forme v Lido di Dante 
zaznievajú,  ako som spomenula,  viace-
ré rozprávačské hlasy,  na malej ploche 
(podobne ako na oveľa väčšom pries-
tore Božskej komédie) vystupuje množ-
stvo postáv,  pričom sa tu spomínajú aj 
reálne osobnosti (Eco,  Nabokov,  Cam-
pana a i.),  dej takmer absentuje,  čas-
to nepoznáme ani motiváciu postáv 
atď.  Takéto voľné poetické fragmen-
ty sú esteticky legitímne,  no bez iro-
nickej dištancie od zobrazovaného 
L/lida by zostali len (akokoľvek pô-
sobivými) impresiami.  Borkovec 
však i v tejto knihe prejavuje zmysel 
pre (čierny) humor,  odstup od reali-
ty a zároveň jej presah – od jednodu-
chých „dovolenkových“ pozorovaní 
sa tak presúva k alegorickej výpove-
di.  Je presvedčivý mystifikátor,  vie,  že 
dobrá próza môže,  ba má klamať,  aby 
sme jej,  paradoxne,  uverili: „Mým 

rýmem je lež,  víte.“ (s.  90).  V mojej 
obľúbenej próze Veřejné čtení je na 
pretvárke založený celý verejný 
a čiastočne tiež intímny život prota-
gonistu,  spisovateľa: „Idiot,  co už 
patnáct let říká na besedách nesty-
datě to samé,  co se dokonce přes-
tal snažit o variace těch povedených 
historek,  které neprožil,  a zkušenos-
tí,  které neudělal,  který spoléhá zkrát-
ka na to,  že ho nikdo z těch nadšených 
příchozích předtím neviděl a nikdy už 
neuvidí.  Idiot,  co ale bez zábran vy-
kládá,  že při diskusi zase jednou kápl 
na věci,  které ho nikdy předtím nena-
padly.  Co s hraným soustředěním po-
slouchá čtení v jazycích,  kterým nero-
zumí,  a pak se dušuje,  že jenom zvuk 
těch jazyků mu přináší slast.  (...) Idi-
ot,  co se plaví na spisovatelských lo-
dích,  jezdí v autorských vlacích a chodí 
po čtenářských parcích,  a uznale se 
rozesměje,  když mu na výletním par-
níku slavná spisovatelka v klobouku 
zašeptá do ucha,  že na literární festiva-
ly jezdí s manželkami jenom průměrní 
spisovatelé.“ (s.  83 – 84).  V texte sa nič 
výnimočné nestane,  alebo inak,  každo-
dennosť je súčasťou „príbehu“: prota-
gonista dostane mail s pozvaním na 
čítačku,  Alice pracuje v záhrade,  rodi-
na večeria,  dcéra rozleje víno,  napo-
kon dom pomaly zaspí.  A predsa va-
nie z poviedky,  ktorá sa účastníkom 
čítačiek iste zdá vtipná,  zvláštny smú-
tok,  umocnený rozsvietenými tichý-
mi miestnosťami v jej závere.  Akosi 
mimochodom sa dozvieme,  že dom, 
ktorý má narátor tak rád,  mu nepa-
trí,  že tristoeurový honorár si nemô-
že dovoliť odmietnuť,  hoci čítania ne-
znáša,  že manželka mu číta maily a on 
jej tiež,  že dcére sa nehojí ekzém alebo 
že najlepšie je vyzliecť sa donaha a dať 
si cigaretu či drink z minibaru v hotelo-
vej izbe,  ktorý si vlastne protagonista 
nemôže dovoliť.  Borkovcove „komé-
die“ nemajú dobré konce,  autor ich 
buď ponecháva otvorené interpretá-
ciám,  alebo sa v nich objaví strach až 
úzkosť.  

K zahmlievaniu deja prispieva 
prelínanie reality a predstáv – čosi sa 
mohlo,  ale nemuselo stať,  stačí imagi-
nácia,  prípadne spomienky: „A jdu – 
v myšlenkách,  a rovnou do Tonyho 
horních hostinských pokojů.“ (s.  26); 

„(...) připadá mi,  že mám na tohle 
všechno vzpomínky,  které nemám.“ 
(s.  28); „(...) nic se nestalo,  neděje 
se,  necítím,  nevím.“ (s.  95).  Mne zase 
úplne stačilo (a cítim,  a viem) prejsť 
sa spolu s autorom po temnom lese či 
lide,  pozorovať pestrofarebné kolib-
ríky alebo strom z odpadkov,  prípad-
ne počúvať zvuky vetráčika,  mož-
no spôsobené mŕtvym potkanom.   
 
AUtoRkA jE litERáRnA vEdkyňA

Lido


