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➲ Mesačník o knihách

Diva irónie 
Ivana Gibová
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Zachránená kniha 
Jána Ondruša

Jana Beňová Martin Gerboc Ivan Laučík 
Anton Šmotlák Rutger Bregman



Zapojte svoju školu do zaujímavej stredoškolskej súťaže.
Stačí, ak napíšete krátku esej na niektorú z trojice myšlienok
spisovateľa Jána Johanidesa.

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.

Esej Jána Johanidesa
Pravidlá:

• úvodným mottom eseje musí byť niektorá z vyššie
uvedených myšlienok

• rozsah eseje by nemal presiahnuť 3 normostrany,
čiže 5200 znakov vrátane medzier

• do súťaže sa môže prihlásiť každý stredoškolák
či stredoškoláčka z ktorejkoľvek školy na Slovensku

• každá 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

• súťaž začala 11. januára 2021
• eseje treba zaslať najneskôr do 15. marca 2021

na emailovú adresu: esej.johanides@litcentrum.sk

Výsledky súťaže budú vyhlásené v apríli 2021. Presný
termín bude upresnený podľa aktuálnej pandemickej
situácie. Slávnostné odovzdávanie cien bude spojené
s hodnotením ocenených prác a workshopom.

Víťazná esej bude publikovaná v časopise Knižná revue
a honorovaná sumou 100 eur.

litcentrum.sk/clanok/slobodny-literarny-priestor-na-
vyjadrenie-vlastneho-nazoru

JE TVOJIM SLOVÁM DOMA



Tina Čorná 
Sikorová 
Šéfredaktorka

Editoriál 
Milé čitateľky, milí čitatelia!
V uplynulých dňoch nás navždy 
opustili osobnosti literárneho 
a kultúrneho života Ján Pauliny, 
Peter Čačko, Juraj Šebo. Česť 
ich pamiatke. Venujme im svoju 
tichú spomienku… 
Dá sa zaobísť bez toho, aby sme 
komentovali, aké zložité časy 
žijeme: všetky médiá sú preplnené 
touto „agendou“. Navyše, v chaose 
verejného diskurzu sa málokto 
dokáže orientovať bez ujmy 
na vlastnej duševnej rovnováhe. 
Knižná revue však aj vo svojom 
februárovom čísle prináša prúd 
myslenia, ktorý má ambíciu zacho-
vať si chladnú hlavu. Chladná 
hlava a horúce srdce sú kľúčom aj 
k tým dverám, za ktorými sa 
skrývajú poklady dobrej literatúry. 
Stačí „tak málo“ a sú naše – pove-
dané majetnícky. Večná otázka: 
je majetok, aj ten duševný, presne 
to, o čo tu ide?
Veronika Šikulová nadšene komen-
tuje knihu Jána Ondruša Kreslím 
koňo koňaté, ktorú zachránil  
Erik Markovič: „Zabudli sme čítať 
deťom básne, vyplazovať jazyk 
na leva, strčprstskrzkrk si lámať 
jazýčky… ako vitamíny ich treba 
podávať veľkou lyžicou, priniesť 
deťom do škôl aj pod periny, nech 
si malí lámu hlavy aj jazyky, hádzať 
im takéto básnické polená pod 
nohy… Týmto básničkám netreba 
rozumieť, treba ich len čítať a tešiť 
sa, že sme a že vieme rozprávať 
a čítať…“ A dospelí, ktorí boli tiež 
deťmi, iste rozumejú, prečo je to 
všetko také dôležité. Aj pri čítaní 
novej prózy Ivany Gibovej, 
literárnej reportáže Jany Beňovej, 
poézii Roberta Pospiša, Martina 
Gerboca a všetkých ďalších kníh.
Na titulnej strane Knižnej revue 
prinášame dielo výtvarníka 
Viktora Hulíka, slovenského 
zástupcu svetovej „obce“ 
geometristov. Čistý, variabilný 
kruh zaobľuje hrany a nabíja 
myseľ vlastnou dynamikou. 
Nerušené čítanie.
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Preklady

Lucia Kršková: Xiang Houzi, 
You Bu Shi Houzi (Nie je opica 
ako opica)
Tchaj-pej: Hsiao Lu Publishing, 
2020, (TWN)
Preklad: Chen Liang Podstavek

Katarína Kerekesová, Alexandra 
Salmela, Katarína Moláková: 
Mimi he Shasha (Mimi a Líza)
Tchaj-pej: SACCA Publishing 
Company, 2020, (TWN)
Preklad: Chen Liang Podstavek

Peter Karpinský: Bing Hua Zhi Mi 
(Med z ľadových kvetov)
Tchaj-pej: Hsiao Lu Publishing, 
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Preklad: Chen Liang Podstavek

Katarína Mikolášová: Priče ispod 
Vitoroga (Povesti spod Vitoroga)
Belehrad: CompuTech, 2020, (SRB)
Preklad: Martin Prebudila

Slovenskí autori v prekladoch
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Rok Ladislava Grosmana  
Humenčania na svojho slávneho rodáka nezabú-
dajú ani v čase pandémie a zatvorených kultúr-
nych inštitúcií. „Rok 2021 by mohol byť rokom 
Ladislava Grosmana,“ avizovala koncom januára 
Vihorlatská knižnica, ktorá v spolupráci 
s Kníhkupectvom na Korze v Humennom a plat-
formou Literárne večery v Humennom pripravila 
video Osobnosti o Ladislavovi Grosmanovi. 
Na YouTube sa objavil 4. februára, v deň výročia 
jeho nedožitých stých narodenín. Zomrel 
v emigrácii v Izraeli pred 40 rokmi, týždeň pred 
svojou šesťdesiatkou. Polhodinový dokument 
prostredníctvom výpovedí 13 ľudí predstavuje 
Grosmana laickej verejnosti ako osobnosť, 
ktorú, ak aj doteraz veľmi nepoznala, sa oplatí 
spoznať. Pretože o ťaživých situáciách a tragic-
kých momentoch dokázal písať s humorom 
a nadhľadom. 
Mnohým sa meno Ladislava Grosmana spája 
najmä s oscarovým filmom Obchod na korze, 
ktorý vznikol na základe jeho novely. Do povedo-
mia sa dostala aj jeho novela Nevesta a román 
Z pekla šťastie. Ale, ako v dokumente pripomenul 
literárny vedec Radoslav Passia, mnoho jeho 
poviedok, väčších prozaických celkov či 
nedokončený román stále čakajú na svoje knižné 
vydanie. Aj premiéra dramatizácie Nevesty 
v Divadle Astorka Korzo ’90 sa pre pandémiu 
odkladá. Režisér Juraj Nvota ju pôvodne chcel 
začať skúšať vlani na jar. Hlavná predstaviteľka 
Nevesty, herečka Zuzana Porubjaková, sa 
zatiaľ v dokumente vyznala, že novela ju oslovila 
ľudskosťou, pravdivosťou a tým, že napriek 
ťažkej téme je v nej istá nádej. Vďaka Grosmanovi 
sa učí byť silnou, bez strachu a s vedomím, 
že ľudia sú rozdielni, ale mali by zostať ľudskí. 
Na Grosmana, teda „uja Laca“, ktorý mal úžasný 
zmysel pre humor a s ktorým sa pri svojich 

problémoch doteraz v duchu radí, spomínala 
Anna Shved, jeho neter žijúca v Izraeli. 
„Zomrel príliš skoro, chcel napísať ešte tak veľa 
kníh, článkov, mal veľa plánov,“ povedala.
Záverečné slovo patrilo synovi Jiřímu Grosmano-
vi. Na otca spomínal ako na najlepšieho kamará-
ta. Ale aj ako na veľmi skromného a tichého 
človeka. „Nikdy sa nechválil svojimi doktorátmi 
ani Oscarom – to z neho vždy museli ťahať. Bol 
nesmierne pracovitý, pracoval 20 hodín denne… 
Stále pri písacom stroji, človek len počúval to 
ťukanie do klávesnice ako ďateľ… Jeho tragédia 
a smútok sa prejavovali v literatúre, ale nie v jeho 
každodennom živote… Otec mi aj po 40 rokoch 
chýba.“ 
Humenčania nezabúdajú. Manželia Šimkuličov-
ci, ktorí po 14 rokoch zbierania podkladov vydali 
o svojom rodákovi knihu Zvečnené v slzách a pote 
tváre, uchovávajú rukopis románu Z pekla šťastie 
aj s autorovými poznámkami. Anne Šimkuličovej 
ich venovala vlani zosnulá Grosmanova manžel-
ka Edita. Upozorňujú na vydanie piatich zväzkov 
spisov Grosmana, ktoré pripravilo české vydava-
teľstvo Akropolis. A sporia sa so Sabinovčanmi, 
ktorí si Grosmana „privlastňujú“, lebo tam sa 
nakrúcal Obchod na korze. „Oponujem im, že aj 
vo filme sa spomína rieka Laborec a ďalšie veci, 
ktoré jasne svedčia o tom, že je to dielo naše 

– humenské,“ hrdo vyhlásil Marián Šimkulič.
✒ dan
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Ladislav Grosman (4. 2. 1921 – 21. 1. 1981)
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Slovensko prišlo 
o uznávaného arabistu
Do Orientu vycestoval po prvý raz ako štipendista 
v 60. rokoch. Na letisku v Káhire vraj vtedy jeho 
arabčine nik nerozumel. Orientálna kultúra, ktorá 
naňho pôsobila priam „rozprávkovo“, mu však 
učarovala. Hoci vtedy arabčina u nás nemala 
tradíciu výučby, ako arabista sa pre jedinečnosť 
svojej neskoršej vedeckej práce stal jedným 
z najcitovanejším slovenských vedcov v oblasti 
humanitných vied v zahraničí. Pre širšiu verej-
nosť zostane profesor Ján Pauliny (1939 – 2021) 
zapísaný v povedomí pre jeho preklad kompletnej 
zbierky arabských príbehov Tisíc a jedna noc. 
Zomrel 25. januára. 
V rozhovore pre Knižnú revue pred takmer desiati-
mi rokmi povedal, že ho to vždy ťahalo k literatú-
re a ku kultúrnym dejinám. Fascinovala ho 
atmosféra káhirských knižníc, rukopisy viazané 
v koži, z ktorých dýcha mágia stredoveku. Najskôr 
sa venoval arabskej autobiografickej literatúre, 
neskôr výskumu arabskej ľudovej literatúry. 
Monografickými prácami a štúdiami inicioval 
vznik novej disciplíny – arabskej ľudovej stredo-
vekej náboženskej literatúry. Svoje vedecké práce 
nemusel prispôsobovať ideologickým požiadav-
kám doby. „Malo to aj svoje nevýhody. Doma 
ma za to nik nepochválil, vedecké a pedagogicko-

-vedecké tituly som získaval ťažko a po rokoch,“ 
spomínal pre Knižnú revue. Titul profesora pre 
odbor neslovanská filológia (orientalistika – 
arabistika) získal až v roku 1997, docentom sa stal 
desať rokov predtým, hoci habilitačnú prácu 
predložil už v roku 1975.
Narodil sa v Martine v rodine jazykovedca Eugena 
Paulinyho. V Prahe na FFUK vyštudoval arabčinu 
a angličtinu, následne od roku 1961 pôsobil 
na Katedre klasickej a semitskej filológie FiFUK 
v Bratislave. Deväť rokov (1995 – 2004) bol jej 
vedúcim a tri roky (1994 – 1997) dekanom fakulty. 
Vypracoval mnohé štúdie a monografie, predná-
šal na viacerých univerzitách v Európe aj v USA. 
Veľkým prínosom pre slovenskú kultúru je jeho 
preklad a interpretácia kompletnej zbierky 
arabských príbehov Tisíc a jedna noc. Slovensko 
vďaka nemu patrí len k niekoľkým krajinám 
na svete, ktoré majú toto dielo preložené celé. 
Nie každému arabistovi sa to totiž podarilo. 
Na preklade diela, ktoré malo vplyv aj na európ-
sku rozprávkovú tvorbu, pracoval Pauliny 
štvrťstoročie. 
Za umelecký preklad dostal Pauliny v roku 2003 
Cenu Jána Hollého. V roku 2010 za preklad 
Tisíc a jedna noc Cenu ministra kultúry. Zbierka 
Tisíc a jedna noc je skvostom, ktorý pripomína 
Paulinyho slová, že „kniha je veľmi starý a čarov-
ný vynález“. Väzba je z hodvábu s orientálnym 
motívom, jednotlivé zväzky ilustrovali známi 
slovenskí výtvarníci. Po jej vydaní v roku 2010 
vo vydavateľstve Ikar vyšiel o rok neskôr doplnok 
(8. diel) s orientálnymi rozprávkami, ktoré 
v predchádzajúcich zväzkoch neboli. Kompletná 
zbierka je úplne vypredaná.
✒ dan

Pamätník so svojským štýlom 
Juraj Šebo
Vlani vydaná kniha Kaviarne, krčmy a vinárne 
v Bratislave 1960 – 1989 nemala byť poslednou, ktorej 
uvedenia sa Juraj Šebo ešte dožil. Autor série spo-
mienkových kníh, ktoré si získali veľa čitateľov mlad-
ších i starších vekových kategórií, zomrel nečakane 
posledný januárový deň vo veku 77 rokov.
Rodák z Bratislavy, ktorý vyštudoval Vysokú školu 
dopravnú v Žiline, odbor spojov, a celý život pracoval 
v oblasti poštových služieb, sa dal na písanie až po 
odchode na dôchodok. Začal knihou Zlaté 60. roky 
(2008). „Chcel som napísať niečo o našej mladosti bez 
pátosu a nostalgického spomínania. Nezdravá nostal-
gia, vyvýšená na stupeň duševnej choroby, to nie je 
môj prípad,“ povedal v jednom z rozhovorov pre 
Knižnú revue. Po nečakanom úspechu napísal knihu 
s ironickým názvom Normálne 70. roky, nasledovali 
Reálne 80. roky, Slobodné 90. roky a Turbo milénium. 
V sérii pokračoval knihami o starších dekádach, a tak 
vyšli Budovateľské 50. roky, Pionierske 50. roky, Vojno-
vé 40. roky a Krízové 30. roky. Nie je to literatúra faktu 
či autobiografia, skôr – ako napísal publicista Alexan-
der Balogh – subžáner historickej koláže.
Popri knihách o jednotlivých dekádach 20. storočia 
napísal aj ďalšie špecifické monografie, ktorými chcel 
zachovať spomienku na niektoré miesta, ktoré mizli 
z Bratislavy a zo života v nej – Tehelné pole, Bratislav-
ské korzo, ale aj Také bolo PKO či v spolupráci s Petrom 
Procházkom Legenda V-klub. Bol fanúšikom rockovej 
hudby a ako študent členom bigbítových kapiel. 
Podieľal sa aj na vzniku publikácie Slovenský bigbít 
a na rovnomennom televíznom seriáli.
V knihe Útek z pekla (2017) opísal príbeh Arnošta 
Rosina, väzňa, ktorému sa podarilo ujsť z Osvienčimu. 
Šebo ho poznal z detstva, ale o tom, čo Rosin prežil, 
sa dozvedel až po jeho smrti. Podnetom na napísanie 
tejto knihy bolo pre Šeba rastúce sebavedomie fašis-
tov vo verejnom priestore. Človek, ktorého rodičia 
ukrývali počas vojny židovskú rodinu a jeho otec sa 
v 50. rokoch stal politickým väzňom, dokáže s odstu-
pom času intenzívne vnímať ohrozenie slobody. 

„Hrou osudu som sa stal spisovateľom, nie však takým 
klasickým, ale skôr človekom s nutnosťou vyjadrovať 
sa písaním,“ povedal pred pár rokmi pre Bratislavské 
noviny. Celkovo vydal takmer dve desiatky kníh, 
väčšinu vo vydavateľstve Marenčin PT. A v pláne boli 
aj ďalšie… 
✒ dan

(Nielen) BIB smúti
Vo veku nedožitých 85 rokov zomrel 6. februára 
v Bratislave Peter Čačko, hlavný organizátor Bienále 
ilustrácií Bratislava (BIB), niekdajší riaditeľ Bibiany, 
medzinárodného domu umenia pre deti, bývalý 
riaditeľ Medzinárodného festivalu animovaných filmov 
pre deti – Bienále animácie Bratislava. Bol dlhoročným 
vedúcim redaktorom exportu vydavateľstva Mladé letá, 
v rokoch 1996 – 1999 vedúcim oddelenia knižných 
veľtrhov v Národnom literárnom centre (Literárne 
informačné centrum). Z ôsmich jazykov preložil vyše 
70 poviedok a knižných titulov, najmä pre mládež.
✒ red

Ján Pauliny

Juraj Šebo

Peter Čačko
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or Prekladateľ 
žije jednou 
dušou 
s autorom
Chen Liang Podstavek sa 
narodila a vyrastala v Pekingu. 
Na Pekinskej univerzite 
v programe Zahraničných štúdií 
získala dvojitý bakalársky 
titul zo slovenského jazyka 
a diplomacie. V štúdiu 
slovenského jazyka pokračovala 
v rámci magisterského stupňa 
na FiF UK v Bratislave, kde 
obhájila neskôr aj doktorandskú 
prácu. Pôsobí na Slovenskom 
ekonomickom a kultúrnom 
úrade v Tchaj-pej. Preložila sedem 
slovenských detských kníh 
do čínštiny a sedem kníh pre deti 
z čínštiny do slovenčiny.

✒ Barbora Németh

Čo vás motivovalo začať sa venovať slovenskej detskej 
literatúre a jej prekladu do čínštiny?

Už vo svojej diplomovej práci na Katedre sloven-
ského jazyka a literatúry FiF UK v Bratislave som sa 
zaoberala etnokultúrnymi rozdielmi a podobnosťami 
medzi slovenskými a čínskymi rozprávkami. Keď som 
sa neskôr vydala, stala som sa mamou dvoch detičiek, 
s ktorými spolu veľa čítame. Detská literatúra ma fas-
cinuje. Je to svet, v ktorom ešte stále dominuje láska, 
dôvera a pokoj. Pri prekladaní kníh sa učím, ale aj 
oddychujem. 

Aká bola vaša prvá skúsenosť s prekladom? 
Prvou knihou, ktorú som preložila zo slovenčiny 

do čínštiny, bola Medvedica Ingrid Hany Gebauerovej. 
Keď som čítala text v slovenčine, v hlave mi vyskočili 
vety v čínštine. Akoby som ich v duchu rozprávala svo-
jim deťom. Nebolo to ťažké. Výzvou bola pre mňa kni-
ha Lucie Krškovej Nie je opica ako opica. Pri jej preklade 
som študovala encyklopédie o primátoch, s autorkou 

som konzultovala odbornú terminológiu, aby sme ju 
preložili čo najlepšie. Na úrade, kde pracujem, sa ve-
nujem administratíve a účtovníctvu. Knihy som pre-
kladala postupne popri práci. Na obrázkové knihy mi 
stačilo menej času, na knižky s väčším objemom textu 
som si vyhradila čas každý deň. Žiaden z prekladov 
nevznikol na objednávku, všetky som si vybrala sama. 
Preto som nemala prísne termíny na ich dokončenie. 

Z vlastnej skúsenosti viem, že nebýva jednoduché nájsť 
pre slovenské tituly zahraničných vydavateľov. Je to 
namáhavá práca, vyžaduje veľa času a trpezlivosti. Ako 
sa vám podarilo za dva roky dosiahnuť vydanie toľkých 
kníh? 

Na začiatku som sa často stretávala s odmietnu-
tím. Prvýkrát sa to stalo s knižkou Babička Joyce, ktorú 
som preložila z čínštiny do slovenčiny. Slovenské vy-
davateľstvo Lúč ju najskôr odmietlo, ale napokon sa ju 
predsa rozhodlo vydať. Tento zážitok si doteraz živo 
pamätám a čerpám z neho silu aj útechu. V čínštine 
máme krásne porekadlo: „Dobrý alkohol sa nebojí 
dlhej uličky.“ Ak je kniha kvalitná, vydavateľstvo si 
určite nájde. 

Pred rokom 2018 na Taiwane poznali jedinú obráz-
kovú knihu slovenskej autorky. Bola to knižka Kataríny 
Macurovej Prečo nekvitneš? Išlo o preklad z angličtiny 
do čínštiny a ani v samotnom vydavateľstve nevedeli, 
že autorka je zo Slovenska. Od roku 2018 sa mi vďaka 
grantu SLOLIA Literárneho informačného centra po-
darilo dosiahnuť vydanie viacerých kníh slovenských 
autorov a autoriek. 
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Na Taiwane žije 
23 miliónov 
obyvateľov. 
Ročne sa tu 
vydá približne 
37-tisíc titulov. 
V roku 2019 
vyšlo 3 887 
titulov detskej 
literatúry. 
Momentálne 
pôsobí na 
Taiwane 34 725 
vydavateľstiev. 

Chen Liang Podstavek
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Knihy sme s manželom propagovali v mestských 

knižniciach a školách, kde sme deťom rozprávali aj 
o slovenských reáliách a kultúre. Dá sa povedať, že 
vďaka týmto detským knihám sa na Taiwane výrazne 
zvýšila viditeľnosť Slovenska. Dnes sa dajú tieto kni-
hy požičať v každej taiwanskej štátnej knižnici… Na 
prednáškach s deťmi a rodičmi som mala pocit, že sa 
im naozaj veľmi zapáčili. 

Vnímate rozdiely medzi slovenskými a taiwanskými 
detskými knihami? 

Knihy pre deti a mládež z celého sveta sa dnes v dô-
sledku globalizácie veľmi podobajú. Témy detských 
kníh môžeme spočítať na prstoch: priateľstvo a láska, 
rodinné vzťahy, príroda a zvieratá, ťažkosti a bolesti 
v rôznych vekových etapách… Spisovatelia z odlišných 
krajín však vkladajú do kníh vlastné kultúrne zázemie, 
zážitky a skúsenosti, čím do nich vnášajú osobité čaro. 
Na Slovensku sa hovorí, „koľko jazykov vieš, toľkokrát 
si človekom.“ Myslím si, že má veľký zmysel, aby si deti 
prečítali knižky z iných kútov sveta, nielen z vlastnej 
krajiny. Knihy otvárajú nielen oči, ale aj srdce. 

Aký je trend vo vydávaní detských kníh na Taiwane? 
Prevažujú „picture books“ alebo skôr klasické rozpráv-
kové knihy s ilustráciami? 

Musím povedať, že na Taiwane sú tzv. picture 
books veľmi obľúbené. Keď som prvýkrát prišla na 
poschodie detských kníh v najväčšom kníhkupectve 
Eslite v Tchaj-pej, žasla som. Je to kráľovstvo detských 
kníh. Skoro tretinu z nich tvoria taiwanskí autori a ilu-
strátori. Z preložených kníh je asi polovica z anglicky 
hovoriacich krajín, ďalej väčšinou z Francúzska a Ta-
lianska. Druhú polovicu tvoria knižky najmä z Japon-
ska a Južnej Kórey. 

Podľa akého kľúča ste vyberali tituly, ktoré ste ponú-
kali taiwanským vydavateľom? 

Najskôr som si prečítala zopár detských kníh zo 
Slovenska ako čitateľka. Niektoré ma hlboko zaujali 
alebo dojali, a o ten zážitok som sa chcela podeliť s ľuď-
mi, ktorí hovoria mojím materinským jazykom. Zatiaľ 
vyšlo na Taiwane sedem detských kníh zo Slovenska, 
ale v skutočnosti som ich preložila a do vydavateľstiev 
poslala viac. Robila som to z túžby taiwanským vyda-
vateľom dokázať, že na Slovensku vychádzajú fantas-
tické detské knihy a zaslúžia si viac pozornosti. 

Je na Taiwane dostatok detí, ktoré čítajú knihy, alebo 
je skôr trendom, že deti uprednostňujú hru na mobi-
le či počítači? 

Taiwan je veľmi vyspelé a moderné spoločenstvo 
a je bežné, že deti sa rady hrajú na mobile alebo ipade. 
To sa však s čítaním kníh nevylučuje a pedagógovia 
i rodičia považujú čítanie za veľmi dôležité. Učitelia 
deti povzbudzujú, aby si pravidelne požičiavali knihy 
z knižnice a po ich prečítaní zapísali svoje dojmy do 
čitateľského denníka. Každá škola pravidelne pozýva 
obľúbených spisovateľov, aby sa s deťmi rozprávali 
o príbehoch, ktoré čítali. 

Sú podľa vás príbehy slovenských detských kníh pre-
nosné na Taiwan? 

Veľké ÁNO. Napríklad kniha o Medvedici Ingrid. Na 
Taiwane žijú v horách čierne medvede. Po prečítaní 
tohto príbehu deti začali rozmýšľať, ako by sa mali 
správať k veľkým zvieratám v prírode. Krst bol v Zoo 
v  Tchaj-pej. Predstavte si, tancovala som dokonca 

s dcérkou a s ostatnými mamičkami a deťmi na pes-
ničku Medveďku, daj labku. 

Slovensko a Taiwan majú veľa spoločného z hľa-
diska geografie. Hlavné mestá sa nachádzajú na jed-
nom konci krajiny a druhé najväčšie mestá na druhom 
konci. V strede oboch krajín sú vysoké hory. Akurát 
Slovensko má päť susedov a Taiwan má okolo seba iba 
more. Čitatelia mi hovorili, že po pandémii okamžite 
chcú cestovať do strednej Európy. 

Ktorý z titulov považujete za váš najväčší úspech? 
Vážim si rovnako všetky knihy, ktoré som preložila. 

Najväčšou výzvou bol však preklad knihy Med z ľado-
vých kvetov. Celá publikácia má desať kapitol a každá 
sa začína básničkou. Kniha ma však tak fascinovala, 
že som počas veľkonočných sviatkov dokončila celý 
preklad. 

Kniha Dievčatko z veže vyšla tesne po Vianociach. 
Napiekla som medovníky a na krste sme ich rozdávali. 
Autorka Jana Bodnárová nakrútila krátke video a tai-
wanskí čitatelia ňou boli očarení. Veľký úspech mala 
aj kniha Ema a ružová veľryba. Nie je opica ako opica 
a Med z ľadových kvetov vyšli v rovnakom vydavateľstve 
a na ich krsty prišli stovky čitateľov a významných tai-
wanských autorov detskej literatúry. 

Na Taiwane ročne vyjde približne 37-tisíc knižných ti-
tulov, z toho približne 4-tisíc kníh pre deti. Nezaniknú 
slovenské detské knihy v množstve iných detských 
publikácií?

Presne ako hovoríte, každý rok sa na trhu objavia 
tisícky noviniek. Každá kniha preto čelí veľkému rizi-
ku, že v mori iných sa stratí. Stále však verím, že dobré 
knihy majú dlhý život. 

Taiwanskí vydavatelia sú po prvom pokuse už 
úplne otvorení vydávať knihy zo Slovenska. Vraveli 
mi, že by chceli vydať aj publikácie autoriek. Naprí-
klad SCCA odkúpilo licenciu na prvé dva diely Mimi 
a Lízy. Slovenské detské knihy mali šťastie na veľmi 
kvalitné vydavateľstvá na Taiwane. Niektoré majú po-
bočky v Hongkongu, Macau, Singapure aj v pevninskej 
Číne, vďaka čomu sa dostali do ďalších regiónov. Majú 
aj partnerstvá s niekoľkými štátnymi školami, takže 
v nich slovenské knihy propagujú. 

Aké sú vaše plány do budúcnosti? Pripravujete prekla-
dy ďalších kníh? 

Popri práci stále prekladám. Teraz dokončujem 
druhý diel knižnej série Mimi a Líza. Dokončila som 
aj text obrázkovej knihy o slovenskom trhovisku, ktorú 
by mal ilustrovať slovenský ilustrátor. Čítam veľa det-
ských kníh, niektoré z nich by som chcela odporučiť 
slovenským vydavateľstvám. Kiež by slovenské deti 
mohli čítať viac krásnych kníh z Taiwanu. 

Uvažujete aj nad tým, že by ste na Taiwan priniesli pre-
klad knihy pre dospelých?

Na Slovensku sú výborní sinológovia. Ja zatiaľ 
ambíciu prekladať knihu pre dospelých nemám. Mám 
niekoľko obľúbených spisovateľov a pevne verím, že 
ich knihy by zaznamenali na Taiwane úspech. Ide len 
o kvalitu prekladu. Raz som čítala v čínštine básne Mi-
lana Rúfusa, ale mala som problém tomu porozumieť. 
Preklad je veľké umenie, prekladateľ musí byť s auto-
rom jedno telo a jedna duša. Ak prekladateľ k dielu 
nič špeciálne necíti, prekladať by ho nemal, aby ho 
nepokazil. 

Che Chang Lin: Magická 
metla na prenájom 
Bratislava: Perfekt, 2020

Su-Chen Fang: 
Ambulancia hračiek sa 
otvára! 
Bratislava: Perfekt, 2019 

Shi Er Ge Yue Jing Ling 
Preklad: Chen Liang 
Podstavek  
(O 12 mesiačikoch)
Tchaj-pej: Vista 
Publishing, 2020 (TWN) 
S podporou LIC/SLOLIA

Mei-Shi Hsiao: Kto 
dostane prvú cenu
Bratislava: Daxe, 2020
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Ťažkosti 
so Šmotlákom
Zabudnutému fotografovi 
Antonovi Šmotlákovi konečne 
vyšla monografia. Keby sa jej dožil, 
možno by v nej prekvapene 
listoval a čudoval sa, aké fotografie 
sa v nej ocitli.

✒ Dušan Taragel
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V
  edícii Osobnosti slovenskej fotografie, ktorá vy-
chádza vďaka spolupráci vydavateľstva Slovart 
 a občianskeho združenia Photoport, vyšli doteraz 

monografie Viliama Malíka, Antona Podstraského, 
Jána Galandu a Ivana Matejku. Viac-menej ide o foto-
grafov, ktorých tvorba bola za ich života nedocenená, 
prípadne sa na nich takmer zabudlo. Anton Šmotlák 
(1920 – 1979) patrí do tejto kategórie tiež. Počas svoj-
ho života mal len dve výstavy, poskytol jeden rozho-
vor a po smrti v roku 1979, keď sa jeho značka FOTO 
Šmotlák prestala objavovať v novinách a časopisoch, 
doslova zmizol v hlbinách zabudnutia.

Zabudnuté dielo
Zostalo však po ňom to najdôležitejšie: jeho dielo. Hoci 
Anton Šmotlák viedol čulý spoločenský život, čo by 
mohlo zvádzať k predstave, že mal vo svojich fotogra-
fiách bohémsky neporiadok, zostal po ňom obrovský 
archív negatívov. Všetky starostlivo usporiadané, s dá-
tumom a s menami ľudí, ktorých fotil. Tento archív 
vyše tridsať rokov zapĺňal rôzne skrine, až kým si spi-
sovateľ Juraj Šebo na Antona Šmotláka nespomenul 
a nezačal zháňať jeho fotografie, aby ich mohol pou-
žiť vo svojich knihách. 

Svojím záujmom podnietil fotografovho syna An-
tona Šmotláka mladšieho (1957), aby začal otcov archív 
postupne skenovať a sprístupňovať. Naskenoval okolo 
3 500 negatívov (asi desatinu celého archívu) a tak sa 
FOTO Šmotlák opäť vynoril zo zabudnutia. Ľudia, kto-
rým sa naskenovaný archív dostal do rúk, žasli nad 
množstvom tém, ktoré fotograf zachytával: bola to pre-
dovšetkým Bratislava a rôzne udalosti s ňou spojené 
a potom ľudia z oblasti kultúry a umenia. Od polovice 
50. rokov Šmotlák odfotil azda všetko a každého, kto 
sa v tejto oblasti pohyboval a vďaka tomu sa jeho ar-
chív premenil na čosi ako kultúrne dedičstvo schované 
v skriniach u Šmotlákovcov.

Znovunájdenie
Bolo len otázkou času, kedy sa naskenovaný archív do-
stane do rúk zasvätených záujemcov. Niektoré fotogra-
fie použil kurátor Aurel Hrabušický pri výstave Zaujatí 
krásou (Päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, 
2013, SNG), iné vyšli v knihách – Ivan Szabó: Brati-
slavská lýra (2010) a Smiech a slzy Tatra revue (2009) 
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či Juraj Šebo: Také bolo PKO (2010, všetky Marenčin 
PT). Najdôslednejšie postupovalo Literárne informač-
né centrum, ktoré časť archívu, venovaného sloven-
ským literárnym osobnostiam, odkúpilo, na základe 
čoho vznikla mimoriadna publikácia Vladimíra Bar-
boríka a Vladimíra Petríka Pohyb k nehybnosti s podti-
tulom Literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov 
objektívom Antona Šmotláka (LIC, 2018). 

Samostatná monografia však vyšla až teraz a me-
dzi fanúšikmi tvorby Antona Šmotláka určite zavládla 
radosť. Mnohí z nich sa nedočkavo rozbehli do kníh-
kupectiev, aby sa stali majiteľmi tejto veľkej knihy, no 
keď si ju doma poriadne prelistovali a prečítali, zažili 
možno, ako autor tohto článku, aj mierny šok.

Socialistické klišé
Priznám sa, že poznám Šmotlákov archív a očakával 
som, že jeho monografia bude kvalitným výberom naj-
lepších fotografií, ktoré robil pre rôzne inštitúcie či pe-
riodiká, čiže bude prehliadkou toho, čo fotografoval 
najradšej a v čom bol možno aj jedinečný. Namiesto 
toho sa v knihe ocitli fotografie družstevníkov na trak-
toroch, budovateľov socializmu na motorkách, róm-
skych detí, modeliek pred zrkadlom, kúpajúcich sa 
dievčat, ľudí obdivujúcich výstavu nábytku a dokon-
ca aj súdruha Jozefa Lenárta na prvomájovej mani-
festácii v roku 1965. V skratke povedané, socialistické 
fotografické klišé, ktoré v časoch komunistickej totali-
ty povinne fotili asi všetci fotografi. Mal som pocit, že 
listujem v monografii zaslúžilého umelca, ktorý celý 
život zachytával premeny našej skvelej socialistickej 
spoločnosti. Kam sa podel ten „dobrotivý papara zzo“, 
ktorý tak rád a vášnivo fotografoval umelcov, divadlo či 
kultúrne dianie? Prečo v monografii takmer nič z tohto 
nie je?

Anton Šmotlák  
(1920 – 1979) 
Po druhej svetovej  
vojne absolvoval kurz 
fotografovania, 
od polovice 50. rokov sa 
fotografovaniu venoval 
profesionálne. Hoci  
mal široký tematický 
záber, najviac sa venoval 
divadelnej fotografii. 
Publikoval vo viacerých 
novinách a časopisoch 
(Kultúrny život, Film 
a divadlo, Večerník,  
Nové slovo). Patril medzi 
najproduktívnejších 
fotografov svojej éry. 
Jeho divadelné fotografie 
boli často vystavované 
na kolektívnych 
výstavách v zahraničí. 
Počas svojho života mal 
len dve samostatné 
výstavy (1970 a 1973).

8 Knižná Revue



Dušan Taragel (1961) 
Spisovateľ, publicista, 
scenárista a editor. 
Debutoval knihou 
14 rozprávok s čiernym 
humorom zo súčasného 
mestského života 
Rozprávky pre 
neposlušné deti a ich 
starostlivých rodičov 
(1997). Spolu s Petrom 
Pišťankom vydal knihu 
poviedok Sekerou & 
nožom (1999), je editorom 
a spoluautorom 
detektívneho komiksu 
Roger Krowiak (2002), 
zostavovateľom 
poviedkových antológií 
Sex po slovensky 1 – 2 
(2004 – 2005), autorom  
textovej časti komiksu 
Jánošík (2006) a knihy 
Vražda ako spoločenská 
udalosť (2006).

Aurel Hrabušický, Filip 
Vančo: Anton Šmotlák
Bratislava: Slovart, 
Photoport, SNG, 2020

Fotografická p
u

blikácia
Koncepcia
Oslovil som teda oboch zostavovateľov monogra-
fie s otázkou, s akou koncepciou vyberali fotografie. 
Kurátor Aurel Hrabušický: „Pôvodne sme uvažova-
li o dvoch publikáciách, prvá Šmotlák ako fotograf, 
ktorému fandím ja, ktorý fotil mimo svojho reálneho 
zamestnania a druhá mala byť výberom najzaujíma-
vejších prác z jeho profesionálnej či zákazkovej foto-
grafie. Výber z prvého som robil ja, to druhé vyberal 
Filip Vančo. Keď sa ukázalo, že bude len jedna kniha, 
Filip obe tieto vrstvy spojil, povedal by som sendvičo-
vou metódou, raz jedno, raz druhé.“ 

Fotoeditor a kurátor Filip Vančo: „Robili sme kunst- 
 historický výber, zaujímalo nás fotografické hľadisko, 
nie spoločenské. Preto sme úplne vypustili Šmotlá-
kove divadelné fotografie, rôzne osobnosti či popkul-
túru. Chceli sme sa vyhnúť dobovým sentimentom, 
bratislavským náladovkám či fotkám typu – toto je 
Milan Lasica, keď mal 25 rokov. Všetky tieto veci už 
boli publikované inde, nepotrebovali sme ich dávať 
do monografie.“

Nebolo to jednoduché
Zdá sa, že obaja autori sa rozhodli pozerať na Šmotláka 
ako na umelca a vedome vypustili 95 percent jeho tvor-
by, to, čo nazvali „zákazkovou“ fotografiou: čiže fotky, 
ktoré každý deň robil pre noviny a časopisy. 

Aurel Hrabušický: „Ja som historik umenia a vy-
bral som len to, čo som dokázal identifikovať ako ume-
nie. Jeho objednávkovú tvorbu som v podstate vybavil 
jedným odstavcom, myslím si, že najzaujímavejšie na 
nej je čaro nechceného.“

Filip Vančo: „Chceli sme ukázať aj inú povahu jeho 
tvorby, aj z tých zákazkových vyberať fotografie, ktoré 
by obstáli v rámci voľnej dokumentaristickej tvorby, 
pretože takéto fotografie vypovedajú veľmi veľa o tej 
dobe tiež.“

Napokon to vyzerá tak, že obaja autori sa poriad-
ne nezhodli na tom, čo je na Šmotlákovi umelecké a čo 
nie. Prejsť archív, obsahujúci takmer 30-tisíc záberov, 
bolo určite vyčerpávajúce a nájsť zhodu v tom, čo vy-
brať, takisto. Aurel Hrabušický: „Mali sme, nechcem 
povedať že spory, ale dlho sme si to vyjasňovali, čo tam 
má miesto a čo nie.“ Lakonicky to zhrnul Filip Vančo: 

„Nebolo to jednoduché.“

Čaro nechceného
Monografia Antona Šmotláka je profesionálne pripra-
vená a  výborne dopĺňa predchádzajúce publikácie 
z  edície Osobnosti slovenskej fotografie. Je pocho-
piteľné, že obaja renomovaní kurátori, ktorí už dlhé 
roky pracujú so slovenskou fotografiou, neklesnú pod 
svoju úroveň a nepripravia monografiu, ktorá by bola 
síce lákavým sústom pre vydavateľa aj čitateľov, ale jej 
kunst historický prínos by bol nulový. Vybrali fotogra-
fie, ktoré podľa nich majú istú umeleckú hodnotu, ale 
čo s tým zvyškom?

Anton Šmotlák, ako fotograf spoločenských akcií, 
divadelných predstavení, literárnych konferencií, 
redakčných besied, dobrotivý paparazzo, ktorému 
s radosťou natŕčali svoje tváre významní, ale aj bez-
významní umelci, zachytávač premien Bratislavy, 
a pod., možno nebol žiadnym umelcom, ale bol tam, 
kde sa niečo dialo a fotil to, čo ho zaujalo. Ak tieto jeho 
fotografie nemajú umeleckú hodnotu, ale len akési 

„čaro nechceného“, určite stoja za samostatnú publi-
káciu. 

Družstevníčky pri mori 
Fotografie Antona Šmotláka publikované v monografii 
Anton Šmotlák (Slovart, Photoport, SNG, 2020) 

Stretnutie českej a slovenskej mládeže na Dunaji 1958

Občerstvenie pre kombajnistu 1957 
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Veľmi osobné, 
handmade 
a ľudské
Eklektik Bastard je zatiaľ 
najlepšia kniha Ivany Gibovej 
a jedna z najvtipnejších kníh 
súčasnej slovenskej literatúry. 
Špecifický čierny humor 
sme u nej mohli badať takmer 
vždy, v novej knihe sa jej  
však darí zatiaľ najfunkčnejšie 
vyvažovať prirodzený  
vtip a ľahkosť výrazu s ťažšími 
témami, čo považujem 
za mimoriadne cenné.

✒ Michal Tallo

Ivana Gibová: Eklektik 
Bastard 
Bratislava: Vlna/Drewo 
a srd, 2020
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H
oci sa pri čítaní knihy s veľkou pravdepodobnos-
ťou nahlas rozosmejete takmer na každej strán-
ke, autorka nerezignuje ani na citlivé ponory 

do krehkej psychiky a emocionality svojich protago-
nistiek/svojej protagonistky (o tejto viacznačnosti ne-
skôr). Eklektik Bastard je tak cenným príkladom diela, 
pri ktorom vám úsmev zamrzne na tvári a hneď pri na-
sledujúcom odstavci zovrie srdce, keď z riadkov alebo 
obrázkov odrazu vytryskne bolesť a hlboká beznádej. 

Kvalitný autobiografický humor?
Kniha odsýpa mimoriadne svižne a domnievam sa, 
že má potenciál zasiahnuť oveľa širšie publikum, než 
sú „len” čitatelia a čitateľky domácej umeleckej prózy. 
Nespochybniteľná kvalita humoru by tu sama osebe 
stačila na to, aby bol Eklektik Bastard relevantným 
prírastkom do súčasnej slovenskej literatúry s jej ten-
denciou brať sa často až príliš vážne (a autor recenzie 
priznáva, že k tomu vlastnou tvorbou prispieva tiež) – 
Gibovej nová knižka je však viac než len funkčne vtip-
nou prózou.

Autorka nám ponúka mrazivý obraz bezútešnej 
a väčšinou bezcieľnej cesty dnešným svetom, zasade-
ný najmä do reálií bratislavských krčiem, kaviarní, paj-
zlov, ulíc, námestí a nemožne malých bytov; to všetko 
očami protagonistiek, ktoré pri čítaní zámerne splýva-
jú do jednej – a to aj napriek tomu, že na seba navzájom 
narážajú a kriticky komentujú jedna druhú. 

Táto kritika sa veľmi rýchlo ukazuje ako pre-
jav zhnusenia zo seba samej v  snahe uniknúť pred 

bolestivým pohľadom do zrkadla preneseného na ko-
hokoľvek iného, len nie na seba. V menách jednotlivých 
protagonistiek (stretneme tu Simonu, Natašu, Jarmi-
lu či spisovateľku Ivanu – jej prítomnosť vtipne pripo-
menie napríklad postavu zavraždeného spisovateľa 
Houelle becqa v jeho románe Mapa a územie) začne mať 
čitateľ či čitateľka rýchlo chaos, ich vlastnosti, výzor, ná-
zory a správanie sa väčšinou prekrývajú, tento chaos 
však považujem za umelecký zámer. 

Gibová si nakreslila rôzne tváre
Protagonistky zároveň priznane nesú autobiografic-
ké prvky; podporujú to aj komiksové vsuvky. Tie nás 
nenechajú na pochybách – postavy majú tvár autorky. 
Na niekoľkých miestach to reflektuje i sama Gibová: 

„Jedine vtedy si to vedela dovoliť, keď bola kompletne 
strieskaná, keď jej alkohol umožnil, aby som si to do-
volila.” (s. 82, zvýraznil M. T.) A explicitnejšie potom: 

„(…) možno jej život žijú piati rôzni ľudia nezávisle od 
seba a ani o tom nevedia, možno sú všetko len paralel-
né reality alebo simulácie alebo halucinácie a v jednej 
sa volá Simona a v druhej Kristína a v tretej Nataša a vo 
štvrtej Maja Mrázová a v piatej Romanov brat.” (s. 118)

Knihu by sme mohli vnímať ako sondu do života 
niekoľkých žien – tridsiatničiek, stratených v chaose 
dnešného sveta. Toto tvrdenie však nie je úplne správ-
ne. Ako napovedá i citovaný úryvok, bolesť a zmätok 
z absencie zmyslu tu nie je výlučne životným pocitom 
protagonistiek; podobne sú vykreslené i mužské po-
stavy – vlastnosti a trápenia Simony či Ivany rovnako 
verne nesie i Romanov brat. Knihe to nepochybne pri-
dáva na sile a hodnovernosti. 

Z vtipu a ľahkosti Gibovej písania nás mrazí o to 
väčšmi, že nimi opisuje práve bezútešnosť a stratenosť 

– bez toho, aby kniha na ktoromkoľvek mieste pôsobi-
la nevyvážene alebo neautenticky. Eklektik Bastard tak 
napriek všadeprítomnému vtipu nie je ľahkým čítaním. 
Smútok, trápenia, samota a nenaplnenosť postáv nás 
vďaka svojej autentickej každodennosti bytostne zasa-
hujú, pretože sa nás týkajú a rozumieme im. 

Nevykrátený denník
Za jediné slabšie miesto považujem denníkovú časť 
Svätá púť v záverečnej časti knihy. V tej autorka úplne 
nezvládne držať tempo a silu predchádzajúcich strá-
nok, a hoci nejde o vyslovene zlé písanie, jej strany 
pôsobia akosi redšie a nedosahujú vysoko nastavenú 
latku predošlých kapitol. Pripomínajú skôr skutočný 
denník, ktorý pred zaradením do knihy mohol prejsť 
dôslednejším škrtaním a krátením.

Eklektik Artefakt
Opomenúť nesmieme ani celkové spracovanie knihy. 
Okrem už spomínaných funkčných a osviežujúcich 
komiksových častí kniha zaujme striedaním veľkostí 
písma alebo ručným škrtaním slov či celých pasáží – 
tieto formálne ozvláštnenia nie sú samoúčelné, z knihy 
robia artefakt a podporujú tak celkový dojem, že v ruke 
držíme čosi veľmi osobné, „handmade” a ľudské.

Na záver a bez okolkov ešte raz: Eklektik Bastard 
potvrdzuje pozíciu Ivany Gibovej medzi najzaujímavej-
šími menami súčasnej slovenskej prózy. 

Michal Tallo (1993)
Básnik, publicista 
a prekladateľ. Organizuje 
literárnu súťaž 
a platformu Básne SK/CZ. 
Vydal knihy Antimita 
(2016) a Δ (2018). Jeho 
tretia básnická zbierka 
Kniha tmy by mala vyjsť 
tento rok.
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Eklekticky 
sympatická 
diva irónie
Nevšedná autorka 
Ivana Gibová predostiera  
vo svojej najnovšej 
knižke Eklektik Bastard  
široký diapazón 
tvárí humornej trpkosti.

✒ Pavel Malovič

Zmysel pre humor v DNA
Zakladateľ starovekej medicíny Hippokrates zdôraz-
ňoval „veselé rozpoloženie duše tvárou v  tvár ťaž-
kostiam života“. Charles Darwin tvrdil, že blízkosť 
smiechu a plaču je jednou z vlastností, ktoré člove-
ka odlišujú od zvierat. Tvrdil, že človek sa začal smiať 
v okamihu, keď sa prestal báť. Presnejšie povedané – 
ľudský organizmus sa smiechom oslobodzuje od pre-
bytku sily, ktorou čelil strachu. 

Táto myšlienka viedla viedenského psychiatra a fi-
lozofa Sigmunda Freuda k poznatku, že „smiech je ra-
dostným návratom do detstva“ aj k vytvoreniu teórie 
o smiechu ako o „kontrolórovi psychickej spotreby“. 
Podľa jeho tvrdenia nás smiech zbavuje agresívnych 
úmyslov a poskytuje nášmu duchu odpočinok tým, že 
ho na okamih odďaľuje od životných problémov. Na-
priek tomu, že smiech, často potuteľný, je v našej spo-
ločnosti pomerne bežný, so zmyslom pre humor sa 
treba narodiť. Kóduje ho osobná DNA. Ivana Gibová 
sa s ním narodila.

Špeciálny ruženec
Jej aktuálne vtipná, ironická až cynicky sarkastická 
komiksovo-poviedková zbierka Eklektik Bastard por-
trétuje ženu tridsiatničku, ktorá si na spôsob „uškŕ-
ňajúcej sa a občas otupenej mačety“ kliesni cestu cez 
spleť spoločenských noriem aj vírov osobných pochyb-
ností. Neberie to tak úplne s ľahkosťou, občas sa „za-
sekne“ a má depresívne zadretú triesku v duši, ktorá 
raz diskrétne, inokedy vulgárne hnisá. 

Knižka je jej príbehom, ktorý sa sem-tam tvári ako 
špeciálny ruženec. Pri každej guľôčke sa dá zastaviť 
a pomodliť inou myšlienkou. Je pôžitok pozorovať jej 
prirodzený cynizmus so schopnosťou žartovať na svoj 
vlastný účet, robiť si zo seba vážne vtipy. To má svoj od-
ľahčujúci terapeutický efekt, skoro ako keď Petr Skou-
mal spieval „… se nezblázni“. 

Kreatívny sarkazmus
Každý text má v podstate trochu inú náladu, iné roz-
položenie, ale spolu do seba mozaikovito zapadajú. Za 
všetko hovoria poviedky Faking najs, Korporát alebo 
Svätá púť s neskutočnou atmosférou. Woody Allen 
by mal radosť aj z koketérie s Tourettovým syndró-
mom. Ale – tak je to vlastne v celej knižke. Jej prelie-
tavý sarkazmus stimuluje kreativitu, tvorbu nových 
viacvrstvových myšlienok, pochopenie či inovatívne 
a užitočné riešenia problémov. 

Ako tvrdil Oscar Wilde – sarkazmus môže predsta-
vovať nižšiu formu humoru, no zistenie, že určite ka-
talyzuje vyššie formy myšlienok, je na mieste. Frank 
Zappa považoval hru na sólovú gitaru za istý spôsob 
modelovania „vzdušnej sochy“, pričom si rozvíjal svoj 
vlastný inovatívny a veľmi osobitý štýl. Tak je to aj so 
zaujímavo graficky interpretovanou prózou autorky.

Bizarne, šťavnato
Prispievajú k tomu groteskné kresbičky, tak trocha pri-
pomínajúce niektoré ilustrácie knižiek Johna Lennona 
In His Own Write alebo Spaniard in the Works. Ale čita-
teľ ocení aj pekný portrét Nicka Cavea, ducha Egona 
Schieleho či ľahučko insitný nádych Otisa Lauberta.

Gibová je v realite písmen a čiar hravá ako mača 
s poriadne ostrými pazúrikmi. A tie škrabance, čo po 
takejto hre zostávajú, slastne krvácajú slzami suchého 
humoru, ktorý je bizarne šťavnatý. 

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), 
o. i. aj populárne 
publikácie z oblasti 
zdravovedy Ako si udržať 
mladosť (2015) či 
Beh a zranenia (2019). 
Pripravuje svoje profilové 
CD Bolo ako nebude.

Ivana Gibová (1985)  
Originálna spisovateľka 
z Prešova vyryla 
v pomerne krátkom čase 
svojho literárneho 
pôsobenia poriadnu 
brázdu. Prvé poviedky 
publikované v časopisoch 
Romboid, RAK a Enter jej 
vyniesli nominácie do 
literárnych súťaží 
Poviedka, Akademický 
Prešov či Poetická 
Ľubovňa. Knižne 
debutovala v roku 2013 
zbierkou krátkych próz 
Usadenina. Po novele 
Bordeline (2014) bola jej 
pozoruhodná záležitosť 
Barbora, boch & katarzia 
(2016) nominovaná na 
cenu Anasoft litera 2017 
a Cenu Jána Johanidesa 
za najlepšiu prozaickú 
knihu autora do 35 rokov. 
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Nebudem ticho
Hudobník, producent, spoluzakladateľ 
hudobného vydavateľstva Real Music 
House a textár Robert Pospiš 
prichádza s ďalšou básnickou zbierkou 
– V tichu.

✒ Eva Urbanová

V
äčšinou sa v súvislosti s jeho autorskou tvorbou  
 zvykne uvažovať o hudobných inšpiráciách či lite- 
  rárnych vzoroch, ozveny ktorých sa zreteľne zračia 

napríklad v jeho skladateľských a prekladateľských 
aktivitách (zreteľný je najmä odkaz na Walta Whitma-
na), ale i v básnických dielach (spomeňme aspoň bás-
nicko-výtvarnú zbierku s  výtvarníkom Romanom 
Harvanom Ukazuješ do tmy, vidím svetlo, 2018). Naj-
novšiu zbierku V tichu však pokojne môžeme čítať aj 
nezávisle od vyššie uvedených skutočností, bez ve-
domosti o autorskom subjekte, mimo kontextu iných 
prototextov. 

Ponorenie, spočinutie
Najdôležitejšie je v  tomto prípade ticho, resp. jeho 

„lokácia“, na ktorú upozorňuje už názov zbierky – 
t. j. akési ponorenie do neho či spočinutie v ňom. Ticho 
tu možno vnímať ako stav, na jednej strane synonym-
ný s mlčaním, na strane druhej ako jav, ktorý plynie aj 
nezávisle od človeka a jeho prítomnej (reči). Zároveň 
môže spočinutie v tichu evokovať stav meditácie, roz-
jímania, ale i premýšľania. Kontrastne znie gramatic-
ké množné číslo použité už v prvej básni – „Ticho, ktoré 
nám dáva čas“ (I.), ktoré posúva výpoveď k všeobec-
ným výrokom: „Pozerať sa dozadu / Neznamená pochy-
bovať o ceste.“ (I.) Na druhej strane sa vytvára dojem 
akéhosi kolektívneho „ducha“, spoločnej snahy o pri-
činenie sa na „chode“ sveta, čo vnáša do zbierky istý 
druh angažovanosti. 

Eva Urbanová (1986)
Literárna kritička, 
špecializuje sa na 
reflektovanie súčasnej 
slovenskej a svetovej 
poézie. Literárno-kritické 
texty uverejňuje 
v zborníkoch 
a časopisoch (najmä 
Vertigo, Vlna, Platforma, 
Knižná revue, Glosolália, 
Fraktál a iné). Pracuje 
ako odborná asistentka 
na Katolíckej univerzite 
v Ružomberku. Aktívne 
sa zapája do literárneho 
diania na Slovensku 
(Literárny kvocient, 
Medziriadky, Akademický 
Prešov, porotkyňa 
Zlatej vlny v roku 2019 
a iné). Píše a časopisecky 
uverejňuje svoju poéziu. 
Je autorkou detskej 
knihy Jeleňatý a Kravatý 
(2019), ktorá získala 
ocenenie Debut roka 
čitateľov Knižnej revue.

Robert Pospiš: V tichu
Bratislava: Real Music 
House, 2020

A hoci v prvom prípade subjekt dospieva k elemen-
tárnym a známym poznaniam, napríklad, že dôležitej-
šie než výsledok je samotné hľadanie (cesta), nejavia sa 
dané pravdy ako recyklácia, ale ako poctivo nadobud-
nuté zistenie. Použitý motív svetla je aj tu symbolom 
hľadania (môžeme asociovať i ďalej: spásy? poznania? 
východiska? smeru?), ktorý je dôležitý už samotnou 
existenciou, tým, že si ho uvedomujeme. K už citova-
ným veršom možno pridať ďalšie v tomto znení: „Hľa-
dáme svetlo. / Len pre to, aby sme sa / Presvedčili o tom, / 
Že bude svietiť aj naďalej.“ (III.)

Príznak gnómickosti takýchto výpovedí núti roz-
jímať, ale zároveň na niektorých miestach smeruje 
k prílišnej abstrakcii. Tenký ľad medzi jednoduchou 
pravdou a moralizovaním je nápor, ktorý čitateľ nie 
vždy vydrží, najmä ak je takýchto obrazných senten-
cií na jednom mieste viac, prípadne tvoria celú báseň: 

„Čo prikrýva ticho? / Noc ktorá trvá kratšie / Ako let malej 
ryby? / Naše sny? / Alebo svetlo mesiaca? // Počúvajme, 
keď sa láme kôra / Riečnych stromov / A prichádza prí-
liv.“ (XXIII.)

Haiku „elementy“
Dôležité je tu spojenie s prírodou. Jednotlivé básne sa 
často blížia k žánru haiku, a to práve svojou zakorene-
nosťou v prírode aj prízvukovaním prítomného oka-
mihu, momentálneho poznania. Objavujú sa aj ďalšie 
haiku „elementy“, napríklad odkazy na detský svet 
(„Ako hlas bezpečia / Z hlbokého detstva.“, XI.) či skôr 
na detský spôsob objavovania sveta („Samozrejmé a ne-
únavné.“, III.). Príroda tu (rovnako ako v haiku) nie je 
len miestom hĺbania, ale je zdrojom absolútnej dôvery. 
Zo strany subjektu dochádza až k jej adorácii. Dôvod 
je zrejmý, príroda pulzuje jednoznačne, je čistá, nie je 
ľudská, t. j. nedopúšťa sa chýb: „Kolibrík sa vracia k ja-
zeru. / A nezávidí.“ (II.) Možno ju obdivovať a učiť sa 
z jej prirodzenosti, samozrejmosti jej ciest v doslovnom 
i metaforickom význame, ako v jednej z najvydarenej-
ších básní: „Včely sa vracajú / Naspäť ku kvetom. // Je to 
ich cesta, / Nie naša. / Ten, kto stavia / Bariéry, / Nemôže 
oslavovať / Spojenia. / Ani tie dojímavé / A takmer vyhy-
nuté. // Pozerám do slnka, / Zakrývam si tvár / A včely sa 
vracajú / Naspäť ku kvetom.“ (XIII.) V tichu prírody sa 
človek javí ako cudzorodý prvok: „Noc na zemi, / 

Robert Pospiš a Martin Sillay
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Dekadentovo pozdní odpoledne

Martin Gerboc: 
Nezvratné básne
Bratislava: Drewo 
a srd / Vlna, 2020

K poměrně častým produktům uměleckého světa patří to, když 
výtvarníci začnou psát. Zároveň je rozhodně více píšících 
výtvarníků než malujících nebo sochařících spisovatelů: fakt je 
to zajímavý a dodnes vlastně uspokojivě nevysvětlený. Výtvarník 
Martin Gerboc prošel půl světa (přes Spojené státy a Dánsko) 
a v současné době působí na pražské AVU v ateliéru kresby. 
Je autorem řady textů o současné malbě i filozofujících esejů 
týkajících se výtvarného umění (například kniha Saatchiho předsíň, 
napsaná společně s kurátorem Petrem Vaňousem). Verše, které 
přináší sbírka Nezvratné básne, jsou datovány hlavně mezi lety 2014 
až 2016, částečně se transformují do rozevlátých a někdy neukotve-
ných záznamů prozaických, zběsilých jízd i s hudebním doprovodem 
a notovou osnovou, tu a tam s češtinou nebo němčinou. Je evidentní, 
že jde o ucelený soubor z jednoho období a nikoli o celoživotní 
pokus o bilanci, a že jde o svého druhu další součást malířova díla. 
Mnohé z přítomných básní se neustále točí kolem jakéhosi milostně 
romantického vzplanutí, které je ovšem vytvrzené nietzscheovskou 
nadčlověčinou a nějakou zbytečnou krutostí. Připomíná mi to 
v českém kontextu dílo autora Elsa Aids: oba dva autoři podle staré 
maximy nahlédli do propasti a nechali, aby k nim propast promluvila. 
Zatímco u Elsy Aids je ta řeč temnoty srozumitelnější, u Gerboce 
zůstává nadále hybnou silou patos.
Problémem Gerbocova psaní je totiž exaltovanost. Obsahuje příliš 
mnoho vykřičníků a apelů, příliš mnoho vyhrocené procítěnosti 
s antikristovským chrličem démonických zvratků a výstřiků všeho 
představitelného: „a čierne stigmy jej túžby Stigma und Eiter / 
Eiter und Wunden! kričí že všetko je v piči! že všetko sme už zmeškali / 
že svojho syna už nikto nenazve Judáš a svoju knihu Mein Kampf!“ 
(s. 37) Je to bohužel příliš přehnané a někdy příliš směšné, než 
aby to zasáhlo tam, kam to má směřovat. Je to dekadentovo pozdní 
odpoledne, řev osamělého samce uprostřed pustiny sebe sama. 
A snaha šokovat se všemi zbraněmi vulgarismů, hereze, okázalého 
rozpadu… ale hlavně na sebe upozornit. Pokud by to mělo fungovat, 
tak možná v okamžicích naděje a odpočinku, ale to Gerboc v poezii 
téměř nezná. „Toto je nadbytok osudu chrstnutý básnikovi / do pre-
menlivého ksichtu Snáď ani nie sú / slová vrhnuté z jeho maniakálnych 
pier snáď / sú len fragmenty zvyšnej vôle postriekané / vášňou reči (…)“ 
(s. 84) Je to manické prskání a vršení něčeho, co má vyburcovat 
z poklidu, ale v míře, v jaké to je ve sbírce předestřené, to spíše do 
klidu ukolébá.
Pamatujete na velký román Jonathana Littella Laskavé bohyně? 
Pojednával o hrůzách druhé světové války, jeho extrémních podobách 
vraždění a vyhlazovacích táborů, kořeněný byl bizarní homosexuální 
zvráceností vypravěče Aueho. Kritika se vymezovala zejména vůči 
tomu, že v jednu chvíli to prostě už nefunguje a že navršená věž 
zrůdností, kterých je schopen člověk, přestává být funkční zejména 
kvůli jazyku vyprávění, který nemá takovou výbavu, aby byl na tak 
velkém prostoru schopen ještě otřást další hrůzou. A že na tom má 
vinu vlastně autorská nezkušenost. Mluvím o tom v případě Martina 
Gerboce proto, že i on se snaží velmi plasticky popsat jistý druh zla 
v nás a ve světě kolem nás, ale že mu prostě slova – možná také 
nezkušená? – odmítají poslušnost. A přitom, kdyby se někdy ubralo, 
kdyby se odstranily ty nánosy krvavých stříkanců šokujících představ 
a zaschlé sperma slov, zůstala by ve výsledku vlastně pořád určitá 
pokora a jakýsi stále romanticky dvorný hrdina. Zároveň i básník 
citlivý a vnímavý: „panoráma tela biela dlažba / uteráky. Telo bez 
pohlavia: v plavkách. Alebo: nie. / Toto mesto už bez jej dychu nie je 
ničím.“ (s. 31) Tady je najednou všechno podstatné řečeno a hraje to 
erotikou i barvami, má to tu exaltovanost, ale udrženou na uzdě. 
Ono to v pohledu na celou Gerbocovu sbírku jen a jen dokazuje, že 
opravdový dekadent musí být člověk bezvýhradně věřící ideálům 
a zároveň člověk těmito ideály zrazený. Gerboc jím často je v přesvěd-
čení a v tom, co dělá, ale musí opustit tu příliš vypjatou stylizaci, která 
z něj dělá jenom píšícího umělce, ale ještě ne úplného básníka. 
✒ Michal Jareš

Michal Jareš (1973)
Básnik a literárny 
vedec. Pôsobí 
v Ústave pre 
českú literatúru 
AV ČR. V rokoch 
2013 a 2020 
bol porotcom Ceny 
Anasoft litera.

Ktorá nám nepatrí“ (XV.), napriek tomu je 
jeho jediná možnosť nasledovať ju: „Prí-
roda sa zmieruje / S nespravodlivosťou. / 
Pozerajme sa rovnakým smerom.“ (XVI.) 
Jednoduchosť básní v zbierke V tichu je 
ich najsilnejšia zbraň. Pôsobivé sú totiž 
práve tam, kde sa neusilujú byť akýmsi 
prorokom, kde neprerastajú k podoben-
stvám: „Ako pastier / Strateného stáda 
oviec. // Zožrali ich vlaky, / Áno, vlky“ 
(XII.), alebo inde: „Skúsme byť milosrdný 
k času, / Ktorý nám nikdy nepatril. / 
Prichádza Hosť s veľkou lampou. / Pobalí-
me nábytok a zakryjeme hodiny“ (XXIV.), 
ale naopak, kde sa spoliehajú na jedno-
duchú (občas i naivnú, ale v dobrom 
slova zmysle) pravdu, zachytávajúcu 
sa o celkom konkrétne udalosti. Takéto 
záblesky situácií (a výjavov zo sna 
či podvedomia) pripomínajúcich tisíce 
podobných, i nami zažitých, „nesú“ 
atmosféru v jednoduchom dotyku 
dieťaťa, „Ktoré ma chytí za ruku / A ukáže 
na vás“, v dávnej vôni („Utekám za tvojou 
vôňou“) či v účinne vyvolanej spomienke: 

„Stará mama / Sa prechádza po priedomí / 
A kýva ti.“ (všetky z básne XII.)

Dôležitý refrén našich dní
Prvotná definícia ticha, akési zámerné 
nevyslovenie poznaného – „vieme 
a hladujeme“ (I.), prípadne explicitnejšie 

„Veriť v slovo / A nehovoriť “ (VI.) – sa 
postupne navrstvuje či skôr transformuje 
k opačnej potrebe artikulácie: 

„Ticho nie je múdrosť / Vyklopáva drozd 
(…) Ja a drozd sme na rovnakej strane. / 
Nechceme mlčať.“ (IX.) Jemná obraznosť 
sa preklápa ku každodenným problémom 
jednotlivca a planéty. Veľmi efektne 
napríklad v ľúbostnej básni, v ktorej 
prostredníctvom intímneho vzťahu 
dvoch ľudí pripomína i všeľudské 
problémy: „Zastavené globálne otepľova-
nie / V našich rukách. (…) Dnes ti dám / 
Veľkolepé teplo, / Ktoré ničí planétu.“ (X.) 

Sympatická je najmä odľahčenosť 
v spracovaní tejto témy: „Započul som 
niečo / O klimatickej kríze.“ (X.) Následný 
presah k pominuteľnosti (za všetky 
spomeniem aspoň trojriadkovú báseň 
pod rímskym číslom XXX., ktorá je zver-
šovaním biblického „prach si a na prach 
sa obrátiš“), k uvažovaniu o smrti, kolo-
behu života a pod., potom nepôsobí 
natoľko pateticky, ale iba ako čosi „pomi-
mo“, bežný, ale dôležitý „refrén“ našich 
dní: „Nebudeme. // A predsa áno.“ (XXII.) 
Celá zbierka sa končí v tomto duchu, 
v tichu: „Zanechávame zlomené / Aj celé. / 
Pre seba, / Bez nás.“ (XXXI.), ktoré pred-
znamenáva „pád“ človeka, ale azda i zrod 
nového života: „Kvitne nový život. / Nepo-
zorovane. / V tichu.“ (XXXI.) 
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Čierno-biely 
farebný svet 
V roku 2020 sa dážďovkám náramne 
darilo – vyšli v knižnej podobe  
hneď dvakrát! Ako Dážďovky 
a František z kompostu. Obe knihy 
sprostredkúvajú faktické informácie, 
každá svojským spôsobom 
a s odlišným autorským zámerom.

✒ Lucia Panáčková

A
utorky Simona Čechová (František z kompostu)  
 a Lucia Šukolová (Dážďovky) sa ideovo zjednoti- 
  li v základe kníh – dážďovky a ich funkcia v kon-

texte ekosystému. V ďalšom prístupe k prvotnej idei 
sa výrazne odklonili. Dominujúcim prvkom týchto ti-
tulov je ilustrácia/grafika. Na estetické kvality oboch 
vydavateľstiev sme zvyknutí (Monokel: Cesta do kra-
jiny draka, Toddler Punk, Takto vidím a i.; E. J. Publi-
shing: Jana, líška a ja či komiksy Čierna oslava, Bežná, 
Pé Er Dé a Unesení). 

Ilustrácie – služba príbehu i edukácii
Čechovej František z kompostu je „kombom“ – autor-
ským a ilustrátorským. Ilustrácia nedopĺňa dej a neod-
krýva skryté, ale podčiarkuje ho a vizuálne približuje. 
Ponúka však množstvo podnetov k uvažovaniu o iných 
tvoroch, ktoré sa objavujú vo Františkovom okolí. Na 
ich pozadí vieme vybudovať ďalšie príbehy, rozvinúť 
tematiku knihy, hľadať súvislosti, a najmä analyzovať 
ich v kontexte diela či v súvislosti s vlastnou existen-
ciou. Štýl ilustrácie i jej farebnosť zodpovedajú adre-
sátovi vo veku od 3 rokov. Nepôsobia gýčovo. 

V knihe Dážďovky sa uplatňujú princípy Monte-
ssori techniky, vďaka čomu má kniha pridanú hod-
notu. Grafické spracovanie Borisa Meluša využíva 
princíp čierno-bieleho ladenia, koncipovaného do 
geometrických tvarov a písmen. Bábätká sú schopné 
rozoznať iba výrazný farebný kontrast. Kombinácia 
čiernej a bielej je pri deťoch do 6 mesiacov vítaná, no 
v ďalšom vývine sa odporúča pridávať farby a stimu-
lovať tak rozvoj zraku. Môže byť však príťažlivá aj pre 
ďalšie vekové kategórie, pretože vďaka čierno-bielosti 
nepôsobí kniha zahltene, ale čisto, naviac striktne od-
deľuje významovo dôležité časti. 

V  Dážďovkách sa ilustrácia stáva rovnocennou 
zložkou textu. Je zároveň edukatívna a obsahovo re-
levantná. Rozširuje vekové zameranie, pretože stimu-
luje rôzne vekové skupiny, od najmenších až po deti 
mladšieho školského veku. Kým bábätká rozoznávajú, 
staršie deti si prostredníctvom nej môžu rozvíjať jem-
nú motoriku. Šukolová a Meluš pripravili publikáciu, 
ktorá vďaka dážďovke učí písať, kresliť, skúmať a záro-
veň naznačili symbolické presahy. 

Lucia Panáčková (1993) 
Vyštudovala slovenský 
jazyk a literatúru a etickú 
výchovu na UMB 
v Banskej Bystrici. 
V súčasnosti pôsobí ako 
dramaturgička 
v Bábkovom divadle 
na Rázcestí v Banskej 
Bystrici. Recenzuje 
súčasnú slovenskú 
literatúru, predovšetkým 
tvorbu pre deti, je 
autorkou výstav 
a publikácií venujúcich 
sa literárnym 
osobnostiam 
z banskobystrického 
regiónu.

Simona Čechová: 
František z kompostu 
Bratislava: 
Monokel, 2020

Lucia Šukolová: 
Dážďovky 
Bratislava: 
E. J. Publishing, 2020

„Občas sa roztrhnú mraky a začne pršať. Z neba pa-
dajú kvapky vody.“ Na strane s týmto textom nájde-
me čiarky, ktoré predstavujú dážď, no sú totožné s tým, 
ako vyzerá dážďovka, tiež majú „bielu bodku“ – hlavič-
ku. A všetci predsa vieme, že dážď je s dážďovkami pre-
pojený (napríklad aj pomenovaním). Presah obsahu 
vďaka grafike vidíme v prítomnosti písmen. Tie (veľké, 
malé, tlačené, písané) sa s trochou fantázie menia na 
pokrútené dážďovky. Alebo aj opačne. 

Text Lucie Šukolovej podobne ako text Simony Če-
chovej sa objavuje na malom priestore. Šukolová ho 
využíva ako prostriedok na ďalšiu prácu s ilustráciou 
a ako podporu Montessori techniky. Čechovej kniha 
je menej faktická. Prostredníctvom stručných cielene 
zameraných viet rozpráva príbeh dážďovky Františka. 

Výnimočnosť v ekosystéme
Hneď v  úvode ho spoznávame a  súčasne vstupuje-
me do podstaty deja: „František je veselá dážďovka, 
no jedna vec ho predsa trápi. Všetci jeho kamaráti sú 
v niečom dobrí, v niečom vynikajú, len on ešte nevie, 
čo ho baví. Cíti sa nepotrebný.“ Pomenúva problém 
jasne a explicitne. (Podobne napríklad kniha Johan-
nes Jensen má pocit, že je iný, v ktorej sa princíp odha-
lenia tematiky používa už v názve.) 

Čítame o  Františkovej ceste za sebapoznaním, 
hľadaním vlastnej užitočnosti a  nájdenia toho, čo 
môže svetu ponúknuť. Čechová hyperbolizuje a sta-
via Františka do pozície najlepšieho (v jeho prípade 
najlepšieho v kyprení pôdy a robení cestičiek). Tu sa 
odkaz knihy trochu stiera, pretože ak uvažujeme ďalej 

– musí byť človek, dážďovka alebo ktokoľvek iný naj-
lepší alebo celkom postačuje dobrý. Napriek tomu nám 
František ukazuje názorný spôsob, ako sa ohliadnuť za 
seba a vidieť, čo sme dokázali a čo dobré/užitočné sme 
pre svet urobili. Kniha je vďaka ostatným postavám 
komplexnejšia a hoci ich autorka nenechá prehovoriť, 
uvedomujeme si, že každý, nech robí čokoľvek, má svo-
je opodstatnenie. Šukolová ambíciu vyššieho odkazu 
nemá, stavia na iných – edukatívnych kvalitách. 

Nadbytočne o komposte
František z kompostu má aj, nazvime ju, „bonusovú 
časť“. Súbor informácií o komposte, ako sa k nemu 
správať a  dodatočné informácie o  dážďovkách. Jej 
prítomnosť je zrozumiteľná, no narúša koncept knihy 
a pôsobí nadbytočne. Čitateľsky kniha skončila Fran-
tiškovým zistením. Autorka síce vybrala zaujímavé 
fakty a spracovala ich vzhľadom k vekovému zamera-
niu vhodne, no odporúčala by som túto časť skôr ako 
celok uverejniť časopisecky alebo z nej vytvoriť samo-
statnú knihu, ktorej cieľom bude informovať. Kladiem 
si otázku, aké poslanie mala kniha – učiť o kompos-
te alebo poukázať na fakt, že sme všetci dosť dobrí 

– v čomkoľvek. 
Celkom by však stačilo povedať: gratulujem obom 

autorkám, jednému grafikovi a  ich vydavateľom. 
Bodka. 
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J
e sedem hodín ráno. Školáci kontrolujú desiate, na-
vliekajú tašky a vyrážajú do školy. Žena si pred zr-
kadlom pretiera pery rúžom, babička v športovom 

úbore dobieha svoju každodennú desaťminútovku. 
Také normálne ráno v bežnej domácnosti, ktoré detail-
ne vykreslila Marta Matus (rod. Mészárosová) v úvod-
nej dvojstránke knihy To sme my.

O rodine inak a úprimne
V ilustrovanej časovej osi sa zoznamujeme s hlavným 
protagonistom príbehu, štvorročným Arturom. Medzi 
rinčiacimi skrinkami v preplnenej materskej škôlke 
nás zasväcuje do spletitých rodinných algoritmov. Pri 
vymenúvaní všetkých rodinných príslušníkov sám 
vtipne dodáva: „Dúfam, že z knihy nikto nevypadol, 
lebo raz sa to už stalo.” 

A netreba sa tomu čudovať, keď má troch nevlast-
ných súrodencov. Ester a Martina z maminej strany 
a najstaršiu sestru Terezku z otcovej strany. Podrobný 
kreslený rodostrom Arturovej rodiny môžeme v knihe 
nalistovať o niekoľko strán ďalej. Rozširuje tým pove-
domie detí o neúplnych rodinách a inakosti, čím po-
vzbudzuje k tolerancii a otvorenému dialógu. A to je 
v detských knižkách veľmi vzácne a vítané. Gro knihy 

tvoria vtipné situačné ilustrácie zo života detí a ich 
uponáhľaných rodičov. Kniha sa nebráni ukazovať vy-
päté, často neriešiteľné momenty zúfalstva, rozmrze-
nosti, hnevu či smútku.

Komiks i textové správy
Text k  bohatej grafickej zložke funguje doplnkovo 
a vtipne reaguje na grafické odkazy. Nesnaží sa doslov-
ne prerozprávať príbeh. Dej vzniká mozaikovito. Na za-
čiatku sa zoznamujeme so všetkými členmi rodiny. 

V druhej časti knihy je text prerozprávaný len dia-
logicky cez komiksové bubliny, čím lepšie spoznávame 
vzťahy a väzby medzi jednotlivými postavami. Inde sa 
komiksové bubliny premenia na mobilnú komuniká-
ciu. Cez textové správy si rodina dohodne večeru či 
vyzdvihnutie dcéry z výtvarnej. Aj týmto detailom au-
tori pravdivo vykresľujú rýchlosť a neosobnosť dnešnej 
digitálnej doby. Kniha sa nezačína ani nekončí. Pôsobí 
skôr ako krátky výjav. Scénka, ktorej pokračovanie sa 
dá jednoducho domyslieť. Príde zrejme ďalší rušný 
a logisticky náročný deň. 

K formátu a koncepcii
Ilustrátorka Marta Matus veľmi príťažlivým spôsobom 
v príbehu pracuje so zveličením a gagom. Vtipne ma-
puje denný kolobeh rodín s charakteristickými rituál-
mi a rannými odchodmi do škôlok a prác. Plnofarebné 
ilustrácie s prvkami digitálnej koláže pútavo vykresľu-
jú rôznorodosť postáv pri známych situáciách z bež-
ného života.

O grafickú úpravu sa postarala Jana Bálik. Štvor-
cový formát je po roztvorení väčší ako klasická kniha, 
preto je publikácia vhodnejšia na listovanie doma. 
Väčším formátom sa mala vyzdvihnúť prepracova-
nosť ilustrácií, no občas kniha stráca svoju intimitu. 
Táto priepasť vzniká hlavne na stranách s legovými po-
stavičkami. Tie pri plnofarebných ilustráciách grafic-
ky zaostávajú. 

Riešením by bola mierna redukcia popisných ilu-
strácií na dvojstránkach či nakresliť legové postavič-
ky detskou rukou, čím by sa zjednotil celkový grafický 
štýl knihy. Napriek spomenutým výhradám je kniha 
To sme my originálnou a prínosnou publikáciou po ob-
sahovej aj vizuálnej stránke. 
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Taká „nenormálna” 
rodinka
Jana H. Hoffstädter nás pozve 
do citlivej spoločenskej témy  
partnersko-rodinných vzťahov. 
Vtipným a nenásilným spôsobom 
láme tabu klasickej monogamnej 
rodiny a pravdivo vykresľuje 
komplikovanosť rodinného života 
s jeho dennými víťazstvami aj 
zlyhaniami.

✒ Mária Kralovič 

Mária Kralovič (1988) 
Absolvovala 
doktorandské štúdium 
v odbore animácia na 
FTF VŠMU v Bratislave. 
Vytvorila animované 
filmy ako Bublina 
či Fifi Fatale, ktoré boli 
ocenené a premietané 
na viacerých 
medzinárodných 
festivaloch. Momentálne 
učí na Katedre 
animovanej tvorby 
VŠMU, venuje sa 
ilustrácii, prispieva do 
časopisu Bublina 
a pripravuje svoj nový 
animovaný film.

Jana H. Hoffstädter: 
To sme my 
Ilustrácie: 
Marta Mészárosová 
Bratislava: 
E. J. Publishing, 2020 
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Keď kumšty kumštujú 
Autorský originál knihy Jána 
Ondruša Kreslím koňo koňaté 
našiel v pozostalosti básnikovho 
brata Mila jej zodpovedný  
redaktor Erik Markovič, ktorý sa 
stal akýmsi „strážcom 
Ondrušovskej pahreby“, aby 
nevyhasla, aby sa nezabudlo…

✒ Veronika Šikulová 

„H
olub na streche vrkútancami vrkúta, prešľapo-
vačkami prešľapuje, ukláňačkowu sa ukláňa, na-
dúvancom sa nadúva, tancovačkami tancuje, 

plieskačkami plieska, čechračky si čechrá, vrkútanca-
mi vrkúta“ – pred časom by sme hádajúc autora tejto 
veselej básničky určite hádanku neuhádli.

Nevedeli sme, kto je aupautoporopom týpýchtopo 
vepesepelýpých bapásnipičiepek, pretože táto knižka 
Kreslím koňo koňaté v čase jej vzniku nevyšla, hoci 
jej vyjdenie bolo v roku 1983 na spadnutie. Jeho veli-
čenstvo Ján Ondruš: „…prichádzam s odvážnejším po-
užitím prekrúcačiek a slovných pokrútenín, ako sa to 
doteraz u nás robilo. Veľmi tieto veci odporúča Kornej 
Čukovskij vo svojej knižke Od dvoch do piatich… U nás 
vyšla už vari v troch vydaniach, tak tieto slovné prekrú-
cačkové opovážlivosti sa smú, sú dovolené. Nebyť Ču-
kovského považovali by sa za formalizmus v poézii pre 
deti alebo by našli iné slovo a nesmelo by sa to robiť. 
Takto je báseň pre deti dosť zábavná, môže potešiť aj 
dieťa, ktoré má k takýmto jazykovým kumštom sklon. 
Je to hravejšie ako iné spôsoby písania detských veršíč-
kov. Či knižku vydajú, to ešte neviem.“

Knižka nevyšla, „jazykové kumšty“ maestra On-
druša neboli náležite docenené, aj napriek Čukovské-
mu, všeličo sa v tom čase nemohlo…, medzitým sa aj 
stratila, stal sa z nej poklad, ktorý sa v kópii objavil 
u spisovateľa Jána Litváka, až napokon autorský ori-
ginál našiel v pozostalosti brata Jána Ondruša Mila 
jej zodpovedný redaktor Erik Markovič, ktorý sa stal 
akýmsi „strážcom Ondrušovskej pahreby“, aby nevy-
hasla, aby sa nezabudlo… Vďaka mu za hľadanie, ko-
mentár, doslov, vďaka mu za námahu, ktorú vynaložil, 
aby uzrela svetlo sveta. 

Toto všetko sa ozaj stalo
Básničky pre deti v Ondrušovom prevedení sa stáva-
jú melodickými pesničkami, žab, žab, žabica, ktoré sa 
v nej naozaj spievajú, o ktorých sa spieva, špekulancami, 
ktoré sa v nej špekulujú, hojdačkajú, rozprávkujú, kuku-
ričia sa, svietia štyri slnká vo vlnkách, ach, psi sa psíku-
jú a kocúri kocúria, orech chodí po dvore, bije haluzami 
popo strepechepe, „otec si vezme fajko fajkum. Napchá 
dofajko fajkum tabako tabakum a dymí…“

Odrazu sme aj my veľkí malí, šantíme so slovami, 
ktoré nás malých kedysi dávno nechceli poslúchať, se-
díme na zemi, v posteli, na číchsi mäkkých kolenách, 

Veronika Šikulová (1967) 
Debutovala knihou 
Odtiene (1997). Je 
autorkou próz Z obloka 
(1999), Mesačná dúha 
(2003), Domček jedným 
ťahom (2009), Miesta 
v sieti (2011), Diera do 
svetra (2012), esejí 
Freska v dome (2014), 
novely Medzerový plod 
(2014), za ktorú získala 
cenu Anasoft litera, kníh 
Moyzesovo kvarteto 40 
(2015), Petrichor (2016) 
a Tremolo ostinato 
(2020).

Ján Ondruš: Kreslím 
koňo koňaté
Ilustrácie: Daniel Hevier 
Bratislava: Literárna 
nadácia Studňa, 2020

hráme sa s mamou, tatom, dedom, nožičkujeme a ru-
čičkujeme, kreslíme koňo koňaté, štípu nás dlane, vlak, 
vlak, vlačica, čierna biela slepica, tie detské básničky 
sú však všetky trochu iné, uletené, aj my sme už iní 
a  tým teraz malým však neprekáža, keď sme malí, 
predsa všeličo poprekrúcame, potom zabudneme 
a spomenieme si omnoho neskôr, až keď sa nám na-
rodia deti a celá kavaléria s detskými knižkami sa dá 
do pohybu a cinká a zvoní a potkýna sa, niekedy letí, je 
ako zámok z japonskej rozprávky, kde večne horí a roz-
práva oheň, a toto všetko, o čom píšem, sa ozaj stalo 
alebo deje, boli raz dvaja páni Jožkopán a Miškopán, 
aj Ján Ondruš a jeho brat Milo boli raz malí, a svet bol 
vtedy malý ako stavebnica z kociek, toto tu a tuná hen-
to, dal sa prestavať, z rieky bol most a z mačky krava 
alebo koza a mama večer možno spievala, kozo, kozaté, 
rohaté a bradaté, potom narástli a neprestali sa mať 
radi, aj vďaka tomu sa knižka, poklad našla, ale to je už 
iná rozprávka. Ako dobre, že sme všetci raz boli malí!

Podávať veľkou lyžicou
Keď pracujete na detskom oddelení v knižnici, zavše 
máte pocit, že robíte v nemocnici, v ktorej treba okam-
žite ordinovať Ondruša, rozkopnúť všetky drahé hračky 
a zopár škaredých obrázkových kníh po koberci, urobiť 
z nich cesty a mosty, strechy, pod ktorými je ďalší nevi-
diteľný svet, viditeľný len pre tých, čo si o ňom rozprá-
vajú a čítajú a sedia na koberci s rozkročenými nohami 
v pančuškách na traky, čupnúť si hocikde do prachu 
a kresliť koňo koňaté, ukázať malým v knižke krásne 
Hevierove obrázky, kôň má dvanásť nôh, mrkva sa vy-
plazuje zo zeme, bežia stromy, a kde sa z vázy ktosi po-
zerá, kvitnú v nej okná, ktoré vzápätí iný ktosi umyje 
kladivom kladivitým… 

Zabudli sme čítať deťom básne, vyplazovať jazyk na 
leva, moravčíkovsky si strčprstskrzkrk lámať jazýčky… 
Keď robíte v knižnici na detskom oddelení a pod strom-
čekom nájdete Ondrušovu knižku Kreslím koňo koňa-
té, máte pocit, že nie je to so slovenskými detvákmi až 
také zlé, keď máme pre nich v regáloch s knižkami také-
to vitamíny, treba ich podávať veľkou lyžicou, priniesť 
do škôl aj pod periny, nech si malí lámu hlavy aj jazyky, 
hádzať im takéto básnické polená pod nohy… Týmto 
básničkám netreba rozumieť, treba ich len čítať a tešiť 
sa, že sme a že vieme rozprávať a čítať… 
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Planéta 
naštvaných žien 
Na komiks Bitch Planet 1: 
Výnimočný stroj sa môžeme pozerať 
z troch rôznych uhľov pohľadu. 
Prvým je komiks samotný; žánrové 
dielo, príbeh, kresba. Druhým 
je jeho okázalý význam; feministické 
dielo. A tretím je jeho postavenie 
v mikrokozme slovenského 
komiksového a knižného trhu.

✒ Juraj Búry 

Komiks
Bitch Planet (scenár Kelly Sue DeConnick, kresba 
Valentine De Landro) je séria, ktorá popisuje patriar-
chálno-fundamentalistický svet budúcnosti, konkrét-
ne jeden jeho fragment – špeciálne vesmírne väzenie 
určené neposlušným a spurným ženám. Hlavnou hr-
dinkou je športovkyňa Kamou Kogo, ktorá sa nechala 
zavrieť úmyselne, aby na Bitch Planet našla svoju ses-
tru. Vedenie väznice ju však chce využiť. Organizujú te-
levízny turnaj v pomerne brutálnom športe, ktorý má 
okrem získania peňazí pre väznicu ukázať masám, že 
ženy sú slabšie ako muži.

Príbeh to je štandardný. Už sme tu podobné nara-
tívy mali vo filmovej značke Rallye smrti (Death Race 

– béčkový film s Jasonom Stathamom z roku 2008 je 
len remakom sci-fi z roku 1975), v kultovom filme Battle 
Royale (Japonsko, 2000, r.: Kindži Fukasaku) či v popu-
lárnej sérii Hry o život. Z hľadiska príbehu a jeho štruk-
túry sa v prvej knihe v podstate neudeje nič, čo sme 
ešte nevideli. Klišé z väzenských príbehov sa prepletá 
s dystopickým sci-fi, v ktorom médiá a zábava vymývajú 
masám mozog.

Zaujímavejší je samotný svet – vládnu muži a ná-
boženské organizácie, zatiaľ čo ženy majú vymývané 
mozgy. Krása a submisivita sa u nich cení nadovšetko 
a každá, ktorá sa tomuto štandardu vymyká, je pova-
žovaná za kriminálničku a teroristku. Do tohto sveta 
však nazeráme len fragmentárne, cez dialógy alebo re-
klamy umiestňované v komikse. Pri tom by ma lákalo 
preskúmať jeho históriu alebo nuansy bežného života.

Čo tým chcem povedať? Že príbeh je priemerný, 
kresba zaujímavá a mám chuť na ďalšie diely, ale fa-
núšik sa zo mňa nestal.

Feminizmus
Hlavným pilierom komiksu je feminizmus. Respektí-
ve, jeho alegorická forma. Základná premisa totiž nie 
je život, ale svet pod jarmom despotického patriarchá-
tu a ženy, ktoré zbierajú silu na to, aby sa mu vzopreli. 
Na to, aby som tento komiks oslavoval ako progresív-
ny, by som musel poprieť svoju vlastnú (pop)kultúrnu 
pamäť. Nechápte ma zle; nie som proti tomu, nemám 

Juraj Búry (1991) 
Vyštudoval estetiku 
na UKF v Nitre. Odborne 
sa zaujíma o živú  
kultúru, popkultúru 
a fantasy žánre.  
Osobne je zainteresovaný 
v dianí slovenskej 
fantastickej komunite – 
píše články na 
fanúšikovské weby,  
točí videá o slovenských 
autoroch a knihách.

problém s tým, že vznikajú feministické a ľavičiarske 
žánrové kúsky. Vyrušovala ma povrchnosť, s akou tvor-
kyne pristupovali k látke.

Vo svete Bitch Planet existujú len zlí muži. Existujú 
v ňom len ženy – obete, ženy – konformistky a ženy – 
tragické hrdinky. Je čiernobiely a plochý, bez nuáns, 
bez zaujímavej šedi a tým pádom značne neuveriteľný. 
Aspoň v tomto prvom zväzku.

To dáva síce krásny priestor na jasne zadefinova-
ný konflikt, ale zároveň mám pocit, ako keby autorky 
nedôverovali svojmu publiku – metafory a alegórie nie 
sú dôvtipné, ale očividne deklarované. Boja sa azda, že 
ich príbeh nepochopíme? Je to skôr feministická roz-
právka než prepracovaný žánrový manifest, a to sa mi 
zdá akosi málo.

Trh
Na druhej strane obdivujem slovenské vydanie. Vznik-
lo v rámci umeleckého projektu APART. V zásade ide 
o čisto fanúšikovský projekt; niekto, napríklad prekla-
dateľka Kristína Kállay si prečítala Bitch Planet v origi-
náli a povedala si, že to chce priniesť na Slovensko, pre 
slovenských čitateľov. Obdivuhodné, že sa to dotiahlo 
do konca. No i trochu kontraproduktívne.

Akcia, odvážna kresba i jednoduchosť komiksu má 
potenciál osloviť masového čitateľa (komiksov), avšak 
vydanie od APART toho asi nebude schopné. Vyšlo to-
tiž vo veľmi limitovanom náklade a aj jeho distribúcia 
je obmedzená (napríklad na sieť Artforum). Navyše, 
cena prvého dielu sa pohybuje okolo 20 eur. Bežný 
čitateľ sa tak skôr dostane k českým (a lacnejším) vy-
daniam superhrdinov. Viem si predstaviť, že keby sa 
Bitch Planet rozhodli vydať Česi, hravo slovenské vy-
danie prevalcujú na všetkých frontoch.

Bitch Planet v slovenčine je teda skôr raritou pre 
pár nadšencov a intelektuálov (gendrovo neutrálne 
pomenovanie) než plnohodnotným obohatením našej 
domácej komiksovej kultúry.

Hodnotenie
Bitch Planet je zaujímavosť, ktorá neurazí, ale ani ne-
nadchne. Má potenciál priniesť do našej komiksovej 
scény výraznejšiu feministickú vlnu, zapadne však pra-
chom. Ak vás komiks zaujal, siahnite po ňom skôr, než 
sa tak stane. Aby sme sa dočkali aj pokračovania. Ďal-
šie diely by dojem mohli vylepšiť. 

Kelly Sue DeConnick, 
Valentine De Landro: 
Bitch Planet 1: 
Výnimočný stroj 
Preklad: Kristína Kállay
Bratislava: Apart, 2020
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Presvietené chodby 
nezávislej kultúry
Nazrieť na pojem nezávislosť zo širších 
filozofických a kulturologických 
perspektív, ako aj cez konkrétne prejavy 
umenia a kultúry pred a po roku 1989, 
bolo ambíciou konferencie s názvom 
Charakter a vývoj nezávislej kultúry 
a umenia na Slovensku po roku 1989, 
ktorá sa uskutočnila v októbri 2019 
pod organizačnou taktovkou Katedry 
kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre. Jedným 
z výsledkov konferencie je rovnomenný 
zborník, obsahujúci príspevky viac 
než dvoch desiatok slovenských a českých 
autorov, medzi ktorými sú zastúpení 
odborníci z oblasti kultúry, vedy a umenia. 

✒ Ivan Stodola

E
se

jis
ti

ka

Ivan Stodola (1987)
Doktorand na 
Pedagogickej fakulte UK 
v Bratislave. Zaoberá sa 
históriou a didaktikou. 

A 
ko definovať nezávislosť? Čo znamená byť 
 sám sebou? Čím je špecifická nezávislosť 
 umelca alebo filozofa? Aj na takéto otázky 

sa pokúsili hľadať odpovede autori textov prvej 
sekcie zborníka. Pri uvažovaní o význame ne-
závislých umeleckých aktov možno postupo-
vať spoločne s filozofom Jozefom Paue rom 
a chápať ich v protiklade voči účelnosti kaž-
dodenného života zameraného na pracovný 
výkon a  sledovanie bezprostredných cieľov. 
Napriek tomu, že práca je nevyhnutná, „až 
‚zbytočnou’, ‚nezmyselnou’ činnosťou básni-
kov, umelcov, filozofov sa rodí svet spoloč-
ného dobra, svet, vďaka ktorému existujeme 
ľudsky, svet, bez ktorého by sme prestali byť 
ľuďmi a upadli by sme do otrockého sveta bio-
robotov či živočíchov.“ (s. 24)

Tvorbu ako úľavu alebo oslobodenie od 
mučivej dilemy vyplývajúcej z „nezmyselnos-
ti života, bezmocnosti niečo v  tomto smere 
zmeniť a strachu z toho, že ani smrť neprinesie 
úľavu“ (s. 61) problematizuje editor zborníka 
Július Fujak, pričom pri hľadaní odpovedí na 
otázky vnútornej slobody v umení a „existen-
ciálne neľahkom bytí“ siaha k životom a die-
lam dvoch významných postáv slovenského 
umenia – Mariána Vargu a Milana Adamčiaka, 
ktorého výnimočná osobnosť a dielo je prítom-
né vo viacerých textoch zborníka. Katarína 
Gabašová vo svojom filozofickom príspevku 
kriticky reflektuje vnútornú slobodu jednot-
livca „na pozadí jej postmodernej fetišizácie 

Július Fujak (ed.): 
Charakter a vývoj 
nezávislej kultúry 
a umenia na Slovensku 
po roku 1989 
Nitra: Katedra 
kulturológie FF UKF, 2020

Boris Vaitovič: Base behind II. (2016)
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a absolutizácie.“ (s. 74) Opierajúc sa o iných auto-
rov sledujúcich éru súčasného globálneho kapita-
lizmu pracuje s pojmami ako spoločnosť výkonu, 
imperatív sebautvárania či pseudokultúra.

Nezávislá kultúra a rok 1989
Konkrétnejším fenoménom kultúrneho života pred 
rokom 1989 sa v zborníku venuje viacero autorov. 
Hudobník a publicista Vladimír Merta sa prostred-
níctvom vlastných spomienok zamýšľa nad rozdiel-
mi medzi českým a slovenským undergroundom 
v období normalizácie. Peter Milčák približuje cen-
zurujúcu vydavateľskú prax, samizdatovú a exilovú 
literatúru. Ondrej Veselý na prípadoch skladateľov 
Jána Zimmera, Romana Bergera a Vladimíra Boke-
sa upozorňuje na obmedzovanie umeleckej tvorby. 
Nežná revolúcia a následná transformácia priniesli 
nové možnosti, ale aj problémy a paradoxy. 

Literárny teoretik Zoltán Rédey poukazuje na 
zvláštnosti a peripetie sprevádzajúce vydávanie 
diel slovenského literárneho kánonu a samizda-
tovo rozširovaných diel. Pripomína, že napríklad 
Písačky pre milovanú Lutéciu Dominika Tatarku, 
jedno z najvýznamnejších diel slovenského literár-
neho disentu, vyšlo až v roku 1999. Základom nate-
raz posledného vydania Panny zázračnice sa stala 

„transparentnejšia“, „autocenzurovaná“ a z poli-
tických dôvodov prepracovaná verzia z roku 1964. 
Rédey si všíma, že na vydávaní kanonických diel 
slovenskej literatúry, ako aj „na etablovaní auto-
rov (prozaikov i básnikov), ktorí svojou tvorbou 
znamenali a  znamenajú skutočný prínos a  lite-
rárno-umeleckú a estetickú hodnotu, teda ktorí 
relevantným spôsobom pozitívne utvárajú profil 
ponovembrovej a súčasnej prózy a poézie, majú 
výrazne väčší podiel či zásluhu práve nezávislé 
súkromné vydavateľstvá.“ (s. 118) Konštatuje, že 

„nezávislosť literárnej tvorby a celého literárneho 
procesu neznamená automaticky záruku literár-
no-estetickej hodnoty, respektíve umeleckej kva-
lity.“ (s. 119) 

Martina Pecková Černá predstavuje prebie-
hajúci výskum venujúci sa českému nezávislému 
divadlu v kontexte politicko-spoločenskej trans-
formácie 90. rokov. V príspevku približuje mimo-
riadnu úlohu, ktorú divadlá zohrali v revolučných 
dňoch, ako aj problémy, ktorým nezávislá scéna 
čelila v nasledujúcom období.

Umenie a spoločnosť
To, že vzťah medzi politikou a umením nemusí 
nevyhnutne sprevádzať len napätie, vylučovanie 
a cenzúra, pripomína filozof Miroslav Marcelli 
poukázaním na vzácne momenty, keď umenie 
a politika kráčali ruka v ruke s ambíciou vstúpiť 
do sociálnej reality. V tejto súvislosti pripomína 
slávny Delacroixov obraz Sloboda vedie ľud, neo-
klasické maľby Jacqua-Louisa Davida a Picassovu 
Holubicu mieru. 

Podľa Marcelliho sa v súčasnosti otvára mož-
nosť nového premyslenia vzťahu politiky, an-
gažovanosti a umenia, o čo sa, okrem realizácie 
mnohých iných aktivít, pokúša aj banskobystric-
ké kultúrne centrum Záhrada, predstavené textom 
Milana Zvadu či divadelné inscenácie reagujúce 
na spoločenské témy, ako napríklad LGBT+, reflek-
tované Luciou Valkovou. Pri uvažovaní o nezávis-
lej kultúre posledných decénií na Slovensku nie je 

V čase, keď 
neurovedy márne 
hľadajú slobodnú 
vôľu človeka  
a životy rozvinutých 
spoločností 
ovplyvňujú veľké 
dáta a algoritmy 
súkromných 
záujmov, je reflexia 
nezávislosti  
vítaná a potreb ná.

E
sejistika

možné obísť problematiku nezávislých kultúrnych 
centier, bodov a uzlov, ktoré sú priestormi kona-
nia rozmanitých kultúrnych aktivít a podujatí. Mi-
chal Kočiš približuje ich genézu so zameraním na 
bardejovskú Baštu.

Sondáže
Ďalšia skupina textov sa venuje špecifickým kultúr-
nym fenoménom, žánrom a inštitúciám. Miroslav 
Ballay sa napríklad zaoberá fenoménom rezidenč-
ných umeleckých pobytov. Pri svojom skúmaní sa 
zameral na Centrum umenia a kreativity Divad-
la Pôtoň v Bátovciach, ktoré je „dôkazom toho, že 
progresívne nezávislé umenie môže existovať aj 
mimo hlavných kultúrnych metropol.“ (s. 161) Vo 
svojom texte prináša postrehy z rezidenčného po-
bytu divadelného zoskupenia Taske Pop; popisu-
je jeho interakcie s vidieckou lokalitou a následné 
výstupy. 

Petra Fornayová tematizuje hlavné problémy 
súčasného tanca, medzi ktoré patrí nedostatočná 
inštitucionálna základňa, absencia divadla zaobe-
rajúceho sa špecificky týmto žánrom, problémy 
s finančnou podporou a nedostatočná spätná väz-
ba. Radoslav Lakoštík predstavuje hudobný žáner 
post-rock, analyzujúc produkciu najvýznamnej-
šej slovenskej kapely reprezentujúcej tento štýl 

– The Ills, pričom ide až na úroveň jednotlivých 
skladieb a gitarových motívov. 

V  závere zborníka sa nachádzajú príspevky 
venujúce sa rozmanitým aspektom digitálnych 
technológií, internetu a aktuálnym otázkam ma-
nipulácie a propagandy. Autori sa témam venujú 
nad rámec bežného žurnalistického spracovania 
a ich texty sú prínosné, hoci mohli byť spracova-
né bližšie k hlavnej téme konferencie a zborníka.

Otvorený záver
V čase, keď neurovedy márne hľadajú slobodnú 
vôľu človeka a  životy rozvinutých spoločností 
ovplyvňujú veľké dáta a algoritmy súkromných 
záujmov, je reflexia nezávislosti vítaná a potreb-
ná. Zameranie konferencie umožnilo tematizovať 
širokú škálu otázok – od zmyslu nezávislej kultúry 
až po jej konkrétne prejavy a problémy. Predložená 
publikácia je zborníkom s pomerne heterogénny-
mi príspevkami bez nárokovania si na komplex-
nosť. Prináša však viaceré zaujímavé texty ukazu-
júce na ďalšie možnosti uvažovania o nezávislej 
kultúre a jej realizácii na Slovensku. 
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Crowdfundingové 
vydávanie kníh
V posledných rokoch možno badať 
na slovenskom knižnom trhu nový 
trend, a to vydávanie (nielen) kníh 
prostredníctvom crowdfundingovej 
podpory, čo je jav, ktorý musí, 
respektíve by mala reflektovať aj 
literárna veda.

✒ Dávid Dziak

Fe
n

om
én

Dávid Dziak (1992)
Pôsobí ako odborný 
asistent na Katedre 
komunikačnej 
a literárnej výchovy 
Pedagogickej fakulty 
Prešovskej univerzity 
v Prešove. Venuje sa 
literatúre pre deti 
a mládež, predovšetkým 
hodnoteniu súčasných 
kníh pre deti a mládež 
a recepcii literárneho 
textu detským čitateľom. 
Píše aj básne pre deti, 
ktoré mu vyšli v časopise 
Slniečko (2020-2021, 
roč. 75) a Vertigo (2018, 
č. 5), v zborníku Kapitán 
Spomienka (Perfekt, 
2019) a na portáli 
knihynadosah.sk (2019). 
Pripravuje zbierku 
rozprávok.

N
a Slovensku je v súčasnosti známa predovšetkým 
platforma StartLab, ktorá vznikla v  roku 2015 
a úspešnosť jej kampaní je viac ako 80 %, v Česku 

HitHit či Startovač. Svetovo najznámejšími crowdfun-
dingovými platformami sú Kickstarter a Indiegogo. 
Získanie takejto online finančnej podpory je atraktív-
ne najmä pre neznámych a debutových autorov, s čím 
sa spája isté riziko.

Crowdfunding vs vydavateľstvá
Informácie, ktoré sa prezentujú v  rámci crowdfun-
dingového projektu, sprostredkováva hlavne samot-
ný autor, respektíve vydavateľ, ktorí, samozrejme, 
knihu vychvália, aby oslovili čo najväčšiu masu ľudí 

– potenciálnych podporovateľov. Úspešnosť takéhoto 
projektu výraznejšie závisí aj od propagácie, marketin-
gu a reklamy. Po dosiahnutí žiadanej sumy tak môže 
byť vydaná aj kniha (pod)priemernej kvality. Niežeby 
isté vydavateľstvá nevydávali aj (pod)priemerné titu-
ly, ale niektoré vydavateľstvá sú viac-menej zárukou 
umeleckej hodnoty, pričom v zistení kvality vydava-
teľstva môžu čitateľovi pomôcť informácie o tom, kto 
ho vedie, koľko rokov na knižnom trhu pôsobí, počet 
ocenení či pozitívnych recenzií na knihy, ktoré vydalo.

Väčšinu kníh vydaných vo vydavateľstve finanč-
ne podporuje Fond na podporu umenia, čo tiež môže 
byť náznakom, zárukou kvality, keďže autor, vydava-
teľ musí podať žiadosť, v ktorej napríklad zdôvodňu-
je prínos a kvalitu titulu, k čomu sa odporúča priložiť 
posudok literárneho kritika. Žiadosti následne schva-
ľuje niekoľkočlenná odborná porota, čo je, respektíve 
by malo byť tiež zárukou kvality. Samozrejme, takýto 
proces trvá dlhšie. Ak seriózne vydavateľstvo vydáva 
debutového autora, zväčša ide o autora, ktorý vyhral 
niekoľko literárnych súťaží a svoje texty už publiko-
val v relevantných literárnych časopisoch. Pri debu-
tantoch a  menej známych autoroch sa očakáva, že 
posudok bude súčasťou žiadosti o grant. Samozrejme, 
niekedy sa dá získať pozitívny posudok aj na slabšiu 
knihu, takže ani ten nie je vždy zárukou kvality, ale 
keď že súčasťou žiadosti je aj 10-stranová ukážka, ko-
misia si vie urobiť vlastný názor. 

V roku 2020 vzniklo vydavateľstvo Ezopo, ktoré 
funguje výhradne na crowdfundingovej podpore, čo 
je ďalší nový fenomén vo vydávaní kníh – crowdfun-
dingové vydavateľstvo.

Nedostatočne o hendikepe, 
pomoci a rodine
V roku 2020 v uvedenom vydavateľstve vyšli Veruške 
Bobekovej (vlastným menom Viera Kočiš Čechová) 
tri knihy pre deti, a to Ripka; Maruška; 6 detí, ktoré 
si sama ilustrovala. Vďaka crowdfundingovej podpo-
re získala na vydanie uvedených troch kníh 41 135 eur, 
čo je niekoľkonásobne vyššia suma ako finančná pod-
pora z Fondu na podporu umenia. Ide o tri príbehy vo 
veršoch, v ktorých sa konvenčným spôsobom stvárňu-
je téma hendikepu, pomoci a rodiny. Z hľadiska geno-
lógie ide o epickú, príbehovú poéziu, ktorá je určená 
deťom mladšieho školského veku. 

Vo všetkých troch tituloch je veršovanie na veľmi 
slabej úrovni, ktoré sa vyznačuje enormným množ-
stvom gramatických rýmov (v rýmových dvojiciach sú 
najmä verbá): „A ľudia sa k Maruške zbiehali, / nad jej 
kolískou jasali. / Vraj toľkú krásu ešte nevideli, / mnohí 
v úžase onemeli.“ Viackrát možno identifikovať aj ne-
prirodzenú syntax či narušený rytmus. Každý verš v ci-
tovanej strofe sa vyznačuje rozličným počtom slabík.

V poradí prvá kniha – Ripka – má formu denníka, 
v ktorom protagonistka Ripka píše o svojom hendike-
pe, od narodenia je nemá (ako ryba, čím sa vysvetľu-
je jej pomenovanie): „Tak už som tu – aby som veci 
vysvetlila. / Vieš, ja som sa s ústami ako rybka naro-
dila.“ S touto nepriazňou osudu sa snaží vyrovnať, čo 
autorka spája s priamejším didaktizmom, keď ostatné 
deti sa vysmievajú rôznym odlišnostiam: „A tam, po-
čas jednej z mojich potuliek, / začula som spoza plota 
smiech. / A videla som deti, jak sa smiali, / dievčaťu 
do čudákov nadávali. / Zato, že smiešne vlasy malo, / 
že do nemoderných šiat sa obliekalo.“ Prijatie svojho 
hendikepu sa však nekreuje postupne ani originálne. 
Následne získava prvú kamarátku, ktorej ušila šaty, 
aby sa deti z nej už nesmiali: „Podľa nej o tom je pravý 
kamarát, / ktorý i s chybami má ťa rád!“ Autorka do 
narácie neinvenčne vkomponovala aj motív smrti bab-
ky, s čím sa spájajú explicitné a neautentické pocity so 
sentimentom: „Za starkou sa mi veľmi cnie… // Kedy 
tá bolesť pominie???“

Zatiaľ čo v prvej knihe sa len náznakovo pracovalo 
s fantastikou, druhú knihu – Maruška možno označiť 
za veršovanú rozprávku. Bobeková opäť vytvára nará-
ciu prostredníctvom tragickej osudovosti: „Oj, či bola 
len tá veštba krutá“, ružová víla pri narodení dá hrdin-
ke Maruške srdce plné lásky, čierna sudička jej dá do 
vienka: „Za všetko dobré, čo kedy spraví, / jeden vlas jej 
padne z hlavy! / Až neostane jej nič na hlave – / umrie 
jej srdce láskavé!“

Podobne ako v prvom titule, aj tu autorka stvárňuje 
motív smrti, tentoraz na konci zomiera protagonistka, 
ktorá nezištne pomáha vo svete napriek tomu, že vede-
la, že ju to zabije: „Maruška si robila, jak chcela sama.“ 
V prvoplánovom závere teda nedochádza k žiadnemu 
prekvapeniu, Maruška koná dobro, hoci vie, že ju to 
pomaly zabíja: „Nuž pomáhala, kde sa dalo, / z hlavy 
jej vlasov rýchlo ubúdalo. / Až ostal jej len jeden jedi-
ný / – i ten bol celý šedivý…“ Podobne sa tragicky se-
barozdala socha v rozprávke Šťastný princ od Oscara 
Wilda, ale zatiaľ čo Wilde kreuje symbolický príbeh tak, 
že v závere dochádza k čistej katarzii vo vzťahu k ľud-
skému charakteru, tak Bobekovej posolstvo je proble-
matické, keďže nepracuje so žiadnym druhým plánom 
(to, že z Maruškiných vlasov sa po jej smrti stali pavu-
činy počas babieho leta, nepovažujem ani za vhodné 
posolstvo, ani za dostatočný druhý významový plán). 
Podobne plytká je aj tretia kniha, rozprávka vo veršoch

Veruška Bobeková: Ripka
Bratislava: Ezopo, 2020

Veruška Bobeková: 
Maruška
Bratislava: Ezopo, 2020

Veruška Bobeková: 6 detí
Bratislava: Ezopo, 2020
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s názvom 6 detí, v ktorej sa opäť zameria-
va na osudovosť a smrť. Šesť detí je šesť 
duchov, ktorí žijú spolu v jednom dome, 
čo je zobrazené pomerne hororovo. 
Tým zomreli rodičia, pričom najstarší 
súrodenec sa mal o nich postarať, ale 
on sa rozhodol pre cestovanie, preto naň 
rodičia uvalili kliatbu. Ak sa chce zbaviť 
kliatby nepokoja, musí za seba nájsť 
náhradu, ktorá sa postará o tých šesť detí. 
Už ako starec (nijako invenčne nepreka-
báti dievča – pripomínajúce Marušku 
z predošlej časti), ktoré ho na chrbte 
donesie do toho domu, tam ju nechá 
a ona sa následne postará o tých šesť 
duchov, z ktorých sa nakoniec stanú živé 
deti: „Viac nad zemou sa nevznášajú, / 
telíčka z mäsa – kostí majú!“ Posolstvo 
je explicitne vyjadrené v klišéovitom 
závere: „Nikdy nevedel, čo je rodina. / 
Ani nikdy nebude vo svete šťastný, / keď 
cudzí sú mu jeho vlastní. / Srdcu milšia 
mu bola cudzia krajina, / než dvanásť 
rúk, čo s láskou objíma.“ Opäť sa narácia 
modelovala bez akýchkoľvek hlbších 
významových rovín.

Obozretnejšie podporovanie
Veruška Bobeková mnoho nápadov teda 
nedotiahla. Preto je potrebné byť obozret-
nejší pri crowdfundingovom podporova-
ní, respektíve pri kupovaní knihy, ktorá 
vyšla vďaka takejto online podpore, 
najmä ak ide o neznámeho a debutového 
autora. Crowdfundingové platformy sú, 
samozrejme, prínosné, na Slovensku 
vďaka tomu vyšiel napríklad originálny 
a podnetný hudobný album pre deti 
s názvom Toddler Punk a mnoho iných 
kvalitných produktov (nielen) pre deti. 

Článok je čiastkovým výstupom z riešenia 
grantového projektu VEGA č. 1/0095/18 
Umelecká hodnota, trivialita, brak a gýč 
v literárnej, výtvarnej a hudobnej tvorbe 
pre deti a mládež.

Hlas menšiny znie väčšine
Ján Štrasser vo svojej knižnej tvorbe pravidelne takmer každoročne 
prináša populárny žáner knižného rozhovoru. Originalita 
a nevyčerpateľnosť tohto žánru v jeho podaní spočíva v premysle-
nom a dôslednom výbere dialogického partnera a v túžbe spoznať 
vybranú osobnosť v jej integrite. V knižnom interview s názvom 
Slovo blázon nepoužívam mu ako dialogický partner sekunduje 
Jozef Hašto, ktorého výrok sa stal titulom knihy. 
Jozef Hašto je popredný slovenský psychiater a psychoterapeut, 
aktívne pôsobí v psychoterapeutickej praxi, vyučuje na vysokých 
školách, venuje sa psychoterapii a rodinnému vydavateľstvu 
F (Freud), je držiteľom viacerých ocenení a autorom mnohých 
odborných publikácií. Knižný rozhovor oboch protagonistov 
vznikal v priebehu polroka od októbra 2019 do marca roka 2020. 
Štrasser už tradične vychádza zo životnej chronológie spovedaného, 
orientuje sa na detstvo v rodnej Banskej Štiavnici, rodinné zázemie, 
študentské roky a impulzy, ktoré Jozefa Hašta smerovali ku kariére 
doktora psychiatrie. Opisuje štúdium na Univerzite Karlovej, 
profesijné začiatky v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela 
v Pezinku a tridsaťročné pôsobenie vo Fakultnej nemocnici v Tren-
číne v pozícii primára a prednostu.

Na životopisnom pozadí otvára priestor pre Haštovu reflexiu 
historických súvislostí, zlomových dejinných okamihov, ale aj 
vlastných aktivít. Autor predstavuje svojho partnera v dialógu 
nielen ako špičkového odborníka, ale aj ako spoločenskú a občian-
sku osobnosť. Prostredníctvom spomienok sa dostávajú do normali-
začných čias, keď Hašto zakladá „samovzdelávací samizdatový 
krúžok“, v ktorom sa od roku 1977 stretávali raz mesačne psychiatri 
a psychológovia, aby organizovali a viedli vzájomné diskusie 
a prednášky, pričom čerpali zo zahraničnej, najmä západnej odbor-
nej literatúry. V rozhovoroch sa vracajú k ojedinelej iniciatíve –  
k Otvorenému listu premiérovi Vladimírovi Mečiarovi, pod ktorý sa 
podpísali slovenskí psychiatri a ktorého bol Jozef Hašto spúšťačom. 
Pozornosť venujú rozsiahlej kauze Hedvigy Malinovej, ktorú po tom, 
čo sa stala obeťou útoku, psychoterapeuticky viedol. 

Podstatná časť dialógov sa venuje psychiatrii ako vednej disciplí-
ne, jej osobnostiam a najznámejším psychiatrickým diagnózam. 
Ján Štrasser sa v pozícii laika (no nie nepripravene) pýta a doktor 
popularizačne, názorne, prostredníctvom príkladov odpovedá. 
Do rozhovoru sa tak veľmi často dostávajú vysvetľovacie vsuvky, 
ktorých úlohou je zorientovať čitateľa v psychiatrickej a psychotera-
peutickej problematike. Ich prístupná, zrozumiteľná podoba je 
mimoriadne pútavá a dotvára atmosféru rozhovoru. Jozef Hašto sa 
predstavuje ako neskrývaný liberálny demokrat. Iniciátor dialógu 
sa v tejto súvislosti nebojí v rozhovore otvárať kontroverzné témy 
a dialogický partner priamo prezentuje svoje politické preferencie; 
nevyhýba sa kultúrno-etickým otázkam, akými sú eutanázia, homo-
sexualita, sobáše a adopcie pármi rovnakého pohlavia. Vystupuje 
racionálne a sebavedomo, dokáže si privlastniť priestor, ak pociťuje, 
že nepovedal všetko, čo bolo jeho zámerom. 

Ján Štrasser je zorientovaným komunikačným partnerom s prí-
pravou, i tak sa však nevyhne sugestívnym otázkam a vo vzťahu 
k partnerovi miestami pôsobí recesívne (akoby chýbala povestná 
štrasserovská dialogická chémia). Napriek tomu v knihe rozhovorov 
Slovo blázon nepoužívam sa autorovi už po niekoľký raz podarilo 
komplexne predstaviť výraznú slovenskú osobnosť. Tentoraz sa síce 
vyhol umeleckému priestoru, no dovolil čitateľovi spoznať odborní-
ka v oblasti psychiatrie a zároveň aktívneho občana, presvedčeného 
liberálneho demokrata, vysoko si vážiaceho slobodu. Slovami 
samotného Jána Štrassera: „Ľudia ako doktor Jozef Hašto sú, a vy-
zerá to, že ešte dlho budú, na Slovensku v menšine. Dokonca vo 
výraznej menšine. Tým väčšmi si zaslúžia, aby o nich vedela väčši-
na. Výrazná väčšina. Môžu, ba mali by byť pre ňu obohatením 
a životnou inšpiráciou.“ 

Ján Štrasser: Slovo 
blázon nepoužívam. 
Rozhovory 
s Jozefom Haštom
Bratislava: 
Artforum, 2020

Jana Kičura 
Sokolová (1981)
Vyštudovala 
slovenský jazyk 
a estetiku na 
Filozofickej fakulte 
Univerzity 
Komenského 
v Bratislave. 
Pracuje na Inštitúte 
slovakistiky 
a mediálnych štúdií 
Prešovskej univerzity 
v Prešove. Odborne 
sa venuje vývinu 
syntaxe v ranej 
ontogenéze dieťaťa 
a štylistike.
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Dejiny cez 
ružové okuliare

„Keby sme nabrali odvahu 
a zobrali túto myšlienku vážne, 
rozpútala by možno i revolúciu. 
Prevrátila by spoločnosť naruby.“ 
Tieto vety v roku 2020 
napísal holandský historik 
Rutger Bregman, autor 
knihy Ľudskosť: Optimistická 
história človeka.

✒ Peter Macsovszky
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Peter Macsovszky (1966)
Spisovateľ, esejista, 
prekladateľ. Vydal rad 
básnických zbierok. 
Výber z próz: Frustraeón, 
Fabrikóma, Lešenie 
a laná, Hromozvonár, 
Mykať kostlivcami, 
Želáte si novú kúpeľňu?, 
Tantalópolis (Cena 
Anasoft litera 2016), 
Povrch vašej planéty, 
Breviár pre posledných 
psychológov. Píše aj 
po maďarsky (v r. 2007 
získal v Maďarsku 
Cenu Miklósa Mészölya). 
V súčasnosti žije 
v Austrálii. 

S
lovo revolúcia je znepokojivé. Podľa Berďajeva je 
revolúcia pokusom vrátiť spoločnosť do pomerov, 
ktoré panovali pred režimom, proti ktorému je re-

volúcia namierená. Revolúcia neprináša nové, ale túži 
po starom. Ani u Bregmana to nie je inak – autor by 
najradšej žil ako kočovník, bez peňazí, bez poľnohos-
podárstva, bez civilizačných mantinelov. Ale nežije 
tak, iba o tom sníva. Ako pravý salónny revolucionár, 
ktorý zas neostáva len pri snení, lebo vyrába zaručené 
plážové trháky. Myšlienku, ktorú čitatelia majú vziať 
vážne, Bregman považuje za radikálnu. „Čo teda je tou 
radikálnou myšlienkou?“ pýta sa rečnícky a hneď aj 
odpovedá: „To, že väčšina ľudí je v skutočnosti vlast-
ne celkom slušná.“

Nuž, ohromujúca myšlienka to nie je, hoci trvalo 
niekoľko strán, kým bola vyslovená. A nie je ani nová. 
Tvorí základ kresťanského zmýšľania (Ježiš vychádzal 
z predpokladu, že aj farizeji, mýtnici, zlodeji a prosti-
tútky sú v jadre dobré ľudské bytosti) i budhistickej 
filozofie (osvietený je každý tvor, len to musí v sebe 
rozpoznať). Bregmanov ťažiskový výrok je však kon-
taminovaný „vypchávkami“, ktoré svedčia o neistote: 

„… v skutočnosti vlastne celkom slušná.“ Kde je revo-
lučný švih? Nikde. Zostala len opatrnosť typická pre 
mileniálov. Bregman sa rád chvasce tým, že patrí ku 
generácii, ktorá nie je zaťažená ani studenou vojnou, 
ani hospodárskou krízou po roku 2008. Škoda. Zaťa-
ženie minulosťou môže mysleniu dodať dialektickú 
hĺbku. 

Autor obdivuje život, akým žili lovci a  zberači, 
a treba uznať, že aj on si osvojil isté lovecké a zberač-
ské schopnosti: loví po zabudnutých príbehoch a zbie-
ra zanedbané fakty. V Ľudskosti nazbieral a pospájal 
také množstvo údajov, že si zasluhuje obdiv. A tak sa 
čitateľ dozvie (ak sa to už nedozvedel z iného zdroja), 
že „takmer štvrtina všetkých uväznených ľudí na svete 
dnes sedí za americkými mrežami.“ Navyše, s mnohý-
mi myšlienkami sa dá vrelo súhlasiť. Autorom citovaný 

Rutger Bregman: 
Ľudskosť. Optimistická 
história človeka
Bratislava: N Press, 2020

Rutger Bregman
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podnikateľ Jos de Blok vraví, ako manažérske progra-
my vedú ľudí k presvedčeniu, že presne vedia, ako má 
byť svet usporiadaný: „Ovládaš ľudské zdroje, finan-
cie, IT. Napokon uveríš tomu, že tvoja organizácia je 
úspešná vďaka tebe. Toto vidíš pri množstve manažé-
rov. Avšak bez manažmentu by práca pokračovala tak 
ako dovtedy – a možno aj lepšie.“

Sedem neduhov
Sympatická je aj Bregmanova kritika kapitalizmu, 
médií či demokracie: „Demokracia vo svete trpí sied-
mimi neduhmi. Politické strany sa rozpadajú. Občania 
nedôverujú jeden druhému. Menšiny sú vylúčené. Vo-
liči strácajú záujem. Politici sú skorumpovaní. Bohatí 
ľudia neplatia dane. A čoraz viac si uvedomujeme, že 
naša moderná demokracia je plná nerovnosti.“ Autor 
sa však napriek kritickému pohľadu na demokraciu 
nevie od demokracie odlepiť. Obdivuje formy alterna-
tívneho školstva či brazílske komunitné skupiny, ktoré 
v praxi uplatňujú participatívny rozpočet. 

Práve v súvislosti s Brazíliou sa Bregman dopúš-
ťa nemiestneho zjednodušenia: „Napokon, málokde 
je taká nedôvera medzi ľuďmi ako v Brazílii.“ Kto žil 
v Brazílii, vie, že tento výrok sa nezhoduje so skutoč-
nosťou. Možno hovoriť skôr o nedôvere úradov k ob-
čanom, ale nie o každodennej nedôvere medzi ľuďmi. 
Bregman svoj „poznatok“ odvodil zo štatistického 
zdroja, nie z reálnej skúsenosti. A máme tu ešte Veľ-
ký čínsky múr. Bregman, odvolávajúc sa na Owena 
Lattimora, ktorý sa zaujímal skôr o Mongolsko, píše, 
že úlohou čínskeho múru bola nielen ochrana pred 

„barbarmi“, ale mal aj „vlastných poddaných držať pod 
zámkom.“ Čínske impérium sa tak vraj stalo „najväč-
šou väznicou pod otvoreným nebom.“ Nuž, čínsky múr 
budovali na severe krajiny, v horskom teréne. Juh a zá-
pad Číny ohradené neboli a je veľmi nepravdepodobné, 
že by agrárni Číňania chceli z krajiny utekať práve cez 
hory ku kočovníkom, do neúrodnej púšte. 

Nedôslednosti si všíma aj kritik Steven Poole, ktorý 
Bregmanovu knihu recenzoval pre The Guardian. 
Uvádza, že podľa Bregmana neandertálci nevyhynu-
li preto, lebo ich vyvraždil vyspelejší druh, ale preto, 
lebo boli nekolektívni. Pritom Bregman len pred pár 
stranami napísal: „Ako vedci napredujú v nových zis-
teniach, ktoré sa týkajú neandertálcov, čoraz viac sa 
zhodujú, že tento druh bol prekvapivo inteligentný. 
Zakladali ohne a varili jedlo. Vyrábali oblečenie, hu-
dobné nástroje, šperky a jaskynné maľby. Jestvujú do-
konca indície, že sme si od neandertálcov vypožičali 
niektoré vynálezy, napríklad niektoré kamenné ná-
stroje. Je možné, že máme od nich aj zvyk pochovávať 
mŕtvych.“ Môže vyvinúť pohrebné obrady druh, ktorý 
nežije kolektívnym životom?

Špecifické prístupy
Bregman nachystal pre čitateľa ešte veľa zábavných 
historiek a frapantných konklúzií. Jednou takou kon-
klúziou je, že za temnú víziu o budúcnosti ľudskej ci-
vilizácie v Goldingovom románe Pán múch môže alko-
holizmus a negatívny vzťah k deťom. Bregmana nudia 
diela, v ktorých sa tematizuje temná stránka človeka. 
Mali by sa zlikvidovať všetky pochmúrne diela, lebo 
ich vytvorili nešťastníci? Lenže možno veriť Bregma-
novmu vkusu, keď, ako sám priznáva, miluje senti-
mentálne filmy so šťastnými koncami? 

Skutočnosť, že za „zlom“ sa často skrýva „dobrý“ 
úmysel, Bregman takisto považuje za dôkaz, že člo-
vek je vo svojej podstate dobrý: vlastne nikdy nemá 

zlé úmysly. A či potom nie je „zlo“ už to, že existujú 
len dobré úmysly? Ako vraví dávna múdrosť: Cesta do 
pekla je dláždená dobrými úmyslami. Príkladom je 
Gándhí. Bregman obdivuje jeho mierumilovnosť, no 
opomína, že účinkovanie indického politika neskôr 
spôsobilo krviprelievanie a fanatizáciu hinduistov. 

Steven Poole upozorňuje na pasáž o Sjefovi Drum-
menovi, umelcovi a riaditeľovi školy, v ktorej deti roz-
hodujú o tom, čomu sa chcú venovať: „Je jeden z tých 
ľudí, ktorí nikdy nestratili chuť do hry a ktorí mali 
vždy odpor k pravidlám a autoritám.“ Bregman osob-
nosť tohto človeka dokresľuje malým príbehom, ktorý 
Poola tak podráždil: „Keď ma vyzdvihuje na železnič-
nej stanici, svoje auto drzo necháva zaparkované krí-
žom cez cyklistický chodník.“ Poole to komentuje 
slovami: „Takže tento svojrázny pedagogický hrdina, 
ktorý neznáša pravidlá, je vlastne šibnutý sebec, ktorý 
bezmyšlienkovito obmedzuje slobodu druhých. Cyk-
listi, ktorí v ten deň budú musieť obchádzať vozidlo 
tohto gašpara, asi nebudú veľmi chcieť súhlasiť s tým, 
že ľudia sú v podstate dobrosrdeční.“

Drummenovo správanie – práve v Holandsku – nie 
je ojedinelým úkazom. Holanďania radi stanovujú pra-
vidlá, aby ich potom s bohémskou rozšafnosťou mohli 
porušovať. Vlaky síce majú „tiché“ vozne, no je v nich 
hluk ako v krčme. Ak niekoho na to upozorníte, od-
vrkne: „Netreba to brať tak vážne.“ Zmýšľanie Rutgera 
Bregmana je poznačené holandským sklonom k (bur-
žoáznemu) anarchizmu. Do holandského anarchizmu 
sa zmestí: uprednostnenie hry pred prácou, odmie-
tanie empatie a zamieňanie si súcitu s poučovaním 
druhých. Toto všetko Bregman nevdojak exportuje do 
sveta pod rúškom univerzálnych metód, pričom ide 
len o špecificky holandské prístupy k životu. 

Spojiť utópiu s realizmom 
Keď nejaký autor tvrdí, že je neveriaci, predzname-
náva to dve veci: a) autor pochádza z pobožnej rodi-
ny; b) v autorovej reči sa prv či neskôr prejaví nábo-
ženský tón. V rámci tohto pravidla nie je výnimkou 
ani Bregman. Pochádza z rodiny kazateľa a ako štu-
dent bol ešte veriaci. Knihou Ľudskosť previeva duch 
nábožnosti: nechýbajú citáty z evanjelií ani autorovo 
osobné desatoro v epilógu, ktoré obsahuje odporúča-
nia, aké možno nájsť v motivačných príručkách: Hľa-
dajte win-win scenáre; Kroťte svoju empatiu a cvičte svoj 
súcit; Vyhýbajte sa správam; Neskrývajte sa: nehanbite 
sa byť dobrí … Skrátka, o čosi trápnejšie než biblická 
predloha, ktorá tiež za veľa nestojí.

Bregman vo svojom kazateľskom zanietení ohla-
suje nový realizmus. Jeho programom je spojiť utópiu 
s realizmom, napokon, jeho predchádzajúca kniha sa 
volala Utópia pre realistov (česky, 2017). O nej maďarská 
recenzentka Lili Ruttkai napísala, že v závere knihy sa 
autor sám seba pýta, či sú jeho myšlienky vôbec na-
mieste. Recenzentka však konštatuje, že v konečnom 
dôsledku ide o knihu optimistickú a zábavnú. To isté 
možno povedať aj o Ľudskosti: Optimistickej histórii 
človeka. Čiže ten, kto sa chce odvrátiť od reality a stať 
sa realistom v  Bregmanovom optimistickom sve-
te, pričom ani o zábavu nebude núdza, nepochybne 
túto knihu ocení. A nech si autorove neistoty, ktoré 
prerážajú na povrch práve v jeho najsebavedomejších 
vyhláseniach, nevšíma. 
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Bregmana 
nudia diela, 
v ktorých sa 
tematizuje 
temná stránka 
človeka. Mali by 
sa zlikvidovať 
všetky 
pochmúrne 
diela, lebo ich 
vytvorili 
nešťastníci? 
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Revolúcie — 
symbolické 
alebo reálne?
Po storočí, ktoré uplynulo od 
Veľkej októbrovej socialistickej 
revolúcie, sa vytvorila 
príležitosť nanovo zhodnotiť jej 
prínos. Bez pátosu, bez odporu, 
s odstupom.

✒ Peter Takáč
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Peter Takáč (1984)
Filozof, publicista 
a občiansky aktivista. 
Vo svojej dizertačnej 
práci sa venoval 
problematike ideológie 
a filozofii Slavoja Žižeka. 
Zaoberá sa súčasnými 
politicko-filozofickými 
otázkami, kultúrnymi 
fenoménmi, ale aj 
environmentálnymi 
témami.

N
a Slovensku sa toto okno do minulosti nakrát-
ko otvorilo v podobe dvoch konferencií ve-
novaných uvedenej udalosti, z ktorých jedna 

niesla názov Anatómia revolúcie. Po nej bol po-
menovaný aj zborník, ktorý editovala významná 
slovenská sociologička Dilbar Alieva. Autori a au-
torky si v ňom kládli otázky, čo robí revolúciu re-
volúciou, resp. aké znaky či odlišnosti revolúcie 
charakterizujú.

Revolúcia bez revolúcie
Zdá sa, že francúzska či ruská revolúcia sú naďalej 
priveľmi traumatizujúcimi udalosťami na to, aby 
sme ich dokázali nezaujato zhodnotiť, napríklad, 
priradením tradičných prívlastkov buržoázna 
či socialistická, hoci boli vedené s  cieľom také-
to spoločnosti nastoliť. Táto rozpačitosť vyplýva 
pravdepodobne z toho, že očakávania, ktoré sa do 
snáh o radikálnu premenu spoločenských pome-
rov vkladajú, bývajú príliš vysoké, takže o to ľah-
šie sa nenaplnia. 

Navyše, mnohí ľudia sa držia predstavy revolú-
cie bez násilia voči utlačovateľom, teda revolúcie 
bez revolúcie, ako vravel Robespierre. Ako však 
ukázala napríklad nedávna kniha Sophie Wah-
nichovej o francúzskej revolúcii, revolučný teror 
1793 nebol excesom, ale plánovaným a riadeným 
nástrojom, ako predísť všeobecnému krviprelieva-
niu. Možno by si mnohí priali, aby všetky revolúcie 
vyzerali ako tá z roku 1989, nazývaná aj „nežná“, 
pri ktorej (na rozdiel od socialistického Rumunska) 
nedošlo k násiliu revolučných síl.

Na margo nej si Soňa Szomolányi v zborníku 
kladie otázku, či vôbec šlo o revolúciu alebo len 
o prevrat, ktorý sa pre nedostatok lepších pojmov 
nazval revolúciou. Či nešlo skôr o „tranzíciu“, čo je 
neutrálnejší pojem, vyjadrujúci výmenu režimov 
bez ohľadu na to, či sú rozširované práva široké-
ho obyvateľstva. Cituje pritom jej protagonistu 
Petra Pitharta, podľa ktorého tam „skutočných 
revolucionárov nebolo“. Napokon, dve tretiny no-
vého parlamentu obsadili bývalí členovia strany, 
ktorí začali zastávať aj najvyššie ústavné pozície. 
Dodnes preto panuje opodstatnená predstava, že 
po tranzícii ostali pri moci niektorí z tých, ktorí po-
žívali výhody minulého režimu, a vďaka nej sa im 
podarilo svoju moc ešte väčšmi rozšíriť. Na druhej 
strane, títo tranzitní komunisti dokázali už v rámci 
demokratických inštitúcií zabrániť autokratickým 
tendenciám Vladimíra Mečiara.

Historik Dušan Kováč dokonca spochybňuje 
tvrdenie, že v prípade ruskej revolúcie v roku 1917 
šlo o socialistickú alebo komunistickú revolúciu 
v zmysle nastoľovania týchto poriadkov. Nazdá-
va sa, že bola len boľševická, teda založená na 
princípe vlády jednej strany a po nástupe Stalina 
dokonca len jedného muža. Ďalej však dodáva, 
že sa nenaplnila ani Masarykova predstava o de-
mokratickej revolúcii. Nešlo o revolúciu svetovú, 
ale „len“ o vytvorenie nového (československého) 
štátu, o čom svedčí i zmena názvu Masarykovej 
knihy v anglickom preklade zo Svetová revolúcia 
na Making of the State (Vytváranie štátu). Spoločný 
štát Čechov a Slovákov, o ktorý sa zaslúžil, trval 
dvadsať rokov, než sa znova naplno prejavili sily 
imperializmu, voči ktorému sa vo svojom diele 
i v politike vymedzoval boľševik Lenin. Českoslo-
vensko bolo obetované expanzívnemu Nemecku.

Dilbar Alieva: 
Anatómia revolúcie: 
Historické poučenia 
a sociologické analýzy
Bratislava: Sociologický 
ústav SAV, 2020

Anatómia revolúcie:

Historické poučenia a sociologické analýzy 

Editorka:  Dilbar Alieva

Bratislava 2020
Sociologický ústav SAV
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St. Peterburg, marec 1917: Zriekneme sa starého sveta
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Poznať kľúč
Udiala sa teda VOSR vôbec? Alebo je to len sym-
bol, tragédia zapadnutá pod ideologickými nános-
mi minulej i súčasnej doby? Silvia Miháliková sa 
na revolučné udalosti pozerá optikou symbolov, 
tvoriacich stavebné kamene kultúrneho kontextu, 
v ktorom žijeme, a poskytujúceho nám orientáciu 
vo svete. Ich vplyv na politiku a spoločnosť je istot-
ne neodškriepiteľný a sama ho demonštruje vetou: 

„Pôsobenie symbolov a rituálov v každodennom 
živote vytvára presvedčivý obraz sveta, upevňu-
je v nás dôveru, že vidíme svet taký, aký je naozaj.“ 

Miháliková poukazuje aj na to, že predtým, 
ako si revolúcia nájde svoj vlastný jazyk a význam, 
musí vystupovať v mene predchádzajúcich udalos-
tí alebo období. To postrehol, ako na to vo svojom 
príspevku upozorňuje Marek Německý, už Marx, 
ktorý nechápal revolúciu len ako jednoduché vyos-
trenie rozporu výrobných síl s výrobnými vzťahmi, 
ale aj ako proces budovania politických spojenec-
tiev v triednom boji. Marx doslovne píše, že ľudia 

„v takýchto epochách revolučných kríz úzkostlivo 
vyvolávajú duchov minulosti do svojich služieb, 
požičiavajú si ich mená, bojové heslá, kostýmy, 
aby v takomto starom a ctihodnom preoblečení 
a s touto vypožičanou rečou uviedli novú scénu 
svetových dejín.“ Nie je to teda nové a robí sa to 
dodnes. 

Ruská revolúcia chcela napodobniť Parížsku 
komúnu a francúzsku revolúciu, tá zase rímsku 
republiku a  potom rímske cisárstvo. Lutherova 
náboženská revolúcia sa odela do hávu apoštola 
Pavla, Ježišovo učenie do naplnenia starozákon-
ného proroctva. Totiž na to, aby sme dokázali roz-
kódovať určité politické posolstvo, potrebujeme 
najskôr poznať kľúč, prostredníctvom ktorého mu 
môžeme rozumieť, ako píše Jonathan Culler, inak 
nám ostane cudzí. Je to princíp nielen filmového 
či literárneho jazyka, ale aj jazyka revolúcie.

Rozporuplné je však Mihálikovej zamyslenie 
sa nad búraním Leninových sôch ako symbolu. 
Význam VOSR podľa nej stvorila až neskoršia pro-
paganda, pretože sama osebe priniesla len teror, 
násilie a krviprelievanie. Miháliková tu od vyzdvi-
hovania roly symbolov a mýtov pre orientáciu jed-
notlivca v spoločnosti náhle prechádza k súdom 
o  tom, čo sa „reálne“ stalo. Týmto poňatím sa 
všetko ostatné, čo revolúcia v dejinách ovplyvnila 
a znamenala pre svet, stáva nepodstatnou omáč-
kou alebo akousi báchorkou.

O dojmoch ľudí
Ak uznáme, že niečo také ako revolúcie sa v deji-
nách nielenže dejú, ale majú na ne zásadný vplyv, 
potom je na mieste otázka, ako ich definovať. 
Dominika Dinušová sa vracia k pôvodnému výz-
namu slova revolvere – teda vracaniu sa k niečomu –  
ktorý bol odvodený z astronómie, konkrétne z Ko-
pernikovho spisu o cyklickom pohybe planét. Kým 
v prvotnom význame šlo o návraty k pôvodnému 
poriadku (k  ideám raného kresťanstva), neskôr, 
v 17. storočí, o výmenu panovníkov (anglická sláv-
na revolúcia) a až v 18. storočí znamenalo výmenu 
vlády ako takej. Práve preto sem môžeme zaradiť 
nielen francúzsku, ruskú, ale i  islamskú revolú-
ciu v Iráne, ktorou sa v zborníku obšírnejšie zao-
berá Marek Německý. Dva odlišné prístupy o tom, 
ako k revolúciám dochádza, predstavujú príspevky 

Dilbar Alievej a Juraja Schenka. Schenk predsta-
vuje vlastnú schému sociálnej anómie – deregu-
lácie a dezintegrácie spoločnosti odrážajúcich sa 
vo vnímaní verejnosti. Za akýsi teplomer vnútor-
ných rozporov spoločnosti mu slúžia kategórie: 
Absencia noriem, Nefunkčnosť inštitúcií, Zlyhanie 
sankčnej exekutívy. Patria k nim otázky o dojmoch 
ľudí z toho, či v danej spoločnosti platia pravidlá, či 
politici neprispievajú k rozvracaniu štátu, prípad-
ne, či v ňom má slušný človek budúcnosť. Name-
rané hodnoty môžu slúžiť na porovnanie s inými 
krajinami aj ako indikátor nespokojnosti s  mo-
mentálnym stavom a vôle radikálne ho zmeniť.

Chvíľa pre radikálov
Alieva sa vo svojej analýze necháva inšpirovať 
priebehom dvoch ruských revolúcií z roku 1917 – 
marcovou a novembrovou (pre odlišný kalendár 
zvyčajne nazývaných februárová a  októbrová), 
ktorých vývoj podrobne opisuje. V závere svojho 
príspevku na príklade koncepcie Crana Brintona 
ukazuje, že v revolučných časoch v spoločnosti pô-
sobia sily umiernených a radikálnych vodcov. Keď 
sa umiernení vo svojom snažení o zmenu zastavia 
a začnú usilovať o zastavenie revolúcie, sú vníma-
ní ako jej zradcovia. Vtedy nastáva chvíľa pre radi-
kálov, ktorých výhodou je zásadovosť a jednotnosť, 
čo im umožňuje ďalej presadzovať svoje záujmy. To 
bol prípad nielen ruských boľševikov, ale i francúz-
skych jakobínov či anglických independentov (Oli-
ver Cromwell).

V tejto súvislosti môže byť zaujímavé zamyslieť 
sa nad tým, ako to bolo s nežnou revolúciou a kto 
v nej hral rolu radikála. Po opadnutí počiatočného 
nadšenia a opätovnom upadaní do cynizmu a apa-
tie tu bol jeden človek, ktorý nezaháľal a chcel do-
tiahnuť načaté zmeny do konca. Svojich kolegov 
označil za neschopných a odtrhnutých od reali-
ty a volal po druhej a skutočnej revolúcii. Bol to 
Václav Klaus, ktorého revolúcia mala síce opačný 
náboj, no možno ju považovať za úspešnú. Tridsať 
rokov od jej začiatku sa dá konštatovať, že neolibe-
ralizmu sa podarilo rozbiť sociálny štát a solidari-
tu a radikálne zmeniť pomery v českej i slovenskej 
spoločnosti v prospech síl trhu.

Revolúcie nedopadajú tak, ako by si ich aktéri 
priali. Aj preto zrejme vzniká toľko rozpakov pri ich 
hodnotení. Ich dopady si uvedomujeme možno až 
dodatočne a často aj s prekvapením. To však ne-
znamená, že sa neudiali. Alebo že sa nebudú diať 
i naďalej. 

(Text bol redakčne skrátený, plnú verziu nájdete na 
stránke www.litcentrum.sk v marci.)
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Výprava za 
odhaľovaním
(ne)možností 
básnického 
jazyka
Monografia Matúša Mikšíka 
venovaná básnikovi Ivanovi 
Laučíkovi je dôležitým 
vkladom do literárnovednej 
diskusie, ale môže slúžiť 
aj ako sprievodca „tajomnými 
zákutiami“ jeho poézie.

✒ Anna Bukovinová 

Anna Bukovinová (1993)
V roku 2018 ukončila 
štúdium pedagogiky 
a slovenského jazyka 
a literatúry na 
Pedagogickej fakulte UK 
v Bratislave. Za svoju 
diplomovú prácu 
Paradoxy motívu mlčania 
a motívu samoty 
v románe Janka Silana 
Dom opustenosti získala 
Cenu rektora UK. Je 
doktorandkou na Katedre 
slovenskej literatúry 
a literárnej vedy FiF UK 
v Bratislave.

Matúš Mikšík: K jasu 
a tiesni mierim. Ivan 
Laučík v interpretáciách 
Bratislava: LIC, 2020

M
atúš Mikšík sa vo svojej výskumnej činnosti 
programovo zameriava na reflektovanie sloven-
skej poézie druhej polovice 20. storočia, pričom 

jednu z  dominánt jeho bádateľského záujmu pred-
stavuje básnická tvorba „osamelobežeckej“ skupiny 
a osobitne poézia osamelého bežca Ivana Laučíka. 

Interpretácii vybraných básní Ivana Laučíka sa 
Mikšík venoval už v diplomovej práci a neskôr, v kom-
plexnejšej podobe, boli texty tohto básnika predme-
tom jeho dizertačného výskumu. Monografia K jasu 
a tiesni mierim (2020) priamo nadväzuje na oba me-
nované zdroje. Nová publikácia pozostáva zo štyroch 
hlavných kapitol a dvoch rámcujúcich častí (úvod a ka-
lendárium Ivana Laučíka zostavené Annou Ondrejko-
vou), pričom stmeľujúcim prvkom a ťažiskovou tézou 
monografie je zadefinovanie štyroch princípov (kine-
tický, metafyzický, eticko-ekologický princíp a prin-
cíp (ne)možnosti jazyka), prostredníctvom ktorých 
sa autor snaží o lepšie uchopenie Laučíkovej poézie 
s ohľadom na odokrývanie rôznych (aj tých najjem-
nejších) konotácií jednotlivých motívov.

Atomizovaný svet
Úvodná časť monografie s názvom Kompas, sextant, 
výškomer s  podtitulom úvod do poetiky, princípy je 
zameraná na formuláciu cieľov práce, na vytýčenie 
a zadefinovanie jej metodologických východísk, na 
rozpracovanie nosnej terminológie výskumu s ohľa-
dom na manifestačné texty osamelobežeckej skupiny, 
osobitne Štrpkovu koncepciu „otvorenej básne“, ale 
orientuje sa aj na prehľadovú charakteristiku tých-
to princípov. V tejto časti publikácie mi do popredia 
vystupuje niekoľko problémových miest, súvisiacich 
primárne s metodologickým rozpracovaním výskumu, 
ale predovšetkým s konceptualizáciou pojmov, ktoré sa 
systematicky uplatňujú v kontexte celej práce. Žiadalo 
by sa, najmä vzhľadom na významovú nejednoznač-
nosť, resp. rozbiehavosť niektorých ťažiskových ter-
mínov a kategórií (napríklad metafyzika, spiritualita, 
sakralita, postmoderna, neoavantgarda a i.), či dokon-
ca protikladnosť, ktorá často charakterizuje jednotlivé 
výskumné prístupy k danej problematike (nehovoriac 
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Ivan Laučík (4. 7. 1944 – 12. 5. 2004) 

26 Knižná Revue



N
ovin

ka LIC
o odlišnostiach týchto konceptualizácií doma a v za-
hraničí), aby boli tieto nosné pojmy rozpracované de-
tailnejšie aj napriek tomu, že uvedený aspekt nebol 
prvoradým cieľom práce. 

Bolo by vhodné, aby na pozadí rôznych prístupov 
k skúmanej problematike bola aspoň stručne zadefi-
novaná bádateľská pozícia autora, čiže jeho stanovis-
ko k vybraným koncepciám, na základe čoho by bolo 
možné zrozumiteľnejšie formulovať a zdôvodniť vy-
brané metodologické smerovanie práce. Zároveň by 
sa v interpretačných častiach monografie žiadalo vý-
raznejším spôsobom deklarovať tézu, že „básnik Ivan 
Laučík je básnikom postmoderným aj neoavantgard-
ným“ (s. 14), lebo najmä k prvej časti tvrdenia (postmo-
derné ladenie Laučíkovej poézie) sa v práci nachádza 
len niekoľko zmienok. V súlade s touto tézou sa pri-
tom javí ako veľmi podnetná Mikšíkova myšlienka 
o tom, že v poézii Ivana Laučíka nedochádza k sce-
leniu sveta, keďže jeho svet vníma ako nestály, pre-
menlivý, resp. atomizovaný (s. 32), čo by bolo možné 
rozvinúť práve v kontexte postmoderného gesta. Rov-
nako by sa v týchto súvislostiach dalo v rámci analýz 
uvažovať aj o koncepcii „otvorenej básne“, prípadne 
o princípe (ne)možnosti jazyka vyjadrujúcom nedôve-
ru vo vyjadrovaciu či poznávaciu funkciu jazyka. 

Premeny
Nasledujúca stať s názvom Zachraňovať tie nepresné 
mosty a s podtitulom analýzy zbierok sa orientuje na 
dokladovanie jednotlivých princípov na podklade vy-
braných zbierok a relevantných básní, ktoré autorovi 
slúžia ako demonštračné materiály. Klasifikačná sché-
ma štyroch základných princípov umožňuje autorovi 
lepšie uchopiť Laučíkovu poéziu aj napriek rozbie-
havosti jej významov, pričom upozorňuje na motívy, 
ktoré sú pre básnikovu tvorbu symptomatické a ktoré 
možno v jeho poézii vnímať aj ako motívy constans 
(ide najmä o prírodné motívy, ako napríklad motív jas-
kyne, vody, zimy, rôzne cestopisné motívy, prípadne 
motív pohybu súvisiaci s osamelobežeckou poetikou). 

Autor sa pri analýzach sústreďuje aj na podoby 
lyrického subjektu, sleduje jeho premeny na pozadí 
jednotlivých zbierok, snaží sa zachytiť spôsob jeho 
uvažovania a jeho myšlienkové pochody, analyzuje 
priestory, v ktorých sa subjekt pohybuje (realizuje sa 
tu predovšetkým napätie medzi mestským a prírod-
ným prostredím), na základe čoho vzniká miestami 
dojem, že sa pred čitateľom či čitateľkou odkrýva po-
stava (a psychika postavy) ako kategória epiky.

Ťažiskovými bodmi Mikšíkových analýz je skúma-
nie pomeru medzi „obyčajnými“ a „dobrodružnými“ 
atribútmi lyrického subjektu, resp. „postáv“, ktoré sú 
pre básnikovu tvorbu emblematické (napríklad Frid-
tjof Nansen, Antoine de Saint-Exupéry, postavy jasky-
niarov alebo horolezcov), sledovanie vzťahov medzi 
symbolickými a konkrétnymi priestormi (napríklad 
priestor jaskyne), analýza relácií medzi prírodným 
(prirodzeným) a ľudským (umelým) svetom, ale tiež 
výskum archaicko-archetypálnej dikcie vybraných 
zbierok. Pre všetky menované okruhy sú príznačné aj 
presahy smerom k podstatným zdrojom Laučíkovej 
tvorby, predovšetkým k analýzam prvkov z rôznych 
náboženských a spirituálnych proveniencií (kresťan-
ská tradícia, prípadne východné duchovné náuky, ako 
napríklad zen-budhizmus), reálií zo sféry moderných 
civilizácii (ekológia, konzum, technické vymoženosti, 
problematika etiky a morálky), ako aj k artefaktom zo 
sféry geológie. 

Voľné asociácie
Prostredníctvom komparatívnych metód autor pod-
robnejšie zachytáva aj premeny textov na úrovni výra-
zu a tvaru, pričom dokladuje posuny na úrovni stavby 
verša, obraznosti alebo v uplatňovaní lexiky, čiže vo 
všeobecnej dikcii básní. Jednotlivé texty autor vybral 
s využitým chronologického princípu, teda na základe 
datovania knižného vydania, prípadne časopiseckého 
uverejnenia básní, ale priebežne tento princíp narúša 
a pri analýzach uprednostňuje radenie textov podľa 
logického sledu vlastnej argumentácie.

Rovnaký princíp, teda princíp chronológie, autor 
uplatňuje aj v záverečnej a najobsiahlejšej časti práce 
(Otvoriť oči dovnútra, podtitul interpretácie), venova-
nej hĺbkovej interpretácii vybraných textov, no v tejto 
stati už nie je úplne zrejmé (chýba explicitná argu-
mentácia), na podklade akých princípov výber urobil. 
Možno sa domnievať, že pre autora boli smerodajné 
osobné preferencie, čiže subjektívne dojmy z prečíta-
ných textov, prípadne asociácie stmeľujúce jednotlivé 
interpretačné časti do vzájomne prepojenej štruktúry. 
Asociatívne radenie myšlienok (často na princípe voľ-
ných, resp. vzdialených asociácií) je koniec koncov ty-
pické aj pre Štrpkovu koncepciu „básne – siete“. 

Hĺbka a nasýtenosť
Záverečnej stati monografie predchádza časť s názvom 
Prepaľovať sa k  jadru (s  podnázvom rozpracovanie 
princípovej teórie), ktorá z môjho pohľadu bezprostred-
ne súvisí s druhou kapitolou práce, a z hľadiska kom-
pozičného usporiadania publikácie by mohla byť 
umiestnená pred analýzami zbierok, keďže obsahu-
je podrobnejšiu charakteristiku štyroch princípov 
demonštrovaných už „v predstihu“ na konkrétnych 
textoch. Zdá sa mi, že uplatnenie deduktívnej metódy 
by v tomto prípade viedlo čitateľa či čitateľku k lepšie-
mu porozumeniu vzťahov medzi definíciou princípo-
vej teórie a  jej rozpracovaním na demonštračných 
materiáloch. V predmetnej stati autor prináša súbor 
pôsobivých postrehov plynúcich zo skúmania vzájom-
ných prepojení medzi jednotlivými princípmi, pričom 
výberovo rozpracúva aj analýzu motívov (napríklad fy-
zický zrak a vnútorný zrak) a postáv (napríklad človek 

– prieskumník a človek – dobyvateľ) určujúcich aj pre 
záverečnú – interpretačnú časť práce, v ktorej autor 
predbežné tézy dopĺňa a ďalej rozvíja.

Napriek menovaným výhradám, pokladám mo-
nografiu Matúša Mikšíka za prínosnú a inšpiratívnu 
najmä s ohľadom na vysokú úroveň a hĺbku rozpraco-
vania, ako aj argumentačnú nasýtenosť jednotlivých 
analýz a interpretácií. Autor citlivo, poučene a neraz aj 
invenčne pristupuje k výkladom textov enigmatické-
ho rázu, na základe čoho sa mu darí formulovať urču-
júce princípy Laučíkovej poézie a zároveň poukázať na 
tie aspekty jeho tvorby, ktoré boli doteraz prehliadané 
alebo boli rozpracované len v minimálnej miere. Mo-
nografia predstavuje dôležitý vklad do literárnovednej 
diskusie, ale môže slúžiť aj ako sprievodca „tajomnými 
zákutiami“ Laučíkovej poézie, prípadne ako sprievod-
ca interpretačnymi postupmi a princípmi pre širšie či-
tateľské vrstvy. 

(Text bol redakčne skrátený, plnú verziu nájdete na 
stránke www.litcentrum.sk v marci.)

Autorovi sa 
podarilo 
poukázať na 
tie aspekty 
tvorby Ivana 
Laučíka, 
ktoré boli 
doteraz 
prehliadané 
alebo 
rozpracované 
len v malej 
miere.
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Kol. autorov:  
Básne SK/CZ 2020
Bratislava: literarnyklub.sk, 
2021
Zborník jubilejného 10. roční-
ka československej literárnej 
súťaže, ktorý prináša desať 
autorov súčasnej českej a slo-
venskej poézie. Vo finálovej 
desiatke sa aj tento rok ocitli 
známe mená a tiež autori, ktorí 
zatiaľ nepublikovali. 

Daniel Pastirčák, Rudolf 
Prekop (eds.):  
Zakázaná výstava 77 
Levoča: Modrý Peter, 2021
Multižánrový dokument 
o výstave, ktorú zapečatila 
Štátna bezpečnosť a vystavené 
práce zhabala. Na udalosti, 
ktoré výstave predchádzali, jej 
priebeh a dôsledky spomínajú 
jej tvorcovia i návštevníci. 
Publikácia obsahuje ich výpo-
vede vo forme esejí, úryvkov 
z listov, alebo prepisu rozhovo-
rov. Okrem dokumentárnych 
fotografií z výstavy, prináša aj 
umelecké fotografie, reproduk-
cie vystavených obrazov 
a sôch. V literárnej prílohe sú 
ukážky z poviedok a básní, 
ktoré tvorili súčasť výstavy.

Martina Sľúková:  
Synchroironizovaný muž
Bratislava: Brak, 2021
Kniha s 36 mikropoviedkami 
o náhodných okamihoch, 
bezčasej bezmocnosti, erotic-
kých túžbach aj veľkolepých 
epizódach v nepredpokladateľ-
ných kontextoch. Zostavená 
montážou textov a koláží.

Iveta Kesnerová: Cvakofuč 
a úlet do krajiny protinožcov
Bratislava: Ikar/Stonožka, 
2021
Fantasy o dvoch školákoch 
z obyčajnej slovenskej dediny 
a zázračnej mašinke. Autorka 
už za svoj debut získala ocene-
nie odbornej poroty Bibiany 
a Slovenskej sekcie IBBY.

Meg Waite Clayton:  
Posledný vlak do Londýna 
Bratislava: Ikar, 2021
Román o predvojnovej Viedni 
podáva svedectvo o Holan-
ďanke Truus Wijsmullerovej  
a jej snahe zachrániť čo 
najviac židovských detí pred 
nacistami. 

Gustáv Reuss: Hviezdoveda
Ilustrácie: Andrej Kolenčík
Bratislava: Monokel, 2021
Prvé dielo žánru sci-fi napísa-
né na území Slovenska. 
Vedecko-popularizačný spis, 
v ktorom autor vysiela svojho 
hrdinu Krutohlava teplo-
vzdušným balónom z Muráňa 
na Mesiac, dokončil  
v Revúcej v roku 1856, sedem 
rokov pred debutom J. Verna.

Éric De Kermel: Kníhkupec-
tvo na Bylinkovom námestí
Preklad: Jana Boberová
Praha: Grada/Metafora, 2021
Román francúzskeho spisova-
teľa, novinára a ekológa o krás-
nych knihách, ich čitateľoch 
a malebnom mestečku na juhu 
Francúzska.

David Attenborough:  
Život na našej planéte.  
Moje svedectvo  
a vízia do budúcnosti
Bratislava: barecz & conrad 
books, 2021
Kniha známeho britského 
prírodovedca, ekológa a mode-
rátora, na základe ktorej 
vznikol filmový dokument. 

Ivica Ruttkayová:  
Matematický model večnosti 
a iné nočné kratochvíle
Bratislava: Petrus, 2021
Básnická zbierka autorky 
otvára nový pohľad na prepo-
jenosť čiary ako prvku 
výtvarnej výpovede a čiary ako 
línie písaného slova.

Ľubo Olach: Tanec so životom
Bratislava: Perfekt, 2021
Zbierka básní slovenského 
básnika, prozaika a publicistu, 
ktorý od svojho debutu v roku 
2007 vydal 19 kníh. Zbierka je 
poéziou uchopený a zvečnený 
život.

Jacky Durand:  
Stratený receptár a láska, 
ktorá neumrela
Preklad: Mária Gálová
Bratislava: Lindeni, 2021
Novela francúzskeho autora 
určená nielen pre milovníkov 
francúzskej kuchyne. Emotív-
ny príbeh o vzťahu otca  
a syna, ktorý pri zomierajúcom 
otcovi postupne odkrýva 
rodinné tajomstvá.
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Dušan Kováč, Miroslav 
Michela: Na ceste 
k poznaniu. Dušan Kováč 
o slovenskom dejepisectve 
s Miroslavom Michelom
Bratislava: Hadart, 2021
Druhý zväzok edície rozhovo-
rov Légo predstavuje  
jedného z najvýznamnejších 
slovenských historikov Duša-
na Kováča. 

László Krasznahorkai:  
Melanchólia vzdoru
Preklad: Gabriela Magová
Bratislava: Brak, 2021
Román maďarského spisova-
teľa, ktorý v roku 2015 získal 
prestížnu Man Brookerovu 
medzinárodnú cenu. Podľa jej 
poroty túto knihu možno 
označiť za satirickú a proroc-
kú víziu, podľa niektorých 
kritikov je autor majster 
apokalypsy, ktorého možno 
porovnávať s Gogoľom či 
Melvillom.

Kolektív autorov: Celkom 
(ne)obyčajné veci izolovanej 
doby. 19 príbehov z karantény
Bratislava: Lindeni, 2021
Zbierka výpovedí známych aj 
menej známych osobností 
o tom, ako sa vyrovnávali 
s lockdownom a obmedzením 
slobody pohybu. 

Z n
ových

 kn
íh

Dáša Čiripová:  
Debris Company
Bratislava: Debris Company/
Asociácia Cor, 2020
Monografia ponúka prehľadnú 
a detailnú analýzu doterajšej 
tvorby zoskupenia nielen od 
roku 1995, ale od obdobia, kedy 
súbor pôsobil ešte pod názvom 
Hubris company (1990 – 1994).

Leonard Cohen:  
Nádherní porazení 
Preklad: Darina Zaicová
Bratislava: Slovart, 2021
Druhý (a zároveň posledný) 
román kanadského básnika 
a speváka, ktorý pôvodne 
vyšiel v roku 1966. Román 
o vášni, ktorá prekračuje 
hranice pozemského života, 
dnes patrí ku klasickým 
dielam svetovej literatúry. 
Samotný autor kedysi vyhlásil, 
že v ňom povedal všetko, 
čo chcel povedať, a preto už 
ďalší román nikdy nenapísal.

E. Beška, G. Pirický, 
J. Drobný: Nenaplnené 
nádeje Arabskej jari
Bratislava: SAP, 2021
Vedecká monografia predsta-
vuje prvé systematické 
zhodnotenie udalostí Arabskej 
jari vydané na Slovensku 
v knižnej podobe.

Vojtěch Matocha: Prašina 3. 
Biela komnata
Ilustrácie: Karel Osoha
Preklad: Marta Maňáková
Bratislava: Artforum, 2021
Tretí diel zo série Dobrodruž-
stvo v mysterióznej Prahe. 
Dobrodružný príbeh troch 
detských pátračov po staroby-
lom tajomstve v strašidelnej 
štvrti Prašina, kde nefunguje 
elektrina.

Marka Staviarska:  
Milka a Milko. Palacinky
Prešov: Staviarsky, 2021
Leporelo s príbehom o dvoch 
súrodencoch, ich rodičoch 
a pripálených palacinkách. 
Spoločne ho vytvorili rodičia 
troch detí – autorka kníh  
pre deti a maliar – v čase 
obmedzenia voľného pohybu.

Agata Schindler: Maličká 
slzička/A Tiny Drop
Bratislava: Hudobné centrum, 
2021 
Nová kniha muzikologičky 
Agaty Schindlerovej prináša 
životné príbehy šiestich 
hudobníkov a tanečnice, 
pochádzajúcich z bývalého 
Československa.

Benjamin Carter Hett:  
Ako umiera demokracia  
Preklad: Martin Sliz
Bratislava: N Press, 2021
Štúdia popredného odborníka 
na nemecké dejiny 20. storočia 
žijúceho v USA pripomína, aká 
krehká môže byť demokracia, 
ak sa k nej predstavitelia moci 
nesprávajú s úctou. 

Bohdan Zadura: Všetko
Preklad: Peter Milčák
Levoča: Modrý Peter, 2021
Zbierka poľského básnika 
poukazuje na izolovanosť 
ľudských subjektov, odcudze-
nosť a civilizačnú rozlome-
nosť. Básnický subjekt sa 
pokúša o prienik, o obyčajnú 
ľudskú spolupatričnosť.
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Na pochôdzkach 
po jednej z Bratisláv 
Jana Beňová: Flanérova košeľa.  
8 ½ bratislavských ulíc 
Bratislava: Brak, 2020 

Pojem flanér sa európskou kultúrou vinie 
od čias Charlesa Baudelaira a počnúc 
Walterom Benjaminom, ktorý tento 
fenomén filozoficky interpretoval na 
príklade Paríža 19. storočia, sa stal pred-
metom reflexií a interpretácií mnohých 
autorov. Flanér sa najčastejšie definuje 
ako človek túlajúci sa mestom, no nie 
tulák bez prostriedkov, ani turista nahá-
ňajúci sa za atrakciami z bedekrov. 
Po mestských uliciach sa pohybuje zdan-
livo bezúčelne, no jeho skrytým cieľom 
sú nové zážitky a skúsenosti, ide teda 
o človeka hľadajúceho inšpiráciu, často 
umelca či intelektuála. Flanér je fenomé-
nom moderného spôsobu života, ten sa 
zas nerozlučne spája s urbánnym 
priestorom. 
S mestom mala slovenská literatúra dlho 
problém. Neplatí však, že by tu neboli 
mestskí autori, hoci ich čítankový obraz 
môže byť často iný. Príkladom je hoci aj 
Kukučín so svojím autentickým záujmom 
o dobový mestský život; svedčia o tom 
jeho pražské Zápisky zo smutného domu 
alebo vskutku flanérske cestopisné 
postrehy z Paríža. Bratislava sa do hľadá-
čika slovenskej literatúry dostáva výraz-
nejšie až po vzniku Československa. 
Jej nová funkcia hlavného mesta Sloven-
ska, ale aj geografická poloha, životný 
štýl, kaviarne, nábrežie či lesoparky priali 
flanérskym pochôdzkam, hoci nie úplne 
bezcieľnym. Veď vieme, že nová brati-
slavská bohéma si vtedy kládla za cieľ aj 
pouličné „poslovenčovanie“ mesta. 
Podoby Bratislavy v širšie chápanej 
súčasnej slovenskej próze sú rôznorodé; 
iná je Pišťankova, iná u Slobodu, Roznera, 
Vilikovského či Kopcsaya. Mesto sa 
rýchlo mení a stúpa aj čitateľský dopyt po 
literatúre zachytávajúcej jeho život 
a premeny. S touto konjunkturálnou 

témou môžu byť spojené aj isté pragma-
tické očakávania autorov i vydavateľov. 
Svoj kamienok do stále nedostatočne 
štruktúrovanej mozaiky literárneho 
obrazu slovenskej metropoly dobrusuje 
v novej knihe aj Jana Beňová. Pripomeň-
me, že urbanizmus Bratislavy hrá svoju 
rolu už v jej prozaickej knihe Plán odpre-
vádzania (Café Hyena) (2008), z ktorej si 
aj po rokoch možno vybaviť kyvadlový 
pohyb bohémskej partnerskej dvojice 
v jednom meste, a predsa medzi 
dvoma rozdielnymi svetmi oddelenými 
Dunajom: neprívetivou, sociálne aj 
architektonicky bezútešnou Petržalkou 
deväťdesiatych rokov 20. storočia a sta-
rým centrom mesta poskytujúcim 
priestory na tvorivosť, voľnomyšlienkar-
stvo a vzrušujúce bohémske ničnerobenie. 
V knihe Flanérova košeľa – 8 ½ brati-
slavských ulíc sa Beňová posúva v čase 
do prítomnosti a zo žánrového hľadiska 
k publicistike. Pokúša sa o aktuálny 
(pokiaľ ide o priestory a konkrétnych ľudí 
výberový) portrét stále dosť nemestsky 
pôsobiacej Bratislavy, najmä ak ju porov-
náme s okolitými stredoeurópskymi 
metropolami s bohatou tradíciou veľko-
mestského života a jeho literárnej reflexie. 
Bratislavská rodáčka z generácie 
Husákových detí sa zamerala na iné 
publikum, než aké dlhé roky oslovuje 
napríklad vydavateľstvo Marenčin PT 
svojimi početnými posoniensiami, ktoré 
sa zväčša vezú na silnej vlne kolektívnej 
nostalgie. Raz za starým dobrým Prešpor-
kom z čias monarchie, inokedy za zlatým 
vekom „trojjazyčnej“ Bratislavy medzi 
svetovými vojnami. Prípadne stavajú na 
vyslovene generačnú nostalgiu a spo-
mienky na mladosť v socialistickej metro-
pole (stelesnením tejto publicistiky 

bol Juraj Šebo). Beňová cieli na strednú 
a najmä mladšiu generáciu – ich má 
osloviť slovná hračka v názve odkazujúca 
na flanelovú košeľu, symbol relevantný 
pre grunge či Seattle sound v deväťdesia-
tych rokoch, ako aj neskoršiu vlnu hip-
sterstva. Kniha teda mieri predovšetkým 
na prosperujúcu, aktívnu skupinu ľudí, 
vytvárajúcu svoj „mestský príbeh“, 
formujúcu „vnútorné mesto“, symbolic-
ko-semiotickú sféru nášho života v mest-
skom priestore. A z veľkej časti aj práve 
o takýchto ľuďoch je. Autorka ponúka 
svojej cieľovke ich generačné vzory, 
zrkadlá ich vlastného životného štýlu.
Zo žánrového hľadiska ide o nefikčnú 
literatúru, v ktorej sú obsiahnuté viaceré 
žánre z pomedzia publicistiky a beletrie, 
od fejtónu, eseje a reportáže až po inter-
view. Súhrne by sme celú túto zručne 
využitú zmes postupov mohli zastrešiť 
pojmom knižná reportáž. Tému vyme-
dzuje podnázov – osem a pol bratislav-
ských ulíc; každej ulici je venovaná 
kapitola, všetky sa nachádzajú v širšom 
centre mesta alebo v Petržalke a závereč-
ná „polulica“ predstavuje výnimky potvr-
dzujúce toto pravidlo. Beňová ponúka 
výberového sprievodcu po súčasnej 
Bratislave, ktorú dobre pozná z predošlej 
skúsenosti reportérky, a po rokoch sa 
k nej opäť intenzívnejšie vracia. Viac ako 
jednotlivé architektonické a historické 
zaujímavosti exponuje život a priestor 
vybraných ulíc v mierke chodca a do 
výšky jeho očí: chodníky, pasáže, petržal-
ské betónové terasy, rozličné prevádzky, 
obchody a kaviarne z viac či menej funkč-
ného parteru zvolených ulíc. Od chodní-
ka potom obrazne zdvíha oči vyššie, do 
bytov – dôležitú úlohu v Beňovej prístupe 
zohráva zachytenie konkrétnych 
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Dulovo námestie v Bratislave a fontána Milenci Alexandra Trizuliaka.
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ľudských príbehov a hľadanie sociálnych 
väzieb v rámci ulice, susedských vzťahov. 
Veď všetci cítime, že to vysnené živé 
mesto spočíva akosi práve v šikovnom 
priestorovom prepojení intímneho a ro-
dinného so susedským, spoločenským 
a verejným. Súčasťou rozprávania sú aj 
krátke exkurzy do histórie jednotlivých 
priestorov, ulíc či budov. 
Najmä pri niektorých rozhovoroch však 
autorka akoby pozabudla na rámcovú 
tému. Čitateľ si potom musí položiť 
napríklad otázku, prečo sa v knihe nachá-
dza dlhý rozhovor s psychiatričkou 
T. Čaplovou o stave tohto lekárskeho 
odboru. To, že psychiatrická klinika sídli 
na Mickiewiczovej ulici, ktorá je jednou 
z „hrdiniek“ knihy, sa zdá príliš málo. 
Podobne je to s propagačným rozhovo-
rom s rektorom Samuelom Abrahámom 
o Bratislavskej medzinárodnej škole 
liberálnych štúdií (BISLA) na Grösslingo-
vej a niektorými ďalšími pasážami, ktoré 
by si zaslúžili ruku odvážnejšieho editora.
Najprínosnejšie z poznávacieho hľadiska 
pôsobia pasáže, kde autorka odkladá 
afirmatívnosť a úctu hostky, ktorú známe 
osobnosti z kultúrno-umeleckej branže 
či zaslúžilí Staromešťania pozvali do 
svojej obývačky, a voči svojmu respon-
dentovi, priestoru alebo ulici sa nejakým 
spôsobom jasnejšie vymedzuje. V jej 
prípade neprekvapuje, že sa tak deje 
napríklad v kapitolách venovaných 
Petržalke – tam som mal pocit, že sa 
zúčastňujem na autentickom dialógu 
o charaktere, zmysle, súčasnej a budúcej 
podobe tohto (ne)mestského priestoru.
Nemožno obísť grafickú úpravu knihy. 
Palo Bálik sa vydarene pohral s vizuálnou 
estetikou bedekrov a ich pragmatickou 
prehľadnosťou; z tradičných máp tu 
zostala abstraktná čiarová estetika odka-
zujúca na tvar jednotlivých ulíc. Dôleži-
tou súčasťou je obrazová príloha. 
Kým bez fotografií Evy Benkovej, Mareka 
Jančúcha, Sone Maletzovej a Martina 
Kleibla by kniha utrpela, maľ by ulíc 
Mareka Cinu sú tak trochu navyše, ne-
uškodili, no svojou názorovou neutrál-
nosťou ani nepomohli.
Kniha Jany Beňovej je ako celok dobrým 
pokusom o zachytenie súčasnej sloven-
skej metropoly; jednotlivé témy sú 
spracované kultivovane, zrejmá je aj 
autorkina historická a urbanistická 
príprava. Ak to nemá byť kniha voči 
tomuto problémovému mestu priamo 
láskavá, tak určite aspoň empatická. 
Zostane jedným z literárnych svedectiev 
o jednej z možných Bratisláv, videnej 
očami zanietenej a zároveň poučenej 
chodkyne, či slovami Jany Beňovej 

„flákačky“. 
✒ Radoslav Passia

Tam, kde sa všetko mieša
 
Weronika Gogola: Po troškách 
Preklad: Karol Chmel 
Bratislava: Slovart, 2021 

Smrť je večná téma a debutovať knihou, 
ktorá sa okolo nej neustále točí, nie je 
nutné považovať za odvážny počin. Môže 
to pôsobiť tak, že autor či autorka takpo-
vediac začína od konca. Weronika Gogola 
k látke pristupuje sviežo vďaka perspektí-
ve detskej rozprávačky, predovšetkým 
však pre jej spojenie s priznanou autobio-
grafickosťou príbehu. Knihu o smrti 
vyfabuluje hocikto, autentickosť však pri-
náša pohľad na smrť „svoju“ – nie 
v doslovnom zmysle, ale v zmysle zaují-
mania postoja k nej.
Poľská autorka Weronika Gogola si prá-
vom užíva úspech, ktorý jej sympatický 
debut priniesol, ako doma v Poľsku, tak 
i za hranicami. Zážitky dieťaťa a neskôr 
mladej slečny, ako aj reálie začiatku 
90. rokov sú do istej miery podobné tým 
slovenským, no titul Po troškách nezapô-
sobí iba na čitateľa, ktorý ako autorka 
vyrastal v rovnakej dobe a v prostredí 
postsocialistickej republiky. Komunikatív-
nosť knihy netkvie iba v tom.
Rozprávačka o sebe hovorí: „Pre mňa je 
temné a jasné jedno a to isté. U mňa sa 
všetko mieša.“ (s. 131) Práve miešanie rôz-
neho druhu je jej rozprávačským princí-
pom: skáče medzi témami, stavia na 
podobnosti slov, vracia sa v rozprávaní, 
prirovnáva postavy jednu k druhej i k reál-
nym ikonám konca 20. storočia. Toto všet-
ko však korešponduje s charakterom 
detskej rozprávačky – je zvedavá, odvážna 
a dôvtipná: „Neviem, čoho som sa mala 
báť. Občas som si aj pomyslela, že by bolo 
fajn dostať rakovinu. Vlka radšej nie, vlk je 
predsa len strašnejší. Ale rakovinu? Keď 
bol Tatko malý, v Olszynke sa ešte dali 
chytať raky. Teraz sa už nedajú. Jednodu-
cho tam už nie sú.“ (s. 10) Napriek rozdro-
benosti samotnej výpovede je príbeh 
knihy čitateľný, pevne zomknutý okolo 
smrti a rozprávačkinho prežívania pohre-
bov a straty blízkych od prvej skúsenosti 
(pohreb stareny, ktorú sporadicky stretá-
vala) po poslednú v záverečnej kapitole.
Samotný text knihy uvádza trúchlivá  
pieseň o lúčení sa so svetom, rozdelená na 
dvanásť odsekov podľa hodín – toľko 
kapitol (so záverečným posunom) nájde-
me aj v knihe. Smrť je prirodzenou súčas-
ťou sveta rozprávačky, jej postoj k nej sa 
v rámci knihy vyvíja: čomu postava na 
začiatku nerozumie (na prvom pohrebe, 
ktorý navštívi, si predstavuje zosnulú 
babku Klimku, ako sa pridá k trúchliacim 
v kostole), to časom spoznáva, stretáva sa 
s rôznymi formami smrti, napríklad začne 
uvažovať o svojich reakciách na jednotlivé 
správy o smrti viac či menej blízkych ľudí: 

„Človeka zaleje pot. Potom človeka na 
chvíľu zamrazí. Chvíľu nehybne stojí, 
nič sa nedeje, a potom ho zrazu premknú 
silné kŕče, celkom také, ako keď mu je 
zrazu dobre. Ibaže po takýchto telegra-
moch dobre nie je. Je najhoršie na svete.“ 
(s. 103)
Autobiografickú prózu možno považovať 
za istý zaužívaný typ v súčasnej literatúre, 
pri jej čítaní sa však často nedostávame 
pod povrch výpovede, ktorá zostáva 
v rámcoch neproblematicky nastaveného 
sebaobrazu. Gogola sa tomuto trendu 
vymyká – hoci píše o svojej rodine a svo-
jich vzťahoch a spomienkach, skúsenosti 
a životy všetkých postáv povyšuje na 
jednu úroveň a ich význam nepodriaďuje 
potrebe hovoriť výlučne o sebe. Preto jej 
mozaika prináša pohľad na životy, ktoré 
sú naplno prežité iba vtedy, keď človek 
zostáva v spomienkach ostatných. 
V takom prípade nezáleží ani na tom, 
ako a kedy zomrel: „Lebo Tatko vraví, že 
keď sa o niekom veľa hovorí, je to, ako 
keby žil.“ (s. 95)
Autorka k príbehu pristupuje s nenásil-
ným dôvtipom a humorom, ktoré zjem-
ňujú ťaživú tému, ale nebagatelizujú ju 
ani z nej nerobia senzáciu. Autentickosť 
rozprávačského hlasu, vyplývajúca zo 
žánrového zaradenia, nie je samoúčelná. 
Román Weroniky Gogoly Po troškách 
prenesie čitateľa detskými očami blízko 
k smrti, ale je to, paradoxne, no  
možno práve preto, veľmi príjemná cesta.
✒ Soňa Uriková 
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Horúčava na dosah
Jakub Filo: Posledné storočie.  
Návrat do Dimony 
Vlastným nákladom, 2020

Je vám teplo? Máte pocit, že horšie to už 
ani nemôže byť? Každý rok s malou náde-
jou stále dúfate, že tentoraz už cez tie 
Vianoce naozaj nasneží, že ďalší rok nebu-
deme zažívať extrémne suchá nasledova-
né prívalovými dažďami a potopami? Že 
problém globálneho otepľovania je niečo, 
čo sa nás stále netýka, akási vzdialená 
hrozba budúcnosti? Nuž, nemám pre vás 
dobré správy. 
Globálna teplota je 9° nad industriálnym 
priemerom, Zem je medzi južnou a sever-
nou 40. rovnobežkou neobývateľná, hla-
diny oceánov stúpajú, mocnosti sa rúcajú. 
Sľubný úvod, ktorý Jakub Filo ponúka 
vo svojom  Poslednom storočí, nás vrhne 
priamo do rozpálenej, ani nie tak vzdiale-
nej budúcnosti.
Príbeh je zasadený do druhej polovice 
21. storočia a od začiatku má nasadené 
vysoké tempo. Stretávame sa s množ-
stvom postáv, ktoré popisom udalostí 
vytvárajú obraz sveta po ekologických 
katastrofách. Nuda tu nedostala žiaden 
priestor, postavy, ktoré tvoria kostru 
príbehu, dávajú zmysel a miestami máte 
dojem, že piesok a všadeprítomnú horú-
čavu cítite na vlastnej koži. Prejdete sa 
rôznymi miestami nielen Európy, zasta-
víte sa vo vedeckých laboratóriách, zaži-
jete politické výmeny aj slum v Petržalke.
Príbeh je rozprávaný z viacerých pohľa-
dov. Priestor dostali tajní agenti, vedci 
a rovnako aj politici či vyznávači dávno 
prekonaných populačných teórií. Hlav-
nými rozprávačmi sa však stávajú major 
Robin Wells a poručíčka Thess Reevie. 
Oni nás prevedú dôsledkami spoločen-
ských a ekologických zmien – niektoré 
i priamo ovplyvnili. Ich vzťah pripomína 
vzťah otca a dcéry, ktorého začiatok je 
skrytý v Thessinej dramatickej minulosti. 
Majorov charakter a jeho konanie sú ako 
z učebnice „správnych drsných chlapov“, 
ktorí sú verní a statoční, nech sa deje 
čokoľvek. Nekoná však so slepou posluš-
nosťou a to z neho robí sympatického 
hrdinu. Thess je „sympaťáčka“ s nejasnou 
minulosťou, ktorá sa odhaľuje v tých 
správnych dávkach napätia. Dynamika 
tejto dvojice je veľmi prirodzená. 
Súčasťou príbehu sú i denníkové zápisky, 
slúžiace na zdôraznenie dopadu klima-
tickej krízy na osobné životy, na jednot-
livcov. Miestami môže pôsobiť mätúco 
nechronologické rozprávanie, ktoré má 
ambíciu priblížiť niektoré ekologické 
a politické udalosti z minulosti. Treba si 
poriadne všímať časové údaje na začiatku 
kapitol. Množstvo informácií o klimatic-
kých zmenách, ktoré sa udiali 

So Stranom je stále v kontakte. Do jej živo-
ta sa naplno vracia po obvineniach zo zne-
užívania jeho ďalších obetí. Aj po takmer 
dvadsiatich rokoch stavia Vanessu do 
pozície slabšej, kde ju psychickým vydie-
raním presviedča, aby sa k žalobe nepri-
dala, aby svoj príbeh nevyrozprávala. 

„(…) Chceš ma postaviť pred súd? Aby si to 
mohla urobiť, zlatko, musíš neochvejne 
veriť, že som ti ublížil. (…) Lebo ak si o tom 
presvedčená, povedz to, a ja sa vydám 
na políciu. Ak si myslíš, že by som mal ísť 
do väzenia, prísť o slobodu a na zvyšok 
života byť označkovaný ako netvor 
len preto, že som sa nešťastne zamiloval 
do tínedžerky, potom mi to, prosím, 
povedz hneď teraz.“ (s. 282 – 283)
Najznepokojivejšie je v knihe vykreslené 
zlyhávanie systému. Chýbajúca sexuálna 
výchova v školách, nedostatok podpory 
a ochrany žiačok na internátnej škole, 
vedenie školy, ktoré obvineniam voči Stra-
novi neverí, snaží sa ich hodiť na Vanessu 
a potom všetko čo najrýchlejšie ututlať. 
Trpká je aj ignorácia zo strany Vanessinej 
matky. Keď nájde v jej veciach fotografiu 
z výletu so Stranom, rozhodne sa mlčať 
a nekonať. Paradoxne, najväčšmi za 
Vanessu bojujú jej spolužiaci, s ktorými 
nemá žiaden vzťah a ich pomoci sa bráni 
pod vlastnou zámienkou, že na Stranovu 
pozornosť žiarlia. 
V anglickom jazyku sa obeť sexuálneho 
násilia označuje slovom survivor, čiže pre-
živší. Kým obeť možno vnímať cez bez-
brannosť, preživší je ten, kto našiel silu 
a prekonal aj to, čo ho takmer zabilo. 
Vanessa prežila hlbokú traumu, ale vďaka 
terapii a vlastnej sile môže žiť ďalej. 
Ty krásna, temná Vanessa je príbehom, 
v ktorom sa zo slabých obetí stávajú 
odhodlaní preživší. 

„Ruby hovorí, že chvíľu potrvá, kým pocí-
tim skutočnú zmenu, že si mám dopriať 
šancu nedívať sa na svet jeho očami. 
Už ten rozdiel začínam cítiť. Tú čistotu 
a ľahkosť.“ (s. 420) 
✒ Katarína Vargová 
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Zlyhanie systému opísané 
v mrazivom románe
Kate Elizabeth Russell: Ty krásna, 
temná Vanessa 
Preklad: Ina Martinová a Jana 
Kantorová-Báliková 
Bratislava: Lindeni, 2020

Kniha Ty krásna, temná Vanessa vzni-
kala osemnásť rokov. Vydaniu predchá-
dzal široký rešerš témy zneužívania, 
ktorý sa podaril autorke Kate Elizabeth 
Russellovej pretaviť do znepokojivého 
románu, zachytávajúceho prežívanie 
obete groomingu a sexuálneho násilia. 
V dobe silnejúceho hnutia #metoo je prí-
beh nerovného vzťahu pätnásťročnej 
Vanessy s jej štyridsaťdvaročným učite-
ľom Stranom pripomienkou, ako fatálne 
môže systém zlyhať. 
Ty krásna, temná Vanessa vyšla v prekla-
de Iny Martinovej vo vydavateľstve 
Lindeni v roku 2020. Priazeň čitateľov si 
našla tak na Slovensku, kde je momentál-
ne vypredaná, ako aj v zahraničí. Ako 
jeden z mála získal tento debut milióno-
vú knižnú zmluvu. Pozitívne recenzie 
vyšli v prestížnych denníkoch ako New 
York Times či The Guardian, knihu vele-
bili úspešní autori Gillian Flynn či 
Stephen King. Russelovej sa totiž podari-
lo spracovať takú citlivú tému bez zbytoč-
ného klišé a s bolestnou pravdivosťou. 
Pätnásťročná Vanessa je introvertné diev-
ča, ktoré má talent na písanie. Strane má 
štyridsaťdva, je jej obľúbeným učiteľom 
literatúry a svoju pozíciu sily zneužije už 
po pár týždňoch školy. Od lichôtok o jej 
šatách a tvorbe cez prvý dotyk vo vlasoch 
či na kolene až po znásilnenie v jeho byte 
prejde len krátky čas. Strane nenecháva 
nič na náhodu, už pred prvým bozkom 
Vanesse vyzná lásku, opakovane prehla-
suje, že ona má možnosť výberu, že je 
na nej, ako sa ich vzťah vyvinie. Osamelej 
Vanesse jeho záujem lichotí, teší ju, že si 
ju konečne niekto všimol – „a nie len 
nejaký priblblý rovesník, ale muž, ktorý 
prežil kus života, ktorý toho už toľko 
videl a vykonal, a predsa si myslí, že som 
hodna jeho lásky“. (s. 101)
Sugestívnosť románu vytvára aj rozpráva-
nie v prvej osobe, takže každú emóciu, 
zakázaný dotyk a Stranovu manipuláciu 
môže čitateľ prežívať spolu s hlavnou 
hrdinkou. Autorka nás nenechá vydých-
nuť, sexuálne scény sú mrazivé a nechut-
né, až nadobudnete pocit, že sa to deje 
práve teraz aj vám. Okrem opisu začiat-
kov nebezpečného vzťahu z roku 2000 
získavame aj pohľad na následky, ktoré 
Vanessu čakajú. V roku 2017 ju vidíme 
ako zlomenú recepčnú v hoteli, bez pria-
teľov, príležitostne sa oddávajúcu 
sexu s anonymnými staršími mužmi. 
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v posledných dekádach, resp. v posled-
nom storočí, bezpochyby ukazujú, že 
autor je v téme viac než zorientovaný a že 
sa touto problematikou dlhodobo 
zaoberá. 
Kniha sa číta ľahko, dej vás okamžite 
pohltí a čím viac sa blížite ku koncu, tým 
väčšmi dúfate, že ten koniec je ešte 
ďaleko. Hoci ide o fikciu, jej podobnosť 
s našou realitou je alarmujúco desivá. 
Sucho, záplavy a požiare sú zatiaľ 
iba špičkou topiaceho sa ľadovca udalostí, 
ktoré ľudstvo svojou činnosťou uvádza 
do pohybu. 
Ekologická hrozba je jednoznačne nos-
nou témou Posledného storočia. Jakub 
Filo viackrát v texte apeluje na čitateľa 
k aktivizácii v riešení otázok klimatickej 
krízy a pripomína, že čas je dôležitý. 
✒ Lucia Kvasňovská

Zachytiť šumenie 
Rachel Cusk: Obrys 
Preklad: Kamila Laudová 
Bratislava: Inaque, 2020

Anglická spisovateľka kanadského pôvo-
du Rachel Cusková debutovala v raných 
90. rokoch a dnes má za sebou vyše desať 
románov. Vo štvorici svojich non-fiction 
diel reflektovala témy feminizmu cez 
svoje osobné skúsenosti s materstvom 
a rozvodom. Už ako vyzretá rozprávačka 
vstúpila na plochu experimentu s nara-
tívnymi štruktúrami v románe Outline, 
ktorý je prvou časťou trilógie Outlin 

– Transit – Kudos. Ocenili ho Guardian 
aj New York Times. 
Dejová línia románu je strohá: spisovateľ-
ka prilieta z Londýna do Atén, aby sa tu 
na niekoľko dní pohybovala v role lektor-
ky kurzu kreatívneho písania a návštev-
níčky mesta. Ako príslušníčka globálnej, 
za prácou cestujúcej triedy tu má svoju 
spoľahlivú hŕstku „Athens-based friends“. 
Celý román sa nesie v znamení rozhovo-
rov a stretnutí s ľuďmi, cez čo prebleskuje 
zdržanlivo dávkovaná, ale konzistentne 
vedená téma rozporu subjektívnej verzie 

jeden byt v Aténach. Takto sa dostáva aj 
k delikátnejším spisovateľským problé-
mom. Žena, s ktorou sa strieda v byte, sa 
zamýšľa nad tým, aký význam má písať 
komplikované dramatické hry, keď celý 
ich zmysel by sa dal vystihnúť, zosumari-
zovať jedným slovom, napríklad žiarlivosť, 
nezmyselnosť či nevlastná matka. Myš-
lienku obrysu – náčrtu tak privádza ešte 
ďalej. Rozbíja aj zaužívané spôsoby uva-
žovania o umeleckom svete a vracia 
pozornosť k slovám samotným, k ich 
presnosti v pomenovaní skutočnosti, aj 
k tomu, že v súčasnosti ich vrstvíme 
a reťazíme často len preto, aby sme vyho-
veli literárnym konvenciám. 
Na obálke anglického aj slovenského 
vydania je zobrazená mušľa. Prírodná 
štruktúra, ktorá upúta svojím obrysom, 
a možno vyvolá spomienku na dobre 
mienenú radu, že keď k nej priložíme 
ucho, začujeme šumenie mora. Je to však 
len klam, pretože mušľa má schopnosť 
potlačiť všetky okolité zvuky a to, čo v nej 
počujeme, je tiché šumenie našej vlastnej 
krvi. Podobne sa kryštalizuje aj pozícia 
autorky: odfiltrovať nepodstatné a zbaviť 
nás ilúzií, aby sme za prílivovými vlnami 
príbehov a fabulácií postáv začuli tiché 
šumenie ich samotných.
✒ Barbora Hrínová

Nie je klasika ako klasika 
Kenneth Grahame: Vietor vo vŕbach 
Ilustrácie: Inga Moore 
Preklad: Peter Čačko, Jana Šimulčíková 
Bratislava: Ikar, 2020 

Spisovateľ Kenneth Grahame napísal 
svoju najslávnejšiu knihu The wind in the 
willows ešte v roku 1908. Je to teda 
poriadne stará klasika! V slovenskom 
jazyku vychádza v doslovnom preklade 
pod názvom Vietor vo vŕbach, s úprava-
mi a prenádhernými ilustráciami Ingy 
Moorovej. 
Radí sa k najväčším klasikám anglickej 
literatúry pre deti a mládež, ku ktorým 
patrí napríklad Alica v krajine zázrakov 
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skutočnosti a objektivizujúceho pohľadu, 
v priesečníku ktorých vzniká čosi hodné 
zaznamenania.
Zatiaľ čo Cuskovej rozprávačka necháva 
ľudí okolo seba, aby sa prejavili a prezen-
tovali vlastnú verziu svojich životov,  
ona sama zostáva tak trochu záhadou, 
ktorá však neprovokuje k odhaleniu, ale 
skôr priťahuje sofistikovaným vnútor-
ným postojom. Miesto, z ktorého sa poze-
rá, sa vyznačuje takmer zenovým 
pokojom, je zbavené potreby zasahovať, 
kontrolovať a presviedčať svet o svojej 
vlastnej prizme. Takto – v utlmení seba – 
obrysy pozorovaných javov a vecí vystú-
pia s o to väčšou silou. 
Román predstavuje zbierku mikropríbe-
hov vyrozprávaných v niekoľkých struč-
ných rysoch, obrysoch. Anglický výraz 
outline predstavuje v spisovateľskej či 
scenáristickej komunite aj námet, základ-
ný náčrt príbehu. Cusková zhromaždila 
príbehy, autoreferenčné výpovede svo-
jich priateľov či literárne cvičenia účast-
níkov workshopu, ktorých témy sa 
navzájom variujú, zrkadlia a dodávajú 
próze na relatívne krátkej ploche šírku 
románovej polyfónie. Zároveň nepriamo 
nasvecujú obrys života samotnej rozprá-
vačky. Napriek tomu, že jej vedomie pri-
pomína pokojnú hladinu, v pozadí 
rezonuje téma rozvodu, straty a pocitu 

„starej duše“, ktorý ju oddeľuje od sveta 
okolo. Cuskovej román by sa dal označiť 
aj ako konceptuálny či minimalistický. 
Zaujímavé čriepky výpovedí svojich roz-
právačov selektuje tak, aby nás hneď 
vtiahli do centra ľudskej skúsenosti, 
napriek tomu, že samotní rozprávači sa 
pred nami mihajú rýchlo v často neosob-
nom defilé.
Kniha sa vyznačuje aj humorom. Cusková 
pristihuje svoje postavy na území nepred-
vídateľného, ktorému čelia s panikou 
novorodencov – či už je to muž, ktorý 
podvečer uviazol v rodinnej hrobke, 
alebo čerstvo rozvedený otec, ktorý 
zablúdil na prvom samostatnom výlete 
so svojimi dcérami. 
Na kurze písania dostanú účastníci od 
svojej lektorky dve úlohy: napísať, čo si 
všimli cestou na kurz a vymyslieť príbeh, 
v ktorom by vystupovalo zviera. Cieľom 
oboch zadaní je odviesť pozornosť od  
ich myšlienok, túžob a postojov, ktoré 
chcú vykričať do sveta, a zamerať ich na 
všímanie si skutočnosti, ktorá potichu 
klíči všade okolo nás. A pozrieť sa na 
vychodené myšlienkové schémy optikou 
niekoho celkom iného – napríklad zviera-
ťa. Žena, ktorá čakala od kurzu instantný 
návod, ako sa stať spisovateľkou a našla 
prácu s predstavivosťou, na konci 
demonštratívne nespokojne odchádza. 
Autorka dopĺňa svet začínajúcich spiso-
vateľov pohľadom do zákulisia ich zave-
dených kolegov, ktorí v rámci 
kreatívnych kurzov cirkulujú a využívajú 
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(1865) Lewisa Carrolla, Dobrodružstvá 
zajačika Petríka (1908) Beatrix Potterovej, 
Tajná záhrada (1911) Frances H. Burnetto-
vej alebo Macko Pú (1926) Alana A. Milne-
ho. V slovenských prekladoch vychádzali 
tieto diela so značným oneskorením 
a do širšieho slovenského povedomia sa 
dostali iba dve z nich: kniha o Alici 
a ďalšia o Mackovi Pú. Od klasiky, pevne 
ukotvenej v domácom prostredí, sa oča-
káva veľa. To, čo v origináli funguje  
roky, musí predsa fungovať aj v preklade. 
Bohužiaľ, s knihou Vietor vo vŕbach to 
vôbec nie je také isté. 
Ak má byť prvým predpokladom kúpy 
knihy jej vizuálna stránka, v tomto smere 
jej nie je čo vytknúť. Grafické a ilustračné 
stvárnenie je dokonalé. Formát A3 knihe 
dáva ešte pridanú hodnotu, akýsi status 
dôstojnosti, kvality a luxusu. Ilustrácie sú 
neuveriteľne magické, zároveň realistické, 
poskytujú však dostatočný priestor na 
fantáziu. Dá sa v nich doslova stratiť. 
Reálie sú typicky anglické, vidiek, ale aj 
mesto s charakteristickými kamennými 
domami, malými oknami, útulnými 
interiérmi, nechýbajú krásne záhrady, 
lúky, les a najmä rieka. 
Spisovateľ Kenneth Grahame vyrastal pri 
rieke Temži a svoje dojmy z nej aj skúse-
nosti s ňou opísal v prvých kapitolách 
príbehu. Rieka sa stáva aj symbolom 
nových začiatkov a zmien. Práve na nej sa 
prvýkrát stretnú dve zvieratká, pochá-
dzajúce z iných svetov: Krtko, ktorý býva 
pod zemou, a Vodný Potkan, ktorý má 
domček na rieke. Z týchto dvoch sa 
časom stanú kamaráti a navzájom sa učia 
objavovať svet toho druhého. Najmä 
Vodný Potkan (Potkanček) učí Krtka spo-
znávať aj iných obyvateľov riečneho 
života: Vydru, Žabiaka, ktorý sa neskôr 
v príbehu stáva ústrednou postavou,  
ale aj zviera, ktoré býva ukryté hlboko 
v lese, Jazveca. 
Ako to už býva v týchto typoch alegoric-
kej animovanej zvieracej rozprávky, 
každé zo zvierat má svoje typické vlast-
nosti a povahu. Ostávajú však trochu plo-
ché, bez výraznejších charakterových 
prvkov, bez humoru a ďalších rozmerov. 
Sú také celkom obyčajné – ani dobré, ani 

zlé, ani iné. Zvieratá v príbehu konajú ako 
ľudia, rozprávajú sa, objavujú svet, túlajú 
sa, kupujú veci, cestujú, smejú sa a preží-
vajú strach. Ale opäť týmto príbehom 
chýba niečo navyše, niečo, čo by čitateľa 
vytrhlo zo stoličky a chcel by sa dozvedieť 
viac. Pod zdanlivým rúškom dobrodruž-
stva napríklad malí kamaráti putujú tma-
vým lesom, v ktorom predtým zablúdili, 
ale príbeh nevyvoláva žiadne napätie. 
Pochopiteľne, nie každá detská kniha 
musí byť plná dobrodružstva; aj jednodu-
ché a obyčajné veci by však mali vyvolávať 
nejaké emócie. Miestami text pôsobí nesú-
rodo a úsečne, je labilný a nestojí na 
pevnom základe. Nešlo mi do hlavy, ako 
takýto, v podstate nezáživný, text mohol 
a môže vzbudzovať taký záujem v generá-
ciách anglických detí, ktoré na knihu 
The Wind in the Willows nedajú dopustiť. 
„Záhada“, zdá sa, nie je taká zložitá. Jej 
posledné vydanie, ktoré vychádza aj 
v slovenskom vydaní, upravila a zároveň 
nádherne ilustrovala Inga Moore; text 
zásadne upravila, editovala, zoškrtala, 
niektoré kapitoly spojila a viac vecí vyne-
chala. Takže celý text nie je originálom, 
ale iba adaptáciou pôvodného textu. 
Bohužiaľ, to, čo svojou snahou vložila do 
ilustrácií, ubrala na texte. 
Adaptácie kníh nie sú v histórii literatúry 
ničím neznámym, väčšinou sa však adap-
tovali knihy pôvodne určené dospelým, 
ktoré sa časom etablovali do detskej litera-
túry. Vietor vo vŕbach je kniha intencionál-
na, teda písaná rovno pre deti, Kenneth 
Grahame ju zostavil z rozprávok, ktoré 
zvykol večer pred spaním rozprávať svoj-
mu malému synovi. Aj takéto knihy, 
najmä tie staršie, sa zvyknú skracovať, 
editovať, upravovať. Niekedy však celkom 
nepochopiteľne a na škodu. Ak je kniha 
dobrá a kvalitná, žiaden príbeh pre dieťa 
nie je príliš dlhý a netreba ho skracovať. 
Je veľká škoda, že sa tento klasický a milý 
príbeh o zvieratkách dostal prvýkrát 
do slovenského vydania práve v tomto 
skrátenom formáte. Ako debut tejto klasi-
ky v preklade, v ktorom rovnako môžeme 
nájsť viac nejasností a miestami kompli-
kované, nesúrodé vetné spojenia, nemá 
veľa čo povedať. Napriek prekrásnej 
vizuálnej stránke knihy celkový dojem 
z nej ostáva rozpačitý. 
✒ Natália Dukátová

Najkrajšia je modrá 
Mária Danthine Dopjerová:  
Francúzsko krížom-krážom alebo 
od Paríža po Marseille 
Bratislava: Slovart, 2020

Francúzsko sú neskoré raňajky na bulvá-
ri Ménilmontant, večera v Closerie  
des Lilas, samota na opustenom Place 
Dauphine, tá vždy. Legendárna Café de 
Flore, kde ničnerobením prečkávam, 
kým hlboký hlas zvonu na kostole Saint-

-Germain odbije celú hodinu a potom 
ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu, bim-bam. Kníh-
kupectvo na Montmartri, tam, úplne 
na kopci, kde si pýtam lapajúc dych 
súborné dielo Georgesa Pereca, ktoré aj 
tak prečítam doma v skvostnom prekla-
de Michaely Jurovskej. 
Áno, všetci sme zbláznení do Paríža. 
„Mais Paris, ce n'est pas la France!“ hovo-
ria Francúzi. Nemyslite si, vy, čo ste 
zbláznení do Paríža, že už viete, čo je 
Francúzsko. Paríž nie je Francúzsko. 
Lenže čím iným by bol? V Paríži je Fran-
cúzsko pomiešané so svetom až tak, že je 
tým najfrancúzskejším z celej krajiny.  
Ale pokojne spomaľme a prejdime sa kra-
jinou, kde údolia, regióny a mestá majú 
mená ako najslávnejšie jedlá a nápoje 
sveta. Lebo tie sú práve odtiaľ. Francúz-
sko plné farieb a tichého rytmu. K tomu 
si vezmime do ruky knižku Francúzsko 
krížom-krážom alebo od Paríža po  
Marseille spisovateľky Márie Danthine 
Dopjerovej v nádhernej úprave Márie 
Rojko.  
Jej aj moje Francúzsko je biely jemný 
porcelán vypálený v Limoges, aký som 
objavila na mojej najobľúbenejšej ulici 
a už sa nepozrela na žiadny iný. Možno 
tapety, ktoré zdobia Versailles aj časť 
môjho domu. Francúzsko sú vypletané 
stoličky na chodníkoch kaviarní. Koloto-
če na námestiach, ale aj tie schované 
v čudesnom a ligotavom Múzeu jarmoč-
ných umení. Francúzsko sú Chagallove 
vitráže v katedrálach v Metz a v Remeši, 
v meste, o ktorom sa raz, dúfam, veľa 
dozviem. Neskorá lyžovačka v snehom 
zapadnutom Chamonix, tajomný Gre-
noble s purpurovými riekami a Mont 
Blanc, ten samozrejme. Francúzsko je ten 
najvyšší vrch Európy, ktorý okrem hory, 
čo štipkou patrila aj Štefánikovi, dal 
meno zákusku zo šľahačky, čokolády 
a gaštanovej pasty (všetko francúzske), 
ktorý stvoril najslávnejší francúzsky cuk-
rár Antoine Rumpelmayer; vlastne on 
nie je francúzsky, je to Anton Rumpel-
mayer zo slávnej rodiny bratislavských 
staviteľov veľkolepých palácov.  
Francúzsko sú nielen gaštany, ktoré nás 
zohrievajú v daždivé a studené popolud-
nia v uliciach a parkoch, či ustrice – 
najlepšie sú podľa Márie v Arcachone –, 
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ktoré som sa tu naučila jesť. Zemiaková 
kaša so štipkou muškátového orecha 
a veľa masla, pór v dijonskej omáčke 
a veľmi, veľmi pomaly pečené kačacie 
stehno. Francúzsko sú – ako nás učí 
Mária – sušené slivky z Agenu, sardely 
z Collioure, nugát z Montélimaru, syry 
z Auvergne, Saint-Nectaire či Meaux, 
slimáky z Burgundska, pastilky z Vichy, 
anízky z Flavigny či lekvár z lupienkov 
ruží z Provins. Alej aj bájky zo Château-

-Thierry, cínoví vojačikovia z Compiègne 
či hlúposti z Cambrai. Najkrajšia modrá, 
ktorú treba hľadať v katedrále v Chartres. 

„V stredoveku sa modrá stáva kráľovskou 
farbou, farbou konzervativizmu, neskôr 
kráľovskou farbou. Modrá farba je zo 
všetkých farieb moja najmilšia. A modrá 
v katedrále v Chartres je jednou z najkraj-
ších vecí, akú som mala možnosť vidieť.“ 
Francúzsko je mnoho odtieňov a podôb 
modrej – polnočná modrá je farbou atra-
mentu môjho plniaceho pera.  
Francúzsko je pre mňa parfum od Her-
mès a parfum od Diora. Červený rúž. 
Francúzsko sú zámocké záhrady, kde nie 
je dovolené nič, azda len pétanque kdesi 
na okraji, ale aj lúky, kde je dovolené 
všetko. Rieky, s ktorými Francúzi vedia 
dokonale splynúť v objatí. Chatou 
s ostrovom impresionistov, kam ma vzal 
maliar, ktorého obrazy sa mi vlastne 
nikdy nepáčili. Francúzsko sú nekoneč-
ne krásne cesty autom, kde tabule s kilo-
metrami uvádzajú vzdialenosti, čo sa 
ľuďom z malej krajiny uprostred Európy 
škodoradostne vysmievajú. Francúzsko 
sú slzy, ktoré mi vyhŕknu, keď sa krajine 
a ľuďom v nej stane niečo príšerné. Fran-
cúzsko, to je noc v cudzom hoteli 
v Pontaillac, kde ma hladí posteľná bieli-
zeň a kde sa dookola pýtam, prečo, prečo 
tu vlastne nie si so mnou? 
Francúzsko sú stovky kníh, ktoré asi 
nestihnem prečítať, a filmov, ktoré mám 
odložené nielen v srdci. Nespočetne veľa 
šansónov, ktorým kraľuje pár mužov 
a jedna žena, a slová ktorých ma naučili 
aspoň trošku rozumieť tomuto krásnemu 
jazyku.  
Francúzsko je pláž v Normandii na jeseň. 
Alebo v skorú jar? Vietor, muž, žena 

a pes. Kniha o Mont Saint-Michele. Sta-
rožitníctvo v Mortagne-au-Perche, odtiaľ 
mám padlého anjela bez krídel, tmavo-
vlasého dospelého fešáka, ktorý sa vôbec 
netvári sväto. Kašmírové pulóvre a hod-
vábne šaty, ktoré ma naučili Francúzky 
nosiť aj v zime. Francúzsko je Champag-
ne Barbier v Pévy, kde uprostred nekon-
čiacich viníc vyrába rodina mojej 
kamarátky už mnohé desaťročia šam-
panské. Skvelé. Nepijem alkohol, ale tá 
sladkastá vôňa neskorého leta mi šumí 
v nose ako krásna spomienka. A ďakujem 
Márii Danthine Dopjerovej za knižku, 
ktorá prebúdza vône.
✒ Andrea Puková

Sonda do každodenného 
života v Podpoľaní 
19. storočia 
Ján Golian: Život ľudu detvianskýho. 
Historicko-demografická a kultúrna 
sonda do každodenného života 
na Podpoľaní v dlhom 19. storočí 
Ružomberok: Society for Human 
Studies, 2019  

Historická demografia môže na prvý 
pohľad pôsobiť ako jedna z tých nudnej-
ších historických disciplín. Dáta 
obsiahnuté v tisícoch strán matrík síce 
ponúkajú úžasný korpus údajov na 
vyhodnotenie, zároveň v nich však nie sú 
bezprostredne hmatateľné jedinečné 
príbehy dávnych predkov. Tie, ktoré sú 
korením dejín a vďaka ktorým minulosť 
fascinuje. Ako však dokazuje monografia 
Život ľudu detvianskýho Jána Goliana, 
ak je historik dostatočne zručný a dokáže 
tento set dát preniesť do dobového kon-
textu, otvorí sa pred ním (a pred čitate-
ľom) komplexný obraz spoločnosti aj 
zaujímavé príbehy jednotlivcov. Parafrá-
zujúc francúzskeho historika Pierra Gou-
berta, ktorého výrok Golian priamo cituje, 
spočiatku nudná práca sa zrazu stane 
zaujímavou, keďže nielenže spoznáte 
každého v dedine, ale dokonca o nich 
napokon viete viac, než vedeli oni sami. 
V prípade recenzovaného titulu sa čitateľ 
ponorí do príbehu obyvateľov regiónu 
Podpoľanie v období, ktoré sa zvykne 
označovať ako „dlhé“ 19. storočie, teda od 
80. rokov osemnásteho storočia po vznik 
ČSR na počiatku 20. rokov dvadsiateho 
storočia. Široký diapazón tém, ktorým je 
v knihe venovaná pozornosť, ponúka 
naozaj fascinujúcu sondu, vďaka ktorej sa 
čitateľ dozvie mnohé o charaktere každo-
denného života. 
Akým spôsobom prebiehali zásnuby, 
kedy sa najčastejšie konali svadby? Aké 
boli regionálne zvyky spojené 

s príchodom dieťaťa na svet a ktoré mená 
patrili medzi najfrekventovanejšie? To je 
len zlomok otázok, na ktoré autor podáva 
fundovanú, ale zároveň čitateľsky pútavú 
odpoveď. Osobne veľmi oceňujem  
oddiel venovaný reflexii detvianskeho 
ľudu očami dobových aktérov. Otázka 
vytvárania špecifických archetypov 
v podmienkach Podpoľania 19. storočia je 
bezpochyby cenným príspevkom do 
problematiky vytvárania sociálnej reality. 
Nielen táto jedna kapitola, ale celý 
autorov výskum bol realizovaný inter-
disciplinárne, čo je nutné vnímať ako 
veľký benefit. Práve etnografické metódy 
a východiská kultúrnej antropológie 
či dejín kultúry a mentalít sú neoceniteľ-
ným vkladom, ktorý umožňuje priniesť 
v knihe spomínaný komplexný obraz. 
Kniha si bezpochyby zaslúži prívlastok 
vedecká; Ján Golian analyzoval enormný 
korpus historických dokumentov a jeho 
závery sú výsledkom dlhoročnej, poctivej 
a miestami až mravčej práce. Na druhej 
strane, odborný charakter nijako neuberá 
literárnej ľahkosti a titul tak uspokojí  
ako akademickú obec, tak aj nadšených 
laikov. 
✒ Oliver Zajac

Ako písať recenzie
Pavel Malovič: Exkluzívne texty 
o knihách a hudbe 
Bratislava: Dr. Horák, 2020

Pavel Malovič je športový lekár, pesnič-
kár a publicista. Verejnosť ho môže 
poznať ako autora odborných populari-
začných kníh Bežec a zranenia (Geva, 
2019) či Ako si udržať mladosť (Haxx, 
2015), ale aj ako básnika (naposledy Tvar 
mojej tváre, F. R. & G., 2017). Jeho naj-
novšia kniha je výberom z publicistiky 
zameranej na hudbu a literatúru, ktorú 
uverejňoval v rôznych novinách a časopi-
soch za ostatných dvadsať rokov. Je to 
úctyhodná kolekcia, ktorá obsahuje vyše 
250 recenzií, rozdelených do piatich 
kapitol: Svetové hudobné albumy, České 
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a slovenské hudobné albumy, Koncerty, 
Pôvodná slovenská literatúra a Svetová 
literatúra. Samotná kniha má 270 strán 
a ak by to čitateľovi bolo málo, obsahuje 
aj priložené hudobné CD.
Výber odráža jeho osobný vkus a ten for-
movali (ako sám spomína v doslove) šesť-
desiate a sedemdesiate roky, keď ako 
študent či amatérsky muzikant nasával to 
najlepšie, čo na vtedajšej nezávislej 
hudobnej scéne vznikalo. Takže rock, jazz 
a najmä pesničkári, nazývaní aj folkeri. 
V množstve recenzií zaslúžene vedie Bob 
Dylan, ktorý sa ich dočkal sedem, nasle-
duje Leonard Cohen, členovia CSN&Y, 
džezová klaviristka a speváčka Diana 
Krall, Vladimír Mišík, Miles Davis, členo-
via The Beatles, Peter Lipa, Andrej Šeban 
a ďalší; ich zoznam by bol dlhší ako táto 
recenzia. Z literatúry sú to knihy o hudbe 
a autori, ktorí majú blízko k hudbe, 
potom americkí beatnici, Boris Filan, 
Ivan Štrpka či Peter Remiš, Miloš Janou-
šek, ale aj Ivan Kadlečík, Charles 
Bukowski a ďalší. Zväčša ide o umelcov, 
ktorých tvorbu preveril čas, autor sa  
však nevracia do minulosti, ale všíma si 
najmä ich aktuálnu tvorbu.
Vo svetovej aj v slovenskej literatúre 
máme plno lekárov, ktorí sa venovali 
písaniu: Čechov, Bulgakov, A. C. Doyle, 
Schiller, zo slovenských Kukučín,  
Jégé, Makovický, Pavol Strauss, Ján 
Stacho či Peter Belan. Takýmto autorom 
je aj MUDr. Pavel Malovič. Lieči, popri-
tom píše (alebo muzicíruje) a do jeho 
písania akoby preniklo čosi z lekárskej 
praxe – jeho recenzie sú presné a úsporné, 
postavené na faktoch a súvislostiach, 
často cituje či odkazuje na iné podobné 
diela, prípadne porovnáva s predchádza-
júcou umelcovou tvorbou. Nie je to 

„dojmológia“ alebo prázdne fantazírova-
nie, pretože nie je nič horšie, ako lekár, 
ktorý tára a nelieči, ktorý diagnózu len 
tuší a pomenovať ju nevie. Zatiaľ čo veľa 
iných autorov recenzií začína zdĺhavo 
a rozvláčne, potrebujú čosi ako úvod, aby 
sa odrazili a rozpísali, on ide priamo 
k veci; už prvá veta každej recenzie je zba-
vená akéhokoľvek balastu a presne 
pomenuje, o kom a čom budú 

nasledujúce riadky. K čitateľovi pristupu-
je ako k zasvätenému a seberovnému, 
ráta s tým, že ak niekto začne čítať 
hudobnú či knižnú recenziu, je to človek, 
ktorý má na to dôvod, prinajmenšom 
aspoň trocha pozná tvorbu či osobnosť 
umelca, prípadne má o ňu záujem a túži 
sa o ňom dozvedieť viac. 
Keď sa do Malovičovej zbierky recenzií 
začítate na ktoromkoľvek mieste (čo je 
výhoda takéhoto výberu), pochopíte, 
prečo píše tak hutne: do obmedzeného 
rozsahu chce toho dostať čo najviac. Netr-
pí problémom, o čom písať, ale o čom 
nepísať, pretože o každom umelcovi 
a jeho tvorbe vie toľko, že by mu to 
v mnohých prípadoch vystačilo na celú 
knihu. Jeho erudícia a rozhľad sú 
obdivuhodné a nie sú to vedomosti nado-
budnuté z wikipédie – všetky sú poctivo 
načítané, napočúvané, zbierané dlhé 
roky, dokonca postavené aj na osobnej 
známosti. Malovič má rád umelcov, 
o ktorých píše, jeho recenzie sú láskavé 
a ak kritizuje, tak s citom a pochopením. 
Rovnako sa správa aj k čitateľovi: nevyvy-
šuje sa nad neho ani sa nepredvádza 
svojimi vedomosťami. Mám pocit, že 
jediný dôvod, pre ktorý svoje recenzie 
píše, je, aby sa s inými (kamarátmi, fanú-
šikmi) podelil o svoj zážitok z nového 
diela, aby ich upozornil, že na svete pri-
budlo čosi nové, zaujímavé a krásne.
Pekným darčekom pre čitateľov je CD pri-
ložené ku knihe. Tento staromódny nosič 
(kto už dnes počúva CD?) obsahuje 17 pes-
ničiek od interpretov, ktorých Malovič 
recenzoval: Hammel, Homolová, Archív-
ny chlapec, Soňa Horňáková, Slniečko, 
Hradišťan, Miloš Janoušek a Jednofázové 
kvasenie, Ghymes, Zuzana Navarová 
a pod. Je to vydarený výber a ľudí, ktorí 
tento pesničkársky žáner príliš nepočú-
vajú, až prekvapuje, aká skvelá hudba na 
Slovensku (a v Čechách) vzniká.
Napriek tomu, že vydavateľstvo Dr. Horák 
sa zameriava predovšetkým na hudobné 
nosiče, kniha je pripravená profesionálne. 
Nenašiel som v nej žiadnu chybu, má 
predhovor aj doslov, pekný minimalistic-
ký dizajn a mám len jedinú výhradu: je 
škoda, že tvorcovia nepoužili ako ilustrá-
cie obaly albumov a kníh, o ktorých autor 
píše. Bola by to šanca zaujať viac čitateľov 
a zároveň aj vizuálne narušiť textovú 
jednoliatosť.
Niekomu môže pripadať zbytočné vydá-
vať knihu už uverejnených a navyše aj 
neaktuálnych recenzií. Pre milovníkov 
hudby a literatúry však môže byť príruč-
kou až encyklopedických informácií 
o vybraných hudobníkoch a spisovate-
ľoch za posledných dvadsať rokov. Je 
v nej odtlačený vkusový kód jednej gene-
rácie a zmapované to najlepšie, čo prinie-
sol začiatok milénia. V Malovičovom 
podaní je to nielen poučné, ale aj vzrušu-
júce čítanie. Pre iných čitateľov, 

napríklad študentov žurnalistiky, kultu-
rológie či iných príbuzných oborov,  
môže Malovičova kniha slúžiť aj ako 
učebnica, ako správne a najmä čitateľsky 
príťažlivo písať recenzie.
✒ Dušan Taragel

Nerobím z vás klaunov
Richard Brenkuš: Satamaranga 
Žilina: Artis Omnis, 2020

Korupcia, rozkrádanie, politické intrigy 
a zavádzajúca propaganda… Je čas na 
zmenu. Takú, ktorá zatrasie celým sve-
tom a nastolí nový globálny poriadok pod 
heslom Satamaranga. Nie však úplne.
Richard Brenkuš predstavuje svoju novú 
knihu s tajomným názvom, v ktorej 
ponúka predstavu o tom, ako by mohol 
vyzerať svet, keby politickú revolúciu 
neviedli manifesty, ale jedna spočiatku 
neškodne vyzerajúca mobilná aplikácia.
Brenkušova celosvetová revolúcia sa 
začína v obývačke s jedným párom a jed-
ným veľmi osobným konfliktom, na ktorý 
si však o nejakých sto strán čitateľ ledva 
spomenie. V tom spočíva hlavný problém 
knihy.
Satamaranga osciluje medzi politickým 
trilerom a spoločenskou víziou v príbe-
hoch deviatich postáv, ktoré sú preplete-
né do jedného naratívu.
Na podanie vízie o svete zmietanom revo-
lúciou je to výborný princíp, ktorý má 
potenciál vziať čitateľa na divokú jazdu 
cez perspektívy, emócie a názory viace-
rých aktérov z rôznych kultúr a rôzneho 
pozadia. Brenkuš ho však využíva iba 
na polovicu. Niektoré postavy vyznievajú 
presvedčivo a skutočne, zatiaľ čo iné 
o poznanie menej. Každá z postáv, bez 
ohľadu na kultúrne či profesijné pozadie, 
skĺzava do spoločenských analýz a tech-
nických vysvetľovaní. Pri postavách 
vedcov a technikov to je príjemné dokres-
lenie, iní hrdinovia sa však často stávajú 
obeťou autorovho jazyka. Technické 
detaily, pojmy, krátke a úsečné vety, ktoré 
občas fungujú pre budovanie napätia, 
občas vyrušujú.
Princíp striedania postáv narúša jednak 
výber postáv, ktoré spolu súvisia často iba 
okrajovo, ale majú veľký význam pre 
posunutie celého naratívu. Rovnako aj 
vystriedanie rozprávača z prvej osoby 
na tretiu v dvoch kapitolách — napriek 
drobným psychologickým sondám 
pôsobí dvojica postáv skôr ako kulisa než 
samostatne rozmýšľajúca osoba.
Všetko podlieha autorovmu modelu 
budúcnosti. Autor sa preto vyhýba lacnej 
citovej manipulácii (až na drobné výnim-
ky), ku ktorej v podobných knihách 
dochádza. Prepracovanejšie postavy tým 
však oberá o možnosť dostať sa viac 
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„pod kožu”. Ich osobné konflikty sa menia 
na politicko-spoločenské a ich názory 
sa formujú na základe diania na uliciach 
a nie v ich obyčajnej obývačke.
Uzatváranie individuálnych príbehov 
v nasledujúcich kapitolách a z inej 
perspektívy je výborná hra s konaním 
jednotlivca a následkami v spoločnosti, 
ale prvok rýchlo zapadne medzi zvyšok 
textu a prináša už iba málo nového.
Podobne je na tom aj práca s reáliami, 
ktorá sa drží celého textu a zo začiatku 
pôsobí osviežujúco. Brenkuš však pred-
stavuje stále nové a nové alternatívy 
reálnych krajín a ľudí, no sú bez väčších 
prekvapení, a zabúda na tie, ktoré na 
začiatku upútali.
Dobrý úmysel, temné stránky utópie 
a obrovský potenciál čohosi takého všed-
ného ako mobilná aplikácia, nie sú vo 
svetovej literatúre ktovieako objavené, 
ale tie nerobia knihu Satamaranga výni-
močnou. Jej skutočná sila spočíva 
v kultúrnej príbuznosti a v tom, že autor 
rešpektuje informovanosť čitateľa 
a predostiera mu premyslený a takmer 
uveriteľný model toho, ako by vyzerala 
skutočná inforevolúcia. 
✒ Martin Hatala

6 rokov slovenskej  
architektúry 
v 6 centimetroch 
Henrieta Moravčíková a kol.: Ročenka 
slovenskej architektúry 2018/2019 
Bratislava: Slovart, 2020 

Vyšla tretia ročenka slovenskej architek-
túry. Mohli by sme ich pokojne premeno-
vať na dvojročenky, keďže každé vydanie 
má ambíciu zachytiť „to najlepšie“ 
z produkcie za dva roky. Touto formou už 
teda máme zmapované roky 2014 – 2019. 
V knižnici zaberú šesť centimetrov 
hrúbky. Príjemný dizajn a rozmer je nao-
zaj nadčasovým a nenáročným základom 
knižnice pre mnohé potenciálne cieľové 

skupiny – odborníkov, minimalistov, štu-
dentov aj odberateľov lifestylových časo-
pisov. Predstavuje niečo medzi. Niečo 
trvalejšie ako časopis módnych trendov 
v architektúre, ale zároveň oddychovejšie 
ako vedecká encyklopédia.
Takýto formát svoje miesto na trhu určite 
má: je to istá forma propagácie kvality, 
predstavuje možnosť rýchlo siahnuť 
po erudovanej „definícii“ súčasnej slo-
venskej architektúry bez rizika šliapnutia 
vedľa. Existuje však aj architektúra mimo 
ročenky, žijúca svoj život medzi jej riad-
kami. Na Slovensku momentálne eviduje-
me 1 831 autorizovaných architektov. 
Ročenka textom a obrazom približuje 21 
realizácií. Konkurencia je teda veľká 
a prax architektúry je nemilosrdne súťa-
živá. O „najlepšom“ sa však nedá rozhod-
núť porovnaním rovnakých parametrov 
ako napríklad pri behu na 100 metrov. 
Športové paralely uvádzajú autori v úvod-
níku Ročenky 2016/2017. Ročenkové texty 
sú celkovo štýlovo vyvážené a pomerne 
husto prešpikované spoločenskými meta-
forami a odkazmi na ikonické diela teórie 
architektúry a iných umení. 
Kvalitu najlepšieho nezaručí ani počet 
zastavaných metrov štvorcových, ani 
rýchlosť získania stavebného povolenia. 
Garantuje ju autor výberu, v tomto prípa-
de je ním inštitúcia Slovenská akadémia 
vied, zastúpená pracovníkmi a pracov-
níčkami Oddelenia architektúry pod 
vedením Henriety Moravčíkovej. Ambí-
ciu tohto mapovacieho projektu si 
zadefinovali ako približovanie spektra 
architektonického myslenia, typologickej 
štruktúry aj topografie slovenského archi-
tektonického územia. Súčasťou ročeniek 
je aj súhrn najvýznamnejších podujatí, 
ocenení a publikácií z oblasti architektú-
ry. Vidieť pri sebe tieto zväčša izolované 
dáta z jednotlivých súťaží a realizovaných 
výstav je poučné a prácou nezávislej 
výskumnej inštitúcie je zbierať, popisovať 
a hodnotiť. Ešte väčšiu nezávislosť sľubu-
je angažovanosť zahraničných autorov 
reflexií, ktorí nemajú so žiadnym z „naj-
lepších“ previazané rodinno-pracovné 
vzťahy. V poslednej ročenke ponúka 
Matthias Boeckl, profesor na Akadémii 

výtvarných umení vo Viedni, reflexiu 
z perspektívy zahraničného pozorovateľa. 
Jeho text vysvetľuje práve spomínanú 
šírku celej disciplíny a pozadie našich 
posledných „top 21“.
Nezávislosť a akademický nadhľad by 
malo byť to, čo odlišuje tieto publikácie 
od rôznorodých súťaží, kde svoje záujmy 
môžu pretláčať aj komerčné skupiny. 
V živote však existuje všetko pomiešané 
pohromade a na malej slovenskej scéne 
určite vo väčšej miere ako v Rakúsku. 
Ročenka sa chváli „celostným a pritom 
štruktúrovaným obrazom súčasnej archi-
tektúry“. Mohli by sme zvoliť jemnejší 
jazyk aj ambície a poukazovať skôr na 
vybrané pozitívne výsledky. Za stavom 
slovenskej architektúry totiž nepochybne 
stojí celý rad ďalších odborníkov a profe-
sií, ktoré to na titulné stránky výberov 
nedotiahnu a nemusí to byť nutne „zlé“. 
Súťaženie a výbery v komplexných 
disciplínach ako architektúra a umenie 
vždy predstavujú istú formu spoločenskej 
diskusie. Tak chápem aj tento príspevok 
súboru diel, ktoré si zaslúžia určitú pečať 
kvality. Mal by slúžiť nie na normatívne 
oddeľovanie dobra od zla (kto sa neobjaví 
v ročenke je nikto), ale práve na inšpirá-
ciu a povzbudenie k hľadaniu dobrých, 
funkčných a vizuálne pútavých riešení. 
Pripomínať, že každé vydarené dielo 
architektúry je originálne svojím kontex-
tom, zámerom, objemom, a že ideálnym 
spoločným cieľom je, aby centimetre 
pribúdali. 
✒ Zuzana Duchová

Nebeské divadlo 
detskými očami 
Zuzana Dušičková:  
Timo a hviezdna obloha 
Bratislava: Zum Zum production, 2020 

Na Slovenskom knižnom trhu sa začínajú 
v posledných rokoch presadzovať aj 
menšie vydavateľstvá, ktoré dávajú mož-
nosť vyniknúť nováčikom či titulom, 
ktoré neriešia práve mainstreamové témy, 
ako napríklad výchova detí, zločin či 
ľúbostné avantúry. Jedným z nich je aj 
Zum Zum production, ktoré vedie Zuzana 
Dušičková, najnovšie aj autorka vlastnej 
knihy pre deti Timo a hviezdna obloha.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide 
o akési voľné pokračovanie úspešnej 
dilógie Ľubice Bátoryovej Pes Timo a dok-
tor Hafbolíto, Pes Timo a fučivírus, ale ide 
iba o zhodu mien hlavných psích predsta-
viteľov. Možno je to náhoda, možno 
zámer, možno trochu nešťastné načaso-
vanie vydania. Dušičková však hovorí 
o svojom netypickom huňatom pudlíkovi, 
ktorému túto knihu venovala.
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Hlavnou postavou je psík Timo, ktorý žije 
s rodinou vo veľkom meste. Už tu ho zaujmú 
hviezdy a Mesiac, ktoré môže pozorovať 
iba na okraji obce, kde svieti menej poulič-
ných lámp. Keď sa rodina vyberie na dovo-
lenku do hôr, jeho pohľad na nočnú oblohu 
sa zmení, a to predovšetkým vďaka múdre-
mu a vzdelanému netopierovi Štrubikovi. 
Ten mu prezradí viac o hviezdach, súhvez-
diach i dianí vo vesmíre. A tak, keď sa vráti 
náš hlavný hrdina naspäť do mesta, jeho 
nová záľuba sa stane dôvodom, prečo celá 
rodina na chvíľu zabudne na uponáhľaný štýl 
života a začne si vychutnávať krásy nebeské-
ho divadla okolo nich.
Autorkin jazyk je hravý a detský, rada využíva 
hovorový štýl, ktorý je blízky detskému  
svetu: „Timo bol beťár. Na prechádzke bol 
väčšinou pustený navoľno, takže stále čuchal 
a niečo hľadal.“ Jej rozprávačský talent je 
natoľko vybrúsený, že okamžite poskytuje 
presný obraz magického miesta, kde sa člo-
vek a pes nachádzajú: „Timove labky sa zabá-
rali do mäkkého machu a nad ním žiarili 
hviezdy, ktoré striebristým leskom príjemne 
osvetľovali čistinku.“ Dalo by sa vytknúť, že 
Dušičková nedodržiava dejovú postupnosť – 
jeden večer vyjadrený na jednej strane vzápä-
tí strieda ďalší večer na druhej strane, avšak 
bez úvodného slova. A tak sa po prečítaní 
troch strán občas strácame, lebo vlastne prej-
deme tri dni, čo sa však dozvieme iba z roz-
hovoru dvoch zvieracích kamarátov. Určite 
by nebolo na škodu, ak by sa čitateľ niečo 
dozvedel o tom, čo Timo robí cez deň, prí-
padne, aké príbehy zažije. Tak by mohla byť 
kniha dlhšia a poskytovala by priestor pre 
ďalšie zaujímavé dobrodružstvá. Pre detské-
ho čitateľa sú však takéto „malichernosti“ 
nepodstatné – to hlavné sa odohráva večer 
na oblohe.
O ilustrácie sa postarala Adela Režná, ktorá 
už ilustrovala aj napísala viacero knižných 
titulov. V knihe o pozorovaní nočnej oblohy 
je jasné, že do popredia sa dostanú zväčša 
tmavé farby, čo však pochmúrnu atmosféru 
nevyvoláva. Naopak, jej hviezdy na modro-

-čiernej oblohe žiaria, Mesiac sa majestátne 
vznáša nad temným lesom a ani malý 
netopier sa v tejto scenérii nestráca. Tam, 
kde sa začína tma, ožíva jej farebný a detsky 
úprimný svet. Na knižku sa pozerá naozaj 

dobre, aj keď si text nečítame. Jedinou výčit-
kou je azda nakreslená borovica v úvode 
knihy, ktorá keby nemala šišky, tak je to krás-
na lipa ako vyšitá. To deti dosť mätie, inak 
sú jej obrázky ovečko-pudlíka, milého 
netopiera s obrovskými očiskami a malými 
prstíčkami čarovné.
Kniha nie je v žiadnom prípade astronomic-
kou príručkou, nevysvetľuje všetky javy 
na hviezdnej oblohe ani nepomenúva viac 
ako dve-tri súhvezdia: „To je Polárka, aj keď 
sova Ester jej hovorí Severka. Táto žiarivá 
hviezda ukazuje vždy na sever. Ak by si bol 
moreplavcom, využíval by si jej služby  
dosť často.“ Kniha sa usiluje zapáliť v čitate-
ľovi akúsi iskričku túžby po odhaľovaní krás 
toho, čo sa deje každú noc nad našimi 
hlavami. Odbornú stránku autorka konzulto-
vala s astronómom Marekom Husárikom, 
a tak by trošku viac faktov, či už priamo 
zakomponovaných v texte, alebo v závere ako 
samostatná príloha, nemuseli byť zlou voľ-
bou. Takto je to milá detská knižka, ktorou 
rozhodne nič nepokazíte, no ak chcete vedieť 
niečo viac, musíte siahnuť už po inej, odbor-
nejšej literatúre.
✒ Ivana Mičuchová
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Zapojte svoju školu do zaujímavej stredoškolskej súťaže.
Stačí, ak napíšete krátku esej na niektorú z trojice myšlienok
spisovateľa Jána Johanidesa.

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.

Esej Jána Johanidesa
Pravidlá:

• úvodným mottom eseje musí byť niektorá z vyššie
uvedených myšlienok

• rozsah eseje by nemal presiahnuť 3 normostrany,
čiže 5200 znakov vrátane medzier

• do súťaže sa môže prihlásiť každý stredoškolák
či stredoškoláčka z ktorejkoľvek školy na Slovensku

• každá 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

• súťaž začala 11. januára 2021
• eseje treba zaslať najneskôr do 15. marca 2021

na emailovú adresu: esej.johanides@litcentrum.sk

Výsledky súťaže budú vyhlásené v apríli 2021. Presný
termín bude upresnený podľa aktuálnej pandemickej
situácie. Slávnostné odovzdávanie cien bude spojené
s hodnotením ocenených prác a workshopom.

Víťazná esej bude publikovaná v časopise Knižná revue
a honorovaná sumou 100 eur.

litcentrum.sk/clanok/slobodny-literarny-priestor-na-
vyjadrenie-vlastneho-nazoru

JE TVOJIM SLOVÁM DOMA

je tradičný a pritom
moderný časopis pre deti prvého
stupňa základných škôl, ich rodičov,
pedagógov a knihovníkoch.
Tento umeleckýmesačník prináša kvalitnú
detskú literatúru najlepších slovenských
autorov a objavuje mladé talenty.
Špičková grafická úprava a ilustrácie formujú
estetický vkus a poskytujú prehľad o najlepších
súčasných aj klasických ilustrátoroch pre deti.
Okrem autorských rozprávok a poézie v ňom
nájdete zábavnú dvojstranu Jožka Mrkvičku,
literárne potulky spisovateľov po Slovensku,
ekologickú rubriku Deti v zelenom či 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 scenárMarek 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
Časopis Slniečko vydáva Literárne
informačné centrum.



Milí knihomoli,

viete si predstaviť svet bez dobrej knižky? My veru nie. A aby knižný svet 
neprišiel ani o jednu knihu, rozhodli sme sa podporiť malé kníhkupectvá, 
ktoré v tejto chvíli musia byť zatvorené. Nezvládneme to však bez 
pomoci vás, vášnivých čitateľov.

Ak nakúpite knižky cez spolocne.martinus.sk, môžete vašu objednávku 
navýšiť o 7%, my pridáme ďalších 7% a celú sumu pošleme vami 
vybranému kníhkupectvu alebo do Združenia vydavateľov a kníhkupcov, 
ktoré ju prerozdelí medzi všetky zapojené kníhkupectvá na Slovensku.

Spája nás láska ku knihám a veríme, že spoločne túto situáciu
zvládneme. ♥

Všetky potrebné informácie nájdete na spolocne.martinus.sk.

Ďakujeme! :-)

                                                                   Váš Martinus

Spoločne pre knihy

Podporme spolu 
knižný svet




