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Tina Čorná 
Sikorová 
Šéfredaktorka

Editoriál 
Milé čitateľky, milí čitatelia!
Koniec uplynulého roka priniesol 
bohatú úrodu dôležitých publikácií 

– od výpravných výtvarných 
a fotografických monografií (Cipár, 
Šmotlák a i.), cez bachanty niekoľko-
ročných projektov (3. zväzok Úžitkovej 
grafiky na Slovensku Ľubomíra 
Longauera či Dejiny slovenského 
divadla II. Vladimíra Štefka), knihy 
historické, cestopisné, dobrodružné, 
rozprávkové, esejistické, knihy 
dystopické, reportážne, varujúce 
a naliehavé až po skvelé prozaické 
a básnické počiny domácej 
proveniencie a umeleckého prekladu. 
V úvahách a informáciách o tejto 
knižnej riave bude Knižná revue 
pokračovať aj v roku 2021 a súdiac 
podľa edičných plánov vydavateľov, 
čitatelia si stále budú mať z čoho 
vyberať. 
Zaťažkávacia skúška ľudských kvalít, 
ktorou prechádzame, nám v januári 
2021 nedovoľuje uvoľnene konverzovať 
o rozmarných stránkach života. 
Na druhej strane máme vždy poruke 
liek proti panike a mravnému vyčer-
paniu: pravdivú knihu na zamyslenie, 
vrúcne slovo rozprávky, ktoré harmo-
nizuje, poéziu, ktorá povznáša. Ak nás 
opatrenia proti pandemickej kríze 
tlačia do intimity našich domovov, 
môžeme to naplno využiť pri spozná-
vaní samých seba, ale aj pri precítení 
žvota iných cez ich príbehy a nové 
svety ukryté v knihách. 
Na titulnej strane Knižnej revue priná-
šame dielo vynikajúceho českosloven-
ského výtvarníka Monogramistu T.D., 
ktoré pripomína chrbty kníh. 
Jeho vety sú konceptuálnym umením 
a literatúrou, sú hrou aj výzvou, 
rébusom aj návodom, ako formulovať 
otázky adresované svetu ľudí, ale 
aj sebe samému. Vety, slová, písmená 

– je ich veľa. A veľa ich nájdete 
aj v našom januárovom vydaní. 
Nerušené čítanie.
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Až do konca vzdoroval úpadku hodnôt 
Július Vanovič
Na sklonku uplynulého roka nás 25. decembra 
vo veku 85 rokov opustil spisovateľ, publicista a redaktor 
Július Vanovič. 
Pre Literárne informačné centrum pripravoval knihu esejí 
Hľadanie novej spirituality. Mali v nej byť obsiahnuté 
duchovné poznanie a spory s totalitou. Myšlienka, že staré 
už nie je pravda a nové sa ešte nenarodilo. Nad západným 
svetom videl viacero dilem, predovšetkým úpadok hodnôt. 
Jeho písanie bolo o hľadaní etiky v literatúre, kultúre 
a celej spoločnosti. Prinášal svedectvo s aktuálnymi presah-
mi do súčasnosti.
Od mládenectva to Julo Vanovič nemal v živote ľahké. 
Po vykonštruovanom politickom procese s partizánskym 
veliteľom Viliamom Žingorom roku 1952 mu uväznili otca 
a vylúčili ho z martinského gymnázia. Neskôr ho smel 
dokončiť. Obe skúsenosti ho poznačili. Stal sa tínedžerom 
sporu, neúhybným mužom. Obhajoval postoje proskribova-
ných a jeho obranným valom sa stali knihy. Zaujímala ho 
duchovná podstata procesov. Literárnym i ľudským 
vzorom mu bol až do smrti Václav Černý. Z politických 
dôvodov ho po prvom semestri vylúčili aj z FiF UK v Brati-
slave. Prichýlila ho Matica slovenská, neskôr Slovenská 
pedagogická knižnica v Bratislave a od roku 1963 pôsobil 
v Slovenských pohľadoch. Roku 1967 sa stal redaktorom 
Mladej tvorby a externe študoval slovenčinu na FiF UK 
v Bratislave. 
Do literárneho povedomia vstúpil Antidialógmi, rozhovormi 
s takmer štyridsiatimi slovenskými spisovateľmi, založený-
mi na spore medzi myslením a mocou. Prišiel 21. august 1968. 
Noc, keď spojenecké vojská obsadili krajinu. Začala platiť 
Pezlárova direktíva, podľa ktorej nemohli byť redaktormi 
literárnych časopisov tí, ktorí v nich pôsobili v 60. rokoch. 
Ako korektor pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ.
Po roku 1990 bolo obnovené vydávanie mesačníka Tvorba, 
kde roky pôsobil ako šéfredaktor. Vydal monografie 
o Júliusovi Barčovi-Ivanovi a Václavovi Černom, tri knihy 
o starom Martine, výber z próz Návrat pred odchodom, 
súbory štúdií a esejí Nad textom a časom a Znamenia domova, 
esej venovanú Alexandrovi Matuškovi Chvála a skepsa, 
monografiu o Alfonzovi Bednárovi Prozaik proti totalite, 
román Kronika nepriznaného času, pamäťové Listy zo starého 
dvora, jedenásť esejí o slovenskej literatúre Nova et vetera 
a množstvo časopisecky publikovaných článkov. 
Osobné svedectvo o rokoch vzdorov i sporov vydal v knihe 
Zápisky z mŕtveho času – Antimemoáre, ktorá vyšla v roku 
2014 v LIC.
Na druhý deň po Julisovej smrti, (Julis mu hovorili priatelia), 
som ho vnútorným zrakom videla zaliateho svetlom na 
dvore v Dražkovciach. Sedel za záhradným stolom a dopiso-
val eseje, ktoré nám sľúbil. Poletoval sneh. Boli to eseje 
Snívajúci prach (španielsky barok po slovensky), Západ 
a láska (kríza manželstva a lásky v Európe), Sovietsky sen 
André Gida, Démoni Svätej Rusi, Ženevské a martinské vízie 
Štefana Krčméryho, Slobodný duch pod balvanom totality 
(R. Dobiáš), Záhorák a jeho výzvy k svetu (Ján Maliarik), 
Od herézy k heroike: Religiozita V. Černého a Hľadanie novej 
spirituality: Rozhovory s duchmi (S. Grof).
Písal ľahko. Sedel v nimbe ako v svetelnom vajci, kde duch 
oslovuje ducha vcelku. Posledná rozlúčka s Júliusom 
Vanovičom sa konala 7. januára v úzkom okruhu najbližšej 
rodiny. 
Česť jeho duchovnej pamiatke.
✒ Dana Podracká

Igor Rusnák
Vo veku 84 rokov zomrel 9. januára 
v Tlmačoch spisovateľ, dramaturg a publicis-
ta Igor Rusnák. Známy sa stal ako autor 
scenára televízneho filmu Rodáci a adaptácií 
diel do filmovej podoby Nevesta hôľ, Ivko 
a jeho mať, Jedenáste prikázanie či Otec ma 
zderie tak či tak. Vyštudoval divadelnú vedu 
a dramaturgiu. Pôsobil v Slovenskom 
rozhlase, v divadlách v Trnave, Prešove, 
v Poetickom súbore v Bratislave, v Slovenskej 
filmovej tvorbe a bol dramaturgom televízie. 
Prekladal z ruskej, ukrajinskej a poľskej 
poézie. Hoci roky pôsobil ako redaktor časo-
pisu Film a divadlo či denníka Ľud, divadlo 
mu bolo najbližšie. „Je to určitý fixný okruh 
ľudí, takzvaná ručná výroba v porovnaní 
s fabrickými výrobami, ako je film či 
televízna inscenácia. Vznikajú tam trvalejšie 
vzťahy a človek môže cieľavedomejšie 
pracovať,“ spomínal Rusnák v rozhlase.
✒ red

Ján Beňo
Dňa 8. decembra 2020 nás opustil Ján Beňo (87), 
spisovateľ, scenárista, publicista, redaktor 
a autor kníh pre deti. Jeho rozsiahla tvorba 
zahŕňa viac ako štyridsať knižných titulov 
(napríklad Braček Rozum, sestrička Harmónia, 
Dobrodinec, Naučil som sa mlčať). Venoval sa 
v nich návratom do detstva, svetovej vojne 
a SNP a často aj zatopeniu jeho rodnej Slatinky. 
Za svoju tvorbu pre deti získal cenu Trojruža.
✒ red

Július Vanovič: Zápisky 
z mŕtveho času / 
Antimemoáre
Bratislava: LIC, 2014
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Esej Jána Johanidesa 
vstupuje do 11. ročníka
Zapojte svoju školu do zaujímavej stredoškolskej 
súťaže. Stačí, ak Vaši študenti či študentky napíšu 
krátku esej na niektorú z trojice myšlienok 
spisovateľa Jána Johanidesa a Vy nám ju pošlete.
Tento rok sme z diela Jána Johanidesa vybrali 
tieto myšlienky: 

1. … si tým človekom, ktorý vie vidieť strom aj 
na tom najmenšom liste, ktorý z neho spadol.

2. Je na nás, ako dokážeme chrániť svoje 
najvnútornejšie vnútro pred vplyvmi 
moderných démonov. Každý by mal byť 
opatrný, ak niekoho vpúšťa do svojho 
súkromia.

3. … uprostred tohto nevinného večera som 
bola po prvý raz pyšná a úplne smelá, 
pretože som si myslela, že stačí urobiť 
zle hocikomu inému, a hneď je človek 
dospelejší. Myslela som si to a bolo to pre 
mňa ako temné zjavenie. 

Pravidlá súťaže: 
 ● úvodným mottom eseje musí byť niektorá 

z troch myšlienok 
 ● rozsah by nemal byť väčší ako 3 normostrany, 

čiže 5200 znakov vrátane medzier 
 ● prihlásiť sa môže každý stredoškolák či stredo-

školáčka z ktorejkoľvek školy na Slovensku
 ● esej musí byť označená nasledovne: meno, 

priezvisko a vek súťažiaceho, názov eseje 
a ako motto myšlienka Jána Johanidesa, ktorou 
bola esej inšpirovaná, názov a adresa školy

 ● eseje treba zaslať najneskôr do 15. marca 2021 
na emailovú adresu: esej.johanides@litcentrum.sk

Vyhodnotenie bude mať na starosti odborná 
porota zložená zo spisovateľov a spisovateliek 
a odborného personálu Literárneho informačné-
ho centra v Bratislave. Výsledky budú vyhlásené 
v apríli. Slávnostné odovzdávanie cien 
bude spojené s hodnotením ocenených prác 
a workshopom. Víťazná esej bude publikovaná 
v časopise Knižná revue a honorovaná sumou 
100 eur.
Výsledky súťaže budú zverejnené na webových 
stránkach vypisovateľov súťaže (Literárne 
informačné centrum v Bratislave, Mesto Šaľa 
a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali) 
a aj jej spoluvypisovateľov (Úrad Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samo-
správneho kraja, Záhorská knižnica v Senici, 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpat-
ská knižnica v Pezinku). Zverejnené môžu byť 
aj na stránkach školských časopisov.
Metodická poznámka k eseji ako žánru: 
Esej nevymedzujeme striktne ako „žáner náučnej 
literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným 
spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna 
problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný 
literárny priestor na vyjadrenie vlastného 
názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke 
Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovuje.
✒ Dana Podracká 
dana.podracka@litcentrum.sk

A
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Poetická Ľubovňa 
pre začínajúcich autorov
Do konca januára môžu začínajúci autori prihlásiť 
svoje práce do literárnej súťaže Poetická Ľubovňa. 
Už 29. ročník celoštátnej literárnej súťaže 
pre dospelých začínajúcich autorov s udelením 
ceny o. Vasiľa Kočembu vyhlásil Prešovský 
samosprávny kraj, Ľubovnianske osvetové 
stredisko, Mesto Stará Ľubovňa a Ľubovnianske 
osvetové stredisko. Do súťaže sa môžu zapojiť 
stredoškoláci, vysokoškoláci a dospelí začínajúci 
autori bez obmedzenia veku, ktorých práce 
zatiaľ neboli knižne publikované a nie sú 
prihlásené do inej súťaže. Organizátori udeľujú 
ceny v kategóriách poézia a próza, ako aj ceny za 
poéziu a prózu s náboženskou tematikou. 
Víťazov vyhlásia v marci. Propozície súťaže sú 
zverejnené na stránke www.osvetalubovna.sk.
✒ red

DRÁMA 2020 
nielen s finančnou odmenou
Súťaž pôvodných divadelných hier v slovenskom 
a českom jazyku DRÁMA má uzávierku 
31. januára. Na autorku/autora víťazného textu 
čaká odmena v hodnote tisíc eur. Súťaž vyhlasuje 
Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo 
a Divadlo Jána Palárika v Trnave. K organizáto-
rom sa počas tohto 21. ročníka pridali aj Štátne 
divadlo v Košiciach a bratislavské Štúdio 12. 
Partnerom je RTVS – Rádio DEVÍN. Okrem 
finančnej odmeny na víťazku/víťaza čakajú 
inscenačné ceny, o ktoré sa postarajú partneri 
súťaže. Súťaž je anonymná, texty finalistov 
budú publikované v podobe elektronickej knihy. 
Novinkou je, že súťažné texty možno posielať 
nielen poštou, ale aj emailom. Ten musí obsaho-
vať aj naskenovanú prihlášku a doklad o zaplatení 
registračného poplatku vo výške 15 €. Štatút 
súťaže spolu s prihláškou a podmienkami je na 
webovej stránke Divadelného ústavu.
✒ red

Kniha Horného Považia 2020
Žilinský samosprávny kraj a Krajská knižnica 
v Žiline v spolupráci s mediálnymi partnermi 
vyhlásili 15. ročník čitateľskej súťaže Kniha 
Horného Považia. Nominovať možno knihy, 
ktoré boli vydané v roku 2020 a sú späté s regió-
nom Horného Považia tematicky alebo osobou 
autora textovej či obrazovej časti. Knihy, vrátane 
obrazových publikácií, treba nominovať do 
27. februára. O víťazovi rozhodnú čitatelia 
hlasovaním, ktoré sa uskutoční od 2. marca 
do 11. apríla. Mediálnym partnerom súťaže je aj 
Knižná revue.
✒ red

Preklady

Anton Hykisch: Régi idők örömei 
(Rozkoše dávnych čias)
Budapešť (HU): Gondolat, 2020
Preklad: Éva Dunajszky

Etela Farkašová: Hodiny létání 
(Hodiny lietania) 
Praha (CZ): Sursum, 2020
Preklad: Milena Fucimanová

Kolektív: Novi duhovni most 
(Nový duchovný most) 
Nový Sad (SRB): Društvo 
novosadskih književnika, 2020
Preklad: Zdenka Valentová-
Belićová, Miroslav Demák

Erik Ondrejička: Sa unutrašnje 
strane očnih kapaka 
(Na vnútornej strane viečok)
Belehrad (SRB): Computech, 2020
Preklad: Miroslav Demák

Slovenskí autori v prekladoch
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or Od súčasnosti 
potrebujem 
odstup
Rozhovor s laureátom 
ceny Európska kniha 2020 
Pavlom Rankovom

Román Stalo sa prvého septembra 
(alebo inokedy) Pavla Rankova 
má už dlhšie nielen slovenských 
čitateľov. Najnovšie sa stal nositeľom 
ceny Európska kniha 2020. 
O laureátovi ceny, ktorá sa udeľuje 
od roku 2007, rozhodla v decembri 
porota 13 novinárov z európskych 
médií. Rankova ocenila za „príspevok 
k skúmaniu pamäti a svedomia 
nielen obyvateľov bývalého 
východného bloku“. Ten skromne 
tvrdí, že to vníma skôr ako uznanie 
kvalít francúzskeho prekladu 
Michela Chasteaua z roku 2019, 
ktorý vyšiel s podporou LIC / SLOLIA 
vo francúzskom vydavateľstve Gaïa.

✒ Daniela Balážová

Váš román Stalo sa prvého septembra vyšiel na Sloven-
sku v roku 2008. V Európe sa stal známy aj po tom, čo 
pred dvoma rokmi vyšiel vo Francúzsku, a nedávno ste 
zaň získali cenu Európska kniha 2020. Prekvapilo vás 
to? Najmä, ak ste túto prestížnu cenu získali s odstu-
pom vyše jednej dekády od napísania románu.

Myslím, že hovoriť o nejakej európskej známosti 
románu by bolo prehnané. Zmienka o cene síce bola aj 
v niektorých význačnejších francúzskych denníkoch, 
resp. v ich internetových verziách, ale takýchto správ 
nám pred očami denne prebehne dvadsať a zachytí-
me sotva jedinú. Toto ocenenie vnímam väčšmi ako 
uznanie kvalít francúzskeho prekladu než slovenskej 
pôvodiny, ktorú jury ani nemala v rukách. Mimocho-
dom, do dnešného dňa (do 10. januára) sa mi nikto z or-
ganizátorov ceny Európska kniha ešte neozval, takže 
ktovie, či to je naozaj. A ja sám aj tak považujem za naj-
dôležitejšie ocenenie knihy Stalo sa prvého septembra 
cenu Angelus udeľovanú v Poľsku. Tá aj vyvolala nie-
koľko bezprostredných ponúk na preklady do výcho-
doeurópskych jazykov.

Porota váš román označila za „vynikajúci príspevok 
k skúmaniu pamäti a svedomia nielen obyvateľov bý-
valého východného bloku, ale celej Európy“. Ako ho vní-
mate vy?

Isteže, toto je román o pamäti, a to nielen kolek-
tívnej. Samotnému písaniu totiž predchádzalo, že som 
požiadal svojho otca, aby vylovil z pamäti čo najviac 
spomienok na svoje detstvo, mladosť aj skorú do-
spelosť. On totiž často rozprával najneuveriteľnejšie 
príhody o osudoch svojich kamarátov a spolužiakov 
z detstva. A vždy ich zakončil vetou: „Ale koho už toto 
dnes zaujíma.“ Mňa to zaujímalo. Mnohé z týchto sku-
točných udalostí sa stali epizódami v mojom románe. 
Napríklad, aj úplne absurdná epizóda o  instantnej 
praženici a jej vynálezcovi je pravdivá a reálna, ja som 
ju len posunul z obdobia kórejskej vojny do obdobia 
vietnamskej vojny.

Ako dlho vám trvala príprava románu? 
Otec svoje pamäti písal asi dva-tri mesiace, bol 

toho plný zošit. Ja som asi rok študoval európske dejiny 

Pavol Rankov: Stalo sa 
prvého septembra (alebo 
inokedy). 
1. vydanie, Bratislava: 
Kalligram, 2008
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R
ozh

ovor
daného obdobia. Spočiatku som potreboval rôzne his-
torické udalosti, na ktoré som mal matné spomienky, 
úplne presne chronologicky zoradiť, overiť si písanie 
mien, politické funkcie, vojenské hodnosti a podobne. 
Ale každé meno, každá udalosť ma odvádzali k iným 
osobám a faktom, ktoré boli ešte zaujímavejšie. „Ešte 
zaujímavejšie“ v tomto prípade znamená ešte absurd-
nejšie, ešte dramatickejšie, a teda ešte neuveriteľnejšie. 
Nečudo, že redaktor denníka SME vtedy napísal čosi 
v tom zmysle, že v románe s dejinami narábam hala-
-bala či mirnix-dirnix. Tie veci sú naozaj neuveriteľné, 
tak sa mu zdalo, že si vymýšľam.

Levice sa vďaka vašej knihe a jej prekladom stávajú po-
maly svetoznáme. Prečo práve Levice? Pretože sa tam 
na kúpalisku „stretávali Maďari, Slováci, Česi, Židia, Ci-
gáni, rodina Nemca Barthela aj Bulhara Rankova“?

Otec vyrastal v Leviciach, o tom sú aj jeho pamäti. 
Miesto aj osoby sú reálne. Pre mňa fascinujúce bolo aj 
to, že keď som sa ho pýtal na národnosť niektorých ľudí 
a rodín, na ktorých spomínal, tak mi odpovedal: „Nedá 
sa povedať, či to bol Maďar alebo Slovák, to by ani on 
nevedel.“ To bol ten úžasný miestny multikulturaliz-
mus, ktorý zničila druhá svetová vojna. A o tom, že 
v Leviciach žili aj Bulhari, som nevedel vôbec, otec si 
na to nepamätal. Až keď ma do Levíc viezli na stretnu-
tie s čitateľmi, cez okno auta mi ukázali: „Tu bola tá 
vaša bulharská kolónia“. Česi to nazývajú kouzlo 
nechtěného. Mimochodom, na tom levickom stretnutí 
s čitateľmi mi jedna pani povedala, že na mnoho vecí 
z románu sa pamätá, ale nespomína si na mňa. Keď 
som odvetil, že som v Leviciach prvýkrát, zhodnotila, 
že také veci by sa nemali robiť. 

Naozaj ste boli v Leviciach prvý raz až po vydaní knihy?
Vtedy som zveličoval, v Leviciach som bol už dva-

krát predtým, raz na svadbe bratranca, ale ten bol 
z maminej strany a priženil sa do Levíc, a druhýkrát 
som asi štvrťhodinu sedel v aute Levičana Kaliho Ba-
galu a čakal som, kým pôjdeme ďalej.

Čo sa stalo 1. septembra 2007? Francúzske vydanie má 
na záver odkaz: Bratislava, 1. septembra 2007 – 1. sep-
tembra 2008. Bol to zámer? 

To je len vročenie zachytávajúce obdobie vzniku 
knihy. Samozrejme, nedá sa povedať na deň presne, 
kedy som začal a kedy skončil, ale chcel som už tú hru 
s prvým septembrom dohrať úplne do konca.

Vo francúzskom vydaní je viacero odkazov pod čiarou, 
ktoré vysvetľujú kontext, ale uvádzajú aj preklad vý-
razov z maďarčiny. Neuvažovali ste aj so slovenským 
vydavateľom, či pre tých, ktorí neovládajú maďarčinu, 
nedať poznámku s prekladom pod čiarou?

Román je prepchatý používaním rôznych jazykov – 
maďarčina, čeština, nemčina, angličtina, ruština, ivrit. 
Prekladatelia sa s tým vyrovnávali veľmi rôznorodými 
metódami. V chorvátskom vydaní je slovenčina prelo-
žená a všetky ostatné jazyky sú ponechané v pôvodnej 
verzii s chorvátskym prekladom pod čiarou. Stránka 
potom fyzicky vyzerá ako z vedeckej knihy s bohatým 
poznámkovým aparátom. Pokiaľ ide o vzhľad stránky, 
pre nás asi najčudnejšie vyzerá arabský preklad, kde sa 
sem-tam medzi arabskými vetami objaví jedno slovíč-
ko naším písmom, teda v latinke. V českom preklade je 
slovenčina, samozrejme, tiež preložená, no maďarčina 
zostala. Jeden recenzent sa pýtal, prečo prekladať čes-
kému čitateľovi jazyk, ktorému rozumie, no ponechať 

jazyk, ktorému nerozumie. Ja sám som nemal kľúč, 
ako rôzne jazyky použité v origináli prekladať do rôz-
nych jazykov. Tak som prekladateľom vždy radil, nech 
to preložia tak, aby bol spokojný tamojší čitateľ. Slo-
venský vydavateľ bol László Szigeti, ktorý je dvojjazyč-
ný, takže tento problém sme neriešili. Zato mame som 
niektoré veci z maďarčiny musel preložiť.

Vy ste pochytili maďarčinu od otca?
Otec po vojne stál pred otázkou, či žiť v Maďarsku 

alebo Československu. Keďže porovnával predvojnovú 
ČSR s vojnovým Maďarskom, vyšlo mu z toho lepšie 
Československo. A preto ani nemal záujem učiť ma ma-
ďarsky. V tom jazyku poznám len zopár základných 
slov plus všetky vulgarizmy, ktoré sme v Bratislave 
bežne používali.

V jednom z rozhovorov ste povedali: „Dejiny sú plné mo-
mentov, pri ktorých si poviete – tak toto nevymyslíš.“ 
Nemáte niekedy pocit, že sa to týka aj súčasnosti? Do 
akej miery je pre vás inšpiráciou táto doba?

Pandémia, rúška, obmedzenie pohybu, prázdne 
ulice, zatvorené kaviarne – to všetko sa mi zdá byť 
najmä vizuálne inšpiratívne. Napríklad by o tom mo-
hol byť nejaký temný milostný príbeh, samozrejme 
tragický. Ale mimo kovidu sa mi súčasnosť zdá málo 
zaujímavá. Ale tak mi to pripadalo napríklad aj v de-
väťdesiatych rokoch, hoci dnes, keď si na niečo spomí-
nam alebo čítam o tej dobe, tak si hovorím, že to bola 
dosť veľká divočina. Potrebujem odstup. No je to z mo-
jej strany aj istý predsudok voči súčasnosti ako téme 
a materiálu na román. Pretože sú mi trochu smiešni tí 
autori, ktorí si myslia, že práve oni žijú v zaujímavých 
časoch, a preto chcú svoju súčasnosť umelecky zachy-
tiť. Ešte smiešnejší sú pre mňa tí, ktorí si myslia, že prá-
ve oni sami a ich život sú súci materiál na knihu. A to 
je v podstate na Slovensku literárny mainstream – au-
tor, rozprávač, téma, hlavná postava, ba ešte aj dve-tri 
vedľajšie postavy vychádzajú zo života jedinej osoby. 

Ako ovplyvňuje váš život pandémia a koronakríza? 
Rozdiel oproti väčšine iných ľudí je asi v tom, že 

teraz, v novom roku som oproti iným zjavne trpezlivej-
ší. Nemám už veľké a asi ani malé očakávania, takže 
som postihnutý menej než tí, čo ešte niečo od živo-
ta chcú, no teraz to nedostávajú. Ako vysokoškolský 
učiteľ spolu s kolegami, kolegyňami, ba aj študentmi 
konštatujem, že učenie online je náročnejšie a nudnej-
šie než živý kontakt. Domnievam sa, že rozdiel medzi 
kontaktnou výučbou a online výučbou je ako medzi 
kontaktným sexom a pornografiou. V tom druhom prí-
pade máte široký výber, čo si na obrazovku stiahnete, 
ale furt to nie je ono.

Na akom projekte pracujete v súčasnosti?
Na jeseň mi vyšla rozprávková kniha, ktorú si skoro 

nikto nevšimol, čo ma motivovalo dať si v písaní men-
šiu prestávku. 

Pavol Rankov (1964) 
Debutoval v roku 1995 
zbierkou poviedok 
S odstupom času. 
Je autorom románov: 
Stalo sa prvého 
septembra (alebo 
inokedy) (2008), Matky 
(2011), Miesta, čo nie sú 
na mape (2017) a Legenda 
o jazyku (2018). Vlani mu 
vyšla rozprávková knižka 
Princezné a princovia. 
Získal viacero 
medzinárodných ocenení. 
Román Stalo sa prvého 
septembra, ktorý získal 
cenu Európska kniha 
2020, bol preložený už 
do 14 jazykov, najnovšie 
vyšiel v USA. Vyučuje 
na Katedre knižničnej 
a informačnej vedy FiF UK 
v Bratislave. 

Pavol Rankov: 
C'est arrivé un premier 
septembre
Preklad: Michel Chasteau
Montfort-en-Chalosse 
(FR): Gaïa Éditions, 2019 
(s podporou LIC / SLOLIA)

Pavol Rankov: 
It Happened on the First 
of September (Or Some 
Other Time)
Preklad: Magdalena 
Mullek
Bloomington (USA): 
Slavica Publishers, 2020 
(s podporou LIC / SLOLIA)
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Katarína Labudová (1976)
Získala doktorát 
z literárnej komparatistiky 
na Masarykovej univerzite 
v Brne. Učí anglicky 
písanú literatúru 
na Filozofickej fakulte 
Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Zaoberá 
sa najmä románmi 
Margaret Atwood 
a Angely Carter. Okrem 
postmodernej literatúry 
sa venuje ľudovým 
rozprávkam. V žilinskom 
Artfore moderuje 
pravidelné Literárne 
večery.

Hravé a múdre 
rozprávky
Vtipné, hravé a originálne 
autorské rozprávky Pavla 
Rankova, laureáta  
14. ročníka Ceny Európskej 
únie za literatúru, 
sú o princoch a princeznách, 
kráľoch a zbojníkoch, 
vystupujú v nich 
nadprirodzené rozprávkové 
bytosti ako piadimužíci 
a draci, ale aj panáčikovia 
zo stavebnice.

✒ Katarína Labudová 

Pavol Rankov: Princezné 
a princovia 
Ilustrácie: Shiho Dono
Bratislava: Artforum, 
2020

P
odobne ako Hans Christian Andersen a  Oscar 
Wilde, ktorí písali autorské rozprávky zamerané na 
aktuálne, najmä sociálne témy, Rankov sa koncen-

truje na komplexné psychologické aspekty súčasnosti. 
Rankovove rozprávky sa dotýkajú duše. Rozprávková 
kniha Princezné a princovia je ilustrovaná jemnými 
až snovými ilustráciami Shiho Dono, ktoré vynikajú-
co dopĺňajú brilantným jazykom vyrozprávané príbe-
hy princov a princezien.

Rozprávkoví súrodenci
Rankovov jazyk je moderný, prispôsobený detskému 
čitateľovi, ale stále rozoznávame typické rozprávko-
vé štylistické postupy, slovosled a lexiku: „No a prá-
ve vtedy, keď Múdry, Mocný a Milý prichádzali, strhol 
sa na trhu veľký huriavk, lebo jeden taký zlodej s lep-
kavými prstami sa pokúsil okradnúť istého mláden-
ca.“ (s. 81) Hreje aj rozprávačov humor. Poteší rovnako 
deti aj ich rodičov.

V rozprávke Malá princeznička, ktorá zmenila svet 
je v jadre príbehu silné súrodenecké puto staršieho 
brata a malej sestričky. Ich láska, starostlivosť, hra-
vosť a vernosť sú v protiklade ku kráľovmu nezáujmu, 
chladu, lenivosti a strachu. Rozprávkovú vojnu vtipne 
ukončí červená lopta princeznej, a tak mier zvíťazí nad 
vojnou a láska nad ľahostajnosťou.

Úplne iný súrodenecký vzťah je medzi Slavomírom 
a Miroslavom v rozprávke Princovia dvojčatá. Tu žiarli-
vosť, sebectvo a chamtivosť vedú k izolácii. Namiesto 
slávenia mieru vedú princovia vojnu. Rankov veľmi 
autentickým spôsobom ukazuje, že nespokojnosť a zá-
visť vychádzajú z nastavenia mysle a uhla pohľadu: 

„Zo štítov je výhľad do ďaleka a ja budem o taký výhľad 
ukrátený,“ ponosoval sa Slavomír v krajine s morom. 
A, naopak, Miroslav z krajiny hôr sa sťažuje: „Už nikdy 
sa nebudem kochať západom slnka nad morskou hla-
dinou.“ (s. 47) 

Rozprávka ukazuje, aký deštruktívny je nedostatok 
lásky, skromnosti a empatie. Na záver vidíme, že z vlá-
kien jednej rozprávky sa tká plátno ďalšej rozprávky: 

„Vtedy vznikali všelijaké neuveriteľné rozprávky o cisá-
roch dvojčatách, ktoré sa zbláznili a jedného dňa pri-
kázali nahádzať do hlbokej rieky všetko železo.“ (s. 68) 
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Konce – pokračovanie príbehu 
Rozprávka Ženích pre princeznú Marianu môže byť aj 
hravou pomôckou pre deti, ktoré sa učia čítať. Ženích 
princeznej má mať dobré vlastnosti podľa prvého pís-
mena v jej mene a nesmie mať zlé vlastnosti, ktoré sa 
na toto písmeno začínajú. Marianin manžel má byť 
múdry, milý, mocný a ešte aj moderný a mierumilov-
ný, ale nemá byť márnivý, meravý, mrzutý, mľandravý 
ani mrzký, čo vedie k zábavným situáciám. 

Rozprávka však tematizuje omnoho náročnejšiu 
myšlienku: človeka necharakterizuje len jedna vlast-
nosť, prípadne jeden čin, ktorý hovorí za všetko, ale 
môže sa v čase meniť, vyvíjať. A tak ako jedna vlast-
nosť nerobí ženícha, tak ani zvyky a tradície nemôžu 
otrocky pretrvávať: „Nuž tak, jedny zvyky sú dobré, no 
iné treba zakázať!“ (s. 135) 

V rozprávke Princ väzeň rozmýšľame, čo robí prin-
ca princom. Princ má byť vznešený, uvážlivý, dôstoj-
ný, čestný, šľachetný, nemá mať veľkopanské maniere, 
nemá byť pyšný, nemá sa opíjať, prejedať, nemá si brať, 
čo mu nepatrí. Skrátka, nemá byť rozmaznaný. Ran-
kovova rozprávka vylieči princa z jeho neduhov prá-
cou. Pri práci sa princ naučí aj cudzí jazyk a stane sa 
obľúbeným rozprávačom, pokorným a  trpezlivým 
človekom. A hoci sa rozprávka nekončí konvenčnou 
svadbou, ukazuje nám znovu nekonečné možnosti 
rozprávky, ktoré prechádzajú z rozprávky do rozpráv-
ky: „Nuž, toho koníka princ Rafael už nikdy nenašiel. 
Ale zato nám nič nebráni dúfať, že koníka získal neja-
ký milý človek, ktorý nešetril ovsom a príliš vraníka 
nenamáhal durným cvalom.“ (s. 168)

Dotyk duše
V rozprávke Princezná Veroniana a ríša dokonalých 
vzdelaná a dobrá princezná túži vybudovať raj na zemi 
pre dokonalých ľudí v dokonalej krajine. Nechtiac však 
pre nich vybuduje väzenie a spôsobí nešťastie. Pretože 
ak „múdrosť je jediné, o čo sa môžeš podeliť, a predsa 
ti to zostane celé“ (s. 175), ani múdrych a šľachetných 
ľudí nemôžeš oddeliť od ich blízkych, lebo utrpia všet-
ci. Našťastie, Veroniana je múdra a láskavá panovníč-
ka, nechá si poradiť, pochopí, že sa všetci navzájom 
potrebujeme, jeden od druhého sa učíme a v tom je 
dokonalosť.

A tak, ako sa nedá v jednom človeku úplne oddeliť 
jedna vlastnosť, ako sa v jednej krajine úplne nedo-
kážu oddeliť múdri od hlúpych, tak sa nedá od živo-
ta oddeliť smrť. A o tom je posledná rozprávka tejto 
krásnej a inteligentnej zbierky rozprávok. Ako sa píše 
na začiatku rozprávky Obyčajný chlapček a princ Minik, 
táto rozprávka „nie je skutočná rozprávka, pretože je 
skutočná. To, o čom si budeme teraz čítať, sa presne 
tak isto – alebo takmer tak isto – aj naozaj stalo v sku-
točnom svete.“ (s. 200) 

Rozprávka je o  obyčajnom Chlapčekovi, ktorý 
rýchlo behá, rád skladá stavebnice a chce sa stať skla-
dateľom, teda staviteľom. Ale ochorie. Spolu s ockom 
veľmi statočne a trpezlivo zvláda ťažkú liečbu aj pobyt 
v nemocnici, kde nie sú iba láskaví lekári. Vie, že mu 
bude zle, že bude cikať do „cikaničkovej fľaše“, že mu 
od infúzií popraskajú žily a že niektoré deti sa už do 
svojej postieľky nevrátia. Chlapček pomaly stráca sily, 
ale stále skladá vesmírne stredisko pre panáčika Mini-
ka, aby mohol raketou odletieť na planétu Nebius, lebo 
na Zemi panáčika nedokáže nik vyliečiť… Rozprávka 
sa dotkla duše. 
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Putovanie  
Sándora Petőfiho
Sochy a busty krásneho 
mladého muža žehnaného 
múzou stoja na mnohých 
miestach bývalého Uhorska. 
Najväčší maďarský  
básnik, plebejec zo slovenskej 
chalupy na Dolnej zemi.  
Jeho cestopisné poznámky 
a listy z ciest vyšli v mnohých 
jazykoch, v slovenskom 
preklade Márie Petrovej však 
až v roku 2020 pod názvom 
Putovanie Sándora Petőfiho. 
Cestopisné poznámky 
a Listy z ciest Frigyesovi 
Kerényimu. Kto bol tento 
romantický hrdina, a čo nám 
jeho tvár prezrádza o nás 
samých?

✒ Silvia Ruppeldtová
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Č
lovek, čo chce porozumieť rozporom strednej Eu-
rópy, by sa mal vybrať na Gemer. Niežeby neboli 
iné a slávnejšie regióny v našej dedovizni po tisíc 

rokov ťažko skúšanej pod tvrdou čižmou pána, kde po-
korne a skromne podnes čupí holubičí národ synov 
matky otrokyne. Niežeby neboli iné regióny niekdajšej 
dunajskej monarchie, čo sa za posledné storočie ocit-
li rovno v niekoľkých štátoch. Čo sa však vyrovná za-
budnutiu vekov na Gemeri?

Vtedy, keď bol už zrod étosu o plebse zo slovenské-
ho podzámčia a o vznešených dedičoch maďarstva zo 
zámku síce rozbehnutý, no stále ešte len v počiatoč-
nej fáze, vandroval týmito krajmi istý chuligán, kto-
rému už len nacionalizmy 19. storočia mohli vtisnúť 
vznešenejšie perute, než mal on sám a než mu nave-
ky pripla jeho vášnivá básnická genialita. Keď pripu-
toval do Gemera, nezmohol sa na žiadnu z uhorských 
rečí, zvolajúc „Que est-ce que ca veut dire?“ (Čo to má 
znamenať?) pri pohľade na vežu kostola, na ktorej je 

„kríž, hviezda i polmesiac“.
Asi zabudol, že tam, pri Brzotíne, Rožňave a Štítni-

ku, je kraj zaniknutých, Turkami zničených kláštorov, 
kde zakopaný poklad stráži červený kohút, a že sme ešte 
stále v Osmanskej ríši, kde „jágerské hviezdy“ stále svie-
tia mdlým svetlom, v mesačnej krajine, na inej planéte.

Z Pešti na Hornú Zem
Sándor Petőfi mal dvadsaťdva rokov a ako pomocnému 
redaktorovi časopisu Peštianska móda sa mu „zuno-
vala parádna pracovňa“. A tak chudobný a bez istého 
príjmu, zato však ako vták slobodný, „začal cestovať“. 
Prvého apríla 1845 nastúpil v Pešti na dostavník, ktorý 
ho zaviezol za priateľom Frigyesom Kerényim do Pre-
šova. Pokračoval na Spiš, do Levoče a stadiaľ na Gemer, 

Silvia Ruppeldtová (1977)
Publicistka, esejistka, 
prekladateľka. 
Vyštudovala scenáristiku 
a dramaturgiu 
na Filmovej fakulte 
VŠMU a archeológiu 
na FiF UK v Bratislave, 
absolvovala študijné 
pobyty vo Viedni, Madride, 
Moskve a Havane. 
Bola poslucháčkou 
Inštitútu pre Vyššie 
latinsko americké štúdiá 
vo Viedni. Prekladá 
literatúru, odborné texty 
a poéziu zo španielskeho, 
francúzskeho, 
portugalského, 
nemeckého a anglického 
jazyka.

Sándor Petőfi: 
Cestopisné poznámky 
a Listy z ciest 
Preklad: Mária Petrová
Bratislava: 
Vydavateľstvo SSS, 2020
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Sándor Petőfi (1. 1. 1823 – 31. 7. 1849)
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kde sa možno v ktorejsi časti jaskyne Domica dodnes v ktoromsi 
stalaktite nachádza jeho vlastnoručne vyryté priezvisko. 

Okrem Kerényiho sa tam zoznámil i s blízkym priateľom Mihá-
lyom Tompom, ktorý sa neskôr stal popri Petőfim a Vorosmartym 
posledným členom najväčšieho maďarského básnického triumvi-
rátu a na ktorého reformovanej fare v Behynciach Sándor strávil 
nejednu príjemnú chvíľu. Tompova socha kraľuje námestiu v Ri-
mavskej Sobote, ale deti zo školy, nesúcej jeho meno, určite zauj-
me i to, že kým sa Petőfi nadchýnal nádhernou scenériou okolia 
Muránskeho hradu, Tompa „spal a chrápal“. Petőfi to prisahal na 
svoju svätú česť.

Nebol to jeho prvý dotyk s Hornou zemou – veď každé maďar-
ské dieťa vie, že najväčší maďarský básnik všetkých čias študoval 
na lýceu v Banskej Štiavnici, že začas pohnuto zízal i na Dunaj 
v Prešporku na pomedzí Horniakov a Dolniakov… A niekedy po-
tom napísal báseň Nížina (Az alföld):

Čím ste mne, vy drsno-chladných Karpát
hory-doly s divou krásou svrčín!
Obdivujem snáď, no neľúbim vás,
moja obraznosť nie pre vás blčí.

Na nížine ako more rovnej
je môj domov, svet môj, tam ja bývam,
orlom vyslobodeným je duch môj,
keď sa v rovín nekonečnosť dívam…
 
Nížina, si krásna – mne si krásna!
Tu som rodený bol, kolísaný.
Tu nech zahalí ma plachta smrtná,
tu nech budem ja i pochovaný. 
(úryvok, prel. Ján Smrek)

MNE si krásna! Petőfiho subjektívnosť je burcujúca. Aj keby to na-
ozaj bolo len „mne jedinému“, čo je viac? On, ktorý sa celý život 
vysmieval meštiackemu snobizmu, opovrhoval akademickými 
poctami, chcel „vešať kráľov“, Uhorskom sa potuloval v deravých 
háboch a túžil básniť jedine pre „ľud“, tak on nadovšetko vynáša 
na piedestál jednotlivca, osamelého vyvrheľa, seba samého. Akoby 
si vedomý svojej výnimočnosti vlastnou vôľou zobral na plecia 
osud všetkých chudákov, na ktorých „zvysoka hľadia páni nadu-
tí“, a vlastné záplaty cieľavedome, drzo a ostentatívne nosil ako 
diamanty. 

Už pri Prešove si do zápiskov zaznamenal: „Už tam som si veril 
v slávu na Hornej i Dolnej zemi, slávu, ktorú neskaličí ani svorka 
na celý svet vyjúcich kritikov.“ Takmer ako keby parafrázoval Puš-
kina: „Sám som si postavil pamätník ducha, večný, / ľud k nemu ne-
pôjde húštinou bodliakov, vyššie než obelisk cárov sa čelom piesní / 
zaklesol vzdorne do mrakov.“ (prel. Ivan Kupka)

Melanchólia východu
Petőfi musel vedieť, že sa narodil do veku, v ktorom sa nenávrat-
ne začali rúcať poriadky starého sveta a jeho triednych hierarchií. 
Čo však vedieť nemusel, bolo, že tento nastupujúci moderný svet, 
poháňaný priemyselnou revolúciou, síce jednotlivcovi a sile jeho 

„vôle a predstáv“ otvorí väčšie pole pôsobnosti, zároveň však toto 
isté oslobodenie más ho môže dohnať do pasce nacionalizmov, 
z ktorých nebude úniku a na ktoré napokon jeho milovaná uhor-
ská vlasť, dovtedy udržiavaná v jednote len ním nenávideným sta-
vovským patriotizmom, nevyhnutne zahynie.

 A na každom nároží, na každom námestí a každej pamätnej 
tabuli si z neho samotného každá ideológia a režim vyberie len 
to, čo sa jej bude hodiť. Čo prezrádzajú listové zápisky Sándora 
Petőfiho o jeho dobe, o ňom a o nás, potomkoch jeho zaniknutého 
sveta? Keď sa dnes slovenský človek vyberie do Budapešti, nejeden 
sa tam cíti napriek neznalosti jazyka takmer až beznádejne doma. 
Nevdojak si môže spomenúť na verše z Farieb na palete budapeš-
tianskeho rodáka Laca Novomeského: „Do vína vplakala mi slzu / 
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lumpácka Budapešť.“ Ale vplakávala ju do vína už predtým Pető-
fimu, ktorý sa tu napriek zákazu otca pokúšal presadiť v „nízkom“ 
povolaní herca – komedianta. 

V slovenskom Maglóde pri Pešti sa zoznámili jeho rodičia, 
v peštianskom slovenskom evanjelickom chráme bol konfirmo-
vaný, v Pešti mu s pomocou Mihálya Vörösmartyho vyšli aj prvé 
zbierky maďarských básní Kladivo obce, Víťaz Janko a na stránkach 
Peštianskej módy sa stal známym v širších kruhoch krčmárok, ci-
gánov a koňokradošov. Tých mal rád, na meštiakoch a Nemcoch, 
vrátane Goetheho, nenechal nitku suchú.

Peštiansko-gemerská omeleta
Jeden z prvých javov, ktorý v maďarských mestách nevyhnutne 
každému padne do očí, je množstvo Petőfiho sôch a pomníkov, na 
ktorých vavríny ako dážď z pusty dopadajú bozky extatických múz 
a pod nimi sa vo vetre tragicky trepocú uslzené maďarské trikoló-
ry. V podobnej koncentrácii ich nájdeme už len na slovenskom Ge-
meri, všade tam, kde sa tulák medzi oným 1. aprílom a 22. júnom 
zastavil a kde dnes premenené hranice spôsobili miestami me-
sačnú krajinu. V Pešti priemerne nad každým druhým vchodom 
visí tabuľa s nejakým takýmto textom: „Ebben a házban a második 
emeleten töltött egy éjszakát 1846 február 5-ről február 6-ra Petőfi 
Sándor“. Slovenský človek bez znalosti maďarčiny, no s beznádej-
ne domácim pocitom si to môže preložiť i tak, že Petőfi v každom 
druhom dome medzi piatym a šiestym februárom 1846 jedol ome-
letu. Pozoruhodné je, že prechodom mostami do Budína sa Pető-
fiho stopa akoby strácala. To by sa dalo vysvetliť jednak tým, že 
chudobný básnik a provokatér už nemal na omeletu, ale asi skôr 
tým, že v časoch jeho života (1823 – 1849) bol Budín ešte vždy zná-
mejší ako Ofen, prevažne nemecké mesto žijúce zo zašlej slávy 
bitky, v ktorej ho Svätá liga koncom 17. storočia vymanila z pod-
ručia Osmanskej ríše. 

V súčasných špecificky peštianskych vtipoch sa na adresu Bu-
dína dosť často spomína, vraj „slušný človek by do Budy dobro-
voľne nešiel“, načo by to teda bol robil Petőfi? Pravda, Pešť na tom 
nebola zvlášť inak. Okolo roku 1840 mala okolo 65-tisíc obyvateľov, 
z toho asi 60-tisíc ľudí sa hlásilo k Nemcom a len po 1 200 k Slová-
kom a Maďarom, zvyšok k iným národnostiam.

Uhry na rázcestí
Už len z tohto krátkeho nasvietenia by bolo absurdné stotožňovať 
vtedajšie Uhry s pevne zakorenenou predstavou, ktorú ešte rela-
tívne nedávno zacementoval Vladimír Mináč v chýrnej eseji Kde 
sú naše hrady: že drevenice, chatrče a zemľanky sú piliermi slo-
venskej identity, a naopak, hrady, kúrie a novšie panské sídla sú 
importom „odinakiaľ“, patria do iných, cudzích – obzvlášť ma-
ďarských – dejín. 

Ale aj maďarská pamäť, hoci ju odjakživa považujeme za ne-
zmieriteľný protiklad, je tvorená tým istým vyčlenením. Stotož-
ňuje šľachtu s maďarstvom a Slovákov považuje za to, čo slovenský 
národniar Mináč: za národ bez šľachty. Od čoho je už, samozrej-
me, len krok k potvrdeniu dobre známeho postoja, ktorý cituje sú-
časný maďarský historik József Demmel vo svojej knihe Panslávi 
v kaštieli. Podľa staršieho maďarského historika Lászlóa Sziklay-
ho chcela „šľachta vybudovať zo stavovského Uhorska národný 
štát a za priame pokračovanie stavovského patriotizmu považo-
vala maďarskú národnú ideu“.

Lenže nie všetkej šľachte Horného Uhorska začiatku 19. storo-
čia bola maďarská národná idea blízka. Tým menej, že maďarči-
nu nepoužívala ani doma, ani v úradnej reči, pretože to dovtedy 
nebolo nevyhnutné. Postupný príklon šľachty so slovenským ma-
terinským jazykom k maďarskej národnej idei síce počas 19. storo-
čia prebiehal, ale ani tak nikdy nebol úplný. Vyčleňovať teda našu 
modernú identitu len z elementov, ktoré maďarizácii odolali, zna-
mená zámerne udržiavať presvedčenie 19. storočia o „národe bez 
šľachty“, čo je z pohľadu, že národ tvoria len jazykovo koherent-
né elity, to isté ako presvedčenie o neexistujúcom národe. Podľa 
takejto logiky by ani Petőfi nemohol byť Maďarom.
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dobrovoľne. Ale hoci by sme práve toto jeho „rozdvo-
jenie” mohli vnímať tak v Maďarsku, ako aj na Sloven-
sku ako jasný prejav našej spoločnej, v dejinách dlho 
nerozpoltenej uhorskej identity, stalo sa nám na Slo-
vensku Petőfiho maďarstvo skôr príčinou pre len ob-
časne prerušené mlčanie.

Navyše, nie je práve táto – z hľadiska odmietnu-
tia rasovej teórie „Blut und Boden“ – irelevantná sku-
točnosť tak trochu aj kľúčom k odpovedi na otázku 
o vývoji nášho, slovenského kultúrneho povedomia 
v  stáročia trvajúcom spoločnom politickom štáte? 
Alebo na ešte nepríjemnejšiu otázku, prečo sa vlast-
ne podnes slovenskému človeku lepšie darí v osvoje-
ných identitách? 

Putovanie Sándora Petőfiho Horným Uhorskom 
neponúka etnologický opis, neoznamuje, akou rečou 
s kým a kde sa zhováral, neponúka opovržlivé súdy 
o Slovákoch, ako to naznačuje Claudio Magris vo svo-
jej krásnej a slávnej knihe esejí Dunaj. 

Taliansky spisovateľ na ceste po toku Dunaja zjav-
ne čerpá znalosti o Slovensku len zo svojho stretnutia 
s Vladimírom Mináčom a z jeho teórií o „národe cha-
lúp, bez hradov“. Píše, že v jednej skladbe maďarské-
ho národného básnika Petőfiho je Slovák „vylíčený síce 
v dobrom, ale ako drotár s červeným nosom a v obno-
senej halene“.

Ľudové múzy
Nuž, kto a aký problém má s drotárom s červeným 
nosom? Pretože sám Petőfi vo svojich zápiskoch a fik-
tívnych listoch Kerényimu takto píše i o sebe: „Múzy 
nie sú konzervatívne slečny. Idú s dobou, a keďže heslo 
storočia sa volá Nech žije ľud!, aj ony zostúpili z aris-
tokratického helikónu a usadili sa v chalupách. Som 
šťastný, že i ja som sa narodil v chalupe!“ Na zosmieš-
nenie kohokoľvek sa Petőfi oveľa viac ako drotármi 
oháňa šľachticmi, aristokratmi, zemanmi; málokým 
opovrhuje väčšmi, často až s provokatívnou militant-
nosťou, ktorú poznáme napríklad z expresívnej, roz-
horčenej básne Obeste kráľov! alebo Maďarský zeman. 

Ak však vo svojom vnútri v niektorom období nao-
zaj bojoval s dilemou, čo preňho vlastne znamená „ma-
ďarský ľud“, ku ktorému tak vášnivo lipol, najlepšie sa 
to azda zračí na takých básňach, ako je vyššie uvedená 
Nížina. Akoby bol „národný“ rozpor skutočne definova-
ný približnou hranicou hornatých Horných Uhier a šírej 
dolnozemskej nížiny, do ktorej otvorenosti premietol 
ideál hrdosti obyčajného človeka, a so svojím hornou-
horským pôvodom sa musel tak trochu vyrovnať. 

„Vcelku môžem povedať, že čím väčšmi som sa blí-
žil ku Karpatom, tým viac útlaku som videl… Duša sa 
mi v takých chvíľach vracala na roviny rodnej zeme, 
kde ľudská dôstojnosť nosí hrdú hlavu vzpriamene 
i v najnižšej chatrči. Och, Horná zem! Len preto sa tvo-
je hory vypínajú až k oblakom, aby o to väčšmi bilo do 
očí, ako sa krčia tvoji obyvatelia?“

Je znepokojujúci pocit, že sa nemôžeme presved-
čiť, ako by asi Petőfi znášal pocit, že myšlienky jeho 
národnej vzbury sa definitívne zmocnili ním opovr-
hované elity a podobizňami chlapca z chalupy si vy-
zdobili salóny. Pre neho akoby pocit prináležitosti 
k  novovznikajúcemu národnému povedomiu určo-
vala najmä geografia: hory, pretože v ich úzkych stu-
dených dolinách ľudia žijú ešte biednejšie, ako pozná 
z nížiny, a klaňajú sa i vtedy, keď má on chuť burco-
vať ho na nohy. 

Apoštol z nížiny
Ale v čase, keď sa v Malom Kereši, Kiskőrösi, narodil 
malý Alexander Petrovič, bola idea dovtedy jednot-
ného „uhorstva“ prvýkrát vystavená vážnej schizme. 
Ako sa vo vlnách nasledujúcich po francúzskej revolú-
cii po celej Európe začali o svoje slobody hlásiť okrem 
meštianstva aj masy neviditeľných poddaných, idea 
národa, dovtedy podmienená stavovskou politikou 
bez ohľadu na jazyk, ktorým vysoké stavy rozprávali, 
sa otriasla v základoch.

Už nielen stav, ale aj jazyk mal determinovať poli-
tický národ. Ak mal byť teda národ maďarský, dôležité 
bolo stotožniť maďarský jazyk s vládnucimi vrstvami. 
Petőfi si vybral „maďarskú determináciu“, ako píše 
Emil Boleslav Lukáč v  doslove k  prekladu zbierky 
Apoštol z roku 1951; a maďarský jazyk povýšil na takú 
úroveň, že Heinrich Heine, ktorého mal Petőfi (hoci pí-
sal v jemu nemilej nemčine) veľmi rád, o ňom povedal: 

„My, ľudia reflexie, popri takejto rýdzej originalite zdá-
me sa ozajstnými úbožiakmi. Petőfi je básnik, ktorému 
sa môžu rovnať iba Burns a Béranger. V Nemecku ho 
nemôžem k nikomu prirovnať.” Alebo básnikov životo-
pisec Gyula Illyés sa pýta: „Čomu vďačí maďarská reč, 
že si podmanila najbásnickejšieho ducha 19. storočia?”

Pri príležitosti stého výročia Petőfiho smrti po-
važovali jeho prekladatelia do slovenčiny Ján Smrek, 
Emil Boleslav Lukáč či Ivan Kupka práve túto otázku 
za vyriešenú. Iste najmä preto, že ak mala maďarská 
strana otvorene prijať jeho nemaďarský pôvod, muse-
la sa i slovenská spoločnosť vyrovnať so skutočnosťou, 
že Alexander Petrovič si svoju maďarskú identitu zvolil 

Fo
to

: S
ilv

ia
 R

up
pe

ld
to

vá

Pamätná tabuľa 
Sándora Petőfiho na 
Námestí baníkov 
v Rožňave, kde básnik 
strávil tri noci po tom, 
čo v Plešivci vyfajčil 
cigaru, a kde počas 
volebnej noci napísal: 

„Mestom celú noc 
lomcoval strašný 
huriavk, voľby boli pred 
dverami. Aj spod okna 
mi zavše zahučal taký 
rev, že nebyť už dávno 
zachrípnutých hrtanov, 
i samo nebo by 
popraskalo. Bolo jasné, 
že krutý smäd 
povysúšal kortešantom 
gágory…“
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Nová kniha dvanástich 
rozhovorov Daniela Pastirčáka 
s majstrovsky kladenými 
otázkami Michala Oláha 
Zaskočený večnosťou 
je memoárová aj teologická. 
To, čo je v nej erazmovské, 
je hľadanie osobitého spôsobu 
myslenia a videnia skutočnosti.

✒ Dana Podracká

Daniel Pastirčák: 
Zaskočený večnosťou / 
Rozhovory s Michalom 
Oláhom
Bratislava: W Press, 2020

E
razmus Rotterdamský zaštiťuje aj program EÚ 
Erazmus +, podporujúci aktivity v oblasti vzdelá-
vania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Je aj 

kľúčom k charakteropisu kazateľa Cirkvi bratskej, bás-
nika a výtvarníka Daniela Pastirčáka. 

Svet nie je hotový
Daniel Pastirčák verne nasleduje svoje poslanie, ktoré 
si vyvolil už v mladosti: „Skutočne svojbytnú slobodnú 
osobnosť predstavoval Erazmus. Napokon ostal sám. 
Katolícka cirkev dala jeho spisy na index a Luther ho 
označil za Judáša. I ja sa v tomto zmysle cítim byť Eraz-
movec.“ (s. 145) 

Erazmov spôsob myslenia teológia označila za 
skeptickú ortodoxiu. Ono erazmovské spočíva v idei, 
že svet nie je hotový. Pastirčák ju obhajuje vo svojom 
náhľade na svet, ktorý sa ustavične vyvíja, a preto sa 
vyvíja aj naše poznanie a chápanie toho, „čo sa zjavilo 
v Kristovi“. 

Duchovné spoločenstvo Cirkvi bratskej vedie 
k tomu, aby každý jej člen/členka bol/bola otvorený/á 
novému poznaniu, vo svetle ktorého treba prehodno-
covať to, čo sme si mysleli včera. Niet hotových odpo-
vedí na všetky otázky. Za Erazmovcov pokladá aj An-
tona Srholca, Tomáša Halíka či pápeža Františka vo 
Vatikáne.

O budúcom kresťanstve
Ako kazateľ buduje mosty, spája skeptický rozum 
so  svetom nádeje tak, aby meditatívne zamyslenia 
zodpovedali kontemplatívnemu cíteniu. Vkladá do 
nich výtvarné prvky, projekcie či inštalácie. Praktizuje 
piesne z Taizé a meditatívnu hudbu, ale aj poéziu, ese-
je a teologickú literatúru. Jeho kázne dostali prezývku 
umelecké bohoslužby. Preferuje ekumenické myslenie, 
ktoré nie je doplnkom, ale podstatou posolstiev.

V  úvahách o  budúcom kresťanstve poznamená-
va: „Viem si budúce kresťanstvo predstaviť bez tra-
dičných foriem, premenené na novú reč, ktorej znaky 
dnes ešte nepoznáme.“ (s. 116) Táto vízia je podmie-
nená odhodlaním nič nepredstierať. Dôvod je pros-
tý: „Cena za predstieranie môže byť veľká. Človek 
sa môže stať necitlivým voči bytostnému účinku 

symbolov. Mechanicky si osvojí formálne znaky zbož-
nosti a umlčí tým v sebe znepokojujúce otázky. Chodí 
na prijímanie i na spoveď, no tie úkony sa mu stanú 
únikom pred Božou skutočnosťou.“ (s. 64)

Otvorená partitúra
Pastirčákove bohoslužby sú novátorské a zaujímajú 
nielen veriacich z okruhu Cirkvi Bratskej, ale aj umel-
cov a vedcov, kultúrnych pracovníkov; hudobníkov, 
spisovateľov, výtvarníkov či performerov, hľadajú-
cich duchovné zázemie. V  charizmách oslobodzo-
vania sa umením je možné chápať vzťah k Bohu ako 
otvorenú partitúru, ako moderný spôsob záznamu hu-
dobnej myšlienky: „Takto si predstavujem vzťah Boha 
k svetu, ktorý tvorí – ako otvorenú partitúru. Určil pár 
princípov, to, čo v rámci tých princípov zahráme, však 
nechal na nás – takže i my sme spolutvorcami Božej 
hudby.“ (s. 78) 

To je jeden z  jeho pohľadov na budovanie eku-
menickej teológie, ku ktorému si prizval priateľov na 
dlhé trate: Juraja Kušnierika, Juraja Sýkoru a ďalších. 
Pastirčák si uvedomuje, že všetky, vrátane jeho akti-
vít postupne oslabnú a premenia sa v nič. Zatiaľ však 
neúnavne pokračuje, uvedomujúc si, že charizmy sú 
neprenosné. Nedajú sa dediť ani odovzdať ako prie-
vozníkovo veslo či štafetový kolík. Charizmy sú darmi 
Ducha, sú od Boha, ale aj od ľudí.

Systémové zlo
Konflikt súčasného sveta Pastirčák chápe ako spor 
otvoreného a uzavretého pôsobenia viery: „Tam, kde 
v cirkvi autorita úradu plne nahradila autoritu chari-
ziem, cirkev umiera, stáva sa iba mŕtvou inštitúciou.“ 
(s. 120) 

Preto aj dnešný spor medzi líniou pápeža Františ-
ka a líniou konzervatívnych biskupov vníma ako spor 
otvoreného a  uzavretého systému: „Keby mi pred 
dvadsiatimi rokmi niekto povedal, že príde doba, keď 
sa najkonzervatívnejší katolíci postavia proti svojmu 
pápežovi a zástupcovia iných cirkví, osobnosti verej-
ného života budú brániť pápeža, považoval by som to 
za zlý vtip.“ (s. 148) Podľa Pastirčáka pápež František 

„stavia milosť nad články tradovaného učenia i nad 
zákon tak, ako to robil Ježiš evanjelia.“ (s. 192) 

Nielen spoločnosť, aj cirkev je polarizovaná. Za 
hlavnú príčinu tohto stavu v zhode s Františkom po-
važuje klerikalizmus. Zachovať ho chcú konzervatív-
ci. Klerikalizmus je však „systémové zlo“.

Buďte pozdravení!
Pastirčák sa domnieva, že liberálna teológia sa ocitla 
v slepej uličke. Z klerikalizmu pramenia aj korupčné 
a sexuálne škandály katolíckej cirkvi. Pastirčák zaují-
ma postoj aj k homosexuálom: registrované partner-
stvá áno, zmena definície manželstva ako zväzku muža 
a ženy – nie. 

Kniha sa číta znamenite, je to ako prijať miesto 
v arche a nechať sa unášať tokom myšlienok, skúse-
ností aj intimity súkromia. Vysoko ju oceňujú Tomáš 
Halík, autor predslovu, aj rabín Míša Kapustin. Inte-
resantný je aj fotografický príbeh Borisa Németha, za-
chytávajúci proces holenia hlavy i brady, rituálu, ktorý 
Pastirčák vykonáva raz ročne.

Buďte pozdravení, Erazmovci. Minulí, súčasní aj 
budúci. 

Dana Podracká (1954)
Poetka, esejistka, 
autorka kníh pre mládež. 
Vedie oddelenie 
domácich projektov 
v LIC. Naposledy jej 
vyšla zbierka poézie 
Paternoster (Skalná ruža, 
2018), eseje Hlbiny 
slovenskej identity 
(Marenčin PT, 2020) 
a rozprávková kniha 
Strážca zadných dvier 
(Perfekt, 2020).
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Veronika Dianišková 
(1986)
Poetka, rozhlasová 
publicistka. Pôsobí 
v Rádiu Junior v RTVS.
Je autorkou niekoľkých 
zbierok poézie: Labyrint 
okolo rúk (2007), Zlaté 
pávy sa rozpadnú  
na sneh (2014), Správy 
z nedomovov (2017). 
Vo vydavateľstve Modrý 
Peter jej vlani vyšla  
kniha pre deti Pirátske 
rozprávky.

N
ajznámejšia autorka detektívnych románov i po-
viedok, ktorej knihy boli a sú najpredávanejšie 
na svete hneď po Biblii (aspoň sa tak v kuloároch 

vravieva), napísala aj vlastnú autobiografiu. Príjemné 
čítanie plné drobnokresby, v ktorom Agatha Christie 
opisuje svoj svet, ale tu a tam predsa len čosi zamlčí 
alebo prehltne, vyšla pod názvom Môj životopis v slo-
venčine už v roku 1986 vo vydavateľstve Smena. 

Z kníh, ktoré priamo mapujú životné obdobia tejto 
spisovateľky, máme k dispozícii aj jej korešpondenciu 
z cesty okolo sveta, ktorú absolvovala so svojím prvým 
manželom Archiem Christiem. Rozsiahla publikácia 
plná fotodokumentácie dnes už miznúcich alebo cel-
kom zmenených častí sveta vyšla v redakcii spisovateľ-
kinho vnuka Mathewa Pricharda až v roku 2012. Tento 
zaujímavý knižný dokument preložil do češtiny Jan 
Čermák v roku 2014. 

Okrem spomínaných kníh, ktoré nám otvárajú 
cestu do turbulentného života spisovateľky naprieč 
20. storočím, máme k dispozícii niekoľko neautorizo-
vaných životopisov, ktoré viac-menej kompilujú staré 
známe fakty. Ich autori či autorky sa zameriavajú na 
skutočnosti, ktoré sama spisovateľka chcela zamlčať, 
a sú charakteristické skôr snahou o senzáciu, než sku-
točným vhľadom do autorkinej tvorby. 

Marketingová značka
V posledných rokoch rodina Agathy Christie, ktorá 
bola dlho veľmi opatrná s ohľadom na súkromie dnes 
už nežijúcej spisovateľky, obrazne povedané, otvára 
dvere. Vznikajú nové seriálové adaptácie diel, ktoré 
nikdy predtým neboli sfilmované (v roku 2021 by sme 
sa mohli dočkať napríklad seriálu podľa knihy Nako-
niec príde smrť). Rozmohli sa filmové verzie Poirotov, 
Slečien Marplových a i. Z Agathy Christie sa stala mar-
ketingová značka a záujem o osobu autorky detektívok 
v posledných rokoch neprestáva narastať. 

V češtine vyšli v roku 2019 preklady dvoch romá-
nov, ktoré Agatha Christie napísala pod pseudonymom 

Citlivá biografia 
Agathy Christie 
Rozsiahly Životopis Agathy 
Christie z pera Janet Morgan je 
doteraz jediný, ktorý bol schválený 
a pripravovaný aj v spolupráci 
so spisovateľkinou rodinou. 
Takmer 450-stranová publikácia 
rozoberá tie stránky tvorby 
a pracovného života spisovateľky, 
o ktorých inde nájdeme len málo 
zmienok. 

✒ Veronika Dianišková 

Janet Morgan: Agatha 
Christie – Životopis
Preklad: Katarína 
Bukovenová
Preklad básní: Jana 
Kantorová-Báliková 
Bratislava: Slovart, 2020

Mary Westmacott (Nedokončený portrét a Odloučení 
z jara) a v slovenčine práve vyšiel rozsiahly Životopis 
Agathy Christie – doteraz jediný, ktorý bol schválený 
a pripravovaný aj v spolupráci so spisovateľkinou rodi-
nou. Biografiu napísala britská historička, spisovateľka 
a publicistka Janet Morgan už v roku 1984, v sloven-
čine vyšla na sklonku roku 2020 v Slovarte v preklade 
Kataríny Bukovenovej a Jany Kantorovej-Bálikovej 
(poézia). Spája sa aj so 130. výročím narodenia najsláv-
nejšej detektívkarky všetkých čias.

Vedecky aj osobne
Takmer 450-stranová publikácia naozaj rozoberá tie 
stránky tvorby a pracovného života Agathy Christie, 
o ktorých inde nájdeme len málo zmienok. Janet Mor-
gan mala prístup k autorkiným záznamom a rozprá-
vala sa aj s  jej priateľmi a  rodinou, preto dokázala 
vystopovať a uviesť na pravú mieru i udalosti, ktoré 
opomenula sama Christie (napríklad, v Mojom životo-
pise nesprávne uviedla rok smrti brata Montyho). 

Kniha je teda zaujímavým čítaním nielen pre tých, 
ktorí sa o Agathu Christie zaujímajú, ale aj pre odbor-
nú verejnosť (pedagógov či publicistov), ktorí potre-
bujú materiál o procese tvorby detektívok, o živote 
uprostred vykopávok v Nimrúde či o živote v Anglic-
ku počas dvoch svetových vojen a medzi nimi. Úda-
je, ktoré Janet Morgan veľmi podrobne vyhľadávala 
(často objasňuje aj ich zdroje a upravuje všeobecne 
uznávané nepresnosti), sú veľmi podrobné. Autorka 
s nimi pracuje až minucióznym (pre čitateľa občas tro-
chu vyčerpávajúcim) spôsobom. Neostane nič, čo by 
nebolo povedané. Biografiu dopĺňa rozsiahly register, 
občasné poznámky pod čiarou a množstvo fotografií. 
Autorka biografie kombinuje vedecký prístup s prí-
stupom osobným – ako historička neúprosne pracuje 
s faktmi namiesto dohadov a dojmov, ponára sa však 
aj do spleti vzťahov a súradníc, ktoré sa nezaobídu bez 
interpretácie: Dôkladnejšiu prácu o tvorbe a živote 
Agathy Christie však nenájdeme.

Najväčší prínos
Janet Morgan postupuje chronologicky. Začíname 
Agathiným detstvom, vzťahom s rodičmi a súrodenca-
mi, pokračujeme mladosťou, počiatkami písania (kto 
tušil, že Agatha Christie písala aj poéziu, a vôbec nie 
zlú?), prvým manželstvom. Táto časť knihy je pre znal-
cov života budúcej slávnej detektívkarky možno príliš 
podrobná. Morgan často čerpá z korešpondencie, kto-
rú Agatha Christie intenzívne viedla počas svojej cesty 
okolo sveta, a z jej autobiografickej knihy. Ak však či-
tatelia a čitateľky držali v rukách publikácie Agathy 
Christie Veľká výprava či Môj životopis, prvá tretina ak-
tuálneho Životopisu bude pre nich čímsi, čo už čítali. 
Nájdeme tu niekoľko upresnení, detailnejšie popisy 
súdobej situácie či podrobnejšie (literárne) zobraze-
nia Agathiných domovov, ale v skutočnosti budeme 
mať dojem, že sme toto celé už kdesi počuli. 

Najväčším prínosom Životopisu je popis obdobia, 
ktoré sa začína Agathiným rozvodom. V knihe Môj 
životopis totiž autorka detektívok popisuje veľmi dô-
sledne svoje detstvo a prvé manželstvo, ale život po 
rozvode a stretnutí s Maxom Mallowanom, ako aj roz-
mach jej tvorby zaberá len menšiu časť tejto autobio-
grafie. V publikácii Janet Morgan sa to otočilo. Kniha 
sa stáva aj pre znalcov života Agathy Christie zaují-
mavou, keď sa životopiskyňa ponorí do zlomových 
udalostí v živote spisovateľky – smrti matky Clary, roz-
padu manželstva, následnej straty motivácie a sily písať 
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poskytol živnú pôdu pre ďalšie knihy, ale aj ona toho 
mnoho poskytla svetu archeológie. Morgan hovorí o jej 
prínose pre archeologické tímy v rámci dokumentácie, 
ale i pre to, čomu sa dnes hovorí keramikárstvo – rozu-
mela starobylej keramike a rozbité keramické nálezy 
dokázala zreštaurovať. 

Dnes už, samozrejme, archeológovia pracujú inak, 
v tej dobe však Agatha Christie povýšila svoju záľubu 
na vysokú – mohli by sme povedať, že až poloprofesio-
nálnu – úroveň. Pečať archeológie neostala len v jej 
knihách, ale aj vo vede samotnej. Skrátka, odviedla 
podstatnú prácu ako členka archeologického tímu. 
Sama by so svojou skromnou povahou tento prínos 
nikdy nepriznala, a tak sa mohol objaviť až v knihe, 
ktorú o nej napísal ktosi iný. 

Divadlo a rozhlas
Ďalšou časťou tvorby Agathy Christie, ktorá je menej 
známa, je jej kontakt s divadlom. Morgan odviedla dô-
kladnú prácu práve skúmaním tejto časti jej života. Dô-
sledne sa venuje tomu, ako spisovateľka postupovala 
pri dramatizáciách svojich príbehov, ako sa jej písanie 
pre divadlo rozvíjalo a profesionalizovalo, čo ju rozču-
ľovalo a ako si uvedomovala obmedzenia literárneho 
textu i divadla. Podobne životopiskyňa zotrela prach 
z ďalšej sféry – z Agathinej práce pre rozhlasové vysie-
lanie. Na jednom detektívnom seriáli spolupracovala 
Christe s kolektívom vtedy najpopulárnejších autorov 
detektívok a podnet na písanie pre rozhlas vtedy do-
stala od Dorothy Seyersovej – ďalšej významnej autor-
ky detektívok (mimochodom, s nemenej zaujímavým 
životným príbehom, ako bol ten Agathin).

Okrem neznámych či menej známych sfér zo živo-
ta Agathy Christie sa Morganová venuje aj priblíženiu 
jej života v konkrétnom období 20. storočia. Čítame tu 
teda nielen o živote slávnej spisovateľky, ale aj o tom, 
ako reflektuje a mení svoju tvorbu v závislosti od skú-
seností, ktorými svet práve prechádza. Predovšetkým 
ide o dve svetové vojny (nezabúdajme, že aj slávny 
Poirot, ktorý časom autorke liezol poriadne na ner-
vy, bol belgický utečenec), skúsenosti z ošetrovania 
i práce v lekárni, strach o najbližších, ale i špionážne 
príbehy na pozadí vojnových čias. Romány o slečne 
Marplovej zas zrkadlia obdobie, keď identita ľudí žijú-
cich na anglickom vidieku mohla byť nejasná, pretože 
sa ju snažili v dôsledku vojnových konfliktov z rôznych 
dôvodov ukrývať. Poslednou veľmi zaujímavou strán-
kou životopisu je rozpletanie klbka vzťahov a inšpirá-
cií – Janet Morgan nám približuje predobrazy príbehov 
a motívov v detektívkach Agathy Christie, odhaľuje re-
álne postavy na pozadí tých fiktívnych. 

Publikácia nebulvarizuje, ale vzťahy neobchádza. 
Nájdeme tu útržky listov, rozhovorov a súkromných 
poznámok Agathy Christie, ktoré boli doteraz pre slo-
venskú verejnosť tajomstvom. Pretože život aj dielo 
najslávnejšej autorky detektívok bol pestrý a dynamic-
ký a obsahoval viacero výrazných zlomov a odbočiek, 
môžeme ho čítať lineárne – od Agathinho narodenia 
až po jej pohreb. Ale môžeme si celý príbeh servírovať 
aj podľa nálady a čítať jednotlivé kapitoly ako uzavretý 
celok. Publikácii sa možno v prvej časti dá vyčítať re-
dundancia či príliš veľká drobnokresba, ktorá miesta-
mi pôsobí únavne. Vedeckej a  historickej stránke 
textu by tiež pomohol dôslednejší poznámkový aparát. 
Je to však biografia skrz naskrz prepracovaná, dôsled-
ná, napísaná s veľkým citom a zohľadňujúca mnoho 
(známych, menej známych, ale aj úplne neznámych) 
skutočností. 

a psychického i fyzického zrútenia, ktoré vyvrcholilo 
dnes už legendárnym „príbehom“ – zmiznutím autorky. 

Morgan objasňuje toto Agathino skratové konanie 
aj prostredníctvom vedeckých výskumov. (Preklada-
teľka Katarína Bukovenová príznačne dodáva, že kniha 
vyšla v 80. rokoch. Odvtedy neurovedy v tomto sme-
re ešte pokročili.) Niekoľkodňové zmiznutie Agathy 
Christie bolo v  priebehu rokov terčom špekulácií. 
Stalo sa fenoménom i hádankou. Spisovateľka ani jej 
rodina toto konanie nikdy neobjasnili a to pôsobilo 
ešte tajomnejšie. Vo svetle Životopisu Janet Morgan 
sa dozvedáme, že ho asi ani objasniť nedokázala. Na 
motívy „zmiznutia“ vznikol aj špekulatívny televízny 
seriál. Morgan neobchádza v životopise ani takéto fakty 
a podopiera ich rokom nakrúcania či menom režiséra. 
Opäť teda nejde len o popis situácie, ale o presné na-
rábanie s faktmi.
 
O čom len tušíme
Od momentu, ako Agathina dcéra Rosalind začne na-
vštevovať internátnu školu, cez Agathino stretnutie 
s jej budúcim manželom – archeológom Maxom Mallo-
wanom a rozmachom spisovateľkinej tvorby doslova do 
všetkých svetových strán sa síce dozvedáme aj z jej au-
tobiografie, ale určite oveľa obmedzenejšie než v pre-
klade Životopisu. 

Historička nasvecuje život spisovateľky aj z tých 
perspektív, o ktorých len tušíme. Vďaka archeologic-
kým cestám Maxa Mallowana sa Christie dostala na 
mnohé, vtedy jedinečné archeologické lokality. Na-
učila sa fotografovať. Svoju záľubu tak uplatnila pri 
dokumentovaní archeologických nálezov. Pretože sa 
vždy živo zaujímala o všetko nové, svet archeológie jej 
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Morgan hovorí 
aj o prínose 
Agathy 
Christie pre 
archeologické 
tímy – rozbité 
keramické 
nálezy 
dokázala 
zreštaurovať.
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v roku 1922. 
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Pišťankovsky 
výrazný debut
Koncom kovidového roka 2020 
vyšiel debutový román 
neznámeho slovenského autora 
Michala Franku Na brehu 
spieva dav, ktorý si, podobne 
ako Rivers of Babylon 
pred tridsiatimi rokmi, zaslúži 
označenie výnimočný.

✒ Dado Nagy

A 
hoci tieto romány ani nemôžu byť protikladnej-
šie, spája ich nielen prepracovanosť a rozprávač-
ská suverenita, ale aj naliehavosť a metaforickosť, 

s akou charakterizujú svoju dobu. 

Na brehu Rivers of Babylon spieva dav
Kým Pišťankov Rivers od Babylon bol maskulínne ro-
bustný, drsne fanfarónsky a  hravo vtipný, román 
Michala Franku je intelektuálne analytický, decent-
ne elegantný, hlboko senzitívny a kompozične vyvá-
žený. Chýba mu coolová provokatívnosť, no zaujme 
umeleckými a intelektuálnymi kvalitami. Čiže vlast-
nosťami, absenciu ktorých Pišťankovmu románu ke-
dysi kritici najväčšmi vyčítali. 

Rozdielnosť oboch diel sa prejavuje takmer vo všet-
kom – v postavách, jazyku i v dialógoch. Na rozdiel 
od Pišťankových „primitívnych dravcov“, fungujúcich 
na princípoch prvej signálnej sústavy, sú hrdinami 
Frankovho románu najmä príslušníci intelektuálnej 
strednej vrstvy. A najmä – zásadný rozdiel je v tom, ako 
rozdielne obaja autori pristupujú k téme násilia.

To, čo tieto dva výrazné debuty aj napriek všetkým 
rozdielom spája, je mrazivá výstižnosť, s akou nazna-
čujú budúci spoločenský vývoj. Nehovoriac o literár-
nej kvalite, výrazne vystupujúcej nad priemer domácej 
literárnej produkcie. 

Témou románu Na brehu spieva dav je zobrazenie 
viny, spoločenského odsúdenia (lynču) a manipulá-
cie sociálnymi sieťami na pozadí radikalizujúcej sa 
spoločnosti, ktorá sa v mene pravdy, práva a spravod-
livosti čoraz väčšmi uberá cestou otvoreného násilia. 
Nemenej dôležitým motívom je však aj vyjadrenie 
prebúdzajúcej sa „ženskej sily“ a ženského vnímania 
sveta. Nejde ani tak o prvoplánovú manifestáciu fe-
ministických postojov, skôr o výsostne ženský aspekt 
vnímania násilia z pozície fyzicky slabšieho. 

Zločin, trest a YouTube
V centre románu je útok mladej ženy – docentky Bar-
bory Palúšovej, ktorá zo strachu z eskalovaného nási-
lia za bieleho dňa pripraví o život arogantného vodiča 

Dado Nagy (1970)
Moderátor a literárny 
publicista, vydal knihu 
Slepačie polievky 
pre otr(h)lých (Sofa, 1996) 
a so spisovateľom 
Petrom Krištúfkom dielo 
Rota pomalého nasadenia 
(LCA, 2006).

Michal Franka: Na brehu 
spieva dav
Bratislava: Ikar, 2020

sťahovacieho auta. Jej šokujúci akt obrany je neadek-
vátny, no nikto z „rozhorčených sudcov“ netuší, že 
v minulosti sa pred očami vlastnej dcéry sama stala 
na verejnosti terčom násilia. 

Barbora svoj čin zakončí tým, že sa na nehybné 
mužské telo vymočí, keďže si v podvedomí nesie pred-
stavu, že takto pokorený nepriateľ jej už nemôže ublí-
žiť. Celá udalosť je zachytená na kamere a okamžite 
sa stane vďačným mémom pre médiá a sociálne siete. 
Množia sa vulgárne odsudzujúce komentáre a hoci 
nikto nepozná úplnú pravdu o príčinách skutku, me-
diálna poprava mladej ženy ovplyvní nielen súdnu 
dohru jej prípadu, ale má aj ďalšie fatálne následky. 

Autor postupne odhaľuje prehistóriu celej udalos-
ti z pohľadu viacerých hlavných aj vedľajších postáv. 
Ukazuje ich motivácie, sociologické, rodinné a psy-
chologické pozadie. Súčasne v kontexte známych diel 
svetovej literatúry (Dostojevského, Andrejeva, Dürren-
matta) otvára etické a filozofické otázky viny a tres-
tu. Jedna z postáv – mladý muž z južného Slovenska 
Kamil Révay – konštatuje: „Už viem, že pravda síce nie 
je z plastelíny, ale má viac tvárí a tebe sa vždy ukáže 
len tá časť, na ktorú zo svojho miesta dovidíš.“ (s. 222)

Obe ústredné postavy – Barbora aj Kamil – majú 
silnú osobnú skúsenosť s mediálnym lynčom. Kamilo-
vi na základe nešťastnej súhry zlých okolností tesne po 
skončení štúdia odoberú vysokoškolský diplom a za 
jeho mediálnou vivisekciou stála po spravodlivosti 
volajúca Barborina sestra, novinárka Táňa. 

Radšej ďaleko od masy
Fatálna skúsenosť s nenávisťou davu je u oboch postáv 
katalyzátorom ich osobnostného prerodu, hoci u kaž-
dého z nich má, paradoxne, úplne inú podobu. Barbo-
ra vďaka nej prelomila svoj celoživotný strach a Kamil 
sa stal, naopak, rezervovanejším vo vyjadrovaní vlast-
ných vyhranených postojov a imúnnym voči masíro-
vaniu jeho národnostnej identity. 

„Na to, čo sa na Slovensku deje, sa budem pozerať 
už len z diaľky, aj mentálnej. Keby bolo niečo ako tretí 
breh, tak z tretieho brehu. Akože nie som ani na jednej 
strane. Lebo ja budem ťažko fandiť internetovým lyn-
čom, nech majú akúkoľvek podobu.“ (s. 216)

Cesta do pekla viacerých postáv je dláždená na-
pohľad tými najšľachetnejšími úmyslami. Relatívnosť 
toho, čo považujeme za nespochybniteľnú pravdu, de-
monštruje autor najčastejšie v silných konfrontačných 
rozhovoroch svojich postáv. Osobné konflikty a etické 
dilemy zobrazuje Michal Franka v kontexte radikalizu-
júcej sa spoločnosti po pandemickej kríze a hybridnej 
občianskej vojne na južnom Slovensku. 

Debutujúci autori sa spravidla snažia dostať do 
svojich diel kompletný sumár vlastnej životnej skúse-
nosti – a do veľkej miery to platí aj pre román Na brehu 
spieva dav. Meno autora Michal Franka je pseudony-
mom a jeho pravá identita nie je známa. Obdivuhodný 
rozhľad však nepredviedol samoúčelne, ale prísne ho 
podriadil svojej silnej téme. 

Debutový román Michala Franku je výnimočným 
dielom pre vnímavých čitateľov a určite stojí za pozor-
nosť a prečítanie. 

„Nič vy neviete 
o tom, ako to 
vyzerá, keď ľudí 
chytí besnota.“ 
(Michal Franka: 
Na brehu spieva 
dav, s. 140)
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Podrackej 
ponor do hlbín
V osobe Dany Podrackej 
sa koherentne snúbi tvorkyňa 
rozprávkových príbehov pre 
deti, poetka a v neposlednom 
rade esejistka.

✒ Mária Pavligová

Dana Podracká: Hlbiny 
slovenskej identity
Bratislava: Marenčin PT, 
2020

P
sychologicko-filozofický ponor, neopomínajúci 
metafyzické aspekty života, sa tentoraz dotýka 
nepoznaných (či málo poznaných) zákutí sloven-

skej identity.

Hlbinné otázniky
A práve otázku sebaidentifikácie možno považovať za 
jednu z kľúčových v Podrackej tvorbe. Vo svojej naj-
novšej knihe esejí Hlbiny slovenskej identity mení 
však jej kulisy, k uchopeniu témy, k ukotveniu vlast-
ných myšlienok a interpretácií si „pomáha“ odkazmi 
na rozprávky, Bibliu či mytológiu. A napriek prvotné-
mu pocitu pomerne „tvrdého orieška“ sa kniha v pro-
cese čítania plynule rozvinie do pestrej a zmysluplnej 
skladačky, do ktorej svojím dielikom zapadne azda 
každý jej čitateľ.

Ako sa prenášajú mentálne obrazy z generácie na 
generáciu, uchovávajú sa vedomé či nevedomé infor-
mácie v jednotlivcovi aj komunite? Akú rolu zohráva 
identita v ľudských dejinách? Čo definuje tú našu, slo-
venskú – v čom sa uchovala pre nás a našich potomkov, 
aké veľké sú jej zranenia? 

To sú Podrackej hlboké otázky tvoriace kostru jej 
zamyslení nad hlbinnými témami, zrkadliacimi sa 
i v príkladoch hĺbavých spisovateľských ikon našej 
národnej literatúry (Tatarka, Hviezdoslav, Dobšinský). 
Opodstatnenosť a dôležitosť zmienených otáznikov 
treba vyzdvihnúť aj (a možno práve najmä!) v súčasnej 
pohnutej dobe: „Ak v nej (v prítomnosti – pozn. M. P.) 
prevažuje duch spriaznenosti, empatie a vzájomného 
porozumenia, identita ako transcendentálna hodno-
ta sa upevňuje, má potencialitu rozvíjať sa do vyšších 
dimenzií, do obsiahlejších štruktúr. Ak v  nej však 
prevláda duch upodozrievania, nezdravej kritickosti 
a negatívneho vnímania spoločnosti, spoločenstvo sa 
dvojí, triešti sa jedno a negativita dosahuje taký stupeň, 
že už nie je konzumovateľná.“ (s. 166)

Duchovné dedičstvo
Spoločnosť sa identifikuje cez skúsenostnú množi-
nu, do nej patria tradície, zvyky, rituály, duchovné 
vzostupy aj zranenia a v neposlednom rade jazyk. Ten 
v našom prípade úzko súvisí s vierou – základ sloven-
skej identity podľa Podrackej slov položili Konštantín 
a Metod svojím príchodom na Veľkú Moravu, keď sa 
viera a jazyk stali neoddeliteľnými. 

Prebúdzajúca sa identita však „doplatila“ na zra-
nenie spôsobené núteným odchodom solúnskych bra-
tov a opakovane doplácala aj o mnoho storočí neskôr, 
a to práve skrz jazyk znehodnocovaný ponemčovaním, 
maďarizáciou, degradovaný ideologickou propagan-
dou. Každá z generácií sa musí vyrovnávať so zraňu-
júcou trýznivou skúsenosťou – udalosťou, ktorá je 

„nástrojom verejných i súkromných zranení, miestom 
spojenia životov jedincov s dejinami“ (takýmto zrane-
ním bol napr. pre Dominika Tatarku rok 1968, z ktoré-
ho sa o pár rokov nato spovedá Sám proti noci).

Rovnako intenzívne zarezonuje pasáž knihy na-
zvaná Evanjelium podľa Hviezdoslava, v ktorej Podrac-
ká interpretuje Básne biblické (Kain, 1892; Agar, 1882; 
Sen Šalamúnov, 1900; Ráchel, 1891; Vianoce, 1897), 
Hviezdoslavom do starogréckej drámy prepísaný bib-
lický príbeh bratovraždy – prijatia nezákonného syna 

– rozpojenia eroticko-mystického páru – vraždy nevi-
niatok – príchodu Božieho dieťaťa. 

V hlbinách Hviezdoslavovej identity autorka odha-
ľuje ranu spôsobenú vymieraním duchovného života: 

„Básnik, obklopený spletitými kruhmi duchovné-
ho meštiactva ľudí, neschopných vidieť hĺbku kvôli 
priemernosti vlastných životov, zraňovaný tým, že 
sa kladie čoraz väčší dôraz na narastanie hmotného 
blahobytu, zatiaľ čo sa zabezpečovaním dostatku po-
hodlia pozemského života stráca príťažlivosť nadpo-
zemského, neprestával s básnením.“ (s. 134) Naopak, 
prostredníctvom svojich slov lieči, nimi sa čoraz hlbšie 
zakoreňuje do našej slovenskej, národnej identity. 

Rozprávky, symboly a súčasnosť
Prostriedkom rozpoznávania seba, sveta či druhých 
sú v  autorkinom ponímaní archetypy. Ich takmer 
bezodným zdrojom sú pre Podrackú prostonárodné 
rozprávky, na ktorých celý život pracoval Pavol Dob-
šinský. Archetypy Dobšinského rozprávkových postáv 
tvoria hlbinu nášho sveta, sú sondou do kolektívnej 
duše: „Rozprávková postava, záporná či kladná, je 
psychický segment opakujúcich sa životných situácií, 
úskalí, úloh a zážitkov človeka, ktoré vytvorili typ (ar-
chetyp) vzorca prežitia.“ (s. 70) Po ňom ako po pomôc-
ke siahame v (zdanlivo) bezvýchodiskových situáciách 
vlastného bytia, pri pocitoch neistoty, nevedomos-
ti, ohrozenia. Aj vďaka Zlatej priadke či najdúchovi 
Plavčíkovi nachádzame liek na vlastné zranenia, vy-
rovnávame sa s polaritou sveta, ktorým sme obklopení. 

Podracká tiež číta znaky na krasliciach z Polich-
na, odhaľuje ich kozmológiu a interpretuje jednotlivé 
symboly reprezentujúce kozmický, duchovný i ľudský 
svet – pritom neopomína práve archetypy, tradície či 
vieru našich predkov. Naproti tomu poodkrýva aj feno-
mén súčasnosti, akým je virtuálny priestor spolu s jeho 
maskami, ktoré „poskytujú ochranu pred zraneniami 
vonkajšieho sveta, umožňujú však zároveň zraňovať 
tých druhých bez konfrontácie tvárou v tvár“. 

Napriek anonymite a ničím neobmedzovanej slo-
bode s nasadenou virtuálnou maskou je podľa autor-
ky už len krok k povrchnosti, konzumu, komerčnosti 
kultúry. Pôsobí na naše vnútro a bráni v prirodzenom 
a zdravom hľadaní identity (individuálnej či tej ko-
lektívnej), ktorá je jednou zo základných hodnôt spo-
ločenského významu: „Bez identity niet legitimity 
jednotlivca ani spoločenstva, niet legitimity národa, 
kultúry a štátu.“ (s. 145) 

Mária Pavligová (1986)
Novinárka a redaktorka. 
Vyštudovala slovakistiku 
na FiF UK v Bratislave, 
ďalej sa štúdiu modernej 
slovenskej poézie 
venovala v rámci 
doktorského štúdia na 
Filozofickej fakulte 
Karlovej univerzity 
v Prahe. Okrem poézie 
sa cíti doma tiež 
v rozprávkových knižkách. 
Žije vo Vysokých Tatrách, 
kde aj vedie periodikum 
Tatranský dvojtýždenník.

Aj vďaka 
Zlatej priadke 
či najdúchovi 
Plavčíkovi 
nachádzame 
liek na vlastné 
zranenia, 
vyrovnávame 
sa s polaritou 
sveta, ktorým 
sme obklopení. 
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René sa vracia
Prvý raz ho na Slovensko priviedol 
Bajza, potom Feldek a teraz 
Eugen Gindl vo svojej knihe 
Zaživa v Tramtárii, ktorá vyšla 
vo vydavateľstve F. R. & G. 
Podľa potrieb autorov má René vždy 
inú podobu; teraz je to vzdialený 
potomok baróna Münchhausena 
so slovenskými koreňmi a do 
nevábnej krajiny svojich predkov 
sa vracia ako špión. 

✒ František Hruška

V
ybral si ho utajený hodnostár Únie Don Varlet, 
ktorý si prostredníctvom takýchto prieskumníkov 
vytváral obraz o budúcich členoch EÚ. René sa na 

túto úlohu dal preto, lebo sa zaľúbil do veselej a bez-
starostnej slovenskej brigádničky Euridiky, ktorá mu 
povedala: „Strašne ťa ľúbim, ale dám ti, až keď si ma 
nájdeš na Slovensku.“ Spoločníka pri putovaní mu robí 
ľahko skeptický domorodec Van Stiphout.

Recept na halászlé 
Reného príchod na Slovensko sa začína v Heinburgu, 
lebo tam sa končila púť štvrť milióna Slovákov v roku 
1989, aby sa pozreli na Devín z druhej strany hranice, 
čo mali štyridsať rokov zakázané. Preto tam vstúpili 
ako do zasľúbenej krajiny, kde sa však na nich díva-
li skôr s nedôverou. 

V obchodoch sa objavili nápisy „Nekradnúť“, ale 
keď v nich zistili, že im tí noví návštevníci pekne zvy-
šujú obrat, vymenili to za „Hovoríme po slovensky“. 
V čase Reného návštevy už bolo toto všetko minulos-
ťou, vzrušené debaty sa premenili na „jalové výmeny 
názorov rovnako zmýšľajúcich“ a  dialóg nahradili 
neplodné polemiky.

O zložitom spolužití národností na území Žitného 
ostrova informuje Pišta Horváth, potomok chorvát-
skej rodiny Živkovič-Horváth, ktorá sa asimilovala 
v okolitej maďarskej komunite, no po druhej svetovej 
vojne sa reslovakizovala, Pištovi synovia sa oženili so 
Slovenkami, dcéra si vzala Maďara. Cítia sa tu doma. 
Jeho recept na halászlé je podľa Van Stiphouta možno 
aj návod na spolužitie: „Čím viac druhov rýb, tým lep-
šie halászlé.“ (s. 61) Ale dejiny tohto územia, uložené 
v hlavách jeho obyvateľov, takú optimistickú odpoveď 
nepripúšťajú. Maďari a Slováci vidia minulosť svojich 
krajín odlišne, preto na veľa otázok odpovede meškajú.

Skutočnosť ako prelud
Eugen Gindl nazval svoju knihu Zaživa v Tramtárii 
satirickou reportážou, preto po prekvapujúcej vsuv-
ke o kravate komisára Verheugena a frivolnej kapitol-
ke o Euridikinej peep-show môže nasledovať rozhovor 
s  popredným intelektuálom, ktorý má také zložité 

František Hruška (1944)
Literárny historik 
a prekladateľ. Pôsobil 
na univerzitách 
v Neapole, Ríme a Moskve, 
ale aj na slovenskom 
veľvyslanectve v Ríme. 
Sústavne spolupracoval 
s Katedrou romanistiky 
na FiF UK v Bratislave, 
ktorú viac rokov aj viedol. 
Venuje sa talianskej 
literatúre, dejinám 
a kultúre.

Eugen Gindl: Zaživa 
v Tramtárii
Ivanka pri Dunaji: 
F. R. & G., 2020

meno, že ho Van Stiphout musí Renému napísať ver-
zálkami, keď ho ten chce uviesť vo svojej správe Do-
novi Varletovi.

Referuje v nej, ako ho Van Stiphout neraz upozor-
nil, že Slováci neveľmi dôverujú prítomnosti, lebo sú 
presvedčení, že to, čo prežívajú, je iba akýmsi pred-
stavením, „pričom pravá skutočnosť sa skrýva kdesi 
v globálnom zákulisí. Táto skepsa je podľa neho pas-
cou, z ktorej aj tá najhmatateľnejšia skutočnosť vyzerá 
ako prelud, alebo – ako to najčastejšie označujú – ,ojeb‘. 
(Toto slovo nedokážem presne preložiť)“. (s. 95)

Nikto sa ho, napríklad, nepýtal na udalosti z konca 
roku 1989. Má dojem, že po trinástich rokoch už túto 
tému pretriasajú iba intelektuáli a aj tí sa v názoroch 
na ňu zriedka zhodnú. „Nevedia sa dohodnúť na tom, 
či to, čo s takou eufóriou prežívali, bola naozaj revolú-
cia alebo iba „vynegociovaná zmena režimu“, utajený-
mi rokovaniami pripravený prevrat, do ktorého bola 
prefíkane vtiahnutá verejnosť, aby udalosti v priamom 
televíznom prenose nadobudli charakter „všeľudovej 
vzbury“ proti komunistom. Napokon, kto je autorom 
etikety „nežná“ (či jeho západného pendantu „zama-
tová“), ktorá túto revolúciu premenila na sugestív-
nu ochrannú značku na svetovom mediálnom trhu? 
Nebol to náhodou niekto zo Západu…?“ (s. 96 – 97)

Od socializmu ku kapitalizmu 
Novohrad nie je na Slovensku vychytenou turistickou 
destináciou, ale naši cestovatelia nie sú roztržití tu-
risti a zaujímavé veci vedia nájsť všade. Okrem toho, 
intelektuál so zložitým menom Reného varoval, že 
Van Stiphout mu predstaví Slovensko ako panoptikum 
bizarnosti. A naozaj, čoskoro strenú slepého astronó-
ma a diskutujú s dezorientovaným inštruktorom navi-
gácie. Ozve sa aj Euridika a pozýva Reného do miest-
neho strediska Recreation center Neolit, kde pracuje. 

Ešte predtým sa však chce Van Stiphout pozrieť na 
čističku odpadových vôd, lebo jeho programom na tej-
to vandrovke je aj návšteva miest, o ktorých voľakedy 
písal ako reportér obrázkového týždenníka. Zamest-
nanci čističky získali zlatý odznak Brigáda socialistic-
kej práce, ale na tretiu noc mu prezradili, že „čistička 
má o polovicu menšiu kapacitu, ako by mala mať, a tak 
čistia iba polovicu odpadových vôd, tú druhú polovicu 
púšťajú do Beliny bez čistenia“. (s.122) Preto mali naj-
vyššiu účinnosť čistenia a získali čestný titul. Úrady 
o tom vedeli, ale peniaze na ekológiu neboli a oni jed-
noducho prišli na rad, lebo ostatné kolektívy už ocene-
nie dostali. Reportáž s pravdivou informáciou nevyšla, 
titul zostal. 

Teraz sa Van Stiphout dozvedel, že kapacita čistič-
ky sa nezmenila, no je postačujúca, lebo pokles prie-
myselnej výroby spôsobil, že objem odpadových vôd 
sa zmenšil. Na druhý deň sa v miestnych novinách do-
čítal o otrave rýb v rieke Belina. Ako sa prešlo od socia-
lizmu ku kapitalizmu ukazuje aj ich návšteva v Neolite. 
Bývalý pioniersky tábor premenil bývalý vedúci tábo-
ra na rekreačné centrum, kde sa mladé dievčatá učia 
robiť spoločníčky v lepšej (bohatšej) spoločnosti. A bý-
valí pionieri, ktorí dobre sprivatizovali, si už počas prí-
pravy s nimi užívajú, aby vedeli, čo ich čaká.

Autor označil svoju knihu ako reportáž, ale ide 
skôr o akúsi koláž starších textov, nových postrehov, 
čiastočných konfabulácií a pozoruhodných úvah. To 
všetko napísané rukou skúseného novinára, ktorý 
vie narábať s jazykom, čo v porovnaní so slovenčinou 
mnohých mladých novinárov čitateľa nielen zaujme, 
ale aj poteší. 
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O odkaze 
Etienna Cornevina
Pre nejedného človeka mohlo byť 
prekvapením, keď v Bratislave 
70. a 80. rokov stretol na podujatiach 
neoficiálnej výtvarnej scény mladého 
francúzskeho intelektuála. 
Rovnakým prekvapením môže byť, 
keď o tom istom intelektuálovi dnes 
v kníhkupectve objaví knihu Etienne 
Cornevin. Z Paríža do slovenských 
ateliérov. 

✒ Adrián Kobetič

Alexander Balogh: 
Etienne Cornevin. 
Z Paríža do slovenských 
ateliérov
Bratislava: N Press, 2020

A
utorom knihy je Alexander Balogh, ktorý sa de-
saťročia venuje témam z oblasti kultúry, umenia 
a literatúry. Na 148 stranách sa usiluje priblížiť ne-

tradičnú osobnosť prostredníctvom vlastných textov, 
doplnených množstvom citácií z Cornevinových prác 
a spomienkami súčasníkov. 

Hneď v prvej kapitole autor prerozpráva príbeh 
o  tom, ako sa mladý francúzsky filozof, absolvent 
významnej parížskej Sorbonne, dostal spolu s man-
želkou v roku 1976 za zvláštnych okolností do Česko-
slovenska. Cornevin sa snažil vyhnúť vojenskej službe, 
a preto sa rozhodol využiť jej náhradu, čo pre osobu 
jeho vzdelania v tom čase predstavovalo ísť vyučovať 
francúzštinu do niektorej z nefrankofónnych krajín.

Príčinlivý podiel
O tom, nakoľko aktívny bol medzi výtvarníkmi neofi-
ciálnej scény 70. a 80. rokov, svedčí druhá kapitola 
knihy. V  nej sa spomína konkrétnejšie jeho vzťah 
k umeleckej skupine A – R, ktorej členmi boli Igor Mi-
nárik, Marián Mudroch, Marian Meško, Milan a Klára 
Bočkayovci, Ladislav Čarný, Daniel Fisher, Vladimír 
Kordoš, Otis Laubert a Dezider Tóth. Skupina A – R 
síce vznikla oficiálne až v roku 1991, jej postupný vývoj 
sa však začal už omnoho skôr najrôznejšími aktivitami, 
na ktorých mal Cornevin príčinlivý podiel. 

V  kapitole sú výpovede jednotlivých osobností, 
ale aj útržky textov, ktoré pre nich Cornevin v rámci 
výstav a katalógov napísal. Spomienky sú neraz dojí-
mavé, vtipné, no často zároveň kritické. Odzrkadľujú, 
nakoľko bolo vtedajšie prostredie rozmanité, pod-
netné a otvorené kritickému diskurzu, v ktorom, zdá 
sa, z času na čas vznikali aj názorové rozkoly. 

Vďaka jeho otvorenej a komunikatívnej povahe, 
filozofickému vzdelaniu a napokon aj dobrým rodin-
ným základom (jeho starý otec Louis Réau bol vý-
znamný francúzsky historik umenia) sa z neho časom 
stal medzi výtvarníkmi uznávaný odborník na česko-
slovenské súčasné umenie. Najbližší vzťah mal však 
Cornevin k tvorbe Rudolfa Filu, ktorý bol pre neho 

istým spôsobom ideálnym umelcom a filozofom zá-
roveň. Práve tretia kapitola spomína hlboký záujem 
Cornevina o Filovo dielo, pričom popri inom autor 
uvádza aj nekonvenčný rozhovor týchto dvoch pánov 
z roku 1994.

1 200 strán 
Štvrtá kapitola, ako napovedá názov, otvára ďalšie „vý-
berové príbuznosti“, prinášajúce na Cornevina čias-
točne odlišný pohľad. Okrem iných tu o  ňom totiž 
rozprávajú dve popredné slovenské historičky umenia, 
Zuzana Bartošová a Jana Geržová, ktorých fundované 
názory môžu pomôcť v zhodnotení Cornevinovho od-
borného pôsobenia, či lepšie povedané, k zaradeniu 
jeho prác do širších umelecko-historických kontextov. 

Dalo by sa povedať, že názov ďalšej kapitoly „Ti-
sícdvesto strán dizertačnej práce“ hovorí sám za seba. 
Po návrate do Francúzska Cornevin obhájil v  roku 
1989 na Université Paris X dizertačnú prácu na tému 
Osobnosti a estetika súčasného umenia v Českosloven-
sku. Práca s rozsahom viac ako 1 200 strán sa skladá zo 
štyroch dielov, pričom prvý diel bol prekladom knihy 
Jindřicha Chalupeckého Na hranicích umění, druhý sa 
zaoberá tvorbou Rudolfa Filu, tretí a štvrtý sa zameria-
vajú na vybraných slovenských a českých umelcov. Už 
fakt, že v zahraničí vznikla taká rozsiahla práca o čes-
koslovenskom neoficiálnom umení, sa môže javiť pri-
najmenšom ako pozoruhodný.

Posledné kapitoly sa venujú dvom činnostiam, 
ktorými sa Cornevin výrazným spôsobom zasadil 
o propagáciu slovenského a českého umenia doma 
i  v  zahraničí. Prvou činnosťou bolo organizovanie 
výstav českých a  slovenských umelcov, do ktorých 
vkladal mimoriadne úsilie. Ako však texty doklada-
jú, výstavy sa nestretli vždy s takou spätnou väzbou, 
akú Cornevin očakával, no napriek tomu vytrvalo 
pokračoval ďalej. Tou druhou aktivitou bola tvorba 
dokumentárnych filmov o slovenských výtvarníkoch 
a rozsiahla publikačná činnosť, pre ktorú zriadil vlast-
né vydavateľstvo, grafické štúdio aj časopis. Text knihy 
dopĺňa autor ešte rozhovorom s Arlette Cornevinovou, 
Etiennovou manželkou, rovnako zapálenou šíriteľkou 
slovenskej kultúry vo Francúzsku.

Úplný záver knihy predstavuje Epilóg, ktorý je zá-
roveň súhrnným a mimoriadne hlbokým ohliadnutím 
sa za Cornevinovým pútavým životným príbehom. 
Ten sa skončil predčasne po ťažkej chorobe 2. mája 
2016. Kniha je však úprimným vzdaním holdu osob-
nosti, popisujúc omnoho viac, než dokáže obsiahnuť 
život jedného človeka.

S dávkou nadhľadu
Kniha Etienne Cornevin – Z Paríža do slovenských ate-
liérov sa vyznačuje dokumentárno-popularizačným 
charakterom a publicistickým jazykom, vďaka čomu 
sa číta mimoriadne ľahko. V  snahe o  odzrkadlenie 
Cornevinovej povahy autor knihu okoreňuje dávkou 
nadhľadu, čo z nej robí tú správnu „intelektuálnu od-
dychovku“. Sama osebe nie je umelecko-historickou 
literatúrou, to si však ani nenárokuje. Napriek tomu 
však môže byť mimoriadne prospešná pre tých, ktorí 
sa dejinami umenia na Slovensku v druhej polovici 
20. storočia zaoberajú. Prináša totiž obraz o tom, ako 
neoficiálna scéna v posledných dvoch desaťročiach so-
cializmu fungovala, prípadne, aké mala špecifiká. Aj 
na nich totiž stavia to, čo dnes nazývame slovenským 
súčasným umením. 

Adrián Kobetič (1995)
Absolvoval štúdium 
dejín a teórie umenia 
na Filozofickej fakulte 
Trnavskej univerzity. 
Zaoberá sa stredovekým 
a súčasným umením, 
v rámci ktorého 
pripravil viacero 
výstavných projektov. 
Je doktorandom na 
Ústave dejín umenia 
Slovenskej akadémie 
vied a FF Trnavskej 
univerzity. Žije v Trnave.
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V jednoduchosti 
je krása zložitosti
Aktuálny slovenský preklad Eleny 
Flaškovej a Jána Štrassera libreta 
Charlesa Ferdinanda Ramuza 
ku skladbe Igora Stravinského 
Príbeh vojaka je súčasťou veľkoryso 
koncipovaného 80-stranového 
bookletu k CD, v ktorom nájdeme 
aj pozoruhodné eseje hudobného 
skladateľa Petra Zagara a režiséra 
aj spisovateľa Silvestra Lavríka.

✒ Pavel Malovič

P
ozoruhodný festival komornej hudby Konvergen- 
cie sa už viacero rokov delí na letnú a zimnú časť. 
Tá letná je tradične sériou pestrých koncertov, 

zimná časť, s o niečo mladšou tradíciou, cieli na veľké 
mená komornej hudby – každý ročník je venovaný 
jednému skladateľovi. Ostatný patril legendárnemu 
Igorovi Stravinskému, ktorého americký časopis Time 
zaradil medzi 100 najvplyvnejších osobností 20. storo-
čia, a jeho vrcholom bolo uvedenie majstrovho origi-
nálneho diela Príbeh vojaka.

Vynálezca hudby
Počas svojho dlhého života (1882 – 1971) tento „vynález-
ca hudby“ a špecifický humorista rád (a niekedy neve-
domky) provokoval, dráždil aj šokoval a jeho neustále 
sa meniaca hudba a osoba len málokoho nechala ľa-
hostajným. Na Slovensku sú známe najmä Stravinské-
ho baletné položky (Vták ohnivák, Petruška, Svätenie 
jari), ktoré ho celosvetovo preslávili. Neskoršie diela 
poznáme menej a komorná tvorba ako celok ostáva až 
na malé výnimky takmer neznáma. 

Príbeh vojaka (L'Histoire du soldat) skomponoval 
Igor Stravinskij v roku 1918 počas svojho pobytu vo 
švajčiarskom meste Morges na text frankofónneho 
básnika Charlesa Ferdinanda Ramuza ako špecifickú 
reakciu na doznievajúcu prvú svetovú vojnu. Poňal 
ho ako morálny apel v štýle stredovekých kočovných 
divadiel, ako „jarmočné predstavenie“, ktoré malo byť 

„čítané, hrané aj tancované“ a nepotrebovalo by veľkú 
sálu ani nákladnú produkciu. Akési zvláštne memen-
to bez pátosu v zrozumiteľnom príbehu. Príliš veľa 
obrazov by podľa neho odvádzalo pozornosť od deja 
a hudby.

Naozaj jednoduchý dej nadčasovej hudobnej roz-
právky o boji dobra so zlom, o láske, vojne a o tom, 
ako (ne)zapredať svoju dušu, hovorí o vojakovi, čo sa 
ponáhľa z frontu na dovolenku a popri tom sa stretá-
va s cudzincom. Ten ho prehovorí, aby vymenil svoje 
husličky (svoju dušu) za knihu, v ktorej je všetka múd-
rosť sveta. Pri zdanlivo dobrom obchode však netuší, 
že práve zapredal svoju dušu diablovi. „Príbeh vojaka 

Pavel Malovič (1952)
Telovýchovný lekár, 
pesničkár a publicista. 
Od roku 1979 je členom 
pesničkárskeho združenia 
Slnovrat. Vydal dve 
zbierky poézie, Prírodný 
materiál (1998) a Tvar 
mojej tváre (2017), zborník 
recenzií Exkluzívne texty 
o knihách a hudbe (2020), 
aj populárne publikácie 
z oblasti zdravovedy Ako 
si udržať mladosť (2015) 
či Beh a zranenia (2019). 
Na sklonku uplynulého 
roka vydal Exkluzívne 
texty o knihách a hudbe 
(Dr. Horák / Pavian 
records, 2020). Pripravuje 
svoje profilové CD Bolo 
ako nebude.

Igor Stravinskij / 
C. F. Ramuz: Príbeh vojaka
Bratislava: Konvergencie, 
2020

znamená môj definitívny rozchod s ruskou orchestrál-
nou školou, v ktorej som bol odchovaný,“ skonštatoval 
svojho času Stravinskij. A hoci dovtedy poznal džez len 
z notových zápisov, v inštrumentácii a rytme skladby 
použil viacero prvkov tohto hudobného štýlu, ktoré 
mixoval s ruskou ľudovou melodikou, chorálmi á la 
J. S. Bach aj s argentínskym tangom. Zároveň sa už po-
maly obracal k neoklasicizmu a všetky tieto črty silne 
vplývali na melodickú zložku, ktorá je na Stravinského 
pomery ľahko zapamätateľná a rozoznateľná. Štýlové 
prelínania znázorňujú vojakovu povinnosť (pochod), 
spomienky na domov (folklór) a túžbu po dobrodruž-
stve a snoch o ďalekých cestách (ragtime).

Večný súboj dobrotivosti a zloby
Hudobnú rozprávku o  večnom súboji dobrotivosti 
a zloby uviedli Konvergencie v naštudovaní huslistu 
Igora Karška už v roku 2011 aktualizovaným sloven-
ským prekladom Eleny Flaškovej a Jána Štrassera na 
pôde komorného prostredia Design Factory. Aktuál-
ny slovenský preklad je súčasťou veľkoryso koncipo-
vaného 80-stranového bookletu k CD (dizajn a layout 
Zuzana Čičelová), v ktorom nájdeme aj pozoruhodné 
eseje hudobného skladateľa Petra Zagara a režiséra aj 
spisovateľa Silvestra Lavríka.

Celoživotná výzva
Producent nahrávky a umelecký riaditeľ festivalu Kon-
vergencie, violončelista Jozef Lupták, k celej záležitos-
ti dodáva: „Stravinského Príbeh vojaka patrí k mojim 
najobľúbenejším dielam 20. storočia a sen uviesť ho 
na Konvergenciách som v sebe nosil niekoľko rokov. 
Nadčasovosť Príbehu si dnes uvedomujem azda ešte 
viac než pred desiatimi rokmi, keď sme sa rozhodli 
po dlhšom čase ho na Slovensku uviesť. Dôležité ži-
votné rozhodnutia, boj dobra so zlom a ich definova-
nie v našich životoch predstavujú celoživotné výzvy. 
Verím, že Stravinského dielo môže inšpirovať k správ-
nym životným aj spoločenským voľbám a okrem vyni-
kajúcej hudby vnímam aj tento odkaz Príbehu vojaka 
ako zásadný.“ A to platí. 
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Igor Stravinskij a Charles Ferdinand Ramuz (1934)
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Napětí mezi viděným a napsaným, 
mezi obrazem (v mysli) a slovem 
(na papíře) zakládá básnickou 
výpověď Erika Grocha v sbírce 
Druhá naivita, kterou v obohacené 
reedici vydalo nakladatelství 
Skalná ruža. 

✒ Martin Lukáš

Erik Jakub Groch: 
Druhá naivita 
Kordíky: Skalná ruža, 
2020

Ú
žas nad stvořením, prožívaný jako způsob pozná-
vání Boha, jeho záměrů a mohoucnosti, které se 
nelze než kořit, provází poezii spirituálních bás-

níků. Totiž básníků, kteří nereplikují křesťanská dog-
mata, neomílají plytká naučení o otrocké morálce, ale 
zpřítomňují okamžiky lidského prozření.

Je dobře, že je ztracen 
V  eseji První Blahoslavenství (1940) rozvinul Vladi-
mír Vokolek smělý kontrapunkt básníka a „němáka“, 
onoho blahoslaveného chudého duchem. Básník umí 
číst a psát a svou řečí se vzdaluje skutečnosti, kterou 

„negramotný blbeček“ vnímá, vidí takovou, jaká je. 
Básník se nemůže vrátit k prvnímu vědomí nemluv-
ňat a chudých duchem, je nucen žít „jaksi jenom v této 
nemožnosti, či možnosti přiblížit se jen (pokud je to 
možno) uvědomění své původní existence. 

Tato nemožnost či relativní možnost jest existencí 
básníka. V tom spočívá jeho sláva i bída. Běda, poklá-
dá-li se za ‚něco‘, neboť je ‚ničím‘. Je ztracen a je dobře, 
že je ztracen a že si to uvědomuje, neboť v tomto oka-
mžiku se nalézá a jenom takto se nalézá (že jest ‚ničím‘). 
Miluje své umění, neboť je jeho životem, ale pohrdá 
i svým uměním, neboť je náhražkou jeho života.“

Druhé, autorem revidované vydání básnické sbír-
ky Erika Jakuba Grocha Druhá naivita (2020; poprvé 
2005) je variací shora uvedené myšlenky Vladimíra Vo-
kolka a po svém způsobu ji též realizuje. Napětí mezi 
viděným a napsaným, mezi obrazem (v mysli) a slo-
vem (na papíře) zakládá Grochovu básnickou výpověď 
ve všech šesti tematicky provázaných oddílech sbírky. 

Až za hranice hmatatelného světa 
Vstupní oddíl o jediné básni sbírku otevírá podoben-
stvím o člověku, který postrádá (sebe)reflexi, a právě 
proto postupuje na své cestě dál, až za hranice hma-
tatelného světa. Nepřemýšlí, nezná příčiny svého ko-
nání – koná, aniž o tom uvažuje nebo mluví, na rozdíl 
od samolibých andělů, které potkává.

Tentýž předpoklad provází mluvčí i aktéry prak-
ticky všech Grochových básní: mají-li něco pozoro-
vat a poznat, musí zapomenout na sebe i na lidskou 
perspektivu příčin a následků, účelů a teorií. Grochův 
odpor proti racionalitě a strukturovanému, diskurziv-
nímu poznávání skutečnosti je zřejmý, ale neprodlé-
vá u něj ani jej zvlášť nezdůrazňuje, jako to s oblibou 
činí básníci zaujatí proti osvícenskému sebeurčení 
člověka rozumem a  jeho důsledkům. Grochovi lze 
jeho františkánskou perspektivu lépe věřit, jeho 

výpověď je mnohem inspirativnější a ve své oproště-
nosti důsažnější.

Jako lidé 21. století se o ztracenou naivitu můžeme 
jen pokoušet. Vynakládáme úsilí, abychom si perspek-
tivu prostých a vidoucích, je-li to vůbec možné, přiblí-
žili. Problém je v tom, že je to úsilí a důmysl, napření 
vůle, zvážení možností, tedy činnost vědomá, která 
předpokládá účast rozumu. Groch chce postupovat 
jinak. Jeho „metodu“ naznačuje báseň „To“, která nás 
ponouká, abychom přestali uvažovat v pojmech a vní-
mali skutečnost jako kontinuum stvoření: „Pozerám sa 
na stôl pod lakťami. / Nie je to pole, ani tráva / šumiaca 
inými jazykmi. / Je to stôl, z dreva, zo stromu, / z usína-
júcej hviezdy, z ničoho. / Nechápem to a vonia to.“ (s. 22)

Úžas je jedinou reakcí, která velikost objevu sou-
náležitosti veškerého stvoření oceňuje. A je jen logické, 
že stvoření reprezentuje v Grochově sbírce nejčastěji 
příroda, ve které básník nachází nejvyšší, nejryzejší 
koncentraci nevědomých, živelných projevů života.

Ubránit se básní…
Znovudosažení naivity je o to lákavější, když si člo-
věk uvědomí, že už jednou naivní byl a že mu tak bylo 
podle všech předpokladů dobře. Podobná úvaha zřej-
mě přiměla Grocha, aby do sbírky namísto portrétu 
zasloužilého básníka, kterým je, vložil fotografii os-
miletého chlapce, kterým kdysi byl. Ve sněhobílém 
tričku, s rukama svěšenýma u pasu hledí tu před sebe 
nevinně, ale dychtivě tvor, jemuž se v očích zračí ký-
žená naivita. Takový básník byl a takovým chce zase 
být. Kdyby naivním tenkrát být nepřestal, sotva by jím 
mohl zase chtít být. Poezie mu v tom pomáhá. Poe-
zie jako prostor prožívání sounáležitosti, jako prostor 
vděčnosti a projevu vlastní existence.

Ale nebyl by to člověk, kdyby s ním nešlo úskalí. 
Jsme v řeči, a tak nám stále hrozí, že i nemetodický 
záměr se stane metodou. I básník, který chtěl pozoro-
vat a vidět, nakonec mluví. A když mluví, může i kázat: 

„Nech vidíme, čo nevieme vysloviť.“ (s. 57) Před každou 
novou mystikou, která se rozvine v novou sofistiku, je 
snad možné ubránit se básní. 

Martin Lukáš (1985)
Literárny kritik a historik, 
pôsobí v Ústave pre 
českú literatúru AV ČR. 
Pravidelne publikuje 
v kultúrnom 
dvojtýždenníku A2.

Erik J. Groch: Druhá 
naivita. Zobrané a nové 
básne a príbehy 
Trnava: Edition Ryba, 
2005
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Brama Stokera
Slovenský preklad Stokerovej 
zbierky krátkych próz Súmrak dňa, 
ktorá v origináli vyšla pred  
bezmála 140 rokmi pod názvom 
Under the Sunset, je príznačne,  
priam až súmračne rozporuplná. 

✒ Kristína Jantisová

S
úmrak dňa sa stal dvadsiatym siedmym knižným 
prírastkom edície Renfield vydavateľstva Európa, 
zameranej ťažiskovo na hrôzostrašnú žánrovú lite-

ratúru v jej rôznych nuansových podobách. Obsahuje 
osem nielen rozsahovo, ale aj obsahovo pomerne roz-
dielnych poviedok: Súmrak dňa, Ružový princ, Nevi-
diteľný obor, Tieňopán, Ako sa sedmička zbláznila, Lži 
a ľalie, Hrad kráľa a napokon Zázračné dieťa. 

Súmračné kde bolo, tam bolo
Zatiaľ čo napríklad príbeh Ružový princ je osnovaný 
okolo konfrontácie hĺbavého mladíka kráľovského 
rodu menom Zaphir so strašným obrom, čo pripomína 
súboj Dávida s Goliášom (k slovu sa tu dostáva aj prak), 
kľúčovými postavami prózy s názvom Ako sa sedmič-
ka zbláznila sú – samozrejme, okrem čiastočne aj an-
tropomorfnej číslice – školopovinný chlapec Tineboy 
a jeho havraní kumpán Tieň. 

Každopádne, to, čo jednotlivé texty spája – akokoľ-
vek rozdielne už na prvý pohľad či až pod povrchom 
sú –, je v rovine témy prostredie Súmračnej krajiny. Tú 
autor hneď v úvode prvej prózy čitateľovi predstavuje 
nasledovne: „Kde bolo, tam bolo, v ďalekých, preďale-
kých končinách sa rozprestiera krajina, ktorú ľudské 
oko v bdelých hodinách nikdy neuzrelo. Súmračná 
krajina leží tam, kde sa vzdialený obzor spája s dňom 
a oblaky ožiarené svetlom i farbami sú prísľubom veľ-
koleposti a krásy, ktoré sa v krajine ukrývajú. Občas do 
nej zablúdime v snoch.“ (s. 7) 

Napriek tomu, že ako lokalizačný spojovací pros-
triedok by Súmračná krajina v princípe mohla fungo-
vať a vlastne aj funguje, ako rámcový konštrukt pôsobí 
azda až príliš „otvorene“, eklekticky a vnútorne nekon-
zistentne, čo vlastne splna odhaľujú samotné poviedky. 

Stoker sa na ňu jednotlivé príbehy snaží napájať, 
vpísať ich do mapy tohto zvláštneho prostredia, čita-
teľsky sa však nemôžem zbaviť dojmu, že miestami je 
to trošinku silené. Napríklad, „orfeovský“ Hrad kráľa 
a groteskno-infantilná próza Ako sa sedmička zblázni-
la akoby ani neboli z jedného sveta…

Keď Stoker moralizuje
To, čo viaceré zo Stokerových poviedok ešte spája a čo 
je vo väzbe na čitateľský zážitok možno ešte dôležitej-
šie a určujúcejšie ako prostredie Súmračnej krajiny, je 
ich silný mravokárny charakter. Jedno z frekventova-
ných slov na stránkach knihy je napokon slovo hriech. 

Kristína Jantisová
Za kryptonymom K. J. sa 
skrýva autorský subjekt 
definovaný celkom 
bytostne nadšenectvom 
vo vzťahu k populárnej 
kultúre, záľubou 
v žánrovej fikcii všetkého 
druhu a „knihožrútstvom“.

Bram Stoker:  
Súmrak dňa
Preklad: Katarína 
Kvoriaková 
Bratislava: Európa, 2020

Iste, ak človek aj s ohľadom na implicitný podtitul 
zbierky uvedený na jej prebale v znení Strašidelné roz-
právky na nepokojnú noc akceptuje tézu, že ide o roz-
právky (čo je, mimochodom, napriek frázam ako „kde 
bolo, tam bolo“ či „a žili, až kým nepomreli“ prinajmen-
šom diskutabilné), istá miera didaktickosti či morali-
zovania je v poriadku. Lenže Stoker v tomto viackrát 
prekračuje hranicu, čo okrem iného vedie k tomu, že 
dojem z čítania podfarbuje prílišná mravokárna senti-
mentalita a azda až vieroučný pátos: „Keď sa dokážu 
nazlostiť ženy a muži, matky a otcovia nežne milujúci 
svoje ratolesti, ako strašne sa asi musí cítiť Všemohúci, 
ktorého hriech klamstva zraňuje najviac?“ (s. 113 – 114)

Adresát v polotme
Ako je súmrak na rozhraní dňa a noci (a Súmračná 
krajina na rozhraní skutočnosti a sna), tak sú Stoke-
rove krátke prózy obsiahnuté v tomto súbore na roz-
hraní v súvislosti s ich programovým čitateľom. A to 
vnímam – na rozdiel od súmraku – ako problém celku 
knihy. Lebo zatiaľ čo v prípade niektorých poviedok 
(Lži a ľalie, Ako sa sedmička zbláznila) má implicitný 
čitateľ siluetu dieťaťa, v prípade iných (Hrad kráľa, Zá-
zračné dieťa) sa mi to javí o kus nejednoznačnejšie. 

Slovenský preklad údajne vychádza z pôvodných, 
nezjemnených verzií textov, čo vizuálne nepriamo po-
tvrdzuje aj obálka knihy – trojica kostlivcov tancujú-
cich ich danse macabre a akoby krvou napísaný titul –, 
avšak ani údajná necenzurovanosť textov „nerieši“ ich 
značne rozdielny výrazový, resp. výpovedno-výrazový 
charakter.

Autor Draculu a bodka?
Na vnútornej strane prebalu Súmraku dňa sa uvádza, 
že kniha „nám umožňuje vnímať autora najslávnejšie-
ho ,upírskeho‘ románu aj ako spoluzakladateľa žánru 
fantasy“. Toto tvrdenie je prinajmenšom otázne. S fan-
tasy v úzkom slova zmysle majú totiž Stokerove krátke 
prózy spoločného dosť málo, s fantasy v širšom slova 
zmysle či s  fantastickou literatúrou už viac, avšak 
v tomto kontexte sa Stoker nezmazateľne zapísal do 
dejín ako autor Draculu a bodka. 

Platí však, že to, že jeho súbor poviedok Súmrak 
dňa vyšiel v slovenskom preklade, je dobré. Ak pre nič 
iné, tak preto, že slovenský čitateľ tak má príležitosť 
spoznať Brama Stokera ako autora aj inak – nie vo svet-
le ani v temnote, ale v jeho súmraku. 

Bram Stoker (8. 11. 1847 – 20. 4. 1912)
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Keby Zememerač K. 
riešil vraždu 
s humorom
Svojrázny oceňovaný debut 
Jedediaha Berryho s názvom 
Príručka pravého detektíva 
vychádza v slovenčine po 
jedenástich rokoch. 

✒ Katarína Holetzová 

Jedediah Berry: Príručka 
pravého detektíva
Preklad: Peter Michalík 
Bratislava: Monokel, 
2020

N
ie je to detektívka, nie je to ani sci-fi, ani žiadna 
humorná „oddychovka“. Keď si prečítate recenzie 
knihy Príručka pre detektívov, môžete mať pocit, 

že v nej nájdete to svoje. V skutočnosti v nej nájdete 
oveľa viac a paradoxne najmä to, čo by ste v  jednej 
drobnej knihe asi nečakali.

Kafkova beznádej aj Andersonova 
bizarnosť
V debutovom diele amerického spisovateľa Jededia-
ha Berryho sa stretáva viacero výrazne špecifických 
žánrov a prúdov, až sa neubránite pocitu, že vám no-
vela niečo silno pripomína. BBC Radio tvrdí, že je 
to stretnutie Franza Kafku a Raymonda Chandlera, 
v New York Times sa zhodli, že pôsobí, akoby režisér 
Wes Anderson adaptoval (opäť) Franza Kafku do filmu.

Ak to má niečo s Kafkom spoločné, čo zjavne má, 
je to najmä opis prostredia. Nekonečné poschodia 
majestátnej Agentúry, dlhé holé chodby a ospalé ste-
nografky, to sú kulisy, ktoré pomyselne tvoria bariéru 
medzi hlavným hrdinom a jeho snom dostať sa rých-
lo k cieľu. Vyšetrovanie sprevádza beznádej podobná 
pocitom zememerača K. S  tým rozdielom, že cesta 
k zámku je v tomto prípade oveľa zábavnejšia a navy-
še, preložená mŕtvolami. A nie, nie je to jednoduchá 
paródia na detektívku. 

Ak to má niečo spoločné s Wesom Andersenom, je 
to najmä bizarnosť, ktorú má slávny filmár tak rád, ab-
surdné situácie, čudesné charaktery, výrazné odlišnos-
ti, priam úchylky opisovaných hrdinov. V knihe cítiť 
aj Andersonovu vizualitu a zmysel pre rytmus. Hoci 
sa nikde nepíše, že by detektívi kráčali po chodbách 
Agentúry zladení ako akvabely a podpätky stenogra-
fiek neklepú po podlahe v údernej melódii, podvedo-
me to z diela cítiť.

A Raymond Chandler, ten je jasný. Mŕtvi detektívi, 
zatuchnuté mesto, sledovanie spoza dierky v novinách. 
Hlavný hrdina je presný opak Phillipa Marlowa, ale, 
ako sa píše v príručke, neexistuje lepší spôsob spoznať 
sám seba, ako nájsť niekoho, kto robí všetko naopak.

Len pre hlavy otvorené
Surreálny príbeh má navonok jednoznačne detektívnu 
zápletku. V daždivom meste bez mena pracuje Charles 
Unwin. Je úradníkom v obrovskej detektívnej kancelá-
rii nazývanej Agentúra. Všetko, čo vie o riešení záhad, 
pochádza z podávania správ pre slávneho vyšetrovate-
ľa Travisa Sivarta. Keď zmizne Sivart a jeho nadriadený 
je zavraždený, Unwin je náhle povýšený na detektíva.

Unwin je však v  skutočnosti skromný muž s  je-
diným zvláštnym zvykom, jazdiť na bicykli s  roz-
tvoreným dáždnikom. Jeho cieľom je vrátiť sa späť 
k úradníckej práci a stratiť sa v sivom dave plnom prie-
mernosti. Ako hobit Bilbo, aj on bol životom nútený 
vydať sa za dobrodružstvom, o ktoré nežiadal. 

Debut Jedediaha Berryho vyšiel ešte v roku 2009 
a získal si relatívne masívny úspech, najmä zo stra-
ny kritikov. Knihu ovenčili aj cenou Crawford Fantasy 
Award a Dashiell Hammett Prize. Poväčšine nadšené 
sú aj užívateľské recenzie na stránkach knižných fa-
núšikov. Pravda je, že kniha nemusí sadnúť každému, 
najmä nie tomu, kto vďaka názvu siahne po detektív-
ke v klasickom štýle alebo pri čítaní recenzií nebodaj 
po modernej dystopickej fantasy. 

Je to kniha pre čitateľov s otvorenou hlavou, kto-
rým neprekáža absurdnosť a sem-tam nejaký suchý, 
ale vôbec nie hlúpy, vtip o mŕtvole. Je to mix žánrov, 
ktoré by ste spoločne nečakali, čo pre každého čitateľa 
nie je výhra. Ako sa píše v 16. kapitole príručky: „Beda 
tomu, kto dá na konci hry súperovi mat a potom zistí, 
že hrali karty“. 

Katarína Holetzová 
(1988)
Publicistka, spisovateľka 
a vysokoškolská 
pedagogička. Ako 
novinárka sa zameriava 
najmä na recenzie 
a rozhovory z oblasti 
literatúry a populárnej 
hudby. Vyšli jej tri 
beletristické knihy 
v slovenskom aj českom 
jazyku.
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Švédskeho reportéra Stiga 
Dagermana ponúkli 
u nemeckého advokáta tortou: 
chlebom s vrstvou falošnej 
šľahačky. Novinár v dezerte 
videl symbol. Snahu zakryť 
ťaživú realitu porazenej Tretej 
ríše. Rok a pol po vojne navštívil 
jej ruiny a reportáže, ktoré 
vtedy vznikli pre denník 
Expressen, neskôr vydal v knihe 
Nemecká jeseň. Po 73 rokoch 
vychádzajú v preklade Miroslava 
Zumríka.

✒ Milan Čupka

O
bdobie krátko po druhej svetovej vojne sa v spo-
mienkach pamätníkov často komprimovalo do 
strohých kľúčových slov – hlad, strach, poms-

ta, obnova. Bola to téma, o ktorej sa doma nehovori-
lo. Možno až zvedavým vnukom. K tejto generácii už 
možno radiť aj britského spisovateľa Keitha Lowa (roč-
ník 1970), ktorý tému povojnových rokov v Európe vo 
veľkom rozobral vo svojej knihe Krutý kontinent (2012). 
Ako však rok 1946 a padlá mocnosť pôsobila na švéd-
skeho autora bez luxusu odstupu šiestich dekád od 
rozdelenia a spojenia Nemecka s Brandtom, Kohlom, 
Merkelovou? 

O tom, že byť priamo v centre diania nemusí byť 
vždy výhoda, svedčí príklad medzivojnového koreš-
pondenta New York Times v Nemecku Cyrila Browna. 
Vo svojom článku z roku 1922 písal o novom populár-
nom idole z Bavorska, ktorý využíva antisemitizmus 
na získanie masovej podpory Nemcov, no so židov-
ským obyvateľstvom to zle nemyslí…

Aké vysvedčenie však dala história Dagermano-
vej reportážnej knihe? Hoci autora niektoré dobové 
recenzie kritizovali za to, že má väčšie pochopenie 
pre Nemcov ako pre obete nacistov, jeho text dozrel 
do silne ľudského dokumentu o výzvach pri vykoná-
vaní spravodlivosti.

Pomalá denacifikácia
S  odstupom rokov nemecká denacifikácia pôsobí 
ako úspešný príbeh a do veľkej miery ním aj je. Do 
akej miery k  nej však skutočne prispeli najinten-
zívnejšie pokusy Spojencov po vojne? Siahnime po 
prieskumoch. V roku 1945 Američania do jedného za-
jateckého tábora (prezývaného „klietka pre bábätká“) 
sústredili tisícky nemeckých vojnových zajatcov vo 
veku 12 až 17 rokov. Keď sa ich v rámci ankety pýtali, 

Milan Čupka (1983)
Reportér, takmer 12 rokov 
pôsobil v denníku 
Pravda, predovšetkým 
v jej prílohe Víkend. 
V súčasnosti je editorom 
špeciálnych vydaní 
v magazíne Forbes. 
Za svoje reportáže získal 
viacero novinárskych cien. 
Spoluvytváral identitu 
barov Bukowski 
a Baudelaire v Bratislave. 

Stig Dagerman: Nemecká 
jeseň
Preklad: Miroslav Zumrík
Bratislava: N Press, 2020

či súhlasia s vetou „Adolf Hitler bol šialený kriminál-
nik“, 2 960 bolo za, 2 981 nesúhlasilo (údaj z magazínu 
Yank z októbra 1945). 

Britský historik Richard J. Evans spomína prieskum 
z roku 1949, v ktorom si polovica (vtedy už) západone-
meckej populácie myslela, že nacizmus bol „dobrou, 
ale zle uskutočnenou myšlienkou“. Historik ďalej vo 
svojom článku z roku 2018 pre Foreign Affairs dodáva, 
že nemeckú očistu naštartovala až silná ekonomika 
v 60. rokoch (vo východnom Nemecku bola téma od-
sunutá až do 90. rokov – vtip „stříleli ve válce do vzdu-
chu“ funguje ešte aj dnes). Preto je fascinujúce sledovať, 
ako vtedy len 24-ročný reportér zachytil prvé náznaky 
tejto sebaočisty. 

„Vážení páni, nezamestnanosť v roku 1933 nezaží-
valo iba Nemecko, iba Nemecku sa však nechcelo ča-
kať. Teraz sa musíme naučiť trpezlivosti, pretože tú si 
obnova vyžaduje,“ cituje Dagerman advokáta, ktorý sa 
v Stuttgarte postavil davu mladých, búriacich sa proti 
Spruchkammern, teda proti denacifikačným súdom, 
ktoré boli plné formalít, lží a naopak – bez skutočných 
veľkých „rýb“. Nie je to obrazne najsilnejšia, avšak 
najvýpovednejšia časť knihy, v ktorej slovami autora 

„mládež vyjadrila pravdu o tom, čo si myslí sama o sebe 
a o (staršej) generácii, ktorá sa jej bojí i ňou pohŕda“. 

Najkrajšie ruiny
Obraznosť knihe určite nechýba. Dagerman, ktorý je 
vo Švédsku považovaný za najvýznamnejšieho spiso-
vateľa 40. rokov, pritom väčšinou vie, kedy ju treba po-
dávať ako suchý reportérsky chlieb: „Bolo by namieste 
opísať (…) ,neopísateľné‘ pocity matky troch hladných 
detí, keď sa jej pýtajú, prečo sa nenamaľuje ako teta 
Schulczová, aby od nejakého spojeneckého vojaka do-
stala čokoládu, konzervy a cigarety.“ A vie, kedy pri-
dať šľahačku. Ako keď opisuje večeru u básnika, ktorý 
sa pred realitou ukrýva vo vile s barokovou knižnicou 
a vymieňa svoje písacie stroje za jedlo. „Dám si málo, 
nanajvýš kláves alebo dva.“ 

Súčasníci reportážam vyčítali bezvýchodiskovosť, 
Dagermana označovali za anarchistu. A on pritom len 
opisoval vzorec dezilúzie morálnych víťazov. „V Ne-
mecku existuje veľká skupina úprimných antifašistov, 
ktorí zažili väčšie sklamanie, väčšiu stratu domova 
a  porážku, než kedykoľvek zakúsili nacistickí kola-
boranti. (…) Sami seba odsúdili na úplnú pasivitu, 
pretože aktivita znamená kolaboráciu s pochybnými 
živlami, ktoré sa počas dvanásťročného útlaku naučili 
nenávidieť. Títo ľudia predstavujú najkrajšie ruiny Ne-
mecka, zatiaľ však rovnako neobývateľné ako zrútené 
domy.“

Tie vety musia rezonovať pri každej zmene pome-
rov, aj preto má vydanie v roku 2020 zmysel. No hoci 
malo Dagermanovo memento v  čase vydania jeho 
slovenského prekladu za sebou už vek dožitia prie-
merného Slováka (73+ rokov), metódy nastoľovania 
spravodlivosti sú podobnou výzvou ako v roku 1946. 
Uspokojivé riešenia Dagerman napokon nenašiel ani 
v súkromnom živote. Sedem rokov po vydaní Nemeckej 
jesene sa dostal do dlhov a následkom depresie a tvori-
vého bloku spáchal samovraždu. 
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Zodpovednosť 
zjavná 
a neotrasiteľná
Najslávnejšia knižná práca 
historika Ivana Kamenca 
Po stopách tragédie vyšla 
druhýkrát vo vydavateľstve 
Premedia v roku 2020. 
Hoci popisuje tragické osudy 
slovenských Židov počas 
2. svetovej vojny, je užitočné 
spomenúť, že sama kniha mala 
svoj neľahký osud. 

✒ Miroslav Lysý

Ivan Kamenec: 
Po stopách tragédie
Bratislava: Premedia, 
2020

O
 osude samotnej knihy veľa vypovedá sám autor 
v jej úvode. Na téme slovenského holokaustu totiž 
začal pracovať od roku 1965 ako na svojej dizer-

tačnej práci. Keď však prácu úspešne obhájil, ocitla sa 
na dvadsať rokov v „šuplíku“. Prvýkrát tak bola publi-
kovaná v roku 1991 a spolu s ňou začal rásť aj záujem 
o témy z dejín holokaustu, antisemitizmu a z dejín ži-
dovského obyvateľstva na Slovensku. Počet autorov 
venujúcich sa téme primerane narástol, a tak vďaka 
úsiliu mnohých z nich je dnes táto tragická časť slo-
venských dejín omnoho prebádanejšia.

Kľúčový počin
Vo svetle toho, že po roku 1989 sa strhol zápas o novú 
interpretáciu slovenských dejín 20. storočia, bolo vy-
danie Kamencovej monografie kľúčovým počinom. 
Bola to neoľudácka historiografia, ktorá sa pokúšala 
rehabilitovať režim pod vedením Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany (HSĽS), nastolenej v jesenných dňoch 
pomníchovského Slovenska. 

Takáto rehabilitácia však nie je dosť dobre možná, 
ak zistíme, že spomínaný režim hneď od samého za-
čiatku, teda už od jesene 1938, v čase existencie auto-
nómnej Slovenskej krajiny v rámci 2. Československej 
republiky prijímal prvé protižidovské opatrenia. Tým 
bolo okradnutie stoviek slovenských Židov a ich cha-
otické vyvezenie na územie, ktoré malo byť odstúpené 
Maďarsku na základe Viedenskej arbitráže.

Po vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 sa 
utvárala v podstate už veľmi skoro represívna legislatí-
va ľudáckeho režimu. Jej súčasťou už boli aj protižidov-
ské predpisy, smerujúce k zadefinovaniu Židov (podľa 
vládneho nariadenia z 18. 3. 1939 išlo o osoby židovskej 
viery), k obmedzeniu počtu Židov v jednotlivých profe-
siách a k ich vylučovaniu z verejnej služby. Predpisov 

bolo, samozrejme, veľmi veľa, predovšetkým to bolo 
vládne nariadenie známe ako Židovský kódex. Ten už 
definoval Židov na základe pôvodu a nie náboženstva 
a  priniesol drastické obmedzenie ich občianskych 
práv a slobôd. Osudy židovského kódexu však kniha 
I. Kamenca nesleduje len prostredníctvom vtedajšieho 
Slovenského zákonníka, ale najmä v praxi. „Aplikač-
né problémy“ sa dotýkali otázky, či napríklad vylúčiť 
Židov z verejnej dopravy úplne alebo nie, prípadne sa 
riešili praktické otázky súvisiace s nosením Dávidovej 
hviezdy, povinne označujúcej Židov.

Jalová otázka
Súbežne s týmto procesom popisuje monografia Ivana 
Kamenca aj štátom organizovanú lúpež židovského 
majetku (tzv. arizáciu). O jej organizácii prostredníc-
tvom Ústredného hospodárskeho úradu (ÚHÚ) a stra-
tégii sa môžeme dočítať zvlášť v 4. a v 5. kapitole, keď 
autor rozkrýva osudy šéfa ÚHÚ Augustína Morávka, 
administratívne riadenie arizácie či všadeprítomnosť 
korupcie a rodinkárstva. Tragédia slovenských Židov 
však vyvrcholila najmä prostredníctvom dvoch fáz 
deportácií. 

Tá prvá sa diala spočiatku bez právneho základu, 
s primeraným chaosom, s prítomnosťou uplácania 
a  s  byrokratickou cynickosťou, ktorú autor knihy 
podčiarkuje lakonickou zmienkou o tom, ako „vyvá-
žaní Židia nevezú so sebou žiadne predmety, ktoré 
podliehajú colnej povinnosti“. Jednotlivé detaily 
vykresľujúce pomery pri deportáciách autor knihy 
završuje vzťahom vládnych činiteľov k „riešeniu ži-
dovskej otázky“. Predmetná otázka, či „vedeli ale-
bo nevedeli“, sa stáva vo svetle realizácie deportácií 
v podstate jalovou, ak vieme o upozornení pápežského 
diplomatického zástupcu Burzia adresovanom Vojte-
chovi Tukovi o pripravovanej fyzickej likvidácii Židov 
v Poľsku, o celkovej nelogickosti posielania detí a star-
cov „na prácu“ do zahraničia či o propagandistickom 
zámere slovenskej vlády zameranom na oslabovanie 
sympatií k Židom. 

Toto všetko bolo doplnené ešte odporným han-
dlovaním medzi ľudáckym režimom a Treťou ríšou 
ohľadom zaplatenia 500 ríšskych mariek za každého 
vyvezeného Žida. Čitateľovi behá mráz po chrbte, keď 
vidí cynické vymáhanie nacistov tohto „dlhu“ za „uby-
tovanie, stravovanie, šatenie a školenie Židov“.

Keď je názor povýšený na fakt
Názov knihy Po stopách tragédie je azda najvýstiž-
nejší, aký mohol autor použiť. Čítajúc si jej stránky by 
sme mali mať na mysli najmä dve veci. Tou prvou je, 
ako veľmi vypovedá relatívne krátke, no nesmierne dô-
ležité obdobie týchto dejín o Slovensku. 

Ivan Kamenec veľmi často zdôrazňuje, že sa vy-
hýba vyslovovaniu viny, avšak sám hovorí o zodpo-
vednosti vtedajších mocných. Táto zodpovednosť je 
s ohľadom na faktografiu knihy a ďalších výskumov 
zjavná a neotrasiteľná; pritom platí, že zodpovednosť 
znamená niesť následky. Druhou vecou je, čo by táto 
kniha mala priniesť súčasníkovi. 

V dnešnom svete, v ktorom je „názor“ povýšený 
nad fakt, je svedectvo a zachovávanie pamäti o najväč-
šej tragédii slovenských dejín tým najmenším, čo mô-
žeme v zrkadle svojej minulosti urobiť. 

Miroslav Lysý (1979)
Slovenský historik 
zaoberajúci sa 
stredovekými dejinami, 
špecializuje sa na 
arpádovské obdobie 
Uhorska a na ohlas 
husitskej revolúcie. 
Pôsobí na Katedre 
právnych dejín a právnej 
komparatistiky na 
Právnickej fakulte UK 
v Bratislave.

Ivan Kamenec: 
Po stopách tragédie
Bratislava: Archa, 1991
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V ďalšom veku 
Masy a moci
Elias Canetti písal svoju 
masívnu esej o davovej 
psychológii s názvom 
Masa a moc naprieč tromi 
dekádami. Nový slovenský 
preklad Zuzany Demjánovej, 
ktorý vychádza 60 rokov 
po prvom vydaní, ponúka 
príležitosť pre nové 
premyslenie Canettiho 
myšlienok – v slovenskom 
aj globálnom kontexte.

✒ Dominika Moravčíková 

Elias Canetti: Masa a moc
Preklad: Zuzana 
Demjánová
Bratislava: Premedia, 
2020

A
j táto recenzia vznikala príznačne v období, keď 
Spojenými štátmi americkými otriasol útok sto-
viek prívržencov Donalda Trumpa na budovu kon-

gresu. Canetti by tento dav nazval „obratovou masou“, 
ktorá predpokladá revolučnú situáciu a rozvrstvenie 
spoločnosti. V našom regióne máme zase stále v čer-
stvej pamäti protesty proti vládnym opatreniam na 
zmiernenie šírenia pandémie. A od roku 2015 nemu-
síme chodiť ďaleko, aby sme našli príklad Canettiho 

„utekajúcej masy“ – vlny migrácie, ktorá stále pokra-
čuje aj v dôsledku klimatických zmien. Dokáže nám 
Masa a moc napriek jej nekonvenčným postupom po-
vedať niečo nové o súčasnom svete a objasniť , čo sme 
prehliadli?

Taxonómia más
Elias Canetti pochádzal z rodiny sefardských Židov 
žijúcich v  Bulharsku. Tento pôvod, ako aj zmeny 
bydliska v ranom veku, mu vytvorili podmienky na 
nadobudnutie statusu polyglota – jeho prvý jazyk bol 
ladino (židovská španielčina), narodený v Ruse vedel 
aj bulharsky, vo svojich siedmich rokoch už plynule 
hovoril po anglicky a francúzsky. Ako spisovateľovi 
mu bola však najbližšia až nemčina – jeho piaty jazyk, 
ktorý si osvojil po presťahovaní do Viedne. 

V tomto jazyku v roku 1935 publikoval román Za-
slepenie, ktorý mu po druhej svetovej vojne priniesol 
veľké uznanie. V roku 1981 získal Nobelovu cenu za 
literatúru ako britský autor – prozaik, esejista, a dra-
matik – hoci neprestal písať v nemčine. V roku 1960, 
po dekády trvajúcej práci, vydáva v nemeckom jazyku 
esej Masa a moc, ktorej perspektívu poznačili zážitky 
druhej svetovej vojny (sám predsa musel pred jej zača-
tím emigrovať do Londýna). 

V prvom oddiele eseje Canneti predstavuje základ-
né vlastnosti, dynamiky a typy masy. Jazykovo najpo-
zoruhodnejšiu a najobraznejšiu časť azda celej knihy 
predstavujú posledné dve kapitoly oddielu Kryštály 
masy a Symboly masy. Prvá menovaná kapitola je vý-
stižná v zachytení procesu vzniku davu či hnutia – na 
počiatku sú vždy „malé rigidné skupinky ľudí”, ktoré 

„podnecujú vznik más“. Zásadná nie je veľkosť tých-
to skupiniek, ale ich „jednota”, pričom kryštály masy 
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Elias Canetti (25. 7. 1905 – 14. 8. 1994)

Dominika Moravčíková 
(1992)
Pochádza zo Strečna. 
Je doktorandkou Ústavu 
hudební vědy na FF UK 
v Prahe a študuje 
hudobné vzdelávanie 
rómskych detí na 
Slovensku. V roku 2019 
sa stala laureátkou súťaží 
Poviedka a Básne SK/CZ. 
V roku 2020 absolvovala 
tvorivé rezidencie Kina 
Úsmev v Košiciach 
a TROJICA AIR v Banskej 
Štiavnici. V tom istom 
roku vydala debutovú 
zbierku básní Deti 
Hamelnu vo vydavateľstve 
Skalná ruža.
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nápomocná, a to napriek tomu, že obsahuje priamo 
kapitolu Epidémie s mrazivými pasážami ako „len tí, 
ktorých zachvátila epidémia, sú masou: sú si rovní, po-
kiaľ ide o osud, ktorý ich čaká. Ich počet stúpa čoraz 
rýchlejšie. Smerujú k cieľu, ktorý dosiahnu o pár dní“; 
(s. 251) „poslednou nádejou je udržiavanie odstupu.“ 
(s. 252) 

Pozoruhodné vízie pre budúcnosť ľudskej masy sú 
prítomné v epilógu, v ktorom Canetti popisuje nové 
úzkosti atómového veku. Túto novú epochu moci 
umožňuje entita „bomby“ – desivej ako nadprirodze-
ná sila a ovládateľnej jednotlivcom. (s. 428) V dôsledku 
nových možností sa mocnári dneška „boja o seba inak 
ako kedysi, boja sa ako bežní ľudia. (…) Moc je väčšia, 
ale aj prchavejšia než kedykoľvek predtým. Buď prežijú 
všetci, alebo nikto.“ (s. 429) Jednu zo záverečných pa-
sáží diela o pozícii mocnára voči svetu by sme mohli 
dokonca interpretovať v zmysle prebiehajúceho kli-
matického rozvratu: „(…) ešte predtým, než katastrofa 
zasiahne aj jeho, jeho vlastné telo, ktoré preňho pred-
stavuje svet, spôsobí záhubu nespočetného množstva 
ľudí.“ (s. 429) 

Čo je to vôbec za dielo?
O knihe Masa a moc sa nedá povedať nič úplné, defi-
nitívne a dostatočne klasifikujúce. A to napriek tomu, 
že kniha týmto dojmom pôsobí – chce (a niekedy aj 
dokáže) preskúmať a pomenovať všetko v známom 
svete. Jej ambicióznosť nie je znakom nadhodnotenia 
vlastných kapacít, pretože Canetti vlastne dokáže do-
siahnuť megalomanský výsledok, ktorý si zaumienil. 
Samotný autor sa správne pýta: „Čo vlastne chápeme 
slovom ‚veľkosť‘? (…) Čo všetko sa už označilo pojmom 
‚veľký‘!“ (s. 368) Naozaj, kniha Masa a moc azda nie je 
až taká veľká, aká je veľká závažnosť jej tém.

Ak je na Canettiho diele teda niečo problematické, 
nie je to všeobsažnosť jej záberu, ale možnosť existen-
cie jedného naratívu, ktorý sa hodí na rozdielne formy 
života a v užšom zmysle na historické epochy ľudstva. 
Ako píše Norman Cohn vo svojej kritike z roku 1962, 
teda dva roky po prvom vydaní Masy a moci, Canetti-
ho intelektuálny svet „je nekonečne vzdialený svetu 
súčasných sociológov a historikov“ a „hoci autor sa-
mozrejme vie, že ekonómia ľudskej psychiky sa v prie-
behu histórie veľmi zmenila, často to vyzerá tak, akoby 
na to zabudol.“ (Kritika & Kontext, 1996, č. 3, s. 70)

Canettiho esej nie je vedecky rigorózna a nie je ani 
prorocká. Je to nič viac a nič menej ako rozsiahly a ra-
dikálne individuálny odtlačok jednej originálnej mysle, 
ktorá v dôsledku zážitku dvoch svetových vojen v koži 
príslušníka najstaršieho putujúceho národa, ktorému 
sa za dlhé stáročia podarilo nezmiznúť (spomínaná 
podkapitola Židia, s. 163), sformovala vysoko subjek-
tívny výpočet toho, čo je v našom svete masové a mocné. 

„Ide len o veľkú ilúziu,“ píše Richard D. Lambert o ana-
lýzach v Canettiho eseji. (Kritika & Kontext, 1996, č. 3, 
s. 71) Áno, ale nie o ilúziu väčšiu než je samotná masa 
a moc iluzívna – vždy založená na predstave väzieb, 
ktoré sa vo svojich dôsledkoch stávajú skutočnými. 

svoju veľkosť nikdy nemenia. (s. 65) Kto sa podieľal 
na organizovaní akéhokoľvek masového podujatia – 
od verejného zhromaždenia po festival –, určite bude 
súhlasiť, že Canetti je v tomto pozorovaní veľmi pres-
ný. Nasledujúce oddiely knihy ďalej vrstvia tému masy 
a moci podľa rozličných a prekvapivých rámcov a me-
tafor. Pozoruhodná je napríklad kapitola Ruka v oddie-
le Útroby moci, spojená s trpezlivosťou, obchodovaním, 
ničením a zabíjaním. 

Národy, králi a barbari
Zásadnejšou slabinou eseje je miera zovšeobecnenia, 
ktorú si Canetti zo svojej pozície môže dovoliť – sám 
seba nazýval dichter, teda básnik. Keby bol sociológom 
či psychológom, zrejme by takým „bezuzdným“ spôso-
bom písať nemohol. Richard D. Lambert vo svojej kriti-
ke z roku 1963 priamo píše, že Canetti sa neumiestňuje 
v dobovom vedeckom bádaní o kolektívnom správaní 
a jeho esej „je prácou osamelého ducha, so všetkými 
kladmi a zápormi, čo to so sebou prináša“. (Kritika & 
Kontext, 1996, č. 3, s. 72) 

V  zmysle zovšeobecnenia sa javí ako problema-
tická kapitola knihy Národy a ich symboly masy (s. 155 

– 164), ktorá esencializujúcim spôsobom popisuje 
charakteristické črty vybraných európskych národov 
(„Angličan sa vidí ako kapitán, Španiel ako matador“, 
s. 161). Canetti navonok popisuje symboly más celist-
vých národov, pričom v skutočnosti popisuje iba sym-
boly určitých elít či dominantných kultúr – napríklad 
u Nemcov je to lesná romantika „zachytená v stovkách 
piesní a básní“. (s. 159)

Avšak „zadrapovať sa“ do Canettiho záverov pôso-
bí akosi nepatrične. Dielo totiž zvláštnym spôsobom 
nestojí na dokonalej pravdivosti a oveľa zaujímavejšie 
sa číta a prežíva s trochu iným prístupom. Canetti ne-
musí byť vždy faktický, aby bol zmysluplný, a aj jeho 
taxonomizácia masových dejov, typov más naprieč in-
štitúciami (rodina, cirkev, národ, štát), zložiek masy 
(kryštály, symboly) a nástrojov moci (násilie, tajomstvo, 
milosť, rozkaz, premena či otroctvo) funguje skôr na ob-
raznej než exaktnej úrovni.

Na vyváženie citovania menej vydarených pozo-
rovaní je vhodné spomenúť aj Canettiho osvietenosť 
v iných konštatovaniach, napríklad v kapitole Africkí 
králi. Keď si podľa autora Európan prečíta správy o af-
rických kráľoch, „ľahko podľahne pocitu nadradenosti. 
Je vhodné nezabúdať na skromnosť a mať strpenie.“ 
A Canetti pokračuje: „Európanom dvadsiateho storo-
čia neprislúcha, aby sa cítili povznesení nad barbar-
stvo.“ (s. 377)

Masa našej doby
Čo by asi Canetti napísal o súčasnej pandémii, ak by 
teraz žil a chcel by ju zaradiť do svojej knihy? V jeho po-
nímaní sú masy rôzne a aj vírus, takmer nefyzický, ako 
Canettiho oheň „chytľavý“ a „nenásytný“ (s. 67) či ako 
jeho piesok, „naozaj nápadný (…), až keď je nespočet-
ný“ (s. 77), s obrovskými dôsledkami operuje ako masa, 
zanechávajúc za sebou inú masu, ktorú by sme v Ca-
nettiho terminológii nazvali kopou mŕtvych. 

Táto terminológia dokáže pôsobiť dômyselne 
a básnicky pri Canettiho príkladoch z nezápadných 
spoločenstiev (Canetti používa dobový výraz prírod-
né národy) či európskej histórie, avšak akonáhle sa 
týka nás a tu a teraz, začína jeho kopa mŕtvych pôso-
biť nepatrične morbídne. V súčasnosti, keď ešte často 
hľadáme správne slová na popísanie aktuálnej kolek-
tívnej skúsenosti, je tak Canettiho kniha zatiaľ málo 

„Len tí, ktorých 
zachvátila 
epidémia, sú 
masou: sú si 
rovní, pokiaľ ide 
o osud, ktorý 
ich čaká. 
Ich počet stúpa 
čoraz rýchlejšie. 
Smerujú k cieľu, 
ktorý dosiahnu 
o pár dní (…) 
poslednou 
nádejou je 
udržiavanie 
odstupu.“ 
(Elias Canetti: 
Masa a moc, 
s. 251)
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Weronika Gogola: 
Po Troškách 
Preklad: Karol Chmel
Bratislava: Slovart, 2021
Oceňovaný debut poľskej 
spisovateľky a prekladateľky, 
ktorá niekoľko rokov žije 
v Bratislave, rozpráva o jej 
detstve v malej karpatskej 
dedine Olszyny. Autorka sa 
podľa vlastných slov vo  
veľmi autobiografickej knihe 
sústreďuje na malé intímne 
príbehy. Aj týmto spôsobom 
sa dá vyjadrovať k celospolo-
čensky dôležitým témam. 

Laco Kerata: Na okraji mojej 
hory
Levice: KK Bagala, 2020
Zbierka smutno smiešnych 
poviedok o nezvyčajných 
osobných príbehoch, v ktorých 
nechýba špecifický humor 
autora a jeho hra so slovami. 

Eva Filová a Eva Vženteková: 
Slovenský štát vo filme. 
Dokumentárna a hraná 
tvorba po roku 1945
Bratislava: Vlna /edícia 
Filmodrom, 2021
Dva autorské pohľady na 
zobrazovanie minulosti. 
V prvej časti monografie Eva 
Filová skúma zobrazovanie 
obdobia vojnového štátu 
v dokumentárnych filmoch, 
v druhej časti to Eva  
Vženteková sleduje v hraných  
kinofilmoch. Publikáciu 
dopĺňajú fotografie z archívu 
Slovenského filmového 
ústavu.

Daniel Rušar: Zachariáš 
a studená voda
Ilustrácie: Adela Režná
Bratislava: Selves, s. r. o., 2020
Príbeh pre deti aj rodičov 
o otužovaní a utužovaní  
vzťahu otca a syna, prekonáva-
ní obáv a strachu.

Tereza Oľhová a Eva  
Škandíková: Posledný 
permoník
Bratislava: OZ Brak, 2020
Ilustrovaná detská kniha 
o poslednom žijúcom permo-
níkovi, ktorý zostal po masív-
nej ťažbe zlata pod Kremnicou 
úplne sám. 

Anton Hruboň:  
NACIonaliZMY V NÁS
Bratislava: Paradigma  
Publishing, 2020
Zbierka esejí slovenského 
historika a autora úspešných 
publikácií je obrazom naci(o-
nali)zmu na Slovensku  
a v Európe 20. storočia s presa-
hom do súčasnosti. 

Marek Vadas: Krutá Marta 
Ilustrácie: Daniela Olejníková
Bratislava: OZ Brak, 2020
Detská ilustrovaná knižka, 
ktorá deťom vysvetľuje, že aj 
zvieratá na dvore u starej 
mamy sú živé tvory, ktoré cítia.

Kol. autorov: Slovensko NOIR
Bratislava: Ezopo, 2020
Multižánrové dielo, ktoré 
spojilo 17 slovenských autorov, 
17 hercov, režisérov, muzikan-
tov a akademickú maliarku. 
Spoločne prinášajú výpoveď 
o Slovensku v dnešných 
časoch. Publikácia obsahuje 
17 poviedok a ilustrácie výtvar-
níčky Kataríny Vavrovej.

Milan Baláž: Vincent Hložník 
– Príbeh jednej zbierky 
Bratislava: Liberty, 2020
Publikácia vyšla pri príležitos-
ti stého výročia narodenia 
Vincenta Hložníka – maliara, 
grafika, ilustrátora a pedagóga. 

Peter Zajac: Od estetiky 
k poetike chvenia 
Bratislava: Veda, 2020
Literárnoteoretická monogra-
fia je výsledkom teoretickej 
práce, smerujúcej počas po-
sledného štvrťstoročia od 
estetiky tvorivosti cez estetiku 
pulzácie k estetike chvenia. 
Reflektuje poetiku obrazu 
a performancie a zrovnopráv-
ňuje kultúru prezencie s kultú-
rou reprezentácie. 

Daniel Grúň: Subjektívne 
histórie 
Bratislava: Veda, 2020
Publikácia sa sústreďuje na 
umelecké metódy seba-histo-
rizácie, seba-archivácie  
a utvárania alternatívnych 
inštitucionálnych rámcov 
v kontexte mocenských a ideo-
logických štruktúr, ovládajú-
cich sféru umenia v období 
komunistických režimov 
v strednej a východnej Európe. 
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Ľubomír Longauer: Úžitková 
grafika na Slovensku po  
roku 1918 (3). Mierny pokrok
Bratislava: Slovart, 2020
Tretí diel cyklu, zaoberajúci sa 
profesionalizáciou úžitkovej 
grafiky na Slovensku v 30. ro-
koch 20. storočia, keď sa na 
výtvarnej scéne presadzovala 
aj moderna, sa venuje tvorbe 
grafika, typografa a fotografa 
Ladislava Csádera.

Leonard Cohen: Plameň 
Preklad: Ján Gavura
Fintice: FACE, 2020
Básnický testament básnika 
a speváka Leonarda  
Cohena (1934 – 2016). Autor 
túto zbierku básní pripravoval 
s vedomím, že to bude jeho 
posledná kniha. Cohen do nej 
zaradil nové nepublikované 
básne a texty piesní, ktoré 
doplnil výberom básnických 
a obrazových skíc zo svojich 
zápisníkov.

Salman Rushdie: Quijote 
Preklad: Otakar Kořínek
Bratislava: Slovart, 2020
Medzinárodne oceňovaný 
autor sa vo svojej štrnástej 
novele inšpiroval dielom 
klasickej svetovej literatúry 
a vytvoril postavu Dona 
Quijota modernej doby. 

Z n
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Marián Hatala: Sviatočne 
obyčajné dni
Bratislava: Petrus, 2020
Zbierka tridsiatich fejtónov 
vychádzajúcich z každoden-
ných vecí, situácií a epizód 
básnika, prozaika, prekladateľa 
a publicistu Mariána Hatalu.

Ivan Kolenič: Rozptylové lúky
Bratislava: Agentúra Signum, 
2020
V novom príbehu básnika 
a prozaika Koleniča hrá 
dominantnú úlohu skalárny 
počítač, implantovaný do 
klasického písacieho stroja. 

Joseph Conrad: Srdce temnoty 
Preklad: Tomáš Hučko
Bratislava: OZ Brak, 2020
Novela britského spisovateľa 
poľského pôvodu, ktorá prvý 
raz vyšla časopisecky na konci 
19. storočia, je príbehom o dob-
rodružnej plavbe parníkom 
po rieke Kongo do stredu Afriky, 
ale aj filozofickým pohľadom 
na kolonializmus a rasizmus, 
ktoré sú stále aktuálne. Nový 
slovenský preklad vychádza 
spolu s doslovom literárnej 
vedkyne Kristíny Kállay o de-
dičstve kolonializmu v Conra-
dovom diele a prílohou Biele 
dejiny Konga ilustrátora Jindři-
cha Janíčka.

Vladimír Štefko a kol.: Dejiny 
slovenského divadla II.
Bratislava: Divadelný ústav, 
2020
Rozsiahla publikácia ukončuje 
niekoľkoročnú prácu sloven-
ských teoretikov a historikov 
v oblasti divadla pod vedením 
Vladimíra Štefka. Druhý  
zväzok obsahuje divadelné 
udalosti z rokov 1948 – 2000. 

Henrieta Moravčíková a kol.: 
Bratislava (ne)plánované 
mesto/(un)planned city
Bratislava: Slovart, 2020
Publikácia, určená odborní-
kom, ako aj laickej verejnosti, 
sleduje plánovanie a výstavbu 
Bratislavy v 20. storočí.  
Všíma si urbanistické zámery 
a architektonické intervencie, 
opisuje javy a procesy charak-
teristické pre Bratislavu.

Lydia Kang, Nate Pedersen: 
Šarlatáni 
Preklad: Erika Hatalová
Budmerice: RAK, 2020
Publikácia rekonštruuje bi-
zarné, až hrôzostrašné „liečeb-
né postupy“ lekárov, vedcov, 
liečiteľov, ale aj naozajstných 
šarlatánov a obchodníkov 
s ľudskou dôverčivosťou. 

Alexander Sergejevič Puškin: 
Daj, Bože, nech sa nezbláznim
Bratislava: Perfekt, 2020
Dvojjazyčné vydanie básnickej 
zbierky jedného z najväčších 
básnikov. Viacero básní vychá-
dza v preklade do slovenčiny 
po prvý raz. Básne prekladal 
Ľubomír Feldek, knihu ilustro-
vala Katarína Vavrová.

Vladislav Rostoka:  
CIPÁR&LOGO.ETC
Bratislava: Slovart, 2020
Publikácia o diele Miroslava 
Cipára v oblasti grafického 
dizajnu obsahuje komplexne 
spracovanú prezentáciu zna-
čiek, symbolov a logotypov. 
Predstavuje Cipára ako autora 
už ikonických logotypov. 
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Genetika, politika a etika 
v Hvoreckého fantastike 
Michal Hvorecký: Čierny lev 
Bratislava: Marenčin PT, 2020 

Michal Hvorecký je skúsený spisovateľ, 
ktorému knihy vyšli v prekladoch do 
viacerých jazykov. So zbierkou Čierny lev 
sa vracia k poviedkovej tvorbe. Jeho 
dynamické, vtipné a literárne prepraco-
vané texty reagujú na výbušné politické 
témy ako voľ by, globálna migrácia, pan-
démia, ekológia, etické otázky týkajúce sa 
genetických a digitálnych technológií. 
Autorove postavy lietajú na dronoch,  
bijú sa s pravicovými populistami alebo 
sú rybami či genetickými editorkami. 
Poviedky sú fantastické nielen preto, lebo 
patria k žánru fantastiky. 
Intímna vzdialenosť je mimoriadne citlivo 
vykreslený príbeh pandémie, izolácie 
a osamelosti. Hoci centrum príbehu je 
zaťažené smútkom a ekologickými prob-
lémami, príbeh má optimizmus, hĺbku 
a ľudskú intimitu: „Bližšie sme sa spozná-
vali cez obrazovku, baiduili sme sa, 
lenovovali, huaweili, xiaomilovali, a tí, 
ktorí si to mohli dovoliť, sa aj elonmusko-
vali. Počas pandémie sme na celé mesiace 
stratili kontakt, vôbec nefungovala elek-
trina, potom sme spojenie zložito obnovo-
vali a dlho sme zostali nerozluční.“ (s. 9) 
Hoci poviedka opisuje katastrofickejší 
scenár našej súčasnosti, obsahuje nádej.
Ak by poviedka We Are Family vznikla 
pred niekoľkými týždňami, asi by reago-
vala aj na pálčivejšie súčasné problémy 
hlavnej postavy (určite nie hrdinu). Text 
sa číta jedným dychom, srší iróniou 
a paródiou.
Čierny lev patrí k alternatívnej histórii, 
žánru, ktorý si Hvorecký už niekoľkokrát 
úspešne osvojil. V tejto poviedke sa  
píšu alternatívne dejiny Československa. 
Československá vláda nepíše pozývací 
list Moskve a vojskám Varšavskej zmluvy, 
ale Washingtonu a NATO. Hvorecký 
s empatiou vykresľuje politickú situáciu 
presvedčivo a plasticky, s dávkou čierne-
ho humoru a vodky.
U.R.U intertextuálne nadväzuje na Čapko-
vu hru R.U.R. Príbeh sa odohráva 
21. 1. 2121, tento magický dátum je 200. 
výročie uvedenia hry českého spisovateľa 
a vizionára. Príbeh nám sprostredkúva 
žena rozprávačka a disidentka, ktorá 
je pozvaná na divadelné predstavenie 
do bytu herečky. V krátkej poviedke 
rezonujú témy Čapkovej hry: ožíva starý 
konflikt roboti vs. ľudia, ako aj mágia 
divadla, ktorá chýba postavám poviedky, 
ale aj nám všetkým počas pandémie. 
Poviedka Editorka robí zaujímavú parale-
lu medzi editovaním textu a genetického 
materiálu v budúcnosti, keď sa 

„literatúra a editorstvo nedali študovať“. 
(s. 42) Hvoreckého editorka odstraňuje 
choroby z genetickej informácie detí,  
ale robí v kóde aj luxusné kozmetické 
úpravy za peniaze. Poviedka žánrovo 
prechádza od science fiction ku gothic 
fiction až k hororu.
Druhý Dunaj je ekologická a mimoriadne 
dojímavá poviedka o vyze, ktorej  

„nič rybie nie je cudzie“. (s. 65) Sledujeme 
životnú púť obrovskej ryby, ktorá sa 
rituálne vracia do Dunaja. Poviedka je 
ekologickou dystópiou, ukazuje dranco-
vanie prírody, miznutie živočíšnych 
druhov a vody. Vyza vidí, ako „mizli 
kormorány, utekali vydry“. (s. 62)
Aiša pre zmenu reaguje na tému migrácie 
a reakcie našej spoločnosti na migrantov. 
Je provokatívna, ironická a, podobne  
ako Tajomník, ukazuje neláskavú realitu, 
neprijatie a netoleranciu. Kým Aiša, 
mladá sýrska utečenka, ktorá „urazila 
všetkých: katolíkov, nacionalistov, vládu 
a azda aj hokejistov, kuchárky aj uprato-
vačky“, (s. 71), bojuje s nepochopením 
a neprijatím v krajine, Tajomník, naopak, 
potrebuje zapadnúť do väčšinovej 
spoločnosti s tradičnými (ne)hodnotami. 

Tajomník, pokrytec a prospechár, repa-
račnou terapiou mení „takzvaných gejov“ 
(s. 79) na heterosexuálov: „Vďaka preuká-
zaným výsledkom v oblasti deviantných 
úchyliek ma vláda nedávno vymenovala 
za odborného tajomníka pre otázky 
tradičnej rodiny.” (s. 84)
Poviedka Warholove nohy je cestou vla-
kom z Prahy na východ, odkiaľ pochádza 
Warhol. Je o ľuďoch, ktorí porazili komu-
nistický režim, ale nedokážu prekonať 
samých seba. Ide o komickú až grotesknú 
verziu folklóru aj kultúry: „Vlak brzdil, až 
napokon zastavil. Ďalej už koľaje neviedli. 
Na výpravu čakala do neskorej noci 
delegácia funkcionárov, ktorým sa pod 
nohy zrútil do pol pása nahý kultový 
rockový spevák. Aj viacerí ďalší cestujúci 
skôr vypadli, ako vystúpili. Babičky 
v krojoch vítali chlebom a soľou panká-
čov, ktorí v rukách zvierali pivá aj rie-
didlo. Folklórny súbor Železiar spieval 
a tancoval. Dievčatá vo vyšívaných blúz-
kach a sukniach roznášali štamprlíky 
a vinšovali. Medzi zväčšenými 
campbellovskými konzervami blúdilo 
stádo oviec.“ (s. 92) Smutné.

Fo
to

: R
. S

.

30 Knižná Revue



R
ecen

zie
Malte je ambiguentná postava z rovno-
mennej poviedky. Muž dvojtvárny, pato-
logický klamár, bitkár a oportunista,  
bez svedomia a bez minulosti, bez vlasti 
a bez priateľov je až archetypálnym 
predobrazom mnohých politikov. 
V poviedke Neviniatko sledujeme príbeh 
detektíva, stopára, ktorý pátra po nakaze-
ných vírusom. Prostredie dystopickej 
poviedky sa presunulo do podzemia, 
do bývalých vojenských bunkrov a kata-
komb. V konkurencii robotov je ťažké 
zohnať prácu, ľudia sú pod neustálou 
kontrolou a dohľadom informátorov, 
stopárov. Napriek napätej politickej 
atmosfére je text aj sondou do rodinného 
života, vzťahov rodičov a detí, rodičov-
ských obáv a neutíchajúceho strachu. 
Otvorený koniec vyžaduje kreatívnu 
spoluprácu čitateľa s textom a každý si 
tak poviedku môže dotvoriť. 
Zbierka poviedok má krásnu obálku 
vytvorenú grafickým dizajnérom Palom 
Bálikom s pôsobivou čierno-bielou foto-
grafiou Nadje Massun, na ktorej je žena 
hore nohami, podobne ako fantastický, 
alternatívny a, miestami, dystopický svet, 
ktorý Hvorecký opisuje. Aktuálne  
témy, originálny štýl, humor a prekvapu-
júce pointy čitateľov potešia.
✒ Katarína Labudová

Všetky monštrá sú ľudia
 
Jozef Karika: Smršť 
Bratislava: Ikar, 2020 

Kniha Smršť je ďalším kúskom v zbierke 
mysterióznych príbehov z pera Jozefa 
Kariku. 
Smršť hneď zo začiatku vrhne čitateľa do 
depresívnej atmosféry, ťahajúcej sa živo-
tom hlavnej postavy – účtovníka, ktorý je 
čerstvo po ťažkom rozchode a márne 
hľadá nejaký únik od zložitej reality. Jeho 
život mierne rozjasní nález zabudnutej 
autokamery na opustenom odpočívadle. 
Ako sa neskôr ukáže, tento nález stelesňo-
val skutočné šťastie v nešťastí. 
Príbeh sa na povrchu javí ako obyčajný 
duchársky príbeh, vychádzajúci zo 
skutočných udalostí. Pozornosť venuje 
mysterióznemu úseku cesty pri Liptov-
skej Mare, kde sa stáva – vzhľadom na  
to, že úsek je relatívne zjazdný a prehľad-
ný, – nevysvetliteľné množstvo smrteľ-
ných dopravných nehôd. Pre čitateľa, 
ktorý hľadá potešenie v strachu a v záhad-
ných javoch, Smršť zafunguje.
V určitých pasážach mi však Smršť pripa-
dala unáhlená. Narýchlo dopísaná, 
ba neukončená. No jedno sa poprieť nedá. 
Karika čitateľa navádza do viery v tajom-
no, potom ho naladí na vlnu skepticizmu 
a opäť príbeh otočí o 180 stupňov. Príbeh 
v týchto aspektoch funguje veľmi dobre, 

hrá sa s teóriami, hypotézami a legendami. 
No pod povrchom tohto všetkého sa skrý-
vajú oveľa temnejšie tajomstvá. A to tajom-
stvá ľudského správania a skazenosti, 
ktoré sa postavy tak veľmi snažia skrývať. 
Smršť je v týchto ohľadoch minimalistická. 
Na dej majú reálny dosah len štyri postavy 

– hlavná postava účtovníka, partneri – 
záchranárka Nina a policajt Gabo a preživ-
ší jednej z mysterióznych havárií – Vojtech 
Fajnor. Dej sa z veľkej časti odohráva 
v interiéri auta. Na prvý pohľad sú prvé 
tri spomenuté postavy dobrý tím. Skupin-
ka ľudí, ktorú zaujala miestna legenda. 
Hľadajú v nej odreagovanie, únik pred rea-
litou. A približne do polovice príbehu sa 
autor snaží, aby tomu čitateľ skutočne 
uveril. No ako sme už pri Karikovi zvyknu-
tí, dej sa dokáže veľmi rýchlo vystupňovať. 
Na povrch vypláva stále viac zamlčaných 
informácií, tajomstiev a potláčaného 
hnevu. 
Ako to už však býva, aj na zlé sa dá zvyknúť 
a časom už čitateľa viac-menej prestanú 
desiť aj legendy, aj ľudská skazenosť. 
A preto Karika príbeh okorenil filozofický-
mi teóriami o ľudskom podvedomí, zašiel 
aj do starogréckej filozofie, dokonca sa 
zahrával s podstatou existencie. 
Otázkou ostáva, či Karika nezahryzol do 
príliš tvrdého orieška. Smršť je priam 
prešpikovaná rôznymi témami, ktoré čita-
teľ nemá šancu spracovať a oceniť. 
Príliš rýchlo sa jedna končí a druhá začína. 
Svoje nedostatky však kniha dobieha 
vo veľmi elegantnom a prirodzenom štýle 
písania formou rozprávania v prvej osobe. 
Hoci sa Smršti dá vytknúť viacero vecí 
(neautenticky rýchly spád deja, občasná 
predvídateľnosť, zdĺhavé opisy situácií 
a miest), je to zároveň veľmi chytľavý 
román s napínavým dejom. 
Odkaz diela Smršť je však nad slnko jasný. 
Démoni sa neskrývajú v legendách, príbe-
hoch či povestiach. Ukrývajú sa v ľuďoch. 
✒ Šimon Kéry 

Medzi tromi štátmi
Martin Pollack: Halič. Putovanie po 
stratenom svete 
Preklad: Michal Hvorecký 
Žilina: Absynt, 2020

Vydavateľstvo Absynt prinieslo na slo-
venský trh žáner, ktorý tu značne chýbal. 
Ide o literatúru faktu alebo slovami  
zakladateľov Absyntu o reportážnu litera-
túru. Vďaka nej si mohli čitatelia výrazne 
rozšíriť svoj obzor vedomostí prevažne 
z oblasti moderných dejín. Už tretí raz 
Absynt vydal dielo rakúskeho spisovateľa 
a reportéra Martina Pollacka. Po knihe 
Smrť v bunkri, ktorá opisuje udalosti 
z obdobia druhej svetovej vojny, sa čitate-
lia opäť môžu ponoriť do čias prelomu 
19. a 20. storočia, ako v prvej knihe prelo-
ženej do slovenčiny, Americký cisár. 
V diele Halič – Putovanie po stratenom 
svete nás Martin Pollack imaginárne 
pozýva na územie dnešného juhovýchod-
ného Poľska, západnej Ukrajiny a kúska 
Rumunska okolo roku 1900, ktoré však 
v tom čase tvorilo kompaktnú krajinu, pri-
náležiacu rakúskej časti Habsburskej 
monarchie a známu pod názvom Korunná 
krajina Kráľovstvo Haličské a Vladimírske, 
tzv. Halič – nemecky Kronland Königreich 
Galizien und Lodomerien, Galizien. 
Habsburgovci si uvedomovali význam 
Haliče ako pomedzného územia medzi 
katolíckou a gréckokatolíckou cirkvou aj 
ako spojnicu medzi baltským územím 
a juhovýchodnou Európou, ktorá sa stala 
nárazníkom pred vzrastajúcou Ruskou 
ríšou. Habsburgovci sa preto cielene sna-
žili dostať územie Haliče pod svoju sprá-
vu. Pevnejšie začleňovanie k rakúskej 
časti monarchie sa začalo v roku 1772, keď 
sa pri prvom delení Poľska stalo súčasťou 
koruny habsburského dvora. Neskôr, 
v roku 1804, sa Halič stala súčasťou 
Rakúskej ríše a po Rakúsko-uhorskom 
vyrovnaní v roku 1867 Habsburgovci úze-
mie pričlenili pod svoju správu,  
hoci teritoriálne i historicky malo bližšie 
k Uhorsku. Dnes Halič ako ucelené 
územie neexistuje, je rozdelená medzi tri 
štáty – Poľsko, Ukrajinu a Rumunsko. 
Z niekdajšej historickej krajiny ostali 
najmä mestá, z ktorých mnohé svoju his-
tóriu píšu od 10. storočia. Práve mestá 
a niektoré dediny sa stali osou „bedekra“ 
Martina Pollacka. 
Aby Habsburgovci mohli svoje získané 
územie efektívne spravovať a byť s ním 
v kontakte z ďalekej Viedne, začali veľmi 
skoro s výstavbou železnice (1837). Želez-
nica prepojila s hlavným mestom monar-
chie všetky dôležité mestá v Haliči. 
Pollack vo svojej imaginárnej reportáži 
z roku 1900 cestoval vlakom a postupoval 
od najzápadnejších miest Haliče Tarnova 
a Przemyslu postupne na juhovýchod 
do Kolomyje, Kutov a cez Zališčyki, Bučač 
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Tá istá Alena Mornštajnová
Alena Mornštajnová: Hana 
Preklad: Miroslava Čierna 
Bratislava: Aktuel, 2020

Knihy českej spisovateľky a prekladateľky 
Aleny Mornštajnovej sú v českom aj 
v slovenskom prostredí pomerne známe. 
Do povedomia čitateľskej verejnosti sa 
dostala už v roku 2013 vydaním románu 
Slepá mapa. Následne autorke vyšli ďalšie 
štyri knihy: Hotýlek (2015), Hana (2017), 
kniha pre deti Strašidýlko Stráša (2018) 
a Tiché roky (2019). Za jej najznámejšie 
dielo je v súčasnosti možné považovať 
román Hana, ktorý získal niekoľko ocene-
ní a bol preložený do viac ako desiatich 
jazykov. Je to zároveň autorkina prvá 
kniha, ktorá sa tento rok dostala do kníh-
kupectiev aj v slovenskom preklade. 
Keďže však kniha vyšla už pred tromi 
rokmi, je možné sa na autorkinu doteraj-
šiu tvorbu pozrieť všeobecnejšie. 
Vo všetkých prózach Aleny Mornštajnovej 
(okrem knihy pre deti Stašidýlko Stráša) 
sa objavujú viaceré spoločné motívy, pro-
striedky a postupy, ku ktorým sa autorka 
rada vracia a ktoré sú pre ňu charakteris-
tické. Všetky knihy rozprávajú príbehy 

„obyčajných“ ľudí na pozadí tzv. veľkých 
dejín 20. storočia (od prvej republiky 
cez druhú svetovú vojnu až po komuniz-
mus a revolúciu). Vzájomné postavenie 
týchto historických a spoločensko-politic-
kých udalostí vždy významne ovplyvní 
dej a život hlavných postáv. V románe 
Hana je takýmto činiteľom nielen druhá 
svetová vojna a holokaust, ale aj epidémia 
týfusu, ktorá sa v roku 1954 prehnala 
Valašským Meziříčím. Motív pohromy, 
ktorá neustále padá na hlavy protagonis-
tov, je ďalším prvkom, ktorý je možné 
nájsť vo všetkých autorkiných príbehoch. 
Typický je aj viacgeneračný záber – romá-
ny Aleny Mornštajnovej sa nezameriavajú 
len na jednu postavu, ale v centre pozor-
nosti býva väčšinou celá rodina, resp. 
hneď viacero jej vrstiev. Vznikajú tak akési 
rodinné kroniky či ságy, prostredníctvom 
ktorých je možné ukázať rôzne osudy jej 
členov. Okruh postáv je viac-menej daný 
už na začiatku a všetky, ktoré prídu ďalej, 
sú len ich ďalšie a ďalšie kombinácie. 
Ani v románe Hana sa čitateľ nestretáva 
len s titulnou hrdinkou. Autorka okolo nej 
spriada komplikovanú sieť vedľajších 
postáv, z ktorých najvýraznejšou je Hani-
na neter a neskôr zverenkyňa Mira. 
K často vyzdvihovaným prednostiam 
autorkinho písania patrí zmysel pre dyna-
miku rozprávania – v jej príbehoch sa 
stále niečo deje a jednotlivé udalosti sa 
striedajú v pomerne rýchlom tempe. 
Postavy nemajú čas príliš dlho premýšľať, 
zaoberať sa konkrétnym problémom z roz-
ličných strán či dôkladne posudzovať 

haličských i bukovinských autorov. 
Priblížil i geograficky podmienené roz-
diely v životnom štýle jednotlivých etnic-
kých skupín, čo spôsobilo, že si rôzne 
kultúrno-etnické skupiny nekonkurovali, 
ale vzájomne sa dopĺňali. 
Je neuveriteľné a nesmierne smutné,  
ako za necelé tri desaťročia zmizli ľudia 
a ich svet, ktorý sa tu formoval a fungoval 
po stáročia. Žiaľ, mnohí vtedajší obyvate-
lia Haliče na začiatku 20. storočia proroc-
ky tušili, že ich krajina je miestom bez 
budúcnosti. Mnohé ich opisy sú plné 
smútku nad bezútešnou situáciou tamoj-
šieho obyvateľstva. Habsburské či neskôr 
rakúske dedičstvo je však dodnes 
v mnohých mestách viditeľné. Spoloč-
ným prvkom sú Ringplätze – námestia, 
kde sa sústreďoval kultúrny a obchodný 
život. Na námestiach ste našli vyššie 
školy, kaviarne, obchody i kultúrne inšti-
túcie. Rakúska monarchia spomenutou 
urbanizáciou vtláčala svoju pečať nielen 
v Haliči, ale na všetkých svojich spravo-
vaných územiach, najmä tých, ktoré bolo 
potrebné obnovovať po porazení a stiah-
nutí sa Osmanskej ríše.
Niekdajšia Halič bolo územie ležiace 
zdanlivo mimo záujmu európskych moc-
ností, ktorého by sa tzv. veľké dejiny 
vôbec nemali dotýkať. Žiaľ, skutočnosť je 
opačná. Práve dianie na scéne veľkých 
dejín sa veľmi smutne, až kruto podpísalo 
na dnešnej neexistencii tejto historickej 
krajiny. Začiatkom zániku bola prvá 
svetová vojna a definitívnu bodku za roz-
padom historickej krajiny dal pakt 
Ribbentrop-Molotov, dohovor dvoch 
zločineckých systémov, ktorý ovplyvňuje 
politické rozdelenie stredovýchodnej 
Európy dodnes. 
Kniha Halič – Putovanie po stratenom 
svete by mohla byť inšpiráciou aj pre 
podobnú knihu, ktorá by rozprávala 
o našej krajine okolo roku 1900. V mno-
hom sa totiž územiu historickej Haliče 
podobáme. Dnes si už možno mnohí neu-
vedomujú, že kultúrna pestrosť Haliče 
nebola ničím výnimočným ani v našom 
priestore. Aj na území južne od Tatier bol 
svet viacerých jazykov a náboženstiev. 
Podobne ako v Haliči aj u nás žili uvede-
né skupiny vo vzájomnej symbióze. 
Malou lastovičku a možno dobrým zákla-
dom podobnej knihy bola výstava  

„Mikuláš nejestvuje“ prekladateľa knihy 
Michala Hvoreckého, ktorý sa prekladu 
zhostil veľmi dobre. 
✒ Hana Chorvátová 
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a Tarnopol späť do Ľvova, hlavného mesta 
provincie. Knihu tvoria kapitolky venova-
né jednotlivým mestám a okolitým väčším 
dedinám, ktoré sa ocitli na železničnej 
trase. Cestu môže čitateľ sledovať aj pro-
stredníctvom mapy Königreich Galicien 
und Lodomerien z roku 1824 na prebale 
knihy aj so stranami, na ktorých sa začína 
reportáž z daného mesta. 
Čím bola Halič pozoruhodná? Okolo roku 
1900 tu existoval úžasný rôznorodý  
svet jazykov, náboženstiev a kultúr. Žili 
tu spolu Poliaci, Židia, Nemci, Maďari, 
Rumuni, Arméni a niekoľko etnických 
skupín východných Slovanov – Huculi, 
Bojkovia a Lemkovia, hovoriaci svojimi 
dialektmi. Teda podobne, ako nemecké 
obyvateľstvo hovorilo najrôznejšími 
dialektmi, podľa oblasti, z ktorej prišli. 
Aj židovské obyvateľstvo hovorilo viace-
rými jazykmi jidiš, nemecky alebo poľsky. 
Skrátka, dokonalá zmes najrôznejších 
jazykov i náboženstiev – katolíci, grécko-
katolíci aj izraeliti – s najrôznejšími smer-
mi. Každá skupina si pestovala svoju 
kultúru – písomnú, odevnú či bývania. 
Medzi jednotlivými sídlami boli značné 
rozdiely, či už išlo o mestá, kde domino-
valo nemecky hovoriace obyvateľstvo, 
alebo mestá – tzv. štetle, kde prevažovali 
židovskí obyvatelia. Zároveň tu boli 
mestá, v ktorých ste našli všetko spolu, 
ako napr. Černovice.
Stav okolo roku 1900 je výsledkom vývoja 
niekoľkých storočí. Trvalo sa tu usídlili 
západní a východní Slovania, z ktorých sa 
postupne sformovali Poliaci, Rusíni či 
Ukrajinci. Územie budúcej Haliče priťa-
hovalo pozornosť už od raného stredove-
ku, pretože bolo na spojnici obchodnej 
cesty zo strednej Európy na sever do Nov-
gorodu a Birky. Vďaka tomu veľmi skoro 
vznikli mestá ako Przemyśl, Ľvov a Brody, 
ktoré pútali obchodníkov najmä židov-
ského pôvodu a neskôr i Arménov. 
M. Pollack zachytil v knihe začiatok 
konca tohto pozoruhodného sveta. Veľmi 
plasticky a presvedčivo sa mu podarilo 
opísať obyvateľov Haliče, ich sídla 
a prírodné prostredie. Detailný obraz sa  
mu podarilo vytvoriť aj vďaka rozsiahlym 
citáciám zápiskov a spomienok 
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všetky okolnosti a väčšinou hneď konajú. 
Tento, inak veľmi prínosný, postup však 
v Hane narazil na určité rozpory. V snahe 
neustále posúvať dej dopredu sa potom 
autorka nedokáže ubrániť príliš skorému 
prezradeniu zápletky, a tak sa čitateľovi 
ľahko môže stať, že už na začiatku knihy 
vie, čo je základom jej príbehu a ako sa 
skončí. Chvatné tempo rozprávania 
a príliš rýchle vyrovnanie sa s niektorými 
záležitosťami mnohokrát zabraňuje hlb-
šiemu ponoru do vnútra postáv a zvolené 
témy často nie sú detailne preskúmané. 
Románu chýba jemné spomalenie, refle-
xia situácie či pokus o komplexnejšie 
sebapozorovanie. 
V zobrazení psychického rozpoloženia 
protagonistov sa potom opakovane obja-
vujú určité nevyužité zdroje. Postava 
Hany je tak aj napriek autorkinmu úsiliu 
o jej ambivalentnejšie chápanie formova-
ná najmä zvonku a pôsobí jemne schema-
ticky. Stručný a výstižný náčrt určitého 
ľudského typu, ktorý Alena Mornštajnová 
uplatnila pri tvorbe epizódnych postáv, sa 
pri tak ambiciózne projektovanej hrdinke, 
akou je Hana, nepodarilo účinne využiť. 
Sklamaná žena, ktorá prešla peklom kon-
centračných táborov a po návrate sa už 
nedokázala zaradiť do života, v konečnom 
dôsledku vyznieva skôr ako čudáčka  
než primerane individualizovaná hrdinka. 
Problematicky v tomto smere pôsobí aj 
Mira. Ako postava s prirodzene obmedze-
nou perspektívou (akú deväťročné dievča 
nepochybne má) totiž akosi nelogicky 
balansuje medzi naivnou školáčkou a vše-
vediacim rozprávačom.
Hana Aleny Mornštajnovej je nielen príbe-
hom troch generácií jednej rodiny, ale 
aj typického českého malomesta. Je to prí-
beh o láske, nenávisti, odcudzení, nepo-
chopení, zbabelosti a podobných klišé, 
ktorý čitateľ zhltne za jednu cestu vlakom. 
Autorka do značnej miery ostáva v zajatí 
vlastných konvencií a štýlu, následkom 
čoho sa jej knihy začínajú na seba až príliš 
podobať. Svoju čitateľskú základňu však 
určite nesklame.
✒ Katarína Cupanová

máte možnosť prečítať si ju v slovenskom 
preklade. Bezmenná báseň je jedným 
z vrcholov celej zbierky. Existuje väčší 
dôkaz o tom, že jazyk básnika sa neustále 
vyvíja? 
✒ Robert Pospiš

Prázdne nebo 
Peter Stamm: Sedem rokov 
Preklad: Ján Jambor 
Fintice: FACE, 2020 

Kompaktný román o hĺbkach ľudskej 
túžby úspešného a oceňovaného švajčiar-
skeho autora Petra Stamma na prvý 
pohľad nemusí pôsobiť ako uchvacujúca 
próza – čo nemusí byť v podstate zlé, pre-
tože fanúšikovia literatúry nie vždy 
a všade vyhľadávajú adrenalínové zážitky. 
Čitateľovi môže kniha pripomenúť filmy 
Érica Rohmera – postavy sa nesprávajú 
ktovieako logicky, je ťažké nájsť si k nim 
cestu, tobôž si ich naozaj obľúbiť, konajú, 
aj keď stoja na mieste a naopak. Nenároč-
ný, na prvý pohľad príjemne plynúci  
text je dobrou voľ bou pre čitateľa, ktorý 
hľadá pestrosť medziľudských vzťahov, 
nálad a postojov a znesie aj kontroverz-
nosť, hoci obmedzenú – neočakáva, že 
bude šokovaný. Sedem rokov možno slo-
vami hlavnej postavy Alexandra (vyslove-
ných na margo jeho milenky) uviesť 
citátom: „Nič odo mňa neočakávala a na 
nič si nerobila nárok.“ (s. 106)
Román prináša životný príbeh Alexandra, 
ktorý žije v Nemecku na prelome milénií, 
zažíva pád Berlínskeho múra aj ekono-
mickú krízu. Tie však neovplyvňujú jeho 
život tak ako vzťahy (predovšetkým) so 
ženami: s manželkou Sonjou, milenkou 
Iwonou, ale i dcérou či staršou rodinnou 
priateľkou. Pôdorys milostného trojuhol-
níka zaujme, Iwona je svojská postava, 
čitateľ si ju zapamätá, aj keď nemusí 
rozumieť jej konaniu či konaniu hlavnej 
postavy voči nej. Do Alexandrovho života 
vstupuje nenápadne i živočíšne, ovplyv-
ňuje ho na viacerých úrovniach. O jej 
vnútre čitateľ viac nezistí, ale pri románe 
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Divoká neha 
Jim Harrison: Básne 
Preklad: Jana Kantorová-Báliková 
Kordíky: Skalná ruža, 2020

Splynúť s básňou. Celoživotná púť več-
ných hľadačov krásy a pravdy. Americký 
básnik Jim Harrison bol jedným z nich. 
Posledný svojho druhu. Autentický roz-
právač veľkých príbehov s výrazom divo-
kého proroka. Výber z tvorby americkej 
legendy vydalo nedávno vydavateľstvo 
Skalná ruža. Zbierka s názvom Básne je 
bez akýchkoľvek pochýb veľkou udalos-
ťou. Na takú koncertovanú silu poézie 
dnes totiž čitateľ narazí iba výnimočne.
Citlivý preklad Jany Kantorovej-Báliko-
vej si zaslúži úprimný rešpekt, s veľkos-
ťou Harrisonovej osobnosti narába  
ako sofistikovaný pozorovateľ. Aj preto sa 
čitateľ dokáže naplno ponoriť do jeho 
sveta. Jim Harrison ho budoval dlhé 
desaťročia a po jeho smrti v roku 2016 žije 
naďalej v jeho básňach. Slová, ktoré  
ich autor prehrabával so sústredením 
neúnavného roľníka. 
Harrison bol súčasťou divokej americkej 
prírody. Nie nadarmo našiel svoje útočis-
ko práve v Patagónii a Montane. Potrebo-
val počuť les, potok, nočné rozhovory 
zvierat, vnímať ich vlastnými zmyslami. 
Cítiť mohutnosť prírody v jej nerušenej 
harmónii. 
Kráčame za jeho chrbtom a čakáme. 
Krása poézie je ukrytá v schopnosti načú-
vať. A Harrison rozpráva s takou uhranči-
vosťou, že čitateľ už počas prvého dotyku 
s jeho tvorbou pochopí jej výnimočnosť. 
A bez zbytočného pátosu a preháňania sa 
stane samozrejmou súčasťou jeho vnú-
torného sveta. 
Jim Harrison pretavil zákony prírody 
do vlastných slov. Citovanie jednotlivých 
básní by bolo v tomto prípade krádežou 
prvotného čitateľského zážitku. Mysté-
rium, ktoré dokázal americký básnik 
zakomponovať aj do krátkych básní, je 
neklamným znakom skutočného génia 
slova. Prirovnávanie k Waltovi Whitma-
novi je namieste. 
Obaja básnici obdivovali americkú príro-
du a rozumeli ľudskosti. Jim Harrison 
však nepotrebuje žiadnu reklamnú 
pečiatku. Básne muža, ktorý svoj život 
zasvätil tichému hľadaniu dunivo subtíl-
nych príbehov uprostred rozľahlej krajiny, 
pôsobia v súčasnej ére komunikačného 
pretlaku ako zjavenie. Akoby sa vypol 
všetok informačný šum a my sa môžeme 
vrátiť k vlastnej imaginácii. Vďaka 
slovám. 
Nezabudnuteľný zážitok zostáva v čitate-
ľovi aj týždne po dočítaní poslednej 
básne. Sedemdesiatosemročný básnik 
zomrel počas práce na nedokončenej 
básni. Vďaka vydavateľstvu Skalná ruža 
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prerozprávanom v prvej osobe (čiže 
Alexandrom) je to len logické. 
Stamm, okrem iného, študoval psycholó-
giu a psychopatológiu, pôsobil na 
rôznych psychiatrických klinikách a jeho 
fascinácia stavbou ľudskej mysle je zjav-
ná aj z románu Sedem rokov. Stavbou pre-
dovšetkým preto, lebo Alexander 
(a ďalšie postavy z jeho okolia) sa venuje 
architektúre, rovnako ako so svojimi 
citmi k ženám bojuje aj so svojimi názor-
mi na vlastné povolanie, porovnáva svoju 
minulosť so súčasnosťou, veľa sa pýta, 
pochybuje, často si len predstavuje, ale 
nekoná – metaforicky tak navrhuje stav-
bu, ale nepostaví ju: „Videl som sa, ako jej 
z tela stŕham šaty, pevne ju držím za 
vlasy a paže a zmocňujem sa jej proti jej 
vôli (…) Posadil som sa a pretrel som si 
oči, na ktorých bolo jasne vidno, ako sa 
hanbím za svoje myšlienky.“ (s. 26) Archi-
tektonické metafory a odkazy dodávajú 
textu nový rozmer a ponúkajú kód na 
čítanie, ale bežný čitateľ by potreboval po 
ruke encyklopédiu, aby všetkým rozumel. 
Aj zahltenie deja menami obľúbených 
architektov a postáv, ako aj diskusiami 
o význame budov v našom živote miesta-
mi pôsobí ako téza, pre román zvolená 
a napĺňaná účelovo.
Jazyk knihy ničím špeciálne nevyniká, čo, 
samozrejme, môže byť spôsobené autor-
ským prístupom na udržanie odstupu 
(vtedy je využitie takej štylistiky relevant-
né), alebo to môže byť aj prekladateľským 
problémom. Na prvý pohľad táto skutoč-
nosť znižuje aj kvalitu toho, čomu sa 
kniha venuje; akoby postavy prežívali 
banálny príbeh, hoci napríklad zrieknu-
tie sa dieťaťa či citové zneužívanie banál-
nymi každodennými témami nie sú. 
Na druhej strane však tento typ racionál-
nej (aj na jazykovej úrovni) výpovede 
zbytočne nepoukazuje na závažnosť 
zobrazovaných situácií, neupadáva 
do pátosu tým, že by preťažil aj jazyk 
výpovede. V modernej próze už názorová 
ambivalentnosť, relatívnosť hodnôt či 
negatívny náhľad na ľudstvo ničím 
novým príliš neprekvapí: „Pamätám si 
ešte na škaredé rozzúrené tváre a na to, 
že mi napadlo, aká tenká je vrstva 

civilizácie a ako rýchlo praskne, keď nado-
budne prevahu naša bolesť, naša nenávisť 
či naša chlipnosť.“ (s. 137)
Samotný koniec knihy sa snaží pôsobiť 
inteligentnejšie, než sa čitateľovi môže 
naozaj javiť. Po takmer dvesto stranách 
peripetií, pádov, vzostupov, úvah, chýb, 
ich náprav a odhalení záver už nemá čím 
šokovať, ani keď sa štruktúra kapitol 
(striedanie minulosti a súčasnosti) snaží 
vnútiť opak. Titul Sedem rokov je knihou, 
ktorá má spád a na zahodenie nie je ani 
prítomná polemika s tým, čo sa nachádza 
v ľudskom vnútri. A hoci jej autor je 
medzinárodne uznávaný, možno prekla-
dateľ precenil svoje schopnosti alebo  
iba siahol po nie úplne vydarenom titule 
z dielne Švajčiara Petra Stamma. 
✒ Soňa Uriková

Reportáž z kŕmenia 
krutovlády 
Witold Szabłowski: Ako nakŕmiť 
diktátora 
Preklad: Karol Chmel 
Žilina: Absynt, 2020 

Jesť sa musí. Tento jednoduchý zákon 
platí pre hladného roľníka aj pre hlavného 
štátnika. V nedávnej histórii zomierali 
pod vládou diktátorov tisíce ľudí. Poľský 
reportér Witold Szabłowski sa vydal za 
ich osobnými kuchármi a kuchárkou, aby 
odpovedal na otázku, ako mohli vôbec 
potom zasadnúť k večeri. Ako nakŕmiť 
diktátora vychádza v nakladateľstve 
Absynt ako menu pre drsných. Päť kapitol 
opisuje päť diktátorov – Saddám Husajn, 
Idi Amin, Enver Hodža, Fidel Castro, 
Pol Pot.
Szabłowského publikácia stojí prevažne 
na rozhovoroch s ľuďmi, ktorí každoden-
ne servírovali diktátorom jedlo a z kuchy-
ne pozorovali ich vládu. Tieto výpovede 
dopĺňa autor o historické pramene a svoje 
zážitky z ciest. Občas nemajú veľkú 
výpovednú hodnotu (napr. popis cesty do 
irackého mesta Nadžaf), ale väčšinou 
nimi Szabłowsk charakterizuje atmosféru 
v krajine. Predvídateľným mínusom 
knihy je nevyrovnanosť rozprávaní. 
Reportáže stoja prevažne na rozhovoroch 
a nie všetci protagonisti sú rovnako zho-
vorčiví. Preto je časť o Kambodži najväčš-
mi politická a najmenej hovorí o jedle 
a tretia kapitola, o Albánsku, je najstruč-
nejšia, hoci úderne vypointovaná.
Práve nad pointou Szabłowského knihy 
som sa dlho zamýšľal. Nie je totiž veľmi 
zjavná. Autor sa múdro vyhýba subjektív-
nemu hodnoteniu politických režimov, 
podobne ako takmer všetci kuchári 
a kuchárka. Explicitne to vyjadruje Oton-
de Oderu, kuchár ugandských lídrov:

„Minulý puč (Idiho Amina, pozn. M. M.) 
ma naučil, že na prevraty sú tu generáli. 
Kuchár je na to, aby mal umyté ruky a čistú 
zásteru. A aby varil. Nič ťa nezbaví práce, 
lebo keď už urobia puč, prídu s prázdnymi 
žalúdkami, a ak máš pre nich niečo  
dobré, je tu šanca, že ťa nezabijú.” (s. 104)
Prostredníctvom osôb kuchárov a diktáto-
rov čítame o utrpení obyvateľstva, 
o úspechoch, pádoch a všadeprítomnom 
krviprelievaní. Práve v kontraste medzi 
historickou úlohou diktátorov a skrom-
nou každodennosťou kuchárov tkvie 
spomínaná pointa. Pre diktátorov je likvi-
dácia oponentov rovnako nonšalantná, 
ako pre kuchára porciovanie mäsa pred 
varením. Paranoja z otravy, nevypočítateľ-
nosť a bezohľadnosť lídra vyznievajú 
rovnako nevyhnutne, ako znalosť recep-
tov, kreativita a rozvinutá chuť. 
Historické učebnice a dokumenty občas 
zobrazujú diktátorov ako chladné politic-
ké stroje. V tejto knihe sú však ľuďmi. 
Fidel Castro tu vyznieva takmer ako 
príjemný a múdry človek. Jeho kuchár 
tvrdí, že mu „bol bližší ako vlastný otec“. 
(s. 170). Aj Pol Pota opisuje jeho (indoktri-
novaná) kuchárka ako vzdelaného a vtip-
ného muža. Takmer dva milióny mŕtvych 
počas jeho vlády v Kambodži sú historic-
kým faktom – fakt, že mal Pol Pot 
rád papájový šalát, je obrazom toho, že  
obete má na svedomí stále iba človek.
Doslovný aj metaforický pohľad 

„do kuchyne” veľkých diktátorov 20. sto-
ročia stojí na subjektivite kuchárov.  
Preto doslova podnecuje k polemike a ďal-
šiemu štúdiu nevypovedaného. Subjekti-
vitu v doslove podčiarkuje aj autor, 
keď popisuje neoveriteľnosť niektorých 
informácií:

„Musíme veriť kuchárom, podobne, ako 
im veríme, keď jeme jedlo, ktoré nám 
pripravili. A vlastne, prečo nie, mali by 
sme si ich zapamätať tak, ako chcú ostať 
zapamätaní.” (s. 264)
Obsah priam odzbrojuje svojou úprim-
nosťou a ako publikácia je Ako nakŕmiť 
diktátora na vysoko profesionálnej úrov-
ni. Jazyková úprava aj obálka sú nenápad-
né, no úderné vo svojej jednoduchosti. 
Pre štylisticky precíznu reportážnu formu 
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sa táto kniha dá doslova „zhltnúť” 
a potom umožňuje dlho tráviť jej správne 
korenistý obsah.
Szabłowski ponúka úmyselne nedokona-
lý a respondentsky subjektívny pohľad 
na diktátorské režimy, nie sociologickú 
sondu, akou je napríklad podobná kniha 
Umenie sovietskej kuchyne od Anye von 
Bremzenovej (Premedia, 2014). Ide skôr 
o mrazivé príbehy neznámych aj smutne 
známych ľudí, potvrdzujúce jednu 
myšlienku: Jesť sa musí, či už je história 
chutná, alebo nie.
✒ Matej Makovický

Jej zápisky z iného sveta 
Olga Hund: Psy malých plemien 
Preklad: Kristína Karabová 
Banská Bystrica: Literárna bašta, 2020  

Debutová kniha Olgy Hund Psy malých 
plemien vyšla v Poľsku v roku 2018. Zare-
zonovala v odbornej verejnosti a po zisku 
Conradovej a Gombrowiczovej ceny si ju 
vo väčšej miere všimli aj médiá. Už to  
sú relevantné dôvody na preklad, ktorý 
treba uvítať; veď o mladšej poľskej litera-
túre toho u nás veľa nevieme. Biografická 
poznámka na vnútornej obálke knižky 
skromne odkazuje aj na konkrétnejšie 
spojenie so Slovenskom: Olga Hund 
v detskom veku prázdninovala blízko 
poľsko-slovenských hraníc. Styčných 
bodov by sa však našlo oveľa viac, no reš-
pektujme autorkin úkryt v pseudonyme 
a venujme sa radšej priamo textu. 
Žánrovo ide o tradičný denník či zápisník, 
pravda, veľmi útly. Zápisky, radené 
prevažne v časovej postupnosti, majú 
podobu samostatných kapitoliek a rozsah 
maximálne jednej knižnej strany. 
Niektoré sú naozaj minimalistické, priam 
ohlodané na kosť a tvoria ich len dve-tri 
vety. Zvolená forma evokujúca fragmen-
tárnosť, ako aj významová otvorenosť  
jednotlivých „scén“, v ktorých autorka 
skôr ukazuje než rozpráva, knihu žánrovo 
situuje niekam na hranicu prózy a bás-
nického denníka. Táto poloha jej celkom 
pristane.
Hlavnou postavou je dvadsaťosemročná 
žena, intelektuálka. Priestorom a vlastne 
aj rámcovou témou je ženské oddelenie 
psychiatrickej liečebne v krakovskej štvr-
ti Kobierzyn, kam sa rozprávačka prichá-
dza liečiť. Jej postrehy rozkrývajú drsný 
svet okolo a jej, ako inak, krehké vnútro.  
To sa formuje nielen pod vplyvom rodin-
nej anamnézy a starších udalostí, ale 
aj súčasných problémov protagonistky, 
ktoré nemajú len osobný, intímny vzťa-
hový charakter, ale v detailoch, ktoré  
vie autorka umne pretlmočiť, sa odhaľujú  
aj širšie spoločenské otázky, dotýkajúce  
sa najmä rodovej a sociálnej nerovnosti. 

Týmto základným rozvrhom kniha vstu-
puje do rozsiahleho konkurenčného pros-
tredia podobných textov, veď tento žáner 
aj téma majú vo svetovej literatúre hojnú 
tradíciu (za všetky príklady Sylvia Platho-
vá a jej Sklenený zvon) a nájdeme ich 
aj v slovenskej literatúre (spomeňme si na 
Alberta Škarvana, Rudolfa Slobodu 
a ďalších).
V súvislosti s touto knihou sa objavilo 
zopár čitateľských aj recenzných postre-
hov, ktoré jej význam vidia v kritike pome-
rov v psychiatrických liečebniach nielen 
v Poľsku. A odtiaľ je už blízko k obžalobe 
celého spoločenského systému. Možno ju 
čítať aj takto ideologicky, ale nie je to 
zá kladný interpretačný kľúč prózy, ktorá 
je skôr terapeutická. Väčšmi ako na kriti-
ku pomerov (tie skôr registruje než hodno-
tí) sa obracia dovnútra rozprávačky. 
V tomto priestore dokáže byť celkom civil-
ne pozitívna v momentoch, keď z ťaživosti 
miesta, situácie a tragiky jednotlivých 
postáv vydoluje sebaironickú hravosť 
a dokonca humor. No ani tým sa široký 
vejár modalít tejto prózy nevyčerpáva. 
Jej rámcujúca nálada je nástojčivo existen-
ciálna, čo dokazuje aj silný záver, v ktorom 
sa prekvapivo vynorí dovtedy utajená 
ponorná rieka celého rozprávania – tragic-
ká láska z nemocničnej záhrady kobier-
zynskej psychiatrie. 
Prekladateľka Kristína Karabová pochopi-
la štýlový a lexikálny register originálu, 
ktorý sa pohybuje v rozpätí od subštan-
dardu cez dominantný hovorový štýl až 
k sofistikovanejším odkazom na literárnu 
tradíciu. No z prekladu ako celku stále 
jemne cítiť originál. Čitateľovo čelo sa 
občas zachmúri, napríklad, keď v texte 
zaregistruje pozostatok poľskej lexiky 
(pozri príznakové chmúry namiesto bez-
príznakových slovenských mrakov na 
s. 73). No problém je občas aj v slovoslede, 
štruktúre viet. Možno si mal preklad pred-
sa len ešte chvíľu poležať pod pokrievkou 
a dozrieť. 
Inou otázkou je rozpačitý názov. Psy 
malých plemien viac ako s knihou súvisia 
s autorkinou afinitou k tomuto živočíšne-
mu druhu, ktorá sa prejavuje napríklad 
v tom, že psy sa dostali do jej pseudonymu 

Hund, ako aj do spisovateľkinho kurikula 
a na fotografický „portrét“ na vnútornej 
obálke. Vo vzťahu k samotnému textu 
je však názov príliš asociatívny a ponúka 
málo presvedčivú paralelu medzi dezo-
rientovaným a poníženým osadenstvom 
nemocničného oddelenia a psou svorkou. 
Napriek týmto poznámkam je kniha aj so 
svojím minimalistickým vizuálom 
povšimnutiahodným počinom bansko-
bystrického vydavateľského projektu Lite-
rárna bašta. 
✒ Radoslav Passia

Žena z Marsu vás nabije 
energiou a nadšením
Lucia Lackovičová: Michaela Musilová 

– Žena z Marsu 
Žilina: Artis Omnis, 2020

Kniha o slovenskej astrobiologičke je plná 
energie, nadšenia a pozitivity, spája popu-
larizáciu vedy s inšpiratívnym osobným 
príbehom. Dá sa čítať ako biografia (hoci 
je písaná v prvej osobe, vyšla spod pera 
autorky Lucie Lackovičovej), ako moti-
vačná literatúra či ako popularizačná 
kniha o výskume možností teraformova-
nia iných planét (teda priblíženia podmie-
nok inej planéty podmienkam na Zemi).
Michaelu spoznávame od detstva. Rodina 
sa často sťahovala po celom svete, Michae-
la chodila do škôl v rôznych krajinách 
a naučila sa vďaka tomu množstvo jazy-
kov. A keď jedného dňa narazila na knihu 
s fotografiou sopky na obálke, pochopila, 
že sa chce venovať vede: skúmať  
vesmír a možnosti prežitia ľudí v ňom. 
Odvtedy ide za svojím snom, pre ktorý je 
ochotná obetovať veľa. Študovala na 
prestížnej univerzite, pracovala v NASA, 
skúmala extrémofily, ktoré získala na 
expedíciách do naozaj extrémnych pod-
mienok v Grónsku. Popritom zabehla 
maratón, odtancovala tanečné vystúpenie, 
odspievala koncert univerzitnej kapely. 
Cestuje po celom svete na konferencie, 
prednáša, nadväzuje kontakty, spoznáva 
krajiny. Pôsobí to ako nákladný život, ale 
na štúdium v zahraniční získavala pro-
striedky zo štipendií či programov charity, 
na cestách zasa využíva alternatívy 
autostopu a prespávanie na gauči.
Pre dosiahnutie cieľa tvrdo drie v škole aj 
na fyzicky náročných expedíciách, počas 
výskumu v laboratóriu, v ktorom občas 
trávi doslova celé dni, aj na simulovaných 
misiách na Mars, kde má vždy na starosti 
viacero projektov. Pri jej opisoch, ako  
veľakrát spala sotva pár hodín denne 
(ak vôbec), ako v rámci diéty niekoľko dní 
v kuse nejedla a potom dva dni trochu, ako 
prežívala v drsných podmienkach 
(napríklad, keď sa na jednej simulovanej 
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misii na Mars hneď v prvý deň pokazil 
záchod), čitateľa prepadne podozrenie, či 
sama nie je extrómofil, teda organizmus, 
ktorý prežíva v extrémnych podmienkach 
nevhodných pre väčšinu ostatného života 
na Zemi.
V tomto plnom nasadení sa navyše zúčast-
ňuje akcií, na ktorých motivuje mladých 
ľudí, radí im, ako sa zapájať do rôznych 
programov, a svojím príkladom inšpiruje 
dievčatá, ktoré by sa chceli venovať vede. 
No dovolím si tvrdiť, že jej energické 
tempo motivuje nielen mladých (zrazu sa 
inak pozerám na svoje večné prokrastino-
vanie a dávam si záväzok, že ho čo najviac 
okrešem).
Po dokončení doktorátu dostala rôzne 
lukratívne ponuky, jedna z nich prišla aj 
zo Slovenska a nakoniec sa rozhodla vrátiť 
domov. Práve časť o Slovensku má v inak 
veľmi pozitívnej knihe o ceste za splnením 
vesmírneho sna trpkú príchuť. Po tom, 
ako sa Michaele darí aj za cenu vlastného 
nepohodlia získavať prostriedky a mož-
nosti všade vo svete, ju zrazu brzdilo 
typicky slovenské „nedá sa, nemáme, 
nevieme“, stala sa terčom konšpiračných 
bludov niektorých našich médií a objek-
tom závisti niektorých akademikov. 
Navzdory tomu sa v tom období pričinila 
napríklad o začlenenie Slovenska do 
Európskej vesmírnej agentúry ESA či 
o skonštruovanie a vypustenie prvej slo-
venskej družice. Ale „zrazu sa nehľadí na 
to, kto má aký prínos a nezáleží na tom, 
aká je realita. (…) Spomínaní akademici 
síce družicu nerealizovali, ale mohli by ju 
realizovať. Síce sa dovtedy v začlenení SR 
doESA výraznejšie neprofilovali, ale mohli 
by sa.“ (s. 314)
Túto kapitolu teda uzavrela a vybrala sa 
na ďalšiu simulovanú misiu na Mars, 
tentoraz na Havaji, ktorá sa však takmer 
vzápätí skončila. A tak sa zamestnala 
v miestom observatóriu a odvtedy v ňom 
už spustila program simulovaných misií 
nielen na Mars, ale aj na Mesiac. 
Michaela Musilová vo svojom mladom 
veku ukazuje, čo všetko dokáže odhodlaný 
človek, ktorý sa nebojí. „Mám v sebe  
chuť vyhrávať a nechuť zlyhať, ale nikdy 
sa neprejavila tým, že by som bola 

ochotná ísť cez mŕtvoly. Iba ak cez mŕtvo-
ly extrémofilov, ktorých som v živote 
zabila naozaj dosť…“ (s. 327) 
Táto kniha vznikala v pohnutom roku 
2020 z desiatok rozhovorov na diaľku 
medzi Luciou a Michaelou. Je natoľko 
čerstvá a aktuálna, že stihla reflektovať  
súčasnú situáciu a poodhaliť napríklad aj 
to, ako v tomto čase laboratóriá na celom 
svete spolupracujú, hoci inokedy si svoje 
výskumy a výsledky veľmi úzkostlivo 
strážia. 
A hoci ide o biografiu, je napísaná zaují-
mavým spôsobom, dej sa neodvíja pria-
močiaro dopredu, prepája sa v rámci 
kapitol aj v tematických súvislostiach, 
nielen časových. Text bohato ilustrujú 
fotografie a na začiatku každej kapitoly sa 
nachádza odkaz na skladby, ktoré dopĺ-
ňajú opisované obdobie. 
Žena z Marsu je veľmi povzbudivá a zau-
jímavá kniha. Pevne dúfam, že Michaela 
raz vydá aj sci-fi, ktoré plánuje napísať na 
základe svojich skúseností z misií 
a výskumov.
✒ Lucia Halová

Aristokrat divadla a ducha
Ľubica Krénová: Martin Huba 
Bratislava: Divadelný ústav a Slovart, 
2020

Označujú ho za aristokrata divadla 
a ducha. Herec, režisér a pedagóg Martin 
Huba, ktorého rodinné zázemie sa vyzna-
čovalo matkiným perfekcionizmom 
opernej speváčky Márie Kišonovej-Hubo-
vej a otcovou eleganciou herca Mikuláša 
Hubu, ho predurčilo k hereckému 
povolaniu. Divadelná teoretička Ľubica  
Krénová v rámci edície Osobnosti − 
o osobnostiach slovenského divadla pri-
náša portrét jeho majstrovského herectva 
a osobnosti s prostým, ale priliehavým 
názvom Martin Huba. 
Hutná monografia prekvapuje svojou 
kompozičnou stratégiou. Autorka poňala 
publikáciu vo dvoch plánoch (vrstvách), 
ktoré chronologicky rozdelila do sied-
mich kapitol. Prvá vrstva predstavuje pre-
cíznu analyticko-interpretačnú časť, 
ktorá sa zameriava na vývinový herecký 
oblúk herectva Martina Hubu, klenúci sa 
od nedostatočne obdarených hrdinov 
k postavám filozoficky a emočne hlbo-
kým, a venuje sa aj rozborom divadel-
ných hier na pozadí dejín slovenského 
divadla. Ako kontrapunkt vyznieva druhá 
vrstva, ktorá ma podobu osobného, in-
tímneho interview. Stretávajú sa tak dve 
žánrové podoby odborného výkladového 
textu, prvý čitateľa „akoby“ uvedie, pri-
praví na rozhovor a druhý rozplieta 
labyrint zákutí umeleckej tvorby, život-
ných okolností, umelcových spomienok, 

postojov a hodnôt. Obe vrstvy prinášajú 
komplexný plastický pohľad na umelec-
kú osobnosť Martina Hubu, ale aj špeci-
fickosť slovenského a, čiastočne, českého 
divadelníctva v dejinnom a spoločen-
skom kontexte.
Ľubica Krénová v teoretických pasážach 
prináša kvalifikovaný výklad, ktorý 
dokladá bohatou paletou dobových citá-
cií. V dobrom slova zmysle predvádza 
svoju odbornú fundovanosť, totálny 
ponor do rol Martinu Hubu a jeho herec-
kého dozrievania. V interview zámerne 
ustupuje do pozadia, čím otvára priestor 
asymetrickému dialógu (pričom kladie 
koncepčne odborné otázky, ktorých 
základ môžeme nájsť vo výkladových čas-
tiach monografie) a necháva širokú 
plochu spoločníkovi na rozvinutie vlast-
ných myšlienok. Martin Huba sa prezen-
tuje ako vzácne mysliaci, hĺbavý 
dialogický partner so schopnosťou auten-
ticky formulovať vlastné idey, jasne, bez 
štylizácie a s významnou mierou kultivo-
vanosti a mysliteľskou hĺbkou prezentuje 
svoje úvahy a postoje. 
Kultivovanosť divadelníka odzrkadľujú aj 
spomienky (nejde o žiadne vtipné príbe-
hy spoza opony), ktoré nielen odhaľujú 
proces vzniku divadelnej hry, ale odkrý-
vajú aj prácu divadelného súboru ako 
celku. V tejto súvislosti najmä fenome-
nálneho Divadla na korze, ktorého exis-
tencia je ohraničená krátkym trvaním, 
ale jeho programová a inovátorská kon-
cepcia zanechala výraznú stopu v sloven-
skom divadelníctve a jeho stopy si Martin 
Huba ako jeden z členov preniesol do 
hereckej tvorby v ďalších pôsobiskách 
(Nová scéna, Slovenské národné divadlo). 
Divadlo na Korze dalo Martinovi Hubovi 
aj dvorných režisérov Miloša Pietora 
a Martina Porubjaka, spoluprácu a pria-
teľstvo s kostýmovým výtvarníkom Mila-
nom Čorbom. Herec s obdivom a vďakou 
hovorí o svojich súputnikoch a kolegoch, 
z hereckých partneriek vyzdvihuje predo-
všetkým Emíliu Vašáryovú a jej herecký 
výkon v divadelnej hre Zo života dážďo-
viek (1988), v ktorej sa zrodil Martin Huba 
ako režisér. V tomto kontexte autorka 
monografie detailne pracuje aj s obrazom 
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dvojníka herec – režisér. Huba je hercom 

– režisérom, ktorý hľadá pravdu v procese 
tvorby. Vie si priznať pochybenie či 
neúspech (o čosi väčšmi ako autorka, 
ktorá sa k nezdarom vyjadruje opatrnej-
šie), pátra po jeho príčinách. 
Tematicky nosná časť publikácie sa venu-
je predovšetkým divadelnému herectvu 
protagonistu, nevynecháva však dôležitý 
moment, a to rodinné zázemie a jeho 
vplyv na formovanie herca. Herec veľmi 
autenticky hovorí o biľagu protekčného 
dieťaťa, o rozchádzajúcich sa pohľadoch 
na herectvo a názoroch na dianie v spo-
ločnosti so svojím otcom. 
Martina Hubu neuvidíme v seriáli, zábav-
nej relácii či reklame, jeho priestorom je 
javisko a nástrojom slovný diskurz, preto 
monografia Martin Huba významne odzr-
kadľuje jeho jedinečnosť a herecké maj-
strovstvo. Je komplexná svojou hĺbkou 
a dôveryhodnosťou, ponúka nevídaný 
čitateľský zážitok (napriek svojej hutnos-
ti) a jej monochromatický vizuál unikát-
ne dotvára estetickú kvalitu celej 
publikácie.
✒ Jana Kičura Sokolová

Slovensko – krajina  
„bohatých barbarov“? 
Stanislava Chrobáková Repar: 
Diagnóza L  
Závod: Fraktál, 2020 

Pri každej knihe Stanislavy Chrobákovej 
Repar si čitateľ s obdivom uvedomí 
množstvo a rôznorodosť literárnych 
a kultúrnych aktivít tejto autorky. Ak by 
sme ich mali tu uviesť, ako je to v časti 
O autorke tejto knihy, ani by nám skoro 
neostal priestor na informáciu o knihe. 
Takže len stručne: poetka, prozaička, pre-
kladateľka, literárna vedkyňa a kritička, 
editorka, redaktorka a šéfredaktorka, 
vydavateľka (od r. 2018 vydáva časopis 
Fraktál a v roku 2020 založila pri ňom 
edíciu Sophia). Vyšli jej takmer tri desiat-
ky kníh, je nositeľkou viacerých ocenení 
za tvorbu, publikuje v slovenčine a v slo-
vinčine, niektoré jej knihy boli preložené 
do viacerých jazykov.
Predmetná kniha – Diagnóza L – vychá-
dza súbežne s knihou Balans (LIC, edícia 
Siete) a tieto dve nové publikácie Sta-
nislavy Repar tematicky istým spôsobom 
súvisia. Autorka rozvíja najmä problema-
tiku, o ktorej sa už dlho hovorí, ale väčši-
nou iba konštatujúco, no ona sa ju usiluje 
(a úspešne) aj riešiť. Hoci sa na záložke 
knihy píše, že ide o eseje a články, mnohé 
z nich sú štúdiami o témach, ktoré autor-
ku „ťažia“ už viacero rokov a veľmi dobre 
ich pozná. Osobitne zaujme téma kultúry 
jednotlivca i kultúry spoločnosti 

a postavenie kultúry v globále sveta, resp. 
Európy. Stanislava Repar nezostáva pri 
téme kultúry „iba“ v literatúre, ale zasa-
huje hlbšie, do filozofie, ktorá spolu s jej 
druhou študijnou profesiou, estetikou, je 
základom takmer všetkých autorkiných 
teoretických publikácií, teda i tejto.
Kniha Diagnóza L má dve veľké kompo-
zičné časti (222 strán): Cesta okolo hlavy – 
básňou (poiesis) a Kníhkolotoč (praxis). 
Obsahujú texty, ktoré autorka publikova-
la v rôznych časopisoch a zborníkoch 
a predstavujú zväčša eseje. To platí najmä 
pre prvú časť knihy. Druhá, približne rov-
nako rozsiahla ako časť prvá, je súborom 
textov, ktoré väčšmi inklinujú ku komen-
tárom a kritickým úvahám o takých prob-
lémoch, ako je vydavateľská 
a manažérska prax, edičná činnosť, nezá-
vislé umenie, alternatívna kultúra a pod. 
Autorka v úvode píše: „Mala som tu 
(vo Fínsku, poznámka G. R.) okrem iného 
príležitosť urobiť si akú-takú inventúru 
vo svojich textoch posledných dvoch 
desaťročí – približne od roku 2000, tých 
slovinských, ale aj slovenských, a zostaviť 
z nich dva veľké, nie identické celky 
v jednom i druhom jazyku.“ (s. 7)
Obidve časti knihy však majú tematicky 
veľa spoločného, „prinajmenšom“ je to 
literatúra a ako avizuje podtitul prvej 
časti knihy, „pôjde o premýšľanie nad 
poéziou…“ (s. 8) Autorku motivovala 
vlastná „skúsenosť“ tvorkyne i čitateľky 
súčasne. Kníhkolotoč – čiže akási „prax“ 
v súvislosti s knihami a literatúrou vôbec 
je autorkiným kritickým pohľadom na 
ten stav v spoločnosti, keď mnohí ľudia 

„nevedia, čo je to kultúra, načo nám je 
dobrá, prečo si ju treba pestovať, ceniť 
a vážiť, ani aké je jej miesto v spoločnosti.“ 
(s. 9) 
Texty Stanislavy Repar sú príťažlivé aj 
tým, že nielen vidia negatíva v spoloč-
nosti, ale predkladajú aj isté riešenia. 
Autorka o tom, čo kultúra, umenie a lite-
ratúra „pociťuje“ v súčasnosti, hovorí 
veľmi otvorene, kriticky a právom i ostro. 

„Kultúra dnes nemá – na strane systému 
(…) – ani len svojich mienkotvorných 
advokátov, nieto ešte spoľahlivých 
zástupcov. Na jej osobnosti (ale nie zo 

sveta šoubiznisu) sa jednoducho nedostá-
va, zabúda sa na ne…“ (s. 10) Autorka sta-
via priam do protikladu kapitál a finančný 
zisk na jednej strane a kultúru, umenie 
a literatúru na strane druhej. Vníma to 
ako vážne porušenie rovnováhy.
 Stanislava Repar píše a uvažuje o dôleži-
tých problémoch, ktoré si možno väčšina 
ľudí ani neuvedomuje. A píše o tom štý-
lom a jazykom, ktorý potvrdzuje silu slova, 
literatúry, umenia. Možno dokonca pove-
dať, že mnohé jej eseje v tejto knihe majú 
silný nádych umeleckej prózy. Svedčí 
o tom aj originálny štýl a lexika. A pritom 
jej texty reagujú na akútne a aktuálne 
problémy doby u nás i v širšej Európe. 
Práve tie konkrétnosti s reáliami či mena-
mi budú aj pre bežného, kultúrneho 
čitateľa príťažlivé. V knihe Stanislavy 
Chrobákovej Repar Diagnóza L je čo čítať 
a je nad čím uvažovať.
✒ Gabriela Rakúsová

Rozhovor, ktorý povznáša 
Jozef Lupták, Ivan Ježík:  
Dotknúť sa zvukom 
Bratislava: Monokel, 2020 

V edícii Modré kreslo vydavateľstva Mono-
kel vyšla pred časom pod názvom 
Dotknúť sa zvukom útla knižka rozhovo-
ru matematika Ivana Ježíka s violončelis-
tom a organizátorom známeho 
hudobného festivalu Konvergencie 
Jozefom Luptákom. Renomovaného 
sólistu pozná naša umelecká, ale aj široká 
kultúrna verejnosť nielen ako znamenité-
ho interpreta, ale aj ako charizmatickú 
osobnosť s nepodkupnými mravnými 
zásadami, pevnými, trvalo a nebojácne 
presadzovanými názormi na naše spolo-
čenské i politické dianie, ktorá sa, bez  
zveličenia, ujíma slova vždy vo vypätých 
chvíľach zlomových dejinných situácií 
v našej krajine. Jozef Lupták je, skrátka, 
jedným z mála predstaviteľov domácej 
hudobnej obce, pre ktorých neplatí  
ono znevažujúce „ja nič, ja muzikant“. 
To je tá objektívna, verejnosti pomerne 
dobre známa stránka umelcovho osob-
nostného profilu. V rozhovore však záro-
veň spoznávame Luptáka ako subtílneho, 
permanentne rozmýšľajúceho jedinca, 
ktorý sa napriek svojmu životnému, priam 
tatarkovsky hlbokému vnútornému poko-
ju a presvedčeniu o vlastnej pravde nedo-
káže vyvliecť z mnohých sužujúcich 
ho pochybností či neistôt. Na necelých sto 
stranách knižného dialógu necháva Lup-
ták čitateľa s prekvapujúcou úprimnosťou 
nazrieť do bohatých zákutí svojich rodin-
ných i priateľských väzieb: rozkrýva „hory 
i doliny“ dlhoročného vzťahu s manželkou 
Katkou, naznačuje variantné smerovanie 
životných dráh svojich dospievajúcich 
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detí, ktoré sa usiluje vnímať s pochopením, 
hovorí o nenaplnenom generačnom hiáte 
s otcom, v minulom režime pre aktivity v cir-
kevnom hnutí aj väzobne stíhanom, spomína 
na dlhé rozhovory s dnes už nežijúcimi 
dôvernými priateľmi Mariánom Vargom či 
kníhkupcom Jurajom Kušnierikom, rozpráva 
o svojom vzťahu k náboženstvu („som veriaci, 
vo vnútri i navonok“), zasvätene opisuje vlast-
né študijné napredovanie i s charakteristikou 
výučby jednotlivých pedagógov, zaujímavo 
približuje čitateľovi zvukové danosti hudob-
ného nástroja – violončela, prostredníctvom 
ktorých sa ako interpret dotýka poslucháčov. 
Jednou z najpôsobivejších častí textu je  
však pasáž, kde Lupták popisuje svoj rozho-
vor s Václavom Havlom v rámci stretnutia 
na trenčianskej Pohode: „Keď som mu skla-
dal poklony, zľahčoval ich, bral ich s humo-
rom a nadhľadom, bol na takéto reči 
zvyknutý. Keď som mu však začal rozprávať 
o svojom otcovi, o tom, aký život prežil, 
stíchol a pozeral sa mi priamo do očí… Tých 
desať minút som cítil, že bol naplno so mnou. 
Celý oblúk môjho spoznávania Havla cez 
jeho príbeh sa uzavrel najkrajším možným 
spôsobom.“
Ivan Ježík vedie rozhovor citlivo a po celý  
čas je viac ako len Luptákovým sparingpart-
nerom či formálnym nadhadzovačom otázok. 
Kniha, ktorá stojí za prečítanie.
✒ Ivan Marton

Máš možnosti, lebo si tu 
Kobi Yamada: Čo ak…  
Preklad: Lucia Halová 
Bratislava: Tatran, 2020 

Rok 2020 je pre vydavateľstvo Tatran naozaj 
úspešný. Po preklade obrovského celosveto-
vého bestselleru od Charlieho Mackesyho 
tentoraz siahlo po ďalšom vydarenom titule 
s veľmi podobnou duchovno-meditačnou 
tematikou. Na pulty kníhkupectiev sa dostal 
príbeh amerického autora Kobiho Yamadu 
Čo ak… s podtitulom Príbeh o nekonečných 
možnostiach v každom z nás.
Za prekladom tejto knižky stojí známa prekla-
dateľka Lucia Halová. Aj vďaka nej vyšla 

v slovenčine úspešná Mackesyho kniha Chla-
pec, krtko, líška a kôň a slovenským čitateľom 
je známa aj vďaka knižnej podobe diela Hry 
o tróny.
Autor knihy Kobi Yamada tiež nie je v našich 
končinách neznámy. Pred dvomi rokmi  
ste mohli čítať jeho knihu Čo urobiť s nápa-
dom? o chlapcovi, ktorý dostal nápad a roz-
hodol sa s tým niečo urobiť. Jeho novinka 
Čo ak… je jej dosť podobná – úžasné obrázky 
a strohý text, ktorý má hlbokú myšlienku, 
núti človeka premýšľať, meditovať a rozjímať. 
O živote, svete okolo i o sebe samom.
To, čím táto kniha vyniká, tým aj stráca. 
Je zaradená do detskej literatúry, ale deti 
v prvom rade zaujmú ilustrácie. Text je  
príliš hĺbavý a zameraný na poznávanie 
vlastného vnútra. To deti v ranom veku roz-
hodne pochopiť ani precítiť nevedia, a tak  
sa pre nich knižka stáva zaujímavou jedine 
pre svoje obrázky. Tie vytvorila izraelská 
ilustrátorka Gabriella Barouchová a miesta-
mi sa naozaj zdá, že skôr než text vznikli 
samotné obrazy a výjavy, ktoré autor doplnil 
pár vetami. Navzájom sa prelínajú, dopĺňajú, 
hrajú farebnosťou a žijú hravosťou. Sú detsky 
jednoduché, no zároveň vypracované do naj-
menšieho detailu. Sú plné snov, túžob, očaká-
vaní, optimizmu a ľahkosti. V konečnom 
dôsledku môžeme hovoriť o nádhernej obráz-
kovej knihe, ktorá by zaujala aj bez prepoje-
nia na text.
Yamadovi, výkonnému riaditeľovi vydavateľ-
stva, rozhodne nemožno uprieť jeho osobitý, 
svojský nadhľad a zmysel pre hĺbku myšlie-
nok. Avšak to sa bije s venovaním jeho knihy: 

„Drahé deti Shale a Ever, váš život bude 
odrazom toho, aké otázky si kladiete.“ To je 
dosť možné, avšak filozofické otázky o bytí 
a existencii k deťom až tak nepatria, skôr 
k násťročným: „Napadlo ti niekedy, prečo si 
tu?“ Alebo: „Svoje nádeje vždy nos vo svojom 
vnútri, pribaľ k nim svoje sny a pamätaj si,  
že práve na ceste ťa čakajú objavy.“ S odstu-
pom času, a najmä veku, je knižka skvelým 
meditačným dielom hodným zastaviť sa 
v čase a premýšľať nad tým, že „svet možno 
čakal celé stáročia na niekoho, ako si ty“.  
Rozvíja osobnosť človeka, buduje jeho seba-
vedomie a sebaúctu a stáva sa tak jedným 
z nástrojov na pochopenie seba samého.  
✒ Ivana Mičuchová
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Slniečko je tradičný a pritommoderný časopis pre
deti prvého stupňa základných škôl, ich rodičov,
pedagógov a knihovníkoch. Tento umelecký
mesačník prináša kvalitnú detskú literatúru
najlepších slovenských autorov a objavuje mladé
talenty. Jeho špičková grafická úprava a ilustrácie
zabezpečujú formovanie estetického vkusu
a poskytuje prehľad o najlepších súčasných aj
klasických ilustrátoroch pre deti. Okrem
autorských rozprávok a poézie v ňom nájdete
zábavnú dvojstranu Jožka Mrkvičku, vlastivedno-
literárne potulky našich spisovateľov po
Slovensku, ekologickú rubriku Deti v zelenom či
netradičnú etickú výchovu Lebopreto.

Deti majú možnosť súťažiť o knižné novinky
a slniečkarský bicykel pri riešení
doplňovačiek a zábavných úloh.
Hitom jubilejného 75. ročníka
Slniečka je komiks finalistu súťaže
o najlepší komiksový scenár
Marek a Svetložrúti.

Pridajte sa aj vy do veľkej
slniečkovej rodiny!

Slniečko si môžete objednať
na e-mailovej adrese: ares@ares.sk,
informácie na bezplatnom telefónnom čísle
0800 141 911 alebo v redakcii Slniečka
na e-mailovej adrese: slniecko@litcentrum.sk,
tel. 02/20473513



Hlava je základným pracovným nástrojom každého 
knihomoľa. Preto si nezabudnite zaobstarať túto 
parádnu čiapku, ktorá svetu hovorí, že máte Hlavu 
plnú príbehov. To je pre ľudí s fantáziou väčšie 
vyznamenanie než kráľovská koruna (a čiapka 
sa dá na rozdiel od koruny aj prať)!

Vyberte si zo 6 farieb, veľkosť je len jedna, 
keďže sadne na každú dospelú hlavu.

martinus.sk/martinusackeciapky

Martinusácka čiapka

Hlava plná príbehov

Ktoré knihy, fi lmy a albumy sú vaše NAJ?

Odštartujte tento rok 
s tými NAJlepšími!

Aj minulý rok nám priniesol niekoľko NAJ spomedzi knižných 
príbehov, filmových hrdinov a hudby, ktoré najviac chytili za srdcia 
vás, našich knihomoľov. 

www.martinus.sk/nasenaj2021




