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MEDZIRIADKOVÝ A KATARZNÝ PRIESTOR KOMUNIKÁCIE  
HENDIKEPOVANEJ HRDINKY V NOVELE JOSTEINA GAARDERA 
V ZRKADLE, V ZÁHADE
Hidden and cathartic space in communication of the handicapped 
heroine in Jostein Gaarder’s novel Through A Glass, Darkly

Marek MITKA

Abstrakt
Príspevok analyzuje novelu pre mládež V zrkadle, v záhade nórskeho prozaika Josteina 
Gaardera. Všíma si najmä charakter komunikačnej kontaktovosti hlavnej hrdinky Cecílie 
Skotbuovej, pripútanej pre dlhodobú chorobu na lôžko, s  anjelom, ktorý ju jedného 
dňa navštívi a vedie s ňou miestami filozofické rozhovory o podstate a zmysle sveta 
a existencie človeka. Štúdia si všíma spôsob a estetické účinky literarizácie hendikepu 
malého dievčaťa a rovnako spôsob, akým Gaarder komunikuje filozofický a teologický 
obsah pubescentnému čitateľovi. 

Kľúčové slová: Jostein Gaarder, V zrkadle, v záhade, hendikepovaná hrdinka, interpre-
tácia, literárna teória, katarzný priestor, estetika a literárna komunikácia

Abstract
The contribution analyses the novel for youth Through A Glass, Darkly by the Norwegian 
prose writer Jostein Gaarder. Focus is on the features of contacting communication bet- 
ween the main heroine, Cecilia Skotbu, who is confined to bed, because of a long-term 
illness, and an angel, who visits her one day, and leads with her philosophical conver-
sations about the nature and meaning of the world and the existence of human being. 
The paper notices the way and the aesthetic effects of the literarization of the little 
girl’s handicap and also the way, in which Gaarder communicates the philosophical and 
theological content to the pubescent reader.

Key words: J. Gaarder, Through A Glass, Darkly, handicapped heroine, interpretation, 
literary theory, cathartic space, aesthetics, literary communication

Románová novela V zrkadle, v záhade (v preklade M. Richtera vyšla vo vy-
davateľstve SOFA v  roku 1998) má medzi prozaickými textami nórskeho spi-
sovateľa Josteina Gaardera špecifické postavenie, a to aj napriek faktu, že via-
cerými poetologickými znakmi sa približuje dielam, ktoré od tohto autora na 
Slovensku vyšli už predtým – Sofiin svet (1995) a Mystérium pasiansu (1996). Aj 
V zrkadle, v záhade sme v pozitívnom zmysle slova konfrontovaní s autorovým 
didaktizmom a decentne „rozohr(áv)aným“ filozofickým diskurzom, ktorý do-
káže čitateľsky naplno mobilizovať pubescentného, ba možno ešte mladšieho 
adresáta. Najmä s románom Sofiin svet vykazuje nami rozoberaná novela vyso-
ký stupeň afinity, a to najmä pokiaľ ide o personálny rámec príbehu a fakt, že 
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v oboch dielach ide o tlmočenie intelektuálne náročného obsahu mladej pro-
tagonistke, ktorá sa pod vplyvom absolvovania série rozhovorov, resp. lektúry 
zasielaných listov začne celkom inak pozerať na život a svet okolo seba. V prí-
pade Sofie Amundsenovej (Sofiin svet) i Cecílie Skotbuovej (V zrkadle, v  záha-
de) ide zhodne o  mladé dievčatá-školáčky, ktoré sa v  toku rozvíjanej narácie 
prejavia ako mimoriadne bystré pozorovateľky s logickým úsudkom a predispo-
zíciou filozofovať. Vo svojom sociálnom okolí sa navyše vyznačujú kompaktným 
a citovo harmonickým rodinným prostredím, ktoré akoby „za textom“ vytvára 
psychologickú stabilitu a  celkovú atmosféru vitality a  optimizmu. Tu sa však 
dostávame k aspektu, v ktorom sa pozícia oboch hlavných hrdiniek z ontologic-
kého hľadiska frapantne odlišuje. Cecília Skotbuová (ako sa postupne z jemných 
náznakov v Gaarderovom rozprávaní dozvedáme) má totiž bližšie nešpecifiko-
vanú chorobu, v dôsledku ktorej je už dlhší čas pripútaná na lôžko. Zo spora-
dických zmienok, explicitnejšie sa týkajúcich jej zhoršujúceho sa zdravotného 
stavu (pocity slabosti, malátnosti, neschopnosť vstať, problém s artikulovaním 
slov, vysoké horúčky a pod.) môžeme pracovne usudzovať na onkologickú dia-
gnózu. Na negatívny vývin choroby, či dokonca priblíženie sa jej terminálneho 
štádia, zase poukazujú niektoré, paradoxne obzvlášť poeticky naformulované 
pasáže textu, napr.: „Tieto Vianoce nemohla Cecília vyjsť na schody a počúvať, ako 
sa zvonmi oznamuje príchod sviatkov. Bola chorá, ibaže nie máličko ako v októbri 
a novembri. Práve teraz bola Cecília taká chorá, že Vianoce jej pripadali ako hrsť 
piesku, čo sa presýpal medzi prstami, kým spala alebo polobdela.“ (Gaarder 1998,  
s. 9). Okrem nepočetných komentárov na margo priebehu samotnej choroby a jej 
liečby, ktoré sú z pozície autorskej naratívnej stratégie maximálne náznakové 
a ako keby irelevantné, je tu ešte motto – na prvý pohľad zvláštny incipit novely, 
pod ktorým stojí meno a priezvisko autorky s uvedením jej veku: „Edith Söder-
granová ako šestnásťročná“ (tamže, s. 5). Nazdávame sa, že tento text, budujúci 
atmosféru úzkosti, je síce anticipáciou budúceho status quo, no ako taký v ne-
žiaducej miere kontrastuje s  technikou náznaku a princípmi poetizácie, ktoré 
autor využíva ako spisovateľskú metódu na ploche celej novely: „Radosť je mo-
týľ, / Čo poletuje nízko nad zemou, / Ale žiaľ je vták / S veľkými, mocnými čiernymi 
krídlami. / Nesú ťa vysoko nad životom, / Čo plynie dolu v zeleni a slnečnom svetle. / 
Vták žiaľu lieta vysoko, / Tam, kde anjeli bolesti stoja na stráži / Nad lôžkom smrt.i“ 
(tamže). Citovaný text, ktorý, ako sme sa už zmienili vyššie, de facto „otvára“ 
novelu a stojí na obzvlášť disponovanom mieste v podobe básnického entrée, 
sa ocitá v koincidenčnom vzťahu s ďalšími riadkami rozprávania, vovádzajúci-
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mi čitateľa do idylického časopriestoru vianočných sviatkov a  s  nimi súvisia-
cich príprav. Frustrujúci fakt, že Cecília nemôže tieto Vianoce tráviť toľko času 
s rodičmi, starými rodičmi či bratom Lassem, ergo byť plnohodnotnou súčas-
ťou rodinných úkonov pred Vianocami, autor vyvažuje „zoslaním“ anjela Arie-
la, ktorý sa stáva Cecíliinym spoločníkom, utešiteľom, dôverníkom a láskavým 
učiteľom v jednej osobe. Celá Gaarderova novela plynie od druhej kapitoly po 
poslednú ako veľký rozhovor dvoch zväčša rovnocenných komunikačných par- 
tnerov: Cecília dychtivo načúva Arielovmu rozprávaniu o Nebi, Bohu a stvorení 
sveta, pričom Ariel kladie podobne zvedavé otázky o pozemskom živote, emó- 
ciách a ľudských zmysloch Cecílii. Rozhovory oboch plynú spontánne a radost-
ne, obaja odkrývajú svet toho druhého, pričom sa tak deje priam so systematic-
kou postupnosťou a vnútornou tematickou nadväznosťou. V celej novele V zr-
kadle, v záhade nachádzame prakticky iba dve komunikačné situácie, ktoré autor 
centruje konfliktne. Prvá nastáva hneď v úvodnej kapitole, keď matka Cecílie na 
jej adresu konštatuje, že nie je isté, či bude môcť už v zime stáť na lyžiach, ktoré 
si Cecília praje ako darček na Vianoce: „Mamine slová ju tak nazlostili, že hodila 
na zem vázu s kvetmi. ‚Máš pravdu iba v tom, že nemôžem stáť na lyžiach, ak nijaké 
nedostanem.‘ Mama doniesla zmeták a lopatku, ani pritom nepohla brvou. To bolo 
zo všetkého vari najhoršie. Kým zmetala kvety a črepy z vázy, poznamenala: ‚Myslela 
som, že by si dala prednosť niečomu zaujímavému, s čím by si si krátila čas v poste-
li.‘ Cecília pocítila tlak v spánkoch. ‚Krátiť si čas v posteli!‘ A tak hodila na zem aj 
dezertný tanierik a pohár. Mama sa ani teraz nenazlostila. Iba zmetala a utierala, 
zmetala a utierala.“ (tamže, s. 11). Rezignovanosť matky, ktorú dobre signalizuje 
jej emočná meravosť a vôbec neprirodzená (z hľadiska tlaku vonkajších fakticít 
programovo rezistentná) reakcia na vyššie ilustrované dcérino konanie, je napo-
kon umocnená skutočnosťou, že Cecília dostane pod stromček nielen nové lyže, 
ale aj sánky a korčule. Ak by sme sa spätne vrátili k tejto textovej sekvencii po 
dočítaní knihy, pravdepodobne by sme sa neubránili dojmu, že na čitateľove city 
vyvíja doslova enormný tlak... Druhá kolízna situácia nastáva v dialógu Ariela 
a Cecílie v okamihu, keď sa pravý dôvod anjelovej prítomnosti ako téma rozho-
voru na krátky čas presunie do komunikačného – sujetového popredia: „‚Okrem 
toho sa nezjavujeme ľuďom veľmi často. Naposledy som mal anjelskú službu u cho-
rého chlapca v Nemecku pred vyše sto rokmi.‘ ‚Koho si vtedy opatroval?‘ ‚Volal sa 
Albert a bol veľmi chorý.‘ ‚Ako to s ním dopadlo?‘ ‚Bohužiaľ, nie dobre. Kvôli tomu 
som tam bol.‘ Cecília sa rozhorčila: ‚Vari neprichádzate na návštevu iba vtedy, keď 
niečo zle dopadne? Takú hlúposť som teda ešte v živote nepočula!‘“ (tamže, s. 61). 
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Nazdávame sa, že takúto interpretačnú „úľavu“ – jedinú svojho druhu v celom 
rozprávaní o Cecílii – urobil autor jednoducho preto, aby pomohol zorientovať sa 
v ontológii textu aj mladšiemu recipientovi. Inak je totiž sujet novely takpove-
diac hermeticky imúnny voči akémukoľvek náznaku tematizovania smrti či roz-
víjania diskurzu o hoci len potenciálne možnom fyzickom konci protagonistky. 
Cecília so svojím dlhodobým hendikepom síce primárne vzbudzuje ľútosť a po-
city smútku, no na základe ponúknutých indícií v texte sa čitateľova projekcia 
ďalšieho „pohybu“ deja orientuje skôr na vykresľovanie optimistických scenárov 
Cecíliinho života – uzdravenie, návrat do školy a kruhu spolužiakov a kamarátok, 
ktorých sa už nevie dočkať, plnohodnotné nažívanie v kruhu rodiny vysielajúcej 
signály, že normalizovanie jej zdravotného stavu je len otázkou času a pod.

Cecília Skotbuová sa pritom nezadržateľne blíži do fázy, v ktorej prekročí 
prah smrti alebo – povedané spolu s J. Gaarderom – ocitne sa na druhej strane 
zrkadla, odkiaľ bude môcť pozorovať svet rovnako ako doteraz, ibaže bez nežia-
ducej (zbytočnej?) záťaže fyzického tela. V tomto zmysle je novela V zrkadle, v zá-
hade v podstate svojskou variáciou na citát z listu apoštola Pavla Korinťanom, 
ktorý sa nachádza na poslednej strane knihy a symbolicky, avšak vonkoncom 
nie definitívne uzatvára príbeh malej Cecílie: „Lebo teraz vidíme v zrkadle, / v zá-
hade, / ale potom tvárou v tvár; / teraz poznávam po čiastkach, / ale potom poznám 
dokonale, / tak ako aj ja som poznaný.“ (tamže, s. 175). Je dojímavé a umelecky 
nepochybne katarzné, že Cecília si ani raz neuvedomí prichádzajúcu smrť a že 
zväčšujúce sa telesné utrpenie či deficitnosť vlastnej fyzickej existencie pre-
mieňa na duchovnú a intelektuálnu hĺbku, ku ktorej ju motivuje a privádza anjel 
Ariel. Ako mimoriadne priliehavé sa nám v  naznačenom kontexte javia slová 
V. E. Frankla: „Utrpenie môže teda byť akýmsi výkonom. Ale trpieť, trpieť skutoč-
ne a opravdivo, znamená nielen niečo dokázať, ale aj rásť. Keď trpím, keď znášam 
utrpenie, zároveň rastiem vnútorne, cítim, ako vo mne rastie morálna sila. Nastáva 
tu istá látková výmena. Jej podstata je premena hmoty na energiu. Rovnako je to 
aj v morálnej rovine pri premene ‚suroviny‘, ktorú nám dáva osud. Trpiaci už nie je 
schopný tvoriť svoj osud zvonka, ale práve utrpenie mu pomáha ovládnuť svoj osud 
vnútorne, a to tak, že ho prenáša z roviny fakticity do roviny existenciálnej.“ (Frankl 
2007, s. 90).

Zásadným bodom zlomu, sujetovým vyústením a súčasne kľúčovým prvkom 
z hľadiska interpretácie Gaarderovej novely je situácia, ku ktorej dochádza v sa-
mom závere: Ariel pozýva Cecíliu, aby sa spoločne vzniesli a vyleteli z izby, kde 
ležala. Je to bezpochyby najpôsobivejšie miesto v novele, keďže podnecuje rein-
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terpretáciu všetkého, čo sa v texte (u)dialo doteraz. Ide o kulmináciu úprimnej 
detskej radosti, dokonalého poznania („... ale potom poznám dokonale“) a priam 
extatického vytrženia (Cecília lieta: „‚Nádhera!‘ zvolala [...] Hotová anjelská nád-
hera!‘“; Gaarder, s. 173) a nadšenia z fascinujúcich Božích vecí, no zároveň tu 
dochádza k odkrytiu neúprosnej finality, tragickosti a konca Cecíliinho života: 
„O niečo neskôr sa zniesli nadol, vleteli otvoreným oknom dnu a  sadli si na po-
dobločnicu, kde pri svojej prvej návšteve sedel Ariel. Obaja sa zadívali na Cecílii-
nu posteľ. Zdalo sa jej zvláštne, že tam vidí samu seba, ako spí s plavými vlasmi 
rozprestretými na poduške. Na prikrývke ešte vždy ležala stará vianočná hviezda. 
‚Aj mne sa zdá, že som pekná, keď spím,‘ povedala. Ariel ju pevne držal za ruku. 
Pozrel jej do očí a odpovedal: ‚Ako tu vedľa mňa sedíš, si ešte krajšia.‘ ‚Ale sama 
to vidieť nemôžem, lebo teraz som na druhej strane zrkadla.‘ Až keď vyriekla tie 
slová, pustil jej ruku.  ‚Podobáš sa na nádherne sfarbeného motýľa, ktorý vyletel 
z Božej dlane,‘ vyhlásil.“ (tamže, s. 173 – 174). Ak si uvedomíme, že v citovanom 
opise sa akt odpútania duše od materiálneho tela ako primárny znak ľudskej 
smrti deje výlučne v medziriadkovom – povedané spolu s literárnym teoretikom  
S. Rakúsom – „netextovom“ priestore diela1, potom je katarzné vyznenie Cecí-
liinho záverečného dialógu s Arielom vybudované na princípe ontologického 
paradoxu: smrť je priblížená ako vstupná brána do nového – ešte očarujúcejšie-
ho či in strictu senso dokonalého života. Prenikavý účinok takejto transformácie 
dosahuje Gaarder evidentne i tým, že naplno akcentuje Cecíliinu postmortálnu 
krásu, čím smrti, tak trochu prekvapujúco, pripisuje atribúty vysoko esteticky 
disponovaného fenoménu.   
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