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Dobrý deň,
v týchto dňoch vo vydavateľstve Inaque.sk vychádza román Jamesa Meeka
Skutky z lásky.
Ide o román britského prozaika a novinára Jamesa Meeka, ktorý získal v roku
2005, keď vo Veľkej Británii vyšiel, viacero literárnych ocenení a bol nominovaný aj na prestížnu Bookerovu cenu. Anglofónna kritika, ktorá Meekov text prijala s nadšením, vyzdvihla najmä jeho literárne a jazykové kvality.
James Meek v deväťdesiatych rokoch pôsobil ako zahraničný spravodajca denníka The Guardian v Moskve. Ruská kultúra a história sa mu stali natoľko blízkymi, že v roku 1995 začal písať román odohrávajúci sa na Sibíri. Počas desiatich rokov skúmal historické pramene súvisiace s katolíckou sektou kastrátov,
ruskými pracovnými tábormi a gulagmi, ako aj materiály venované pôsobeniu
československých légií v Rusku v rokoch 1914 – 1920.
Chaos, ktorý v Rusku vládol v tomto období, sa mu podarilo zachytiť prostredníctvom jazyka. Napriek tomu, že v opisných častiach je Meekov štýl freskovitý a svojou detailnosťou pripomína jazyk klasických ruských románov 19.
storočia, postupne sa do neho pretláča strohý a technokratický jazyk komunistickej propagandy.
Príbeh románu Skutky z lásky je príbehom o schopnosti človeka uveriť
vyšším ideálom a obetovať čokoľvek pre ich dosiahnutie. Zbožný husár Gleb Balašov z lásky k Bohu ubližuje svojej manželke a synovi, revolucionár Samarin
naopak zrádza svoje ideály, aby sa pokúsil zachrániť ženu, ktorú miluje. Medzi
týmito dvomi extrémami lásky k Bohu a nenávisti k nespravodlivému usporiadaniu sveta sa ocitá racionálne uvažujúci poručík Mutz, ktorý sa pokúša zorientovať v chaose premenlivosti sveta a ľudských vášní.
Kým fanatici okolo neho vnímajú svet čierno-bielo, on sa snaží pochopiť,
akým spôsobom fungujú a kde sa v nich berie zlo, ktoré ich vedie k páchaniu
tých najkrutejších skutkov. A kedy, a či vôbec, takéto činy možno ospravedlniť
láskou, ktorej definíciu hľadá zbytočne, pretože rovnako, ako sa môžeme dopustiť hrozných skutkov z lásky, nás k skutkom, ktoré pôsobia veľmi ušľachtilo
môže viesť obyčajné zúfalstvo.
Dúfame, že Vás tento román zaujme a za uverejnenie recenzie Vám vopred
ďakujeme.
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