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Milé čitateľky, milí čitatelia!
A je to tu – mesiac knihy!
Na vesmírnej obálke marcového
čísla Knižnej revue sa Mesiac
dokonca odráža od priezoru
kozmonautovej helmy v diele
Matúša Maťátka. Aké knihy si našli
a nájdu pevné miesto na Zemi?
Mesiac knihy, ktorá k nám raz
priputuje. Kde inde nájdeme
potenciálnych spisovateľov/spiso
vateľky ako v zborníkoch súťaží?
Fantázia 2020, päťstostranový
zborník zo súťažných textov
Martinus Ceny Fantázie, opäť
ponúka širokú škálu nápaditosti
(unesená siréna, elektrická
temnota Margity Svätej/Besnej,
virtuálna hra ako nástroj uzdrave
nia). Vstúpili sme do tohto sveta
so zatajeným dychom.
Mesiac knihy, ktorá naň letela už
dávno pred Verneom. Neuveriteľ
ne nevšedná Reussova Hviezdove
da, zabudnutá na celých
stodvadsaťosem rokov po svojom
dopísaní, sa po ďalších tridsiatich
piatich rokoch dočkala druhého
vydania. Marek Čabák ho komen
tuje s chuťou oduševneného
fanúšika astronómie.
Mesiac knihy, ktorá zažala plameň
či oslobodzovala myslenie. Leonar
dovi Cohenovi vyšli v slovenčine
krátko po sebe dve knihy. Plameň
je autorovým básnickým testa
mentom, kým Nádherní porazení
nezadržateľnou prózou, ktorou
preteká sexuálna a náboženská
extáza.
Mesiac knihy, ktorá konečne prišla.
Slovenský preklad Melanchólie
vzdoru nadchol Veroniku Šikulovú,
ktorá si s ním zatancovala melan
cholické uhorské tango. Spoznali
sme i semifinalistov Ceny Anasoft
litera 2021 – recenzný blok otvára
me recenziami na dve nominované
knihy – Na okraji mojej hory
a Záchrana sveta podľa G.
Tento marec si zapamätáme i ako
mesiac veľkej zmeny. Miroslava
Vallová, riaditeľka LIC, po krásnom
a horlivom deväťročnom pôsobení
odchádza. Nelúči sa s vami
vo svojom príhovore na s. 4.
Smelo do čítania.
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Viem, trochu som sa zasnívala…
Knihy a čítanie. Nádherná vášeň, ale aj konkrétny
nástroj ekonomického rastu a rozvoja modernej demo
kracie, kultúrna činnosť, ktorej znalosť či neznalosť
podmieňuje všetko ostatné. Obrysy týchto súvislostí sa
v posledných dňoch vynárajú zreteľnejšie možno preto,
že vďaka neobmedzenej slobode pandémie posúvať
a rušiť životné okolnosti a výsledky našich snažení si
vyhlásenie výsledkov ceny René Anasoft litera gymna
zistov 2020 našlo svoj termín až v poslednom marcovom
týždni. Máme radi cenu René, je to živý projekt a školy
oň majú záujem. Keby veci fungovali, ako majú, dal
by sa rozšíriť aj na základné školy. Dostala sa mi totiž
do rúk skvelá kniha, na prvý pohľad podobná katalógu,
no len na prvý. Je to výstup z talianskeho projektu
spolupráce medzi školami, knižnicami, vydavateľmi,
kultúrnymi asociáciami. V niečom sa na cenu René
podobá, tiež je to ocenenie a žiaci základných škôl si
tiež vyberajú z piatich kníh ako v René, no v skutočnosti
je v hre tých kníh až dvadsaťpäť, lebo sa rozhoduje
v piatich vekových kategóriách, čo je pri základnej škole
nevyhnutné. Výstupom celého projektu je spomínaná
kniha, ktorá z každého diela prináša kompletný materiál
pre prácu učiteľov aj knihovníkov. Knihu následne
zadarmo distribuujú aj do škôl a knižníc, ktoré sa na
projekte priamo nezúčastnili. Výberom dvadsiatich
piatich titulov je poverená porota zložená zo zástupcov
celého knižného reťazca. A tu sa dostávame ku kľúčovej
charakteristike, pre ktorú ma projekt tak zaujal. A opäť
je tu podobnosť s projektom René. Jeho cieľom je, aby
sme študentov kontaminovali ozajstnou literatúrou
a aby sme z cesty k tejto kontaminácii vyzametali čo
najviac kamienkov. Taliansky projekt s krásnym viacvýz
namovým názvom proklamuje úsilie vyhnúť sa za každú
cenu pedagogizovaniu, mienkotvornej manipulácii,
prvoplánovému interpretizovaniu. Dáva si za cieľ ponúk
nuť deťom slobodu výberu lásky ku knihe.
Viem, trochu som sa na rozlúčku zasnívala. Povedala
som však, keby veci fungovali… keby fungovala spolu
práca medzi rezortmi, keby vznikla fungujúca nadre
zortná koncepcia zvyšovania čítanosti… Potešilo ma,
že jedným z hlavných hráčov a napokon aj vydavateľom
knihy – výstupu projektu, je kultúrna asociácia Hamelin,
ktorá bola jedným z našich partnerov v európskom
projekte Transbook. Kruh sa uzatvára.
Milí čitatelia Knižnej revue, nelúčim sa, len som vás
chcela čo najsrdečnejšie pozdraviť vo chvíľach, keď
prichádza čas na bilanciu. Želám vám nádherné prežíva
nie knižnej vášne za každých okolností.

✒ Miroslava Vallová
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Aktuality

Dramaticky mladí 2021
Divadelný ústav vyhlásil už 13. ročník
súťaže Dramaticky mladí. Do súťaže
o najlepší pôvodný dramatický text sa
môžu zapojiť deti a mládež vo veku 9 – 18
rokov. Uzávierka je 31. mája. Organizátori
súťaže tematicky reagujú na súčasnú
pandémiu mottom: Aj keď si doma, buď
svetový! „Aj táto súťaž môže byť čiastoč
ným rozptýlením pre deti a mladých,
ktorých pandémia a nemožnosť socializá
cie veľmi ťažko zasiahli. Jej motto záro
veň pripomína, že mladé autorky a mladí
autori sa vo svojej mysli môžu premiest
niť naozaj kamkoľvek a môžu pracovať
so svojou fantáziou,“ povedala koordiná
torka súťaže Lenka Čepková z Divadel
ného ústavu. (Bližšie informácie nájdete
na stránkach Divadelného ústavu Brati
slava: www.theatre.sk)

Pavol Rankov: Legenda
o języku (Legenda o jazyku)
Wroclaw: Książkowe Klimaty,
2020, (pl)
Preklad: Tomasz Grabiński

✒ red

Medziriadky do tucta
Je to opäť špeciálny, tentoraz „tuctový“
ročník. Medziriadky – platforma mladej
literatúry, vyzýva autorov vo veku od 10
do 26 rokov, aby sa zapojili do 12. ročníka
tejto literárnej súťaže. Odmenou pre
50 finalistov nebude diplom, ale príleži
tosť absolvovať letnú školu literatúry,
získať spätnú väzbu na svoje texty, mož
nosť stretnúť sa a diskutovať s literárnymi
hosťami. Jedného alebo dvoch z účastní
kov čaká odmena aj v podobe rezidenčné
ho pobytu organizovaného v spolupráci
s Divadlom Pôtoň. Do súťaže sa možno
prihlasovať prózou, poéziou i drámou.
Uzávierka je 2. apríla, pozvánku na letnú
školu dostanú finalisti do 10. júla.
(Podrobnosti o súťaži sú zverejnené na
stránke: www.medziriadky.sk)

Ivana Dobrakovová:
Anyák és kamionsofőrök
(Matky a kamionisti)
Budapešť: Typotex, 2020 (HU)
Preklad: Norbert György

✒ red

Komiksom k čítaniu
Mnohé knižnice napriek pandémii
nevzdávajú snahu vyjsť v ústrety malým
i veľkým čitateľom a v rámci Týždňa
slovenských knižníc pripravili rôzne
aktivity a online podujatia. Hornozem
plínska knižnica vo Vranove nad Topľou
pri tejto príležitosti nachystala vyhodno
tenie 8. ročníka nadregionálnej súťaže

Jana Bodnárová: A árvore
que veio de longe (O strome,
ktorý bol na ceste)
Ilustrácie: Bystrík Vančo
Cotia, São Paulo: Cajuína,
2020 (BR)
Preklad: Waldo Motta

Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu
2020. Súčasťou podujatia bol workshop
so spisovateľom a jazykovedcom
Petrom Karpinským. Hodnotil výtvarné
prevedenie i textovú časť takmer 99 prác
od vyše stovky žiakov v dvoch kategó
riách (6 – 13 rokov a 14 – 18 rokov). Vyhod
notenie cez online prenos sledovalo 30
detí vrátane ocenených žiakov. Vranovská
knižnica je jednou z prvých knižníc
na Slovensku, ktorá sa venuje komiksu
a tentoraz vydala aj zborník súťaže.

✒ red

Ján Ondruš: Przełykanie
włosa (Prehĺtanie vlasu)
Kołobrzeg: Biuro Literackie,
2021 (PL)
Preklad: Zbigniew Machej

Foto: Juraj Starovecký a FiFUK

Desiatka najlepších
Anasoft litera 2021
Sedem spisovateliek a traja spisovatelia tvoria desiatku
semifinalistov šestnásteho ročníka literárnej Ceny
Anasoft litera. Sú medzi nimi známe mená, ale aj dva
debuty (Lukáša Cabalu a Barbory Hrínovej). Päťčlenná
odborná porota mala pri hodnotení náročnú úlohu,
desať najlepších vyberala z produkcie až 165 knižných
titulov. A kvantita neznamená automaticky kvalitu.
Porota v zložení Radka Denemarková (česká spisovateľ
ka, literárna historička, scenáristka a prekladateľka),
Mária Ferenčuhová (poetka, prekladateľka, filmová
kritička a teoretička), Patrik Garaj (publicista a literárny
kritik), Rafał Majerek (poľský literárny vedec) a Marta
Součková (literárna vedkyňa) napokon vybrala túto
desiatku titulov zoradenú v abecednom poradí podľa
priezviska autora:

Lukáš Cabala: Satori v Trenčíne (Artforum, 2020)
Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G. (VSSS, 2020)
Ivana Gibová: Eklektik Bastard (Drewo a srd, 2020)
Barbora Hrínová: Jednorožce (Aspekt, 2020)
Jana Juráňová: Naničhodnica (Aspekt, 2020)
Laco Kerata: Na okraji mojej hory (KK Bagala, 2020)
Richard Pupala: Ženy aj muži, zvieratá (Lindeni, 2020)
Veronika Šikulová: Tremolo ostinato (Slovart, 2020)
Zuzana Šmatláková: Nič sa nestalo (Marenčin PT, 2020)
Alta Vášová: Odlety (Fragment, 2019)
Desiatka najlepších autorov a autoriek sa predstaví
počas multižánrového festivalu Litera fest, ktorý
by sa mal konať v júni v Bratislave. Organizátori ceny,
občianske združenie Ars_litera, pripravujú aj vyše
20 besied a autorských čítaní po Slovensku v rámci
projektu Anasoft litera uvádza a tiež ďalší ročník Ceny
René – Anasoft litera gymnazistov.
Porotu čaká ešte rozhodnutie o finálovej päťke, z ktorej
napokon vzíde víťaz tohtoročnej ceny. Autora alebo
autorku najlepšej knihy, ktorý/ktorá získa odmenu
10 000 €, vyhlásia v septembri. Generálnym partnerom
projektu je softvérová spoločnosť Anasoft.

✒ dan

Vo veku nedožitých 75 rokov zomrel
24. februára profesor Daniel Škoviera, klasický
filológ, neolatinista, prekladateľ z klasických
jazykov a vysokoškolský učiteľ.
„S Danielom Škovierom sa lúčia tri generácie
klasických filológov, ktoré vychoval. Bude
nám chýbať jeho odborná erudícia, humor,
veselá iskra v oku, ale hlavne ľudskosť
a úprimný záujem o človeka, pre neho také
typické,“ napísala Erika Juríková, vedúca
Katedry klasických jazykov Filozofickej fakul
ty Trnavskej univerzity v Trnave. Profesor
Škoviera dlhé roky viedol Katedru klasickej
a semitskej filológie na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave a v roku
1992 sa stal jedným zo zakladateľov obnovenej
Trnavskej univerzity a tamojšej Katedry
klasických jazykov.
Narodil sa vo východoslovenskej dedine
Mikulášová, v rodine gréckokatolíckeho farára,
čo neskôr ovplyvnilo aj jeho pracovný život.
Vyštudoval francúzštinu a latinčinu na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave a stal sa odborným asistentom
na vtedajšej Katedre klasickej a románskej
filológie. Vtedajší režim však nestrpel na mies
te vysokoškolského učiteľa praktizujúceho
kresťana, v roku 1979 bol presunutý na pozíciu
knihovníka do Kabinetu teórie a dejín žurna
listiky. K pedagogickej a vedeckej práci sa
naplno mohol vrátiť až o desať rokov neskôr,
po novembri 1989. Na svojej alma mater
bol profesorom a garantom odboru klasické
jazyky do roku 2018, o rok neskôr bol vymeno
vaný za emeritného profesora.
Bol pokračovateľom zakladateľa slovenskej
neolatinistiky Miloslava Okála. Dielu svojho
učiteľa venoval vysoko cenenú monografiu
Miloslav Okál. Prvý slovenský profesor klasickej
filológie (2014). Vo vedeckej a publikačnej práci
sa sústredil na antické diela a spisy kresťan
skej antiky aj na literárne pamiatky latinského
humanizmu a literárneho baroka. Vychoval
mnohých doktorandov, dnes úspešných
vedcov a pedagógov. Nielen akademickej obci
svojimi publikáciami predstavil aj niekoľko
dovtedy málo známych osobností akými boli
Leonard Stöckel, Ján Antoninus Košický,
Valentín Ecchius či Ján Kazi. Laickej verejnos
ti prístupným jazykom sprostredkoval niekto
ré kľúčové diela antickej gréckej a rímskej
literatúry, napríklad tvorbu rečníka Cicera,
historika Ammiana Marcellina, za ktorého
preklad získal cenu Jána Hollého, či životopis
ca Plutarcha, ale aj sv. Augustína, sv. Bazila
Veľkého a sv. Gregora z Nazianzu. Spolupraco
val aj na ekumenickom preklade Biblie, ktorý
vyšiel v roku 2008.
„V Danielovi Škovierovi strácame veľkého
človeka, múdreho, náročného, ale láskavého
učiteľa, vzácneho kolegu, výnimočného od
borníka, blízkeho priateľa,“ uviedla na svojej
stránke Filozofická fakulta UK v Bratislave.

Opustili nás

Daniel Škoviera zanechal tri
generácie klasických filológov

Daniel Škoviera

✒ dan
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Portrét

Básnik S
s hlavou
anjela

Lawrence Ferlinghetti (zľava) s Allenom Ginsbergom
v Londýne v roku 1965

Alena Smiešková (1966)
Vyštudovala anglický
jazyk a literatúru na
FiF UK v Bratislave, kde
v súčasnosti vyučuje
na katedre anglistiky
a amerikanistiky. Zaoberá
sa otázkami etnicity
a diverzity americkej
kultúry. Je autorkou
monografie: Mýtus.
Realita. Rozprávanie.
Prípad Philip Roth (2011).
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Hoci bol ovplyvnený tvorbou
beatnikov, ostal svojbytný,
netypický. Ako umelec, básnik
a výtvarník, vydavateľ
a kníhkupec sústredil všetku
svoju energiu, aby verejnosti
sprostredkoval rôzne jazyky
a slobodný spôsob umeleckého
vyjadrenia. Legendárny
Lawrence Ferlinghetti zomrel
vo veku nedožitých 102 rokov
22. februára 2021.
✒ Alena Smiešková

an Francisco leží na západnom pobreží USA, pri
bližne v rovnakej zemepisnej šírke ako Neapol,
má špecifickú polohu – rozprestiera sa v polkru
hu zálivu konfrontované s masou Pacifického oceánu
– aj preto je tu počasie premenlivejšie a často chlad
nejšie ako inde v Kalifornii. Miestni to radi ilustrujú
anekdotou o Markovi Twainovi, ktorý vyhlásil, že tu
prežil svoje najchladnejšie leto. San Francisco sa stalo
osudovým pre literárnu kariéru Marka Twaina, no
popri ňom sa v literárnych kruhoch spája aj s inými
vzájomne prepojenými kultúrnymi fenoménmi: san
franciskou básnickou renesanciou a beatnickým hnu
tím. Lawrence Ferlinghetti, ktorý sa do San Francisca
začiatkom 50. rokov presťahoval, je spojovacím člán
kom medzi oboma kultúrnymi situáciami. Vydavateľ
ský a marketingový projekt, ktorý založil a pomenoval
po slávnom filme Charlesa Chaplina City Lights, stojí
za zviditeľnením tvorby beatnikov aj mimo okruhu ich
vlastných literárnych priateľov.

Slávna udalosť
San Francisco bolo v polovici minulého storočia mie
stom inšpirácie, ale aj priestorom pre vyjadrenie ume
leckej rebélie voči americkému strednoprúdovému
konformizmu a vládnemu konzervativizmu. 7. októ
bra 1955 sa na čítaní poézie organizovanom v zná
mej Six Gallery stretli básnici z východného pobrežia
Allen Ginsberg a Gregory Corso s básnikmi Philipom
Lamantia, Philipom Whalenom a Gary Snyderom zo
západného pobrežia. Úvod patril uznávanému san
franciskému predstaviteľovi staršej generácie Ken
nethovi Rexrothovi. Počas večera zaznelo po prvýkrát
Ginsbergovo Kvílenie, víno priniesol Jack Kerouac
a v obecenstve sedel Lawrence Ferlinghetti – básnik,
maliar, vydavateľ a kníhkupec. Touto udalosťou sa
spečatil vznik národného umeleckého hnutia, ktoré
rozvrstvilo, umelecky revitalizovalo a otvorilo kánon
americkej literatúry: beatnickej literatúry.
Ako píše Ann Charters v The Portable Beat Reader
(Penguin Books, 1992): „(Po čítaní) bol Ferlinghetti
taký nadšený, že Ginsbergovi poslal rovnakú správu
ako pred storočím Emerson Whitmanovi: ,Zdravím
Vás na začiatku veľkej kariéry. Kedy od Vás dostanem
rukopis?’“ (s. 231) To, čo nasledovalo, je z pohľadu

Očistný jazyk
Vydanie Ginsbergovej básne spôsobilo literárny škandál, Ferlinghetti
však vedel, že zhabanie knihy a súdny proces môžu byť pre naklada
teľstvo zároveň aj dobrou reklamou. V rozhovore s Robertom Dana
v knihe Against the Grain: Interviews with Maverick American Publi
shers (1986) hovorí: „Bolo šťastím, že nás polícia zadržala, dostali
sme tak zadarmo celonárodnú publicitu.“ (s. 94)
Súdny proces s vydavateľom knihy a jej autorom otvoril mnohé
otázky súvisiace so slobodou slova, slobodou umeleckého vyjadro
vania a v konečnom dôsledku otvoril možnosti publikovania iných
kontroverzne prijímaných literárnych diel, ako napríklad románu
D. H. Lawrencea Milenec Lady Chatterlyovej, Obratník Raka Henryho
Millera či Burroughsov Nahý obed. Ferlinghetti, vedomý si nepriaz
nivých podmienok, ktoré mnohým beatnikom brzdili cestu k pub
likovaniu ich diel, poslal rukopis aj americkej únii na ochranu
občianskych práv.
Na súde svedčil aj literárny kritik Mark Schorer, ktorý sa voči ob
vineniam, že kniha uráža verejný vkus a dobré mravy, ohradil. Expli
citný jazyk umeleckého diela obhajoval jeho funkčnou náležitosťou:
tým, že má „očistný spoločenský význam“. Oficiálne reprezentácie
americkej kultúrnej identity v tom čase redukovali americkú mno
hovrstevnosť na jednorodú, homogénnu identitu, ktorú bolo možné
cenzúrou udržiavať. Publikovanie Ginsbergovej básne by sa bez Fer
linghettiho nakladateľstva nebolo stalo realitou, avšak ukázalo a aj
právne potvrdilo, že „to je spoločnosť a nie básnici, ktorá je vyšinu
tá“. (tamže, s. 99)
Literatúra beatnickej generácie je v americkej literárnej histórii
už dávno uzavretá kapitola, avšak legendárne kníhkupectvo City
Lights spolu s nakladateľstvom rovnakého mena stále stojí na ná
roží medzi čínskym mestom a Columbus Avenue v San Franciscu.
Obchod s knihami v mäkkej väzbe Ferlinghetti založil v roku 1953
s Peterom Martinom s cieľom sprístupniť literatúru naprieč spolo
čenským vrstvám, „demokratizovať“ literatúru, umožniť, aby číta
nie bolo prístupné kdekoľvek a komukoľvek. „Knihy v mäkkej väzbe
neboli považované za knihy,“ cituje ho vo svojom článku Chloe
Veltman. Ferlinghettimu sa uskutočnil sen – vytvoriť miesto, kde
sa sústredil život literárnej komunity: viedol kníhkupectvo otvore
né sedem dní v týždni dlho do noci, kde zákazníci s nadšením na
chádzali literárne poklady, ktoré už dlho hľadali.

Ako džezový riff
Vo svojej básni Pity the Nation (2007) Ferlinghetti píše: „Poľutuj
národ, ktorý nepozná iný jazyk ako ten svoj, a žiadnu inú kultúru,
iba tú svoju.“ Okrem generalizujúceho významu je možné tieto verše
chápať špecificky v kontexte strednoprúdovej americkej kultúry.
Ako nedávno ukázalo obdobie vlády Donalda Trumpa, mnohí prie
merní Američania nevidia za hranice vlastného jazyka a už vôbec
nie jednorodej americkej kultúry. Ferlinghetti sústredil všetku svoju
kreatívnu energiu na to, aby sprostredkoval rôzne jazyky a ich špe
cifikácie verejnosti – či už ako umelec, básnik a výtvarník, alebo ako
vydavateľ a kníhkupec. Pretože jazyk funguje nielen ako prostriedok
komunikácie, ale aj ako spôsob umeleckého vyjadrenia. Každé ume
lecké dielo, každá umelecká forma používa vlastný, charakteristic
ký jazyk, ktorý prekračuje hranice bežnej lingvistickej komunikácie,
vrství významy a pri recepcii umeleckého diela scitlivuje prijímate
ľa, ktorý jeho kód dešifruje.

Podľa Jana Zábranu, významného českého prekladateľa Ferlin
ghettiho poézie, je Ferlinghetti v USA skôr „známy ako významný“.
Zábrana to napísal začiatkom 80. rokov minulého storočia v doslove
k svojim prekladom a určite s ním možno súhlasiť, ak sa pri hodnote
ní významu sústredíme na tzv. kritický establishment. Ferlinghetti
sa však už v počiatku svojej umeleckej kariéry vymedzil voči usta
noveným normám recepcie a akýmkoľvek, aj inovatívnym a kritic
kým očakávaniam.
V prvom rade si vytvoril vlastné vydavateľstvo, kde publikoval
svoju prvú zbierku Obrazy zmiznutého sveta (1955), jeho druhú zbier
ku Lunapark v hlave (1958, česky 1962) už publikovalo vydavateľstvo
New Directions, čo sám neskoršie hodnotil s prekvapením. Hoci bol
ovplyvnený tvorbou beatnikov a spájalo ho s nimi rozhorčenie nad
umeleckými obmedzeniami, ktoré McCarthyovský režim predstavo
val, nebol typickým beatnikom. Podobne ako oni sa však inšpiroval
džezovou hudbou a produktívne ju spájal s poéziou: jeho voľne ryt
mizovaný verš niekedy kulminuje ako džezový riff.

Portrét

literárnej histórie už legendou: literárnu udalosť v Six Gallery vy
hodnotil Ferlinghetti ako moment, keď „poézia prenikla do priesto
ru mesta“. (tamže s. 228) Pochopil význam Ginsbergovej básne: jej
kvílivý hlas bol hlasom mladej generácie, ktorá sa vymedzila voči
normalizovanej, usporiadanej spoločnosti povojnových Spojených
štátov amerických.
V dobe, keď bola akákoľvek inakosť, odlišná od oficiálneho mo
delu americkej kultúrnej identity, vytláčaná na okraj, Ginsbergov
básnický hlas, formálne odkazujúci k poetickému hlasu Walta
Whitmana, s precíznou jasnozrivosťou odlupoval vrstvy bolestnej
skutočnosti, znel však hrdo a slobodne.

V oceáne večnosti…
Zdanlivá jednoduchosť jeho básní a rytmus, ktorý kopíruje kadenciu
bežného prehovoru, sú z môjho pohľadu aspekty, ktoré sprístupňu
jú jeho texty mladým čitateľom. Russell O’Neill, ktorý píše o svojej
skúsenosti s vyučovaním Ferlinghettiho poézie medzi stredoško
lákmi, tvrdí: „(Ferlinghetti) je ako autor formálne disciplinovaný.
Bežný hovorový jazyk sa v jeho veršoch rozoznieva spôsobom, aký
žiadny iný Američan nepoužil. Jeho básne zrkadlia jednoduchosť
v zložitosti.“
Je to práve zámerná jednoduchosť jazyka, ktorá u Ferlinghettiho
provokuje, avšak podporená silnou vizuálnou obraznosťou otvára či
tateľovi nové recepčné možnosti. Niekedy jeho obrazy katalogizujú
momenty krásy, inokedy ironicky komentujú – ale stávajú sa aj spo
jivom so skutočnosťou, ktorá môže byť oveľa zložitejšia, než je jazyk
schopný prezentovať, ako napríklad v jednej z jeho neskorších zbie
rok, v básni venovanej rodičom1, zo zbierky A Far Rockaway of the
Heart (1997, Far Rockaway2 môjho srdca) „v papierovom aute bez pa
pierov / môj otec stretol moju mamu… brzdy zrazili ich pominuteľné
telá k sebe naveky / teraz obývajú zadné sedadlo večnosti / kde sa ich
snažím dosiahnuť a objať.“
22. februára 2021 sa Ferlinghettimu splnila aj táto predstava. Je
teda možné, že ako svetlo meniace sa v San Franciscu aj on už po
maly plynie v oceáne večnosti.

… o štvrtej sa zdvihne vietor
		
dotkne sa
kopcov
a potom závoj svetla za súmraku
a potom ďalší poryv
keď s nocou vpláva hmla
v objatí svetla
mesto pomaly plynie
smerom k oceánu.
Premenlivé svetlo, 2000. Zo zbierky How To Paint Sunlight, 2002
– Ako namaľovať slnečné svetlo.

1 Ferlinghettiho otec zomrel krátko predtým, ako sa Lawrence narodil. Jeho matku
umiestnili v blázinci. Príbuzní vzali Lawrencea do Francúzska, kde strávil detstvo, neskôr
žili na Long Islande, v New Yorku.
2 Far Rockaway je časť New Yorku situovaná na polostrove a známa najmä v lete ako
miesto oddychu mladých Newyorčanov, s dobrými podmienkami na surfovanie.
Začiatkom 20. storočia, keď sa Ferlinghettiho rodičia stretli, túto časť obývali prevažne
chudobní Američania.
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Zdroj: Bratislava (ne)plánované mesto (Slovart, 2020), Foto: Olja Triaška Stefanović

Publikácia o Bratislave

Henrieta Moravčíková
a kol.: Bratislava
(ne)plánované mesto/
(un)planned city
Preklad anglickej časti:
Martin Tharp
Bratislava: Slovart, 2020

Projekt finančne
podporila Nadácia mesta
Bratislavy a Fond
na podporu umenia.
Publikácia vznikla v rámci
projektu: „(NE)plánovaná
Bratislava“.

Železnica a priemysel
Synchronizované pohyby

Mesto medzi V
plánmi
a realizáciami

časoch pandémie vyrážame mnohí za urbánnou
turistikou aspoň virtuálne a vďaka technológiám
ako Google Earth k obľúbeným mestám zostupu
jeme z výšky obežných dráh satelitov. Odhaľujeme pri
tom čosi, čo pred nami z pozície chodcov, cyklistov či
účastníkov verejnej dopravy zostáva skryté: štruktú
ru, ktorá organizuje mnohoraké mestské toky a ktorá
nenápadne predurčuje trasy aj nášho, zdanlivo svoj
voľného, pohybu.

Neplánované ulice Bratislavy

V dlhoročnom výskume sa
autori publikácie Bratislava
(ne)plánované mesto zamerali
na otázku, ako možno
z hľadiska duality spontánneho
a riadeného rastu čítať
organizmus dnešnej Bratislavy.
✒ Peter Michalík
Peter Michalík (1985)
Vydavateľ, knižný
redaktor, kultúrny
manažér a chodec.
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Je dosť možné, že niektoré mestá podľa tejto štruktúry
ihneď spoznáme: mriežka newyorského Manhattanu,
systém parížskych bulvárov či pravidelná uličná sieť
štvrti Eixample v Barcelone sú natoľko známe a iko
nické štruktúry, že sa stali súčasťou identity týchto
metropol. Pohľad na ne v nás vyvoláva predstavu o veľ
kolepom zámere, ktorý predznamenal ich priestorové
usporiadanie na dlhý čas dopredu. S rovnakým obdi
vom však hľadíme aj na mestá ako Benátky či Praha,
v jadrách ktorých nachádzame znaky dlhodobého or
ganického vývoja. Ak by sme sa týmito očami pozreli
na uličnú sieť Bratislavy, zrejme by sme museli skon
štatovať, že výrazné gesto, aké dalo tvar centrálnemu
Parížu či Barcelone, nášmu hlavnému mestu chýba.
S nemalými problémami by sme asi postupova
li aj pri sledovaní liniek súvislého, neprerušovaného
rastu jeho fyzického tkaniva. Názor, že architektonický
a urbanistický ráz Bratislavy charakterizuje skôr dis
kontinuita a mnohorakosť prístupov, než trvalejšia

Začala sa pravidelná
osobná a nákladná
doprava po Dunaji.

V roku 1969 dokončili
búranie podhradia.
Spracovali
územno-plánovaciu
štúdiu Petržalky
(J. Chovanec,
S. Talaš). Vyhlásili
súťaž na návrh
nového obchodno-spoločenského
centra v priestore
Obchodnej ulice.

Dňa 26. 8. 1972
otvorili Most SNP,
autori (J. Lacko,
L. Kušnir, I. Slameň)
sa však nemohli
na otvorení zúčastniť
z politických
dôvodov.

plánovitá snaha, je koniec koncov súčasťou všeobecnej
mienky a na jeho vyslovenie často stačí pohľad na rôz
norodú skladbu území ako Kamenné námestie, Obchod
ná ulica či podhradie. Kým pre väčšinu ľudí tvoria tieto
miesta základ bezprostrednej skúsenosti s Bratislavou, pre
autorov knihy Bratislava (ne)plánované mesto sa stali
živnou pôdou ich dlhoročného výskumu.

Vízie a realizácie – detektívka
Ich hlavnými nástrojmi sa pri tom stala analýza projek
tov, ktoré vznikli v 20. storočí s cieľom redefinovať fyzickú
štruktúru mesta alebo jeho časti, a ich porovnávanie s rea
lizovanou zástavbou. Ako naznačuje už len hrúbka knihy
(640 strán), o vízie nebola v uplynulom storočí v Bratisla
ve núdza. Kniha je však omnoho významnejším počinom
než len vizuálne atraktívnym katalógom regulačných plá
nov, návrhov rozsiahlejších architektonických komplexov
či ukážok experimentálnych prístupov: odhaľovanie mno
hých, často protirečivých motivácií, ktoré predznamenali
podobu dnešnej Bratislavy, si totiž vyžiadalo priam detek
tívne pátranie po stopách, ktoré tieto vízie zanechali v ne
skorších projektoch a realizáciách a ktoré možno odčítať
len spätne. Pretože to, že sa nejaká vízia v danom období
nenaplnila, ešte neznamená, že sa do tela mesta nezapísa
la iným, nenápadnejším spôsobom: ako rámec, ktorý sfor
moval uvažovanie nad tým-ktorým miestom na desaťročia
dopredu či ako súčasť iného, neskoršieho zásahu, teda pre
meny, ktorú autori nazývajú „nezámernou kontinuitou“.
Jedným z najviditeľnejších príkladov takejto nezámer
nej kontinuity je priestor medzi historicky samostatnými
celkami mesta a hradu, ktorého fatálna fyzická transfor
mácia síce spadá do 60. a 70. rokov, no úvahy o asanácii
tejto časti mesta sa v odbornej literatúre objavujú už
desaťročia predtým. Okrem diskusie o (ne)plánovitosti
slovenskej metropoly vstupujú autori knihy aj do pole
miky s názorom, podľa ktorého sa počiatky moderného
mestského plánovania v Bratislave objavili až s príchodom
českých architektov po zániku monarchie.

Publikácia o Bratislave

V roku 1775
bol vytvorený nový
korunovačný
pahorok pri Dunaji,
ktorý nahradil
pôvodný
korunovačný
pahorok odstránený
v dôsledku výstavby
mestskej sýpky.

Stopy dynamiky dejín
V rovine teoretických východísk, sformulovaných v úvode
knihy, sa autori dotýkajú aj otázky, do akej miery je aj ten
najsofistikovanejší plán vystavený pôsobeniu síl, nezávis
lých od zámerov architekta, urbanistu či zadávateľa, teda
od samotných možností plánovania. Predovšetkým však
konfrontujú názory, ktoré dávajú Bratislave nálepku „ne
zámerného“ mesta, s aktuálnym vedeckým poznaním
z oblasti dejín architektúry a urbanizmu. Niežeby obraz
Bratislavy ako metropoly, ktorej sa kontinuálne pláno
vanie v 20. storočí skôr vyhlo, nemal oporu v celom rade
historicko-spoločenských súvislostí: v dynamike dejín
a prudkých zmenách štátnych usporiadaní či v rozpade
plánovacieho ekosystému po zmene režimov, umocne
ného nebývalou stavebnou aktivitou posledných dvoch
desaťročí.
Autori nás však výsledkami svojho výskumu upozorňu
jú na to, že, ako zvyčajne, pri bližšom pohľade je situácia
omnoho komplikovanejšia. Napriek skromnému konštato
vaniu z podtitulu knihy, podľa ktorého ide len o akési „po
známky“ ku skúmaniu a k interpretácii histórie plánovania
a výstavby, je publikácia Bratislava (ne)plánované mesto zá
sadným príspevkom do diskusie o budúcom rozvoji mesta.
Túto motiváciu koniec koncov priznávajú aj samotní auto
ri, keď zdôrazňujú, že nevyhnutným predpokladom dob
rého mestského plánovania je dôkladné oboznámenie sa
s jeho dejinami. Svoju časť úlohy si výskumníci z okruhu
architektky Henriety Moravčíkovej splnili na výbornú.
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Zdroj: archív M.H.

Rozhovor

Bez strachu
z nepopísanej
strany
Rozhovor s básnikom, prozaikom,
publicistom a prekladateľom
Mariánom Hatalom

Literatúra je preňho hrou.
Sofistikovanou, autentickou
hrou, v ktorej sa nestráca
zmysel. Práve naopak, preniká
na povrch, zhmotňuje
sa vo veršoch, v príbehoch –
v slovách. Marián Hatala to
s nimi vie. A presviedča
o tom aj vo svojej najnovšej
knihe – zbierke fejtónov
Sviatočne obyčajné dni.
✒ Jitka Rožňová
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Autorsky sa prezentujete v rôznych lyrických, epických
i publicistických žánroch – píšete básne, aforizmy, poviedky, recenzie, eseje i fejtóny. Cítite sa rovnako doma
v každom z nich, alebo vás zavše ovládne pocit akejsi
rozpoltenosti?
Ja sa cítim doma v každom žánri. A ako na príjem
nej, primerane dlhej návšteve, ktorá mne prospieva
a žánru hádam neubližuje. Ak však nadobudnem do
jem, že sa ma môj hostiteľ nasýtil, alebo ak hrozí, že
by som sa mu mohol zunovať, priateľsky sa rozlúčim
a idem na ďalšiu návštevu. Takto samopašne prebie
ham od žánru k žánru. Podľa toho, ako sa mi v ňom
práve darí či nedarí. Keby som bol jednodomý autor,
určite by som si niekedy zúfal a šľak by ma triafal pred
dlhodobo čistou alebo nenáležite popísanou stranou
wordového dokumentu. Ja však mám záložný plán B,
C, D, E… Skrátka, mne sa môže nedariť ako chce, ne
vyplývajú z toho pre mňa žiadne trúchlivé chvíle a už
vôbec nie dramatické obdobia.
Na pomedzí dvoch žánrov osciluje aj vaša (zatiaľ) posledná kniha – zbierka fejtónov Sviatočne obyčajné dni
(2020), kde fejtónový „skelet“ vypĺňate mikropríbehmi
z každodenného života, poetickými medzihrami, citátmi a parafrázami obľúbených autorov…
Sviatočne obyčajné dni sú sčasti literárnou mon
tážou, mozaikou, hrou s motívmi, s citátmi z obľúbe
nej lektúry, so situáciami a s epizódami, ktoré sa buď
stali, alebo som si ich vymyslel, aby sa stali. Zjedno
dušene povedané – tie malé príhody a príbehy som
trochu prekrúcal a uvádzal do rôznych súvislostí, vzťa
hov i kontextov. A tak vznikli ďalšie možnosti, príčiny
a podmienky nových skutočností, mnoho ráz odvo
dených z pocitu, že my ľudia si hovieme v márnotrat
nej nadradenosti a čoraz väčšmi sa vzďaľujeme od
zákonov a pravidiel, vďaka ktorým tento Svet vôbec
ešte existuje. Naše pechorenie a pachtenie v ňom je
smiešne i tristné. Pre mňa to znamená jedným okom
sa smiať a v druhom oku občas slzu… potlačiť. Chcel

Marián Hatala (1958)
Za uplynulé tri desaťročia
vydal 20 autorských kníh
a 13 knižných prekladov
z nemčiny. Najnovšie
mu vyšli vo vydavateľstve
Petrus básnické zbierky
Dva vorvane na dne vane
(2019) a Neni dňa,
aby sis ani neťukel (2019),
zbierka fejtónov
Sviatočne obyčajné dni
(2020) a preklad románu
Hermanna Hesseho
Gertrúda (2020).
Je členom najväčšej
rakúskej spisovateľskej
organizácie Grazer
Autorenversammlung
a aktívne sa podieľa
na popularizácii
rakúskych, nemeckých
a švajčiarskych básnikov
a prozaikov na Slovensku.

Hermann Hesse:
Gertrúda
Preklad: Marián Hatala
Bratislava: Petrus, 2020

Marián Hatala:
Sviatočne obyčajné dni
Bratislava: Petrus, 2020

Jitka Rožňová (1976)
Poetka, prekladateľka,
VŠ pedagogička. Vyučuje
na Katedre žurnalistiky
FF UKF v Nitre.
Je laureátkou niekoľkých
ocenení za preklad
z maďarského jazyka
a autorkou dvoch
dvojjazyčných
básnických zbierok
Zhasínanie svetiel /
Lámpaoltás (AB-ART,
2010) a Spriadanie slov /
Helyrerakott szavak
(AB-ART, 2013).

Joe Palaščák o vás píše: „Hatala robí slovám schválnosti.“ Dušan Dušek zasa: „Mariánovo písmo má sklon
k životu.“ Oba tieto momenty – schválnosti i prirodzená životaschopnosť a živelnosť v textoch – prechádzajú
celou vašou tvorbou (spomeňme napr. zbierku nonsensovej poézie Dva vorvane na dne vane z roku 2019).
Kde sa u vás berie tá neutíchajúca inklinácia k sofistikovanej hre so slovom?
Možno v neochote prijímať veci a javy v živote ako
čosi nemenné a navždy dané. Mne takéto prívlastky
pripomínajú komunisticky sivú farbu a všetky jej do
bové odtiene. Obľubujem pestrosť a invenčnosť, a hoci
mám zmysel pre neškodné starosvetské cnosti, v pod
state som konzervatívny trkvas, ktorý nesmie prísť
o svoje každodenné stereotypy a rituály. K spomínanej
pestrosti a invenčnosti patrí aj schopnosť improvizo
vať – ďaleko od hlučného davu viet, napísaných ako
predloha, bez ktorej rečník dostane horko-ťažko zo
seba „Dobrý večer, milé dámy a vážení páni“. Ale kto
vie, možno tá moja sústredenosť na hru, tá zaujatosť
slovesnou zábavou súvisí s poznaním, že deti, ktoré sa
hrajú, nemôžu ublížiť.
O tvojej záľube v slovných hrách svedčí aj zbierka básní
Neni dňa, aby sis ani neťukel (2019) s pôvabnými ilustráciami Jara Jeleneka, ktorú ste napísali v rodnom
holíčskom nárečí. Ako „holíčska poetika“ ovplyvňovala vaše básnické uvažovanie, v čom bola iná oproti básňam písaným v spisovnej slovenčine?
Moja rodná reč je väčšmi pomoravským variantom
záhoráčtiny, než záhoráčtinou, ako ju poznáme z Ma
laciek. Vďaka úrodnej lexike a množstvu fonických
zvláštností má bližšie k brnianskemu hantecu i k vie
denskej nemčine, než k slovenčine, ktorú plnokrvný
Holíčan považuje za neohybnú. Ja som sa usiloval čo
najviac čerpať zo zemitosti a zvláštnej emocionality
svojho nárečia, no občas sa ukázalo, že takáto expresi
vita niektorým motívom škodí, nuž som od „prekladov“
upustil. V knihe je však dostatok viazaných i voľných
veršov s výraznou spevnosťou, melodickosťou, hoci
na niekoho možno pôsobí ako nezrozumiteľná zadŕ
havosť tvrdých spoluhlások. Navyše, s ortografickými
pravidlami, ktoré som si sám stanovil, keďže tie vše
obecné sa nestihli ustáliť, lebo u nás sa v nárečiach
publikuje málo. Prosto, „ťukal sem s vypjatú hruďú
do teho mizeráckého konzula, s pocitem, že to bude kór
dobrá báseň, a s práznú gebulú v prázných dlaňách sem
nakŕkal na mezery mezi slovama…“
V literatúre ste dlhodobo prítomný nielen ako autor, ale
aj prekladateľ z nemčiny. Slovenským čitateľom ste už
priblížili diela literátov ako R. D. Brinkmann, R. Kunze,
E. Fried, I. Schulze, R. Schami, F. Saul a ďalší. V posledných rokoch sa prekladateľsky opakovanie vraciate
k Hermannovi Hessemu. Prečo?
Je v tom osudovosť i prekladateľská trúfanlivosť.
Osudovosťou mám na mysli svoje prvé stretnutie s vy
davateľom Petrom Chalupom, ktorý si nadovšetko
cení Hesseho dielo. Má ho vo veľkej úcte a autorovi ju
preukazuje ďalším vydávaním jeho kníh. A tak prvou
ponukou, ktorú som prijal, a to s pocitom úzkostnej
zodpovednosti, bol preklad básní do knihy Stepný
vlk. Neskôr som už prijímal „pod žánrovým obojím“,
čiže prekladal som verše i prozaické fragmenty zo

spisovateľovej pozostalosti a verzie rukopisov. Kníh
pozvoľna pribúdalo (Hermann Lauscher, Cesta do
Orientu, Knulp, Hesseho ženy, Gertrúda) a bude pribú
dať. Už prekladám novelu Klein und Wagner. Módne
povedané: je to výzva. Presnejšie vyjadrené: ochota
a odvaha dobrovoľne sa pomeriavať s takou bohatou le
xikou a prísnou, zložitou syntaxou, s takou dôslednou
slabičnosťou veršov. V mojom prípade ide – veď nie
som neomylný prekladateľ – aj o postupné zdvíhanie
pomyselných latiek umeleckého prekladu, hoci „len“
o centimetre a ešte k tomu na dlhých tratiach. A – sa
mozrejme, uvedomujem si, že výsledku môže prospieť
aj istá dávka prekladateľovej empatie, jeho kontrolova
nej pripravenosti stať sa počas onoho transpozičného
aktu súčasťou Hesseho sveta, ktorý bol plný osamenia,
neistôt, pochybností, obsesií a neuróz. Aby som už toľ
ko nekrúžil okolo tvojej otázky: je to krásna drina.

Rozhovor

som, aby práve takýto pohľad bol poznávacím znakom
mojej novej knihy, nech už je jej žánrová príslušnosť
akákoľvek.

Popri preklade novely Klein und Wagner pracujete aj
na novej knihe pre deti. Od vydania vašich Kratochvíľ
– pre väčšie deti a menších dospelých (2010) a Spovede záškoláka (2014) ubehol nejaký ten čas. Ako sa vám
opätovne nadväzoval kontakt s detským čitateľom?
Ten kontakt sa neprerušil, ja sa totiž rád zúčast
ňujem na podujatiach venovaných detským čitateľom.
Pred Vianocami som sa prostredníctvom zoomu stre
tol s dvoma triedami Základnej umeleckej školy Jána
Albrechta a bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok.
Okrem toho stále obrábam nielen políčko poézie tra
dičného chápania, ale i roľu (ako latifundista!) zvanú
poézia nonsensu. A k tej majú geneticky blízko ctite
lia limerikov, no aj expresionisti, dadaisti, surrealis
ti… najmä však deti, ktorým sú ukradnuté všetky izmy,
schémy a korzety. To, o čo nám ide, je oslobodzujú
ci proces hry, ktorá vo svojej písanej, akustickej a vi
zualizovanej podobe uvoľňuje energiu paradoxného,
absurdného a humorného. Proti sémantickým a syn
taktickým vykĺbeniam sotva možno niečo namietať, ak
nepodliehajú exhibicionizmu, samoúčelnosti či nihi
lizmu. To, že „vymknuta ze svých kloubů doba šílí“, je
iná vec…
Téma novej detskej knihy je trochu netradičná, čo naznačuje aj jej pracovný názov: Môj priateľ Futbal. Hoci
– ako konštatoval Bertold Brecht – futbal je „najplodnejšia forma umenia 20. storočia“… Akú rolu naplní vo
vašom príbehu?
A napríklad Peter Handke kedysi písal o Úzkosti
brankára pri penalte! Obávam sa, že futbal a šport one
zdravel. Je v ňom priveľa nevraživého až nepriateľské
ho súperenia. Športovci sa stávajú strojmi na sériovú
výrobu víťazstiev a futbalové hviezdy majú „trhovú
hodnotu“, ktorá sa denne prepiera v médiách a šermu
je sa s ňou na prestupovom trhu. To znie prinajmen
šom negustiózne. Protagonistom môjho rozpísaného
príbehu je chlapec, ktorý spozná futbalové prostredie
zblízka, no napokon získa od neho odstup a v zlomo
vej situácii si uvedomí, že v živote je okrem futbalu ešte
mnoho iných krásnych i užitočnejších vecí, napríklad
priateľstvo. A začne si ich väčšmi všímať, majúc na pa
mäti poučenia od svojho originálneho trénera: 1. Pre
hier má byť toľko, aby ťa posilnili. Nie toľko, aby si si na
ne zvykol. 2. Dva body za mizerný výkon sú menej než
nula bodov za oku lahodiacu hru. Z dobre informova
ných kruhov sa šíri vraj zaručene pravdivá informácia,
že by som mal prekladať poviedku Horský krištáľ Adal
berta Stiftera, ale i rozprávku, ktorú po nemecky napí
sal náš majstrovský mím Milan Sládek.

Marec 2021
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László Krasznahorkai:
Melanchólia vzdoru
Preklad: Gabriela
Magová
Bratislava: Brak, 2021

Foto: wikipedia/Lenke Szilágyi

Preklad

Melancholické
uhorské tango
Prednedávnom vo vydavateľstve Brak
vyšla a hneď literárne vody aj brehy
tých vôd rozčerila kniha maďarského
spisovateľa Lászlóa Krasznahorkaia
Melanchólia vzdoru. Vynikajúco ju
preložila Gabriela Magová.
✒ Veronika Šikulová
László Krasznahorkai

N

a túto knihu sa u nás čakalo. Jednak ju predchá
dzala dobrá zvesť a jednak literárne renomé jej
autora. Krasznahorkai je v zahraničí najoceňova
nejší maďarský autor, takmer literárny súpútnik Pétera
Esterházyho…
Mimochodom, hoci ide o jediného maďarského au
tora, ktorý dostal Medzinárodnú Man Bookerovu cenu,
prekladaného a obdivovaného v zahraničí, do sloven
ských kníhkupectiev vstupuje, paradoxne, prvýkrát.
Slovenskí „čitatelia“ možno doteraz poznali skôr jeho
filmové počiny – spolupracoval s „ikonickým“ režisé
rom Bélom Tarrom na filmovom adaptovaní svojich
diel. Tie filmové sú, mimochodom, podobné ich lite
rárnym predlohám – ťaživé, smutné a vážne.

To sme my

Veronika Šikulová (1967)
Debutovala knihou
Odtiene (1997).
Je autorkou próz Z obloka
(1999), Mesačná dúha
(2003), To mlieko má
horúčku (2006), 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 „nerománu“ Tremolo
ostinato (2020), ktorý je
v aktuálnej desiatke Ceny
Anasoft litera.
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Krasznahorkaiove romány sú komplikované, temné,
brutálne, prostredie v nich je zväčša ťaživé a odporné,
dej je obyčajne situovaný do Maďarska, a keďže ide
o susedov, cítite sa v nich trochu ako doma. Myslím
tým Krasznahorkaiove kulisy… Ľudia, ktorých stretá
vate, sú zväčša škaredí a nešťastní, a ak aj sú pekní, tak
iba preto, aby sme si lepšie všimli tú škaredosť.
Krasznahorkaiove texty sa čítajú ťažko, spočiatku
leziete po strane ako mravec, riadok po riadku, občas
sa skĺznete po diagonále, to, na čo natrafíte, je melan
chólia, možno dystópia, no napriek tomu sú ukotvené
tu, v tomto priestore, hneď vedľa nás, v nás, to sme my,
tí hnusáci škaredí, čo sú v tých knižkách, to sú naše
útulné domovy raz plné kvetov, inokedy kníh, naše
slová a vety, len sme napísaní, dobre napísaní. Na dô
važok, ťažko sa to číta, Krasznahorkaiove vety sú dlhé,
no inak dlhé, ako keď čítate Prousta, tam sú chodníkmi,
odbočíte, dva- aj trikrát, no Proust vás vždy privedie
na hlavnú alebo do cieľa, hoci, existuje cieľ?, skrátka
niekam, kde, povedzme, nájdete úľavu. Krasznahor
kai vás však vodí trochu za nos, bludiskom čitateľsky
strašidelným, nastavuje nohu, zámerne, literárne, aby
ste si to užili…
V každej vete trochu tancuje čosi ako tango, to sa
spočiatku pokladalo za priveľmi hriešny tanec pre spo
ločenské sály, toto je maďarské, európske tango, nie
je ťažké ho tancovať, skúsený harcovník čitateľ ľahko
zvládne základné tanečné figúry Krasznahorkai tanga.
Treba podotknúť, že prvá Krasznahorkaiova kniha sa

volá Satanské tango. Druhá by mohla byť uhorským.
Tangom. Pričom tangom nazývam spôsob prehovoru,
to, ako formuluje vety, tajomstvo zmocnenia sa dráhy
tanga predsa spočíva v zaujatí správneho postavenia
a v dosiahnutí nepolapiteľného mačacieho pohybu.

Tanečné eskapády
Základný tangový krok na osem dôb, s tým sa Kraszna
horkai príliš nezdržiava, tango je predsa improvizácia
a nie základný krok, možností je aj v tangu nekonečne
veľa, záleží na invenčnosti tanečníka alebo spisovateľa,
ako zaujme svoju partnerku a doslova ju prekvapí na
každom kroku… Krasznahorkai v úvode svojej knižky:
„Plynie, no nepominie.“
Začíname: muž ľavou nohou vzad (do paroma, za
číname „návratom“ a ešte s meškaním) – výpravca sa
vyparil, nástupište, žena ľavou nohou vpred – pani
Pfaumová sa vracia z každoročnej predvianočnej náv
števy sestier, muž pravou nohou bočne doľava – čo
muž, muži, grgajúci ordinérni sedliaci, ktorých nič
neprekvapuje, bujnejúci zmätok, zákerná budúcnosť,
nepripomenuteľná minulosť, nič, poďme doľava, žena
pravou bočne doprava, pani Pfaumová cíti, že čosi je vo
vzduchu, obľúbené tanečné Krasznahorkaiove eskapá
dy, svet stratil na sile, čoskoro sa môže stať čokoľvek,
predtucha katastrofy, slušný človek aby sa bál čo i len
vystrčiť nohu – muž pravou nohou vpred mimo ženy,
so zarastenou tvárou, chlípajúci pálenku, žena ľavou
nohou vzad, čo to môže byť za muža, keď pociťuje akú
koľvek túžbu po starších dámach?, muž ľavou nohou
vpred mimo ženy – klopanie na dvere smradľavého zá
choda vo vlaku – úchyl sa ozýva slovami Ježiša: „Ja
som“ a potom veta: „Prekáračky hej a pchať nič?“, žena
pravou nohou vzad – celý čas odolávala a on si myslel,
že sa ponúka, urazená zlosť, bezbrannosť, muž pravou
nohou prinožiť: „Uťahuj si zo svojej tetky, rašpľa!“, žena
ľavou nohou predkrížiť: „… je dôverčivým, nič netu
šiacim objektom nepriateľského sveta“, voči ktorému
ani niet obrany, muž ľavou nohou vpred, vagón zapla
vila ešte väčšia, ak je to možné, ešte desivejšia horda…
A to sme, prosím, ešte len na začiatku, na začiatku
prvej kapitoly… Ďalej sa všetko komplikuje, rátajú sa aj
vynechané kroky, kráčanie (caminata), kríženie (cru
zada), ukončenie (resolutión), sme na začiatku, takých
bude v každej kapitole niekoľko, Valuska, Eszterová,

Čo ak je to mystický leviatan?
Čo robí mŕtva veľryba v malom vidieckom meste alebo s naším
príbehom? S našimi „tanečníkmi“? Niekdajšiemu „bratské
mu zväzku neba a zeme je raz a navždy koniec“, čoskoro vy
pukne násilie a dať sa zhltnúť akejsi skapatej veľrybe, ktorá
napokon zhltla aj Jonáša, je popri tom, čo možno bude na
sledovať, výhra. Mimochodom, čo ak len tak-tak unikla tomu,
aby bola zhltnutá Leviatanom, ktorý zvykne zjesť jednu veľry
bu každý deň?
„Leviatan bol obludná ryba stvorená v piaty deň Stvorenia,
na konci vekov zabitý, jeho mäso podávané na hostine spra
vodlivých a jeho koža použitá na zakrytie stanu, kde sa bude
hodokvas konať.“ Zrazu je tu, v Gyule, čosi vypchaté, obrovské,
zbavené sily, mimochodom, dosť vtipná vízia, a čo ak je to ten
mystický leviatan?
Veľký príbeh s minimálnym obsadením aj dejom: Všetko
nadobudlo svoju skutočnú podobu, ako „keď zažnú svetlá
v kine“, akoby sa z bezhraničného priestoru obrovskej gule (už
sme v rybe, tatko Geppetto?) dostal príbeh do uzavretej ohrady
spočiatku ešte desivo holej planiny, z chorobne hravého sne
nia do „púštneho prebudenia“, tam, kde veci svojej rukolapnej
podstaty neznesú nič viac a kde ani jediný prvok tejto pustoty
nepresiahne sám seba, lebo konečne prišiel na to, „… že okrem
tejto Zeme a všetkého, čo tá nosí na kôre, nič iné nemá miesto,
avšak to, čo takto jestvuje, má ohromnú váhu, silu, do seba sa
vlievajúci zmysel a ten zmysel nepoukazuje na nič.“

Neviditeľný most
Takmer nič sa nedeje, krok vpred, výpad doľava, vzad, temné
nasvietenie, epický materiál veľmi, veľmi skromný, „postmo
derný prozaický obrat“, iný, ako ho poznáme od Esterházyho
alebo Nádasa, takmer grobiansky nejemný, nebezpečný a ta
jomný, vizionársky, s využitím všetkých dostupných registrov,
inak ako jeho maďarskí súpútnici, pozoruhodne rozvláčne, ná
stojčivo, vtipne, satiricky. V jeho vetách sa čitateľ takmer od
začiatku stráca, rovnako sa stráca v príbehu, ktorý je ledva
naznačený.
Tu by som chcela vystrúhať poklonu prekladateľke, že sa
jej podarilo „preniesť“ tento „odtlačok obrazu sveta v maďar
čine“ do slovenčiny tak, že „jej“ slovenský čitateľ ani nezba
dal, že hoci sa brodí riekou, objaví sa na druhej strane otrasený,
no suchý, neuvedomiac si, že mu prekladateľka postavila ne
viditeľný most.
Krasznahorkaia vo svete prirovnávajú ku Gogoľovým Mŕt
vym dušiam. Obe knižky mi ležia na stole vedľa seba. Píšuc re
cenziu stala sa mi zvláštna vec. Vezmem knižku, nazriem do
nej, začítam sa. Darmo, výborný je. Trochu pripomína Gogoľa.
To krúženie okolo viet, akési elipsoidné prieniky medzi mno
žinami slov. A aha, Čičikov, toho som si tu nevšimla… Pozriem
na prebal a v ruke držím Gogoľa. Beriem do rúk Melanchóliu
vzdoru: „Všetko zostalo, hoci niet účtovníka, ktorý by zúčtoval
všetky elementy, ibaže samotná niekdajšia a skutočne neopa
kovateľná ríša týmto definitívne zanikla, zomlel ju nekonečný
rozmach chaosu, ukrývajúceho kryštály poriadku, ľahostaj
ná a nezastaviteľná premávka medzi vecami. Rozmrvila ju na
uhlík, vodík, dusík a síru, jej jemné tkanivo rozložila na kusy,
rozptýlila sa a zanikla, lebo ju pohltil nepredstaviteľne vzdia
lený ortieľ – tak ako túto knihu pohltí teraz, na tomto mieste,
posledné slovo.“

Krasznahorkai vydal svoj druhý román
Melanchólia vzdoru v roku 1989. Mal 35 rokov,

Gabriela Magová

za sebou štúdium práva aj maďarčiny, ročný
pobyt v Západnom Nemecku, prvý spoločný film
s Bélom Tarrom, bol už spisovateľom na voľnej
nohe (tým sa stal ešte pred vydaním debutového
románu Satanské tango) a chystal sa na cesty do
celého sveta, najskôr do Číny, Mongolska, neskôr
Japonska, celej Európy aj USA.
Veľká domáca aj zahraničná sláva ho ešte len
čakala, ale už od prvých publikovaných poviedok
v časopisoch si postupne získaval uznanie. Začal
písať v čase, keď sa (aj) v maďarskej literatúre,
zjednodušene povedané, vo veľkom odohrávalo
odvracanie od realistického lineárneho zobrazo
vania a kolektívne sa hľadali nové cesty možností
prózy. A on, hoci nebol ostrov, vypracoval si
svojský štýl, ktorý Veronika Šikulová veľmi
trefne prirovnáva k tancu, k tangu. Toto pomerne
radostné vymenúvanie sa však, samozrejme,
oplatí skonfrontovať s reáliami vtedajšieho
Maďarska, aby sme mali spojivo s podložím jeho
kníh z tejto fázy, konkrétne aj Melanchólie vzdoru.
Viaceré Krasznahorkaiho knihy sa otvárajú tým,
že niekto niekde čaká, kým niekto príde a „všetko
zmení“. V tejto do rozháraného, dlhotrvajúcim
holomrazom zmeraveného malomesta prichádza
tajomný cirkus, ktorý má dve atrakcie: obrovskú
vypchatú veľrybu a drobného Princa. Zdochlina
zaujíma najmä domácich, ale za Princom pritiah
la aj tlupa démonických cudzincov, načúvajúcich
jeho plamenným prejavom o nevyhnutnosti
všetko zničiť, pretože len v úplnej deštrukcii si
každá vec nájde svoje miesto. V jednej chvíli dav
začne konať. Vedenie mesta je voči bezuzdnému
pustošeniu bezmocné a napokon dôjde k prevra
tu. Voči bezmedznej agresii sa vzpierajú len
dve postavy: prostoduchý poštár Valuska, ktorého
život vypĺňa nekonečný údiv nad dokonalosťou
vesmíru, a jeho ochranca, miestna celebrita,
bývalý učiteľ klavíra, pán Eszter.
Už aj spomínaný spisovateľov štýl a hoci jednodu
chý, ale predsa atraktívny príbeh by stačili na to,
aby zaujali, ale to, čím autor upútal celý svet,
je ešte zrejme niekde nad týmto všetkým. Napätie
medzi najjednoduchším členením knihy na
úvod, jadro a záver a dlhými, znervózňujúcimi
súvetiami, v ktorých vševediaci rozprávač
niekedy až zlomyseľne komentuje, cituje postavy
a predznamenáva, čo sa bude diať; napätie
z agresivity vyčíňajúcej tupej hordy, ktorej kona
nie využije skupina rovnako tupých oportunistov
na to, aby nastolili novú diktatúru, musí
opadnúť. A potom, po dočítaní knihy nás zavedie
k hlavnej myšlienke, k otázke, či svet, v ktorom
sa nachádzame, „plynie, no nepominie“,
či je úplný a celistvý, či v ňom pohyb (vzdor) nie
je rovnako bezpríznakový ako nehybnosť, keďže
z úplnosti niet východiska. A niektorých možno
zavedie aj k odpovedi.

Slovo prekladateľ ky

Plynulosť, ktorá nepominie

Eszter, Pfaumová… okoloidúci a okolo vás krúži tanečný maj
ster Krasznahorkai, aby ste to nemali také ľahké, jeho vety sú
tanečnými figúrami, aj jeho kapitoly a postavy a aj tých táng
je niekoľko. Výsledkom je vynikajúca choreografia viacerých
tanečných párov a ich tanečného majstra, ktorý ustavičným
krúžením okolo, nastavovaním raz pravej nohy zúčastneným,
rôznymi dôvetkami, historickými, psychologickými exkurza
mi všetko len komplikuje… Ale ako dobre!

✒ Gabriela Magová
prekladateľka románu Melanchólia vzdoru
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Fantázia 2020

Fantázia, množ sa!
Ivan Aľakša (zost.):
Fantázia 2020.
Antológia fantastických
poviedok
Šaľa: Fantázia media,
2020

Zborníky zo súťaží sú vždy
zmesou rôznych autorských
štýlov, postáv či lyrických
subjektov, point, nápadov, alúzií.
V každom ročníku však možno
hľadať určitú tendenciu. Ako je
to s horormi, sci-fi, fantasy
a ich mixmi vo Fantázii 2020?
✒ Dominika Madro

F

antázia, azda najhrubší zborník spomedzi zborní
kov vydávaných zo súťažných textov, zoskupuje ví
ťazov i finalistov v rôznych kategóriách Martinus
Ceny Fantázie. V hlavnom finále MCF 2020 súťažilo
– ako vždy – 5 textov. Víťazom sa stal Martin Benko
vič s poviedkou Na vlastnej koži. Ostatnými finalista
mi v hlavnej kategórii boli (od II. miesta po V.) Eliška
Ducárová a jej sci-fi/fantasy Margita Besná, Jara Rado
šovská s fantasy poviedkou Prvý podivný prípad Urba
na Baránika, Veronika Staníková so sci-fi/hororovou
poviedkou Tvorca svetov a Barbora Vinczeová a jej fan
tasy/hororové Leto, bazén a pílka na železo.

Kto hodil najlepšie hororové bomby?

Dominika Madro (1990)
Vyštudovala slovenský
jazyk a literatúru
na FiF UK v Bratislave,
následne dramaturgiu
a scenáristiku na VŠMU.
Vyhrala Martinus Cenu
Fantázie 2019 i Poviedku
pre deti 2019.
Debutovala románom
Svätyne (2019). Píše
recenzie i rozhlasové
rozprávky (O pyšnej vlne,
Agátka a jej
dobrodružstvo).
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Knižná Revue

Čo sa týka tohto ročníka MCF, musím začať hororo
vou nádielkou. Je mrazivo silná a žeravo nápaditá.
Dominovali výrazné a skutočne silne napísané žen
ské charaktery – kladné, záporné i ambivalentné.
V hororovom žánri boli zastúpené prevažne ženské
autorky, spomedzi ktorých sa už viaceré dostali i do
predchádzajúcich zborníkov. Tematicky najväčšmi
svietili nefunkčné rodiny, z ktorých pramenila zrani
teľnosť postáv alebo ich odhodlanie napraviť zranenia,
a traumy jednotlivcov.
Najatraktívnejšie vnútorné svety a „najplíživejšie“
atmosféry stvorili najmä: Ľuboslav Priesečan v Šnúre,
Jana Tabačková v Kmotre, Radka Horniaková v Šarho
vi z podsvetia, Eva Kašubová v Svätici, Veronika Staní
ková vo svojom Tvorcovi svetov a Barbora Vinczeová
v Lete, bazéne a pílke na železo.
Šnúra získala Cenu Béla, ktorá sa udeľuje horo
rovým poviedkam. Majstrovsky zvládnutá atmosfé
ra, ktorá sa stupňovala, pretože nechávala v čitateľovi
nádej, že sa ešte všetko – predsa len – môže skončiť
dobre. Smetiar Juro čelí smrti vlastného novorode
niatka a spája sa s osudom novorodenca, ktorého na
šiel pri triedení odpadu – doslova pupočnou šnúrou.
Tá svojimi živelnými pohybmi ako jediná signifikuje,
že dieťa žije. „Pupalovsky“ brilantný tragický paradox
však vyúsťuje do smrtonosného víru bolesti, žiaľu a zú
falej snahy (za)chrániť. Ľuboslav Priesečan „vyšťavil“
potenciál hlbokej traumy do napínavých, fantazijných
obrazov a zároveň takých ľudských a empatických. Po
viedka akurát mohla skončiť o odsek skôr. Inak bola
paralela pupočná šnúra a povraz pre obesenca púta
vo napnutá až do konca.

Poviedky Kmotra aj Šarha z podsvetia vytvárajú au
tentický dobový obraz (Kmotra z našej histórie a Šarha
z podsvetia viac-menej zo súčasnej dediny s jej osobi
tým koloritom postáv a hierarchie), no okrem toho obe
pracujú s komplikovanými súrodeneckými vzťahmi.
Jana Tabačková v Kmotre plnokrvne, poeticky pútavo
a vyzretým rozprávaním sleduje prvorodičku Katarínu
v období šestonedelia a jej strach o čerstvo narodenú
dcérku a staršieho synka, ktorému zastúpila mamu –
svoju zomrelú sestru Aničku. Ľudové povery a zvyklos
ti sú na dennom poriadku, ale pre Katarínu naberajú
hororovú podobu, pretože je v najzraniteľnejšej pozícii.
Tabačková dokázala, že aj puto neukončené ani smrťou
a sesterská žiarlivosť môžu vybudovať dokonalú atmo
sféru a napätie. Archaickosť autorkinho štýlu učaruje
od prvých viet.
Radka Horniaková zase v Šarhovi z podsvetia
skúma súrodenecký vzťah detí – mladšieho brata
Martinka a staršej sestry Paťky. Táto poviedka vykres
ľuje hneď dve zraniteľné hrdinky – Paťku a starú na
hluchlú Krkajku. Obe zažívajú pocit vydedenia. Paťka
z tepla rodiny – chlad rodičov je trestom za jej nepo
slušnosť – a Krkajka z dedinského spoločenstva pre
jej „čudáckosť“ vyplývajúcu z nažívania s mužom
tyranom. Vynikajúce dejové zvraty spoločne s autor
kinou nenásilnou sondou do psychológie rodičovstva
(aký má účinok porovnávanie súrodencov či trest ne
záujmom) a súrodeneckého modelu – extrovert vs.
introvert – pôsobia na čitateľa jednotne. Horniakovej
vrstevnatosť svetov, pocitov, motívov ladí s jej témou
rôznych podôb prechodov do smrti v závislosti od pri
jatia či odmietnutia smrti. Princíp, aký sa uplatnil i vo
filmoch Šiesty zmysel (1999) a Tí druhí (2001), veľmi
dôstojne funguje i v Šarhovi z podsvetia.
Ďalšia výrazná, ak nie najoriginálnejšia, ženská
anti/hrdinka je Svätica Evy Kašubovej. Odmyslime si
úvodný odsek vytiahnutý z wikipédie o Žofii Bosnia
kovej, pretože príbeh aj bez tohto poznatku postupne
prezradí, o koho ide. Brilantne preskupená duchov
nosť a telesnosť v historickej postave, ktorá sa dodnes
uctieva pre jej starostlivosť o tých najchudobnejších.
Eva Kašubová prináša nový pohľad na historickú osob
nosť – originálny, neopozeraný a… na zahryznutie.
V Tvorcovi svetov Veronika Staníková síce poda
la málo podnetov k vizualizácii fantasy hry stvorenej
hlavnou hrdinkou, no zato bravúrne pretransformo
vala uvoľnenie väznenej mysle (znásilnenej ženy) do
rozzúreného medveďa. Starobylý strach z veľkého
zvieraťa sa tu zmiešal s pocitmi hanby, poníženia a bo
lesti a desivo prešiel na nič netušiacich hráčov. Neuve
riteľne silná a ťaživá poviedka.
Pomyselný kruh najsýtejších hororov uzatvára
Leto, bazén a pílka na železo Barbory Vinczeovej. Ide
o horor s prvkami fantasy a tentoraz silnou ženskou
hrdinkou pochádzajúcou z inventára gréckej mytoló
gie – sirénou. Dusné leto, šepkajúca zeleň okolo ba
zéna, rozpálený betón… Atmosféricky opäť výrazne
dobrá poviedka s vypointovaním, ktoré búra domnien
ku, že ľudskosť patrí iba ľuďom…
Víťazná hororová poviedka celej MCF 2020 Na
vlastnej koži je síce alarmujúco aktuálna (témou ra
sizmu a popierania holokaustu), no čisto atmosféric
ky, vypointovaním sa vyššie spomínaným hororom
v zbierke nevyrovná. To, ako sa rasizmus a sexizmus
hlavného hrdinu obracia doslova proti nemu, sledu
jeme v príliš očakávaných situáciách. Ešte jedna po
viedka minulý rok reflektovala rasizmus a holokaust,
a to fantasy text Moniky Kandrikovej Dôvod číslo

Patričná fantasy divergencia
Balíček fantasy poviedok vo Fantázii 2020 rozbalí
me poviedkou Mareka Vaňousa – Oskar a elixír života,
ktorá získala Cenu OZ Fantázie za najlepšiu fantasy po
viedku. Poviedka s veľkým potenciálom, dobrým ná
metom a krásnym posolstvom, že fantázia – tvorba
– písanie zachraňuje psychiku nielen čitateľovu, ale
i samotného autora. No konkrétna realizácia už za ví
ziou trochu zaostáva. Chýba akcia, všetko sa len pre
rozpráva (kým v sci-fi poviedke Človek je len slovo Jána
Gálika napríklad konverzácia funguje ako legitímna
dejová platforma) a skončí sa predvídateľne jasne.
V tejto kategórii má jednoznačné prvenstvo po
viedka Elišky Ducárovej Margita Besná. Úžasný svet
budúcnosti, ktorý vlastne vyzerá ako minulosť. Z Bot
tovej balady Margita a Besná si autorka berie zvučnosť
mien a čiernobielu explicitnosť charakterov hlavných
postáv, z ktorých vytvára meno jednej hrdinky s patrič
nou fantasy bipolaritou. Osobne mi je sympatické, že
sa ešte vždy do päťky prebojuje fantasy s umne skon
štruovaným bojom dobra a zla v neopozeranom, plne
funkčnom svete. Zároveň je dobré vedieť, že je tu za
čínajúca autorka, ktorá sa nebojí triafať do typických
bodov power fantasy a ísť za nádejou.
Prvý podivný prípad Urbana Baránika Jary Rado
šovskej získal Cenu poroty (spolu s poviedkou Martina
Benkoviča Na vlastnej koži). Autorka šikovne vysklada
la postavu Urbana Baránika, ktorého zázračné schop
nosti vychádzajú z psychickej úľavy pri vyslovení
nadávky. Svet čarodejníkov existuje utajený, ale v sym
bióze s normálnym svetom. Hoci ide o zaujímavý text,
pôsobí trochu ako dobre napísaný pilotný diel kome
diálneho fantasy seriálu. Samotná postava a jej energia
drží všetko pohromade. Zápletke však chýba jedineč
nosť. Ostatné fantasy poviedky dopĺňajú tú správnu
divergenciu fantazijných príbehov. Prachy sa vždy zídu
Simona Crabaka je ľahký zábavný príbeh o zlodejoch,
ktorí vykrádajú múzeum mágie. Nevybrali si však
tie najbezpečnejšie artefakty. V poviedke Hugo Zeleň
Silvie Zeumerovej je rozpracovaných niekoľko zaují
mavých motívov. Škoda, že motív matky, čo počuje
myšlienky svojho mentálne zaostalého syna, ktorý po
stupne začal páchať vraždy pod vplyvom prekliateho

zeleného kameňa, nemal vlastne nijaký dejotvorný vý
znam. Barbore Marasovej sa v Slepej nenávisti podarilo
vyjadriť svoje nadšenie z vytvárania slovanského fan
tasy sveta, ktorý dobre funguje, a to, že kolieska jeho
deja zatiaľ šliapu predvídateľne, sa ďalším a ďalším pí
saním prepracuje.

Sci-fi s ci-tom

Aj Martinus
Cena
Fantázie 2020
dokázala,
že máme
dobré
rozprávačky/
rozprávačov,
„besnú“ chuť
na žánrovú
literatúru
a príbehy
hodné
knižného
spracovania.

Fantázia 2020

sedemdesiatšesť. Zdá sa mi, že táto autorka danú tému
používa originálnejšie a bez pátosu. Pavol náhodou
zažije na vlastnej koži pocity dozorcov v koncentrač
nom tábore, lebo sa dostane blízko kúzla svojej kolegy
ne. Nie je to evidentný trest. Čím je katarzia vyvolaná
nenápadnejšie, tým žiarivejšie potom svieti Pavlova
premena myslenia. Kandriková si vybrala stále nevy
hynuté drobné „nevinné“ rasistické poznámky medzi
kolegami (pre adresáta však vždy veľmi osobné).
Horor Radoslava Kozáka Septembrový muž rozprá
va o tom, ako sa dieťa otvorí postupne hocijakej auto
rite, ak nemá rodičov a starým rodičom akosi chýba
citlivosť. Podobné príbehy tu už boli, no Septembrový
muž je tak majstrovsky napísaný, že sa číta so zadrža
ným dychom. Osviežujúco pôsobí aj závan mysterióz
nosti v takmer až magickom naviazaní na mesiac
september.
Ostatné horory tvoria skupinu zručne napísaných,
no niektoré dostatočne nevyužili načatý tematický po
tenciál (Svetlejšie zajtrajšky Jany F. Stankovianskej)
alebo si vyžadujú prepracovanejšie pozadie postáv –
tak kladných, ako aj záporných (Beštia Beáty Takáčo
vej) – či ďalšiu vrstvu v nápaditej hre prelínania reality
a predstáv (Mesačná sonáta Veroniky Sebechlebskej).

Sci-fi poviedky Fantázie 2020 zase ponúkajú cesto
vanie naprieč časom, priestorom i sci-fi v hlave či na
druhej strane galaxie. V troch topkách sci-fi nákladu
– Chyba 503 Matúša Ľudmu, Gregova dilema Viktora
Gregora a Človek je len slovo Jána Gálika – detegujeme
vyspelé technológie i závažné rozhodnutia. A všetko
s úžasným (sú)citom. Chyba 503 – príbeh z blízkej bu
dúcnosti napísaný takým prirodzeným jazykom, ako
keby autor skutočne pochádzal z doby, o ktorej píše.
Hoci si všíma našu zvyšujúcu sa závislosť od moder
ných technológií, poviedka nekritizuje, naopak, uka
zuje ľudskú schopnosť poradiť si s ťažkosťami s ich
pomocou, ale i napriek ich zlyhaniam.
V Gregovej dileme nadväzuje dobrodružstvo dvoch
výskumníkov, uviaznutých na vzdialenej planéte plnej
obrovských mravcov, na starú školu vedeckej fantas
tiky. Autor využíva novinky z technických magazínov
alebo dokumentárnych filmov do takej miery, aby sme
ako čitatelia prežili údiv nad vyspelými, a predsa po
vedomými technológiami a zároveň sa vedeli stotožniť
s morálnymi dilemami, pred ktoré budú postavení aj
naši potomkovia. Človek je len slovo nás necháva okú
siť vzdialenú budúcnosť, v ktorej Zemi vládnu roboti.
Podarilo sa im vyriešiť všetky problémy planéty (vrá
tane ľudstva) a teraz, zbavení účelu, hľadajú nový zmy
sel. Nachádzajú ho v prekvapivom zdroji – v pokání.
Výborná poviedka uplatňujúca provokatívne premys
lené dialógy.
Ďalšie sci-fi poviedky sú kvalitatívne na rôznych
úrovniach. Poviedka V starobe akoby si našiel Barbary
Zmuškovej sleduje, ako hlavný protagonista klesá po
začarovanej špirále závislosti od technológií. Rozuz
lenie umne nastavenej zápletky nebolo nečakané, no
úprimnosť a intímnosť pocitov očaruje. Autorka po
viedky Zožrať zaživa Tereza Stebylová sa ani v najmen
šom netají tým, aký druh médií s chuťou konzumuje,
naopak, vzdala im čestnú a vtipnú poctu. Pre hráčov
MMORPG a všetkých milovníkov anime žánru isekai
sú jej témy sympaticky povedomé.
Poviedka Sodoma/Gomora Tomáša Hrábka brutál
nosťou hlavného (anti)hrdinu a byrokratického systé
mu, pre ktorý pracuje, pripomína klasiky cyberpunku,
no v ich spoločnosti pôsobí trochu tuctovo napriek
fungujúcemu absurdnému humoru. List do minulosti
Miroslavy Mališovej je najnevýraznejší text spomedzi
celej zbierky, zaseknutý v nevyužitom potenciáli na
pätia. Nič také sa mimo dialógov nestane.

Fantázia 2020 v pár riadkoch
Aj Martinus Cena Fantázie 2020 dokázala, že máme
dobré rozprávačky/rozprávačov, „besnú“ chuť na žán
rovú literatúru a príbehy hodné knižného spracovania.
Objavili sa témy holokaustu, uskutočneného i neusku
točneného otcovstva, súrodeneckých vzťahov, lepšie
i prvoplánovejšie spracovaný (starý dobrý) boj dobra
a zla, autentické svety blízkej budúcnosti a tento rok
väčšina s akcentom najmä na silné ženské hrdinky.
Kiežby všetci autori z Fantázie 2020 začali písať knihy.
Viete si predstaviť tú paletu fantasy/sci-fi/hororového
žánru? Len sa namnož, fantázia!
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Sci-fi

Stále hlavou krúti
Gustáv Reuss:
Hviezdoveda
Ilustrácie: Andrej
Kolenčík
Bratislava: Monokel,
2021

Takmer zabudnuté dielo
slovenského rodáka Gustáva
Reussa o sile ľudského umu
a ducha, predovšetkým
však o nekonečných krásach
vesmíru, sa po tridsiatich
piatich rokoch vracia, aby sa
znova postavilo ľudskej
nevzdelanosti a malosti.
✒ Marek Čabák

D

eväť rokov pred tým, než francúzsky priekopník
vedeckej fantastiky Jules Verne poslal svojho
hrdinu balónom na päťtýždňovú dovolenku, po
slal Gustáv Reuss, rodák z Revúcej, zakladateľ sloven
skej vedeckej fantastiky, v Hviezdovede svojho hrdinu
balónom rovno na Mesiac. A potom ešte ďalej.
Hoci Reuss v roku 1856 predbehol v tomto žánri aj
českých súčasníkov, dlho sa o tomto prvenstve nevede
lo. Predovšetkým preto, že Hviezdoveda prvýkrát vyšla
až v roku 1984. Či za to môže fakt, že celá kniha bola pí
saná v gemerskom nárečí a nie v tom čase už kodifiko
vanej štúrovskej slovenčine alebo niečo iné, je dodnes
predmetom diskusií.
Napriek tomu sa dielo stalo veľkou inšpiráciou
pre dnes už etablovaných slovenských autorov sci-fi
a fantasy, keďže práve podľa tohto autora pomenoval
Slovenský syndikát autorov fantastiky svoju literár
nu cenu. Cena Gustáva Reussa nám v priebehu deväť
desiatych rokov dala dnes už známe mená slovenskej
fantastiky, medzi ktoré patria Juraj Červenák, Alexan
dra Pavelková či Michal Hvorecký.
Je príhodné, že tento dôležitý míľnik slovenskej
fantasy dostáva nové vydanie od vydavateľstva Mono
kel v modernom stvárnení so zaujímavým vizuálnym
spestrením v podobe štylizovaných ilustrácií.

Krutohlavom sa volal preto,
lebo stále hlavou krútil…
Hlavný hrdina Reussovej Hviezdovedy sa volá Kruto
hlav, pretože často nad všetkým krúti hlavou a ne
ustále sa zamýšľa nad vecami. V prvej časti knihy sa
rozhodne vyletieť na Mesiac. Zvolá teda robotníkov
a remeselníkov z celého Slovenska, aby mu pomohli so
stavbou majestátneho balóna, čo je samé osebe väčš
mi fi ako sci.
Celá táto časť aj mnoho ďalších príbehových pa
sáží neskôr však vždy slúžia iba na to, aby nám Reuss
predstavil vedecké fakty. Od gravitačnej sily Zeme
cez vzdialenosť k Mesiacu až po potrebnú rýchlosť na
uniknutie z obežnej dráhy či podrobnosti o mesač
nom povrchu, jeho možnej atmosfére a formách života,
ktoré by na ňom mohli existovať. To všetko pozoruje
tak zo Zeme s pomocou ďalekohľadov, ako aj zo svoj
ho balóna počas dlhej cesty k našej obežnici. V prie
behu cesty si však uvedomuje, že sa k Mesiacu vôbec
nepriblížil, a začína pochybovať , či sa vôbec dá od
pútať od Zeme.
V druhej časti knihy sa Krutohlav, teraz už s množ
stvom ďalších akademicky zameraných druhov, roz
hodne skúmať planéty slnečnej sústavy. Tentoraz
miesto balóna postavia obrovského šarkana, ktorý
s pomocou zložitých strojov a niečoho, čo by sme dnes
mohli považovať za prúdové motory či vrtule lietadiel,
brázdi horné vrstvy atmosféry. Tu prostredníctvom
silných teleskopov Krutohlav pozoruje Slnko a jeho
obežnice a prednáša svojim druhom o zvláštnostiach
jednotlivých planét, ale aj o kométach či teóriách vzni
ku a zániku slnečnej sústavy.
Marek Čabák (1991)
Vyštudoval žurnalistiku.
Publicistike sa venuje
predovšetkým v oblasti
literatúry, hier, filmov
a seriálov. V súčasnosti
pôsobí ako vedúci
popkultúrneho
spravodajského webu
Nerdfix.cz.
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Vyučovanie na Kriváni
V poslednej časti knihy Krutohlav na Kriváni vyučuje
o Zemi a podáva dôkazy o jej mieste vo vesmíre, jej
tvare a fakte, že skutočne nie je centrom vesmíru a že
sa s ostatnými planétami točí okolo Slnka. Celý čas pri
tom musí bojovať proti nepochopeniu a nedôvere bež
ných Slovákov, ktorí sa k nemu na Kriváň prišli učiť.
A to je vlastne hlavný dôvod, prečo táto kniha vznikla.

Sci-fi

časti boli oproti pôvodnému rukopisu úplne vyhodené,
kniha navyše vychádza z prekladu Viery Urbancovej
z roku 1984 a nejde o nový preklad pôvodného textu.
Text obsahuje aj značné množstvo preklepov a drob
ných chýb, niekedy dokonca aj v obsahovej rovine.
Editori knihy sa v texte rozhodli ponechať historiz
my a k nim doplniť poznámky, no archaizmy vymenili
za súčasnejšie výrazy. Tu však nastáva problém so spo
mínanými dobovými jednotkami miery. Tie sa totiž
v texte používajú často, nikde však nie sú vysvetlivky,
ktoré by ich porovnali so súčasne používanou medzi
národnou sústavou jednotiek. Krutohlav tak používa
pri výpočtoch a výkladoch napríklad nemecké či ra
kúske míle alebo stopy, ktoré sa v danej dobe používali
bežne. Čitateľ tak vlastne nemá predstavu o skutoč
ných rozmeroch a veľkostiach uvedených v knihe, po
kiaľ nepoužije internet alebo inú literatúru na to, aby
si vzťahy medzi týmito mierami zistil.
Zdá sa teda, že tvorcovia sa skôr zamerali na fanta
zijnú časť knihy a jej vzdelávaciu funkciu dostatočne
nepodporili. A to je škoda, pretože mnohé Krutohlavo
ve zistenia platia aj dnes a ukazujú vedomostnú úro
veň slovenských vzdelancov uprostred devätnásteho
storočia.
Krutohlav v novej Hviezdovede vstáva zo svojho
literárneho hrobu, pripravený poučiť novú generá
ciu čitateľov a opäť bojovať s ignoráciou a nedostat
kom vzdelania. A hoci vedomostná funkcia knihy
je mierne potlačená nedotiahnutými poznámkami
a viacerými chybami, ide o zaujímavé a pre súčasné
ho čitateľa nezvyčajné čítanie, ktorému by každý fa
núšik sci-fi a fantasy mal venovať pozornosť. Ak pre
nič iné, tak prinajmenšom pre historickú dôležitosť
knihy. Treba sa však pripraviť na to, že to nie je vždy
ľahké čítanie.
Ilustrácie Andreja Kolenčíka z knihy Hviezdoveda (Monokel, 2021)

Vedecká fantastika či fantastická veda?
Hviezdoveda chce v prvom rade poučiť bežného čita
teľa o Mesiaci, planétach a vesmíre. Poskytnúť mu
aktuálne vedomosti z astronómie a zvýšiť tak vzdela
nosť národa, čo v danom období robilo aj mnoho iných
autorov. Aby nešlo iba o nudné vedecké pojednania,
Reuss tieto prednášky prepojil krátkymi príbehovými
pasážami. Práve v pasážach týkajúcich sa balóna či
technologicky prepracovaného lietajúceho šarkana sa
prejavuje fantazijná povaha Krutohlavovho putovania.
Reuss fantastiku využíva aj pri hypotetických opi
soch vecí, ktoré v danom čase ešte nemohol poznať.
Či už ide o život na iných planétach, obraz vzdialených
hviezd a iných svetov alebo o spomínaný vznik a zánik
vesmíru. I tu však vychádza zo známych vedeckých
faktov a nebojí sa dokonca podpichnúť niektoré ve
decké a filozofické kapacity svojej doby.
Pri čítaní Hviezdovedy sa teda treba pripraviť na
množstvo údajov, faktov a výpočtov, navyše písaných
v dobových mierach, ktoré súčasnému čitateľovi už
veľa nepovedia. Len vďaka môjmu záujmu o astronó
miu od mladého veku som mnohé Krutohlavove tvr
denia dokázal pochopiť a niektoré aj overiť.

Problémy súčasného čitateľa
Nové vydanie Hviezdovedy sa snaží priblížiť moderné
mu čitateľovi, robí to však akosi polovičato. Najskôr je
tu štýlový vizuál, ktorý síce mne osobne nesadol, avšak
spĺňa potreby vyjadrenia mnohých abstraktných myš
lienok, ktoré Krutohlav vysvetľuje. Niektoré nudnejšie
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Ilustrovaná kniha

Marek Vadas: Krutá
Marta
Ilustrácie: Daniela
Olejníková
Bratislava: Brak, 2020

Ilustrácia Daniely Olejníkovej z knihy Krutá Marta

Tereza Oľhová a Eva
Škandíková:
Posledný Permoník
Ilustrácie: Eva
Škandíková
Bratislava: Brak, 2020

Katarína Labudová (1976)
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z literárnej komparatistiky
na Masarykovej univerzite
v Brne. Učí anglicky
písanú literatúru na
Filozofickej fakulte
Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Zaoberá
sa najmä románmi
Margaret Atwoodovej
a Angely Carterovej.
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literatúry sa venuje
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Príbehy
odpovedajúce
na krutosť
Dve ilustrované knihy
pre deti z vydavateľstva Brak
– Krutá Marta a Posledný
Permoník – zaujmú nielen
príbehom, ale aj krásnymi
ilustráciami a regionálnymi
referenciami o dvoch
banských mestách. Oba
príbehy spája téma
násilia a šikany. Krutá Marta
trápi zvieratá a Adama
v Kremnici šikanuje Marcel.
✒ Katarína Labudová

Od necitlivosti k priateľstvu
Krutá Marta Mareka Vadasa s ilustráciami Daniely
Olejníkovej je o malej Marte, ktorá sa kruto správa
k domácim zvieratkám u svojej starej mamy. V lineár
nom príbehu o Marte sa zvieratká dievčatku pomstia.
Vystrašia ju, aby sa spamätala a správala sa k nim cit
livo a s rešpektom: „Nakoniec ju v kruhu všetky zvie
ratká obstúpili, až Marte hrôzou vstali vlasy dupkom.
Vykríkla, ale stará mama ju asi nepočula.“
A tak Marta na vlastnej koži pocítila, aké je to báť
sa. Prostredníctvom empatie sa Marta naučí neťa
hať mačku za fúzy a za chvost, nebehať za sliepkami
a netrápiť zajaca: „Marte sa mraučanie mačky alebo
poplašený beh sliepky páčili. Nevedela si predsta
viť, ako sa pri jej zlomyseľných kúskoch zvieratá cítia.
Zdalo sa jej, že všetko je iba hra, a vôbec nepremýšľa
la nad tým, či sa zvieratám pozdáva rovnako ako jej.“
To, čo bola pre Martu hra, bol pre zvieratá bolestivý
boj o život.

Neprehliadnuteľná kniha
Príbeh určený skôr pre menšie deti a deti, ktoré sa učia
čítať, sprevádzajú výrazné, farebné ilustrácie Daniely
Olejníkovej, ktoré referujú aj o mieste prázdnin našej
hrdinky Marty – o Banskej Štiavnici. V centre príbehu
sú práve zvieratá, vrátane kozy „s diabolskou grima
sou“, prasiatka, ktoré sa Marte zdá „trojhlavé zubaté“
a mačky, ktorá sa v momente Martinej krutosti zmení
na tigra.
Krikľavé, kontrastné obrázky fauny dopĺňajú jem
né detailné kresby flóry: ríbezle, šípové ruže, vlčie
maky, chmeľ aj hríby úžasne zavoňajú letom a prázd
ninami u starej mamy, ktorá „zamiesila cesto na buch
ty“. Vďaka Olejníkovej výtvarnému spracovaniu túto
knižku v kníhkupectve určite neprehliadnete.

Banícka história
Kým Krutá Marta v ilustráciách odkazuje na Banskú
Štiavnicu, kniha Posledný Permoník Terezy Oľhovej
a Evy Škandíkovej sa odohráva v Kremnici. Kremni
ca je v texte hmatateľne prítomná, a najmä počuteľná
vďaka kremnickému dialektu a baníckemu žargónu.
Chlapčenský hrdina, Adam, sa presťahuje so svo
jou mamičkou, otorinolaryngologičkou, do jej rodnej
Kremnice k starým rodičom. Zo začiatku to má Adam
ťažké.

Ilustrovaná kniha

Ilustrácia Evy Škandíkovej z knihy Posledný Permoník

Stará mama robí marhuľový džem so šupkami, aj
kakao je so šupkou, ale najhoršie je, že sa k nemu spo
lužiaci nepekne správajú. Hoci mu starý otec často roz
práva banícke príbehy a kremnické povesti, Adama
nezaujímajú. Radšej by sa skamarátil s peknou štvr
táčkou z voňavej cukrárne alebo s Marcelom, ktorý
jediný vie hrať futbal. Ale Marcel ho so svojimi kama
rátmi šikanuje, čo vyvrcholí, keď Adama zavrú v starej
baníckej štôlni. Príbeh začne byť pre Adama nebezpeč
ný a napínavý: „Niekoľkokrát sa snažil nohu vytiahnuť,
ale bolo to ešte horšie. Kameň bol príliš veľký a ťažký.
Nevládal ho sám zdvihnúť. A čím viac ním hýbal, tým
viac ho kameň tlačil a Adam riskoval, že sa mu noha
načisto rozgniavi.“ (s. 18)
Našťastie, Adama tam nájde Permoník, ktorý mu
pomôže vrátiť sa domov. Tento zážitok vzbudí Ada
mov záujem o kremnickú históriu, kremnické povesti
a kremnický dialekt. Stretnutie Adama s Permoníkom
obsahuje aj komické rozmery a lingvistické okienka:
„A odkiaľ máš tie zvláštne slová? Najprv high five, po
tom outfit. V nemčine také slová nie sú!“ „Sú to anglic
ké slová. My sme ich z angličtiny prevzali a používame
ich. Robíme to isté, čo ty robíš s nemčinou.“ (s. 65)

Fantastické a realistické
Permoník nie je jediná nadprirodzená postava v prí
behu. Adama príde k Marcelovi pomstiť Čierny rytier,
Permoníkovi Adamova mama vyberie z ucha Lakomé
ho haviara a kakao so šupkou vypije Biely had s ko
runkou na hlave. Tak sa z realistického príbehu stáva
detská fantasy, ktorá intertextuálne odkazuje na rôzne
povesti a regionálnu históriu Kremnice: „Permoník
najviac obdivoval verejné osvetlenie a uznal, že je to

veľmi praktický vynález. Kiežby taký mal aj v podzemí!
Z Kremnických novín vedel, že osvetlenie nainštalo
val inžinier Bohuslav Križko ešte v roku 1887. Osvetle
ná bola časť banských šácht a iných banských objektov.
V tom čase to bola veľká rarita a prvý pokus v celom
Uhorsku!“ (s. 53)
Nadprirodzené postavy pomôžu Adamovi vyriešiť
medziľudské vzťahy s kamarátmi aj so starými rodič
mi. Adam dokonca prekonáva strach z tmavej pivni
ce či odpor k teplému kakau so šupkou. Biely had ho
inšpiruje, aby si ho začal pripravovať sám. Príbeh tak
posmeľuje detského čitateľa k samostatnosti: Adam
chodí sám do školy, pomáha Permoníkovi, ale aj ka
marátovi s úlohami.

Dialekt aj banícky žargón
Lingvisticky je kniha príťažlivá baníckymi výraz
mi a kremnickým dialektom, ktorý je použitý hravo
a vtipne: „Toto je cufíl! A od teba je to cu špót! (Toto je
príliš! A od teba je to nezdvorilé!)“ Alebo: „Nebaláchaj
a nefurduj! Inak budeš spať na rondoške a jesť čušpajz!
(Neklam a neodvrávaj! Inak budeš spať na koberci z han
dier a jesť prívarok!)“ (s. 70)
Tak ako text, aj hravé ilustrácie Evy Škandíkovej
pomáhajú detskému čitateľovi naučiť sa niečo o Krem
nici – o jej geografii aj histórii. Na predsádke je mapa
Kremnice so základnými orientačnými bodmi. Bonu
som je aj anatomický nákres ucha s podrobným popi
som. Zlatá farba na ilustráciách, písme aj záložke je
motívom, ktorý prepája realitu súčasnosti s históriou
a fantastikou: Permoníkovi sa magicky zmenia zlaté
hrudky na eurá a v mincovni Permoník vidí zlaté floré
ny – „vychýrené kremnické dukáty, ktoré mali rýdzosť
dvadsaťtri karátov a deväť grénov“. (s. 56) V knihe ožíva
slávna minulosť banského mesta.
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Leonard Cohen:
Nádherní porazení
Preklad: Darina Zaicová
Bratislava: Slovart, 2021

✒ Katarína Labudová

Z

knihy Nádherní porazení zavanie exaltovanosť,
teatrálnosť a halucinogénny experiment z obdo
bia jeho vzniku v roku 1966. Niekde medzi Nahým
obedom Williama Burroughsa a Thomasom Pyncho
nom, ktorých lingvistická, erotická a drogová sloboda
formovala Zeitgeist Cohenovho písania, vznikol Co
henov text.

Nezadržateľná próza
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Foto: Rama. Zdroj: wikipedia.org

Slovenskému čitateľovi je Kanaďan
Leonard Cohen známy
najmä ako hudobník a pesničkár,
ale podmanivý hlas podfarbuje
aj strhujúce rozprávanie
jeho druhého románu Nádherní
porazení.

Leonard Cohen písal román na gréckom ostrove Hydra
a vraj si nikdy nezakrýval hlavu, postil sa a užíval am
fetamíny. Výsledkom jeho výnimočnej kreativity je ná
stojčivá a miestami maniakálna, nezadržateľná próza,
surreálna erotická fantázia, v ktorej splýva sexuálna
a náboženská extáza.
Okrem toho Cohenov román vychádza z politic
kých turbulencií v Kanade, keď revolúcia menila Que
bec na sekulárnejšiu spoločnosť. Nádherní porazení
reflektuje politické tenzie opismi separatistických
protestov a pripomína frankofónnej Kanade jej krva
vú históriu. Hlavný rozprávač, folklorista a historik
bez mena, sa vyznáva historickej postave, svätej Ka
taríne Tekakwithe, oslovuje ju, snaží sa ju pochopiť.
Jeho rozprávanie sa odohráva po smrti dôležitých po
stáv jeho života, a tak prekračuje hranice smrti, ale aj
hranice jazyka.

Horúčkovité rozprávanie
Jadrom románu je intenzívny milostný trojuholník
rozprávača, jeho manželky Edith a jeho priateľa F.,
ktorý sa k sexuálnemu vzťahu s Edith prizná až po
jej bizarnej smrti. Román je rozdelený do troch častí.
V prvej časti počúvame obsesívny hlas historika, ktorý
sa zaoberá miznúcim kmeňom A –. Jednou z posled
ných žijúcich z kmeňa A – je práve Edith, manželka
historika. Historikova časť čerpá z historických zdro
jov o vplyve jezuitov v severnej Amerike a zvlášť o svä
tej Kataríne Tekakwithe.
Historik smúti za Edith, utešuje ho priateľ F., ktorý
je členom parlamentu a separatistom. Jeho list, ad
resovaný historikovi päť rokov po jeho smrti, tvorí
druhú časť románu. F. je charizmatický, často referuje

Leonard Cohen ( 21. september 1934 – 7. november 2016)

k Nietzschemu a rovnako ako Nietzsche zomrie na sy
filis. Historik a F. vyrastali v montrealskom jezuitskom
sirotinci. Historik sa stotožňuje s obeťami, s poraze
nými, preto si vybral štúdium Edithinho kmeňa A –.
„Krátke dejiny tohto kmeňa poznačila jedna porážka
za druhou. Už len samotný názov kmeňa A – v reči su
sedov označuje mŕtvolu. Nezachovalo sa nič, čo by ho
vorilo o víťazstve tých nešťastníkov v boji, aj piesne
a legendy ich nepriateľov sú vlastne len akýmsi ply
nulým víťazným ujúkaním. A tak aj podľa môjho zá
ujmu o tých neborákov si môžete domyslieť, čo som
zač.“ (s. 12)
Na druhej strane F. odmieta byť porazeným, pestu
je si pozíciu historikovho učiteľa, venuje sa bodybuil
dingu a pridá sa ku quebeckým separatistom.

Splývanie nezlučiteľného
Po smrti zanechá historikovi svoj dom na strome, kam
sa historik utieka a v ktorom v tretej časti splynú posta
vy jedna do druhej. Tvár belocha F. očernie, tvár svä
tej Kataríny Tekakwitha obelie: „Kataríne Tekakwithe
ako štvorročnej tvár poznačili kiahne, k zohaveniu
prispela aj choroba a mrzačenie. Lenže tá tvár, dotl
čená a tmavá ako noc, sa asi štvrťhodinu po jej smrti
zrazu zmenila. Skrásnela a zbledla.“ (s. 204)
Vidíme historikove spálené prsty, ale aj chýbajúci
palec F., ktorý stratil pri odpaľovaní sochy anglickej
kráľovnej. Podobne splývajú do jednej aj mytologické,
biblické a historické postavy Isis, panny Márie, svätej
Kataríny Tekawithy a Edith.
Román reaguje na obdobie, keď katolícka cirkev
v Quebecu získala pod kontrolu vzdelávanie a kultúru.
F. v maniakálnom záchvate premaľúva grécku sošku
Akropoly červeným lakom na nechty: „‚Tak musel vy
zerať skoro ráno, keď sa naň pozerali.‘ ‚Starí Aténčania,‘
zašepkal som. ‚Nie,‘ opravil ma F. ‚starí Indiáni, červení
muži.‘ ‚Aj oni mali čosi také? Indiáni stavali akropoly?‘
spýtal som sa ho, akoby som zabudol všetko, čo som sa
naučil; vymizlo mi to z pamäti každým ťahom štetčeka
a bol som pripravený uveriť všetkému.“ (s. 18) Takýmto
parodickým spôsobom Cohen prepisuje všetko sväté,
či už katolícke tradície, alebo politické hnutie.

Autor: Gottfried Grafe. Zdroj: wikipedia.org

Dvakrát Leonard Cohen

Na ceste
ku koncu

Plameň, ktorý nezhasol

Leonard Cohen: Plameň
Preklad: Ján Gavura
Fintice: OZ FACE, 2020

Vždy som
pracoval
		vytrvalo
Ale umenie
		 to nie je
Podporoval
som svoje
		depresie
Stretával Ježiša
čítal Marxa
Moja posledná
iskra je jasná
Hoci môj oheň
už len tleje
Mladému
mesiášovi
povedzte
Čo sa srdcu deje.
Leonard Cohen
v preklade Jána Gavuru

Róbert Pospiš (1986)
Hudobník, producent,
spoluzakladateľ
hudobného
vydavateľstva Real
Music House, publicista
a textár, o. i. autor
básnických zbierok
Ukazuješ do tmy, vidím
svetlo (Real Music
House, 2018) a V tichu
(Real Music House,
2020).

Rozumieť hodnote času. Schopnosť, na ktorej stojí sila umenia.
Mlčať, keď je to nevyhnutné, rozprávať o zamlčanom. Leonard Cohen
patril k najväčším majstrom tohto balansovania na tenkom lane.
Poet a hudobník, hudobník a poet. Poradie nie je dôležité. Cohen bol
človek slova, slov a jeho piesne zrkadlili ich krásu. Kanadský umelec
zomrel 7. novembra 2016. Odvtedy mu posmrtne vyšiel nádherný
album Thanks for the Dance a básnická zbierka Flame. Tá nedávno
pod názvom Plameň vyšla v slovenskom preklade.
„Pre túto knihu chcel žiť, na sklonku jeho života bola jediným
dôvodom, pre ktorý dýchal,“ píše v predslove Plameňa Cohenov syn
Adam. Práve on má na zostavení zbierky dôležitý podiel. Plameň je
Cohenovým básnickým testamentom. Je to cesta do hlbokého
podvedomia tvorcu, ktorého nikdy nehnala túžba po sláve. „Všetci
vedia, že ak urobíš jeden alebo dva riadky, budeš žiť naveky,“
spieval v piesni Everybody Knows. Akokoľvek sa čitateľ snaží, počuje
pri čítaní básní Cohenov hlas. Prekladateľ Ján Gavura mal pred
sebou mimoriadnu výzvu. A obstál. Čítal som aj anglický originál
a v prípade slovenského prekladu som nenarazil na žiadne „mrzače
nie“ Cohenovej poetiky. Kanadský bard ju budoval celé desaťročia.
Ešte aj v posledných dňoch svojho života sa venoval trpezlivému
korigovaniu poslednej básnickej zbierky. Plameň sa aj preto nemôže
čítať s ľahkosťou. Takmer tristostranový rozsah je naplnený úvahami,
humorom aj rozčarovaním nad krutosťou života. Poézia v tej
najčistejšej forme.
Musíte poznať Cohenovu pesničkársku tvorbu? Musíte byť fanúši
kom jeho hudby? To sú logické otázky pre nezorientovaného čitateľa.
Odpoveď je jednoduchá. Nemusíte. Hudba a poézia boli dva odlišné
vesmíry, v ktorých však kanadský autor fungoval s rovnakou
suverenitou. Ak ste čítali niektorú z jeho starších zbierok, otázku
jeho básnických kvalít máte dávno vyriešenú. Leonard Cohen
bol etablovaným poetom ešte skôr, ako prenikol do hudobného sveta.
Naliehavosť posledného odkazu mala už Cohenova oceňovaná
zbierka Kniha túženia (Book of Longing) z roku 2006. Plameň
nadväzuje na jej dôkladne vybudovanú atmosféru. „Nehovorím, kým
voda nepretečie cez okraj. Tak sa mi podarilo zdržať vydanie tejto
knihy až na koniec 20. storočia,“ povedal Cohen pred pätnástimi
rokmi. Rovnako trpezlivú prácu venoval aj Plameňu.
Ak sa chceme naplno ponoriť do sveta osemdesiatnika, ktorý prežil
život v obklopení poézie a hudby, musíme obdivovať ich krásu.
Leonard Cohen bol mužom fragmentov. Drobné zápisky pri jeho
maľ bách ho sprevádzali už celé dekády. Všímajme si detaily
a pochopíme celok. Opačný postup je nemožný. To je iba jeden
z Cohenových odkazov. Vypisovať citáty z jeho posledných básni je
rovnako zbytočné ako spievať iba refrény z jeho piesní. Musíme
rozumieť kontinuite. Musíme držať Plameň spolu s autorom.
Premeriavať jeho svetlo, vracať sa v čase, pochybovať o pochopení
jeho slov, vracať sa na začiatok. Poézia má dar „bezčasia“. Funguje
ako samostatné univerzum. Bez vysvetľovania a dôkladnej analýzy.
Leonard Cohen jej obetoval väčšinu svojej životnej energie. Nebola to
zbytočná snaha. Krása potrebuje svojich pastierov. Starostlivých
a neústupných. Vždy, keď sa svet ponára do temnoty. Leonard Cohen
bol jedným z nich.
Plameň je Cohenovou poslednou správou o stave sveta. Vyčerpávajú
cou a mohutnou. Nenechajte sa oklamať jej humorom a nadhľadom.
Patrím ku Cohenovým oddaným fanúšikom. Jeho nahrávky poznám
naspamäť a prečítal som všetky dostupné básnické zbierky. Dokon
čenie tejto recenzie aj preto zdržalo niekoľkotýždňové premýšľanie
nad jej záverom. Odpoveď som mal po celý čas vo svojich ušiach.
Boli to slová piesne a zároveň básne Čo sa srdcu deje (Happens to the
Heart), ktorá otvára Plameň aj jeho poslednú nahrávku Thanks for
the Dance. Majster sa lúči hneď na začiatku svojich posledných
výtvorov. Aké smutné a krásne zároveň. Zbohom, nenahraditeľný
strážca svetla.

Dvakrát Leonard Cohen

Vzýva všetkých literárnych, pop
kultúrnych, historických svätých
od Shakespeara, Marwella, Milto
na cez Galilea, Keplera po Marilyn
Monroe, Brigitte Bardotovú, Evu
Peronovú: „Chcel som Brigitte
Bardotovú povodiť po revoluč
nom Montreale. Stretneme sa na
jeseň života v bufete jedného
starého diktátora. Tvoju pravú
totožnosť bude poznať len Vati
kán. (…) Eva Peronová! Edith!
Mary Volondová! Hedy Lamarro
vá! Pani Bovaryová! Lauren Bacal
lová ako Marlene Dietrichová!
B. B., tu F., duch od zelených
sedmokrások, z kamenistej jamy
svojho orgazmu, z prapodivnej
továrne na duchov v anglickom
Montreale!“ (s. 199)
Historik sexualizuje históriu,
mýty, náboženstvo, politiku,
a tým spochybňuje ich výnimoč
nosť a jednoznačnosť. Strata
jednoznačnej identity, národnej,
rasovej, osobnej aj sexuálnej sa
prelína románom podobne ako
motívy postenia a bičovania.
Postí sa svätá Katarína, sám autor
pri písaní a postí sa aj Edith. A tak
ako Cohena bičovali kritici po
vydaní románu, tak sa v texte
objavuje blasfemické bičovanie
Kataríny: „V stredu nejedávala.
V sobotu sa pripravovali na spo
veď a navzájom sa šľahali brezo
vými prútmi. Katarína trvala na
tom, že sa vyzlečie ako prvá. (…)
Prečo chcela byť prvá? Lebo keď
prišiel na ňu rad, šľahala prútom
tak oduševnene, až sa jej otvárali
rany, ktoré utŕžila od priateľky.
(…) ‚Teraz som na rade ja.‘ ‚Dobre.
No kým som v tejto polohe, rada
by som si čosi overila. Trocha viac
roztiahni nohy.‘ ‚Takto?‘ ‚Áno.
Myslela som si to. Opäť si panna.‘ “
(s. 192 – 193)
Pôžitok z výborného prekladu
románu kazí množstvo nesprávne
rozdelených slov.
Hoci Cohenov román k nám
prichádza z obdobia začiatkov
kanadského postmodernizmu,
je zrkadlom našich súčasných
túžob, strachu, predsudkov,
nenávisti aj túžby.

✒ Róbert Pospiš
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Debut

Seba:vedomá
poézia
Daniela Kováčiková:
SVET:LOM
Bratislava: Vlna / Drewo
a srd, 2020

Talent Daniely Kováčikovej akoby
vynikol až v rámci väčšieho celku –
knižný debut, zbierka SVET:LOM jej
poézii jednoducho pristane.
✒ Derek Rebro

D

Kladným smerom
aniela Kováčiková nie je neznáma autorka, jej de

butu predchádzalo nenápadné, kvalitné časopi
secké publikovanie. Napriek tomu je táto mikro
– aj makrokompozične (mnoho miest navzájom prehl
bujúco komunikuje) premyslená, jazykovo suverénna
a esteticky presvedčivá kolekcia prekvapením, priam
udalosťou.
Zbierka SVET:LOM je rozdelená do výpovedne
nazvaných oddielov s priepustnými poetologickými,
náladovými aj tematickými hranicami. S tým koreš
ponduje časopriestorová „zauzlenosť“ („ďalšia minu
losť v hustej prepletenosti“, s. 47), fraktálovosť („časť
v celku, / ukazuje celok v časti“, s. 60), význam (i zámer
ne) (ne)posúvajúca návratnosť motívov a myšlienok aj
v podobe plánovania, odhodlávania sa, ktoré naráža na
vlastné i cudzie limity. To všetko ústi do reflexie (ne)
napĺňajúcich sa akútnych aj dlhodobých cieľov („v prí
tomnosti nadobúdaš potenciál“, s. 49; „Želanie náchylné
uskutočniť sa / je kvôli správnemu načasovaniu / potla
čené“, s. 55; „procesie života napájaného na rôzne presa
hy – aj seba samého“ (s. 62).

Ťažko uchopiteľné

Derek Rebro
Literárny kritik a redaktor,
autor niekoľkých zbierok
poézie a literárnovedných
monografií, od r. 2012 je
šéfredaktorom
feministického časopisu
Glosolália.
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priamejšie zaznie Kucbelovej Šport či posledná Feren
čuhová), no jednoznačne sú ťažko uchopiteľné, resp.
z literárnokritických rastrov sa dráždivo vymykajú.
Autorka väčšinou zapája nástroje využívané pro
duktívne na podopretie analyzovaných charakteristík,
no výnimočne (keďže prevažne čítame skôr nestereo
typné vety typu „ľahostajná ako osud“, s. 46) sa nevy
hla polopatizmu („Osobný a nadosobný zároveň“, s. 57),
eventuálne ani nie tak banálnemu, ktoré je aj umne
reflektované, ako skôr banálne podanému odkazu
(„prijať neistotu za istotu“, s. 12) či nevtipne humorné
mu miestu: „karty / vyložené na stole / spolu s nohami“
(s. 58). Výpovedné je porovnanie „otrepanej“ vety „tlak
ticha je rovnako silný ako tlak slov“ (s. 49) so sugestív
nym úryvkom „konverzačne sa stretol s prázdnotou“
(s. 49), čo dokazuje schopnosť vyhnúť sa (v budúcnosti)
prvému textovému typu.

Jazyk textov je skôr vecný, pojmovo abstraktný, na
pohľad anestetický. Sem-tam významotvorne imitu
je manažérsky žargón („Pravorukí od teba chcú: / Excel
tabuľky. / Vieš, že štatistiky sú nezmysel“, s. 15) či (nie
len ironicky, ako napr. v novšej tvorbe N. Ružičkovej)
odráža (seba)zdokonaľovacie mantry („Buď tam, kde
na tom záleží“, s. 40), čo súvisí i s uvedeným – skôr
povahovo obsesívnym než spoločensky dotovaným –
(seba)úkolovaním („zásadný dôvod každého návratu /
je úloha“, s. 40), ktorým sa sčasti dotýka debutu Ivony
Pekárkovej.
V básňach však nie je núdza ani o surrealistickú ob
raznosť či prírodné metafory, ktoré autorka nevyužíva
zosmiešňujúco, skôr organicky súzvučia so zvyšnými
registrami jej básnického univerza: „Výkriky mužov
a žien stvorených zo stromov / lietajú vzduchom ako
ohňostroj // Byť nažive / je šok“ (s. 45). Neobmedzuje sa
na poetologické dichotómie (hoci teda niektoré nie
len spochybňujúco reflektuje: „individuálne & duálne“,
s. 46), nestráca dych vyhraňovaním sa voči iným (poe
tikám); ak, tak skôr prostredníctvom (auto)referenč
ných náznakov a (lehenovsky) hravých podpichnutí,
ktoré korešpondujú s občasnou rodovou (potenciál
ne rodičovskou) subverzívnosťou (s. 21 – 24). Prináša
verše, ktoré sú síce inými napájané (okrem funkčne
zvnútornených inklinácií k nielen textovej generácii

Subjekt/ka (v zastúpení rôznych – nielen gramatic
kých – osôb; rozostrená multifokálnosť ju zbližuje aj
s Moravčíkovou) napriek vedomiu „šíreho horizontu“
(„vonku je veľa rozptýlenia“, s. 9) túži po (neobmedzu
júco stabilnom) zúžení, geografickej stálosti (s. 36, 40)
a partnerskej harmónii (s. 23). Postupne k tomu kľu
kato speje: „v neurčitosť naklonenú kladným smerom:
/ najhorší možný scenár sa nedeje“ (s. 59). Nielen kniha
vo svojom celku, ale aj jednotlivé básne predstavujú
dynamické príbehy, woolfovské „hľadanie pokoja nie
utiekaním, ale vystavovaním sa životu“, ktorého súčas
ťou je kompulzívne zadrhávanie, kyvadlové kmitanie
(s. 35) medzi (upokojujúcim) vedomím štrukturalistic
ky pevných („Štruktúra je všetkým“, s. 43), vzájomne
podmienených, alternatívy poskytujúcich („v paralel
nom svete / prelomových okamihov“, s. 29) archetypov/
invariantov (pomenúvaných aj priamo) a ich slobod
ným, kontextovo posúvajúcim dekonštruovaním (s na
teraz – aj verbalizovaným – dôrazom na konštrukcii).
Subjekt/ka je na ceste od diferencie k différance (pria
mejšie na s. 44, 48), a hoci zbierka sa končí optimis
tickou pasážou „na všetko je zrazu čas. / A potom sa
môže stať čokoľvek“, súdiac podľa viacerých indícií by
možno protagonistka spolu s Houellebecqom doda
la: najmä nič.
Zhrňujúc, kniha je semioticky komplexná, ponú
ka viacero interpretačných trás, do ktorých som tu ani
nenazrel, a obsahuje recepčne sugestívne miesta. Je
dielom, ktoré je intelektuálne vyzývajúce a umelecky
hodnotné.

Výkriky mužov a žien
stvorených zo stromov
lietajú vzduchom
		
ako ohňostroj
Byť nažive
je šok
Daniela Kováčiková: SVET:LOM (s. 45)

Foto: L. Finder

Stanislava Chrobáková
Repar: Balans (O bytí
a nebytí v živej kultúre)
Bratislava: LIC, 2020

Nezainteresovaná verejnosť
pravdepodobne nevie, a teda sa
nezamýšľa nad tým, ako sa robí
a funguje nezávislá kultúra. Odpoveď
dáva Balans Stanislavy Repar.
✒ Gabriela Rakúsová

A

utorkina kniha Balans, píše sa na záložke, pred
stavuje autobiografickú knihu úvah a spomienok
plnú otázok a myšlienok „o živote s knihou“ a „ži
vote v slove“ v spoločnosti, ktorá si z kultúry urobila
takmer nepotrebnú príťaž. „Je zrejmé, že vo verejnosti,
dokonca aj tej odbornej, o tomto ,životnom svete‘ kolu
jú podstatne skreslené predstavy.“ (s. 254)

Písanie kritické a osobné

Gabriela Rakúsová (1943)
Literárna kritička,
recenzie publikuje
v printových
i elektronických médiách.
Je autorkou rozhlasových
literárnych kompozícií
o spisovateľoch a ich
dielach, niekoľkých
dramatizácií próz. Knižne
vydala súbory textov
Z literárnych reflexií
(F. R. & G, 2015), Fiktívne
rozhovory (LIC, 2018)
a Medzi realitou a jej
znakom/interpretačné
úvahy o knihách (Modrý
Peter, 2018).

Novinka LIC

Pohyb medzi
túžbami
a možnosťami

Kniha je rozdelená na epistolae a torzá. Autorka i edi
torka (Dana Podracká) to kompozične vyriešili tak, aby
prelínanie (kniha vyšla v edícii Siete) pripomínalo Sieť.
Pri čítaní príjemca zistí, že epistolae (možno povedať –
básnické listy) a torzá (akési prózy a reflexie) sa od seba
líšia najmä tvarom, kompozíciou, štýlom…
Hneď prvý text z decembra 2012 čitateľa trochu
prekvapí, lebo málokedy sa stretne s takým verbalizo
vaním autorského subjektu. Okrem neho sa v jednot
livých textoch knihy objavujú postavy (Protagonista,
Avatar), o ktorých sa hovorí a ktoré istým spôsobom
zasahujú do príbehu. „Jediným protagonistom tých
to zápiskov totiž chce byť neviditeľný prekariát v kul
túre, ktorý sa medzi tvorcami a ,služobníkmi‘ litera
túry rozmáha už celé roky – ako dobre udomácnená
burina.“ (s. 9)
Texty majú charakter denníkov, keď autorka hod
notí svoje dojmy, uvádza asociácie, čo potvrdzuje aj
1. osoba jednotného čísla. Takýto spôsob je príznačný
pre autocharakteristiku, pre písanie o sebe. Miestami
je (takmer adresne) ostrá, polemická, vo viacerých ro
vinách kritická, ale subjekt rozprávačky vyznieva skôr
pozitívne, niekedy aj precitliveno až urazene. Zápis
ky sa čítajú dobre najmä preto, že sú veľmi osobné,
miestami dokonca strácajú esejistický štýl a väčšmi
sú rozprávaním autorskej protagonistky, vždy vyčer
panej od práce.

Kultúra si žiada obete
Lyrické texty – so základným motívom okna či pohľa
du z okna – majú charakter veršov v próze. Evidentne
sa viažu k Fínsku, ale majú široký dosah svojím sil
ným reflexívnym podtextom a viacnásobnou symbo
likou. Autorský subjekt v nich úvahovo rieši aj svoje
najosobnejšie problémy. Tieto texty sú v dobrom pro
tiklade k textom esejistickým, v ktorých je síce tiež

Stanislava Chrobáková Repar

prítomný autorský subjekt, ale dotýkajú sa najmä ob
jektívneho. Vlastné Ja je výborným pozorovateľom
a súčasne účastníkom toho, čo autorku znepokojuje
alebo uspokojuje.
Repar dokázala aj prostredníctvom svojich poci
tov, ťažkostí, povinností, radosti z práce, úspechov
atď. nepriamo, no so všetkými detailmi sprístupniť
obraz Slovinska a Ľubľany, kde žila, pôsobila a tvorila.
Miestami je až neuveriteľné, čo všetko človek vie zvlád
nuť v krátkom čase, dokonca na rôznych miestach
v oblasti živej neziskovej kultúry. „Kultúra si očividne
žiada svoje obete. Spôsob, akým fungujeme, lebo nás
do toho spoločnosť naviezla, by asi iné profesie dávno
odrovnal. (…) Je nepredstaviteľné, čo musí človek v ne
ziskovej kultúre (literatúre) zvládnuť, aby sa dokázal
uživiť. A ešte si pri tom po celý čas musí dávať pozor,
aby neskĺzol iba na úroveň produkcie komodít pre trh.
Tvorba a jej spoločenské uplatnenie si vyžadujú iný
prístup. Nikto to neocení a nikto o tom dnes už neho
vorí.“ (s. 173 – 174)

„Okná“ a oká
Texty majú aj cestopisné znaky, keďže pre autorku je
typické, že veľa účelovo cestuje. Zaujímavé sú aj pod
robné opisy a komentáre podujatí, ktoré Stanislava
Repar organizovala alebo sa v rôznych krajinách na
nich zúčastňovala. S pribúdajúcimi stranami texty
nadobúdajú charakter nepravidelných denníkových
záznamov a práve tieto časti sa núkajú čítať ako prózy
– majú svoje príbehy, protagonistov, štýl, resp. štýly
a rôznorodú, funkčnú lexiku. Obdivuhodné sú au
torkine znalosti pomerov v troch krajinách, ktoré sú
jej „domovom“. Siete, ktorými všetko toto prepája, sa
miestami trhajú, balansujú, aby sa opäť sceľovali a pri
nášali nové „okná“ a oká.
Texty Stanislavy Repar podnecujú k úvahám, dis
kusii aj k polemikám. V knihe má čitateľ viacvrstvové
informácie – obraz živej kultúry v Slovinsku, paralel
ný, podobný na Slovensku, čiastočne vo Fínsku a popri
tom sa autorke vydarilo prepojenie dvoch rovín – pre
lína sa rovina verejná so súkromnou. Kniha Stanisla
vy Chrobákovej Repar Balans je rozhodne zaujímavá
a hodnotná, obohatí poznanie čitateľa a prezentova
nými názormi podnieti k uvažovaniu.
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Jaroslava Blažková:
Mačky letia do Kanady
Ilustrácie:
Martina Matlovičová
Bratislava: Buvik, 2020

Jaroslava Blažková:
Rozprávky z červenej
ponožky
Ilustrácie: Jan Schmid
Bratislava: Buvik, 2018

Diana Mašlejová (1987)
Spisovateľka pre deti,
literárna publicistka
a organizátorka
vzdelávacích projektov
pre rozvoj detskej
čitateľskej gramotnosti.
Napísala dve zbierky
poviedok pre dospelých,
sedem kníh pre deti
a dve audioknihy.
Žije a tvorí v Bratislave.
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Autor foto: Peter Procházka

Odvaha a novátorstvo

Slobodné
rozprávky
Jaroslavy
Blažkovej
Aj keď je Jaroslava Blažková
všestranne orientovaná
autorka, pomyselný trón má aj
v kategórii literatúry pre
deti a mládež. Či už ide o kultové
diela Ohňostroj pre deduška,
Môj skvelý brat Robinzon,
Tóno, ja a mravce, Ostrov
kapitána Hašašara, Rozprávky
z červenej ponožky alebo
o niečo menej známe knihy
Minka a Pyžaminka, To decko
je blázon, spisovateľkino
rozprávanie definuje v prvom
rade hravosť.
✒ Diana Mašlejová

Jaroslava Blažková sa do literárneho povedomia do
stala v 50. rokoch minulého storočia ešte ako redaktor
ka denníka Smena. Svoje výrazné a na tú dobu veľmi
nezvyčajné poviedky začala po politickom odmäku
publikovať v legendárnom časopise Mladá tvorba a za
radila sa tak do skupiny mladých objavných autorov
s názvom Generácia 56.
Blažkovej texty definovala spontánnosť, hovorový
jazyk, prirodzenosť, ale aj irónia a schopnosť nahliad
nuť pod povrch vecí, vzťahov, politických konštruktov.
Debutom Nylonový mesiac preukázala svoju vyzretosť
a štylistickú i tematickú jedinečnosť.
V úvodnej poviedke, ktorá sa stala predlohou pre
rovnomenný film, ale aj v ďalšej poviedkovej zbierke
s názvom Jahniatko a grandi, Blažková otvára dovtedy
tabuizovanú tému ženskej slobody v partnerských ero
tických vzťahoch a stáva sa tak československou prie
kopníčkou feministických tém (za čo si, samozrejme,
vyslúžila aj niekoľko nepríjemných dobových kritík).
Okrem spomenutého novátorstva sa spisovateľ
kina próza pre dospelých prihovára čitateľom svojou
odvahou pomenúvať vnútorné svety hrdinov, odvahou
prehovoriť ich jazykom a nakoniec odvahou stáť si za
týmto svedectvom.

Dielo, ktoré dýcha
Koncom 50. rokov a v 60. rokoch vydáva autorka simul
tánne knihy pre deti a mládež i pre dospelých – teší
sa čoraz väčšej čitateľskej obľube, ako aj oceneniam
z radov literárnych teoretikov. Zlom prichádza na po
myselnom vrchole jej spisovateľskej kariéry, keď sa
koncom 60. rokov o slovo nemilosrdne a opätovne
prihlásil politický režim a vojská Varšavskej zmluvy
dali jednoznačne najavo, kam sa asi budúcnosť kra
jiny bude uberať. Blažkovej manžel, hlboko otrase
ný nedávnymi 50. rokmi, vydal za rodinným stolom
neoblomné stanovisko – emigrácia. A tak Jaroslava
Blažková opúšťa svoj jazyk, rodinu, krajinu, priateľov
a s doráňaným srdcom letí do Kanady, aby tu začala
nový život na slobode.
Autorsky sa síce odmlčí, ale ako literárna redak
torka pôsobí aj v zahraničí – vo vydavateľstve ’69 Publishers Josefa Škvoreckého a Zdeny Salivarovej. V ČSSR
ju rehabilitujú až po roku 1989, a keď znovu začína
písať, prichádzajú na svetlo knižných políc aj jej
novšie texty. Okrem reedícií kníh zo 60. rokov publi
kuje nové knihy pre deti Minka a Pyžaminka (Aspekt,
2003), Traja nebojsovia a duch Miguel (Q111, 2003), pre
dospelých – Svadba v Káne Galijejskej (Aspekt, 2001)
a dve autobiografické knihy Happyendy (Aspekt, 2005
– Cena čitateľov SME) a To decko je blázon (Q111, 2013),
ktoré sa dostali do finále Ceny Anasoft litera.
V roku 2017 z kanadského Ontaria prišla smutná
správa, že Jaroslava Blažková po ťažkej chorobe zomre
la… No jej dielo dýchať neprestáva. Vydavateľstvo
Buvik vzápätí, v roku 2018 pripravilo reedíciu legen
dárnych Rozprávok z červenej ponožky s ilustráciami
Jana Schmida (3. vydanie, 1. v Buviku) a na sklonku

Ilustrácia: Jan Schmid

Zachránená kniha

K

eď koncom 60. rokov Jaroslava Blažková emigro
vala do Kanady, jej prvá literárna etapa sa v našich
vtedajších politických končinách uzatvorila nemi
losrdnou pečiatkou – viac nepublikovať. Po revolúcii
v roku 1989 sa autorkinej originálnej a nápaditej próze
opäť prinavrátila patričná dôstojnosť a obdiv, ktorý
pretrváva. Zomrela v roku 2017, no zanechala tvorbu,
ktorá je výsostne originálna a nadčasová.

Ona sama je ostrov
Mačky letia do Kanady a Rozprávky z červenej ponožky
sú tematicky celkom odlišné, a predsa obsahujú onen
charakteristický kumšt Blažkovej tvorby. Keď britský
autor Andy Stanton vydal v roku 2006 prvú knihu zo
svojej rozsiahlej série o Pánovi Gumovi a jeho šiale
ných historkách zo Spitej Lehoty, čitatelia a rovnako aj
literárni kritici boli nadšení jeho novátorstvom. Andy
Stanton vraj svojím nekonvenčným humorom a naru
šením štruktúry textu celkom zbúral mýty o tom, ako
by mala detská rozprávka vyzerať.
Nuž, bola tu ešte jedna taká osobnosť – dávno pred
Stantonom. A tou je práve Jaroslava Blažková. Jej li
terárny štýl možno len ťažko vtesnať do nejakej lite
rárnej množiny. Ona sama je ostrov. Fantázia, humor,
dekonštrukcia textu, hravosť a živý autentický jazyk sú
opornými bodmi, na ktorých tento ostrov stojí.
Mačky letia do Kanady je rozsahovo i tematicky út
lejším dielkom, kde sú hlavnými postavami dve brati
slavské mačky, ktoré teta Jozefína pozve na návštevu
do Kanady. „Princezka mala ružové oči a modrú záste
ru, Lízička mala modré oči a ružovú zásteru.“ A chlpaté
hrdinky idú, tešia sa a pripravujú. Balia pelerínku, klb
ko ovčej vlny, jednu náušničku a ďalšie nevyhnutnosti
a mieria na letisko, kde ich strážnici takmer zastavia,
pretože na kontrolnom páse im zacengal staniol.
Užívajú si snívanie o Kanade, sú naradostené
z predstavy, že sa z nich stanú svetobežníčky a pochut
návajú si na dobrotách, ktoré im nosí letuška v lietadle.
Sú skrátka vo svojej mačacej koži šťastné a slobodné.
To z knihy aj cítiť. Ľahkosť bytia, veselosť a otvorenosť
voči novým dobrodružstvám. Príbeh je popretkávaný
vtipnými momentmi a mačacím šibalstvom. Blažko
vá šikovne narába s jednotlivými motívmi a triumfuje
nevídanou jazykovou slobodou. Rozhodne nejde o po
kojne plynúce nežnučké rozprávanie. Láskavé áno, po
kojné však nie.
Mačky letia do Kanady je hravým, dynamickým čí
taním, v ktorom autorka deti vťahuje do deja aj vďaka
schopnosti rozvíjať ich obrazotvornosť a koncentrá
ciu. Zároveň ich však nenúti hľadať v texte morálne
posolstvá ani iné formy poučení. Pozýva ich skrátka
na výlet, kde sa dobre zabavia. Na tom nesú zásluhy aj
šantivé, farebné a trocha nespútané ilustrácie Martiny
Matlovičovej.

s dvoma medovníkovými generálmi, čo sa pretekali,
ktorý z nich je najsmelší. Prštek Prostredník zelený po
ľovník zase v čase škôlkarského spánku ponúka prího
du o veľkom boji trpaslíkov Makovníkov so zlými Piži
(pretože každá vec má svojho dobrého ducha, tak aj
mak na poli má svojich Makovníkov).
Nebyť zlých provokatérov, tvorčekov menom Piži,
neviedlo by sa Makovníkom zle. Po ich nástojčivej
provokácii sa Makovníci musia skonsolidovať a s Piži
zatočiť. „No Piži nezatlieskali. Len zízali. A zízali. Keď
sa prvý spamätal, zacvakal zubami a zakričal: Tak vy
sa tu chvastáte spevom? Veď čo inšie by ste aj mohli,
Vy obyčajní šprndlíci! Vy náprstky! Vy ihličky! Vy ba
vlnky! Komu sa vy budete vyškierať? Nám Piži? Obrom,
hrozným kobrom? Nám sa vyškierať nebudete!“
Najnovšie vydaná Blažkovej tvorba deťom ponúka
bohatú studnicu nápadov, hier a veselých príhod. Učí
ich slobode v uvažovaní, slobode pri vnímaní textu ako
takého, rozvíja ich humor i obrazotvornosť. Autorkina
tvorba je slobodná vo všetkých aspektoch, a preto vô
bec nezáleží na tom, v akom roku vznikla.

Ceny pre J. Blažkovú
→ Cena Vydavateľstva Slovenský spisovateľ za naj
lepšiu prózu roka za novelu Nylonový mesiac (1961)
→ Cena Fraňa Kráľa za najlepšiu prózu pre mládež za
knihu Ohňostroj pre deduška (1963)
→ Cena UNESCO – čestný diplom H. Ch. Andersena
za knihu Ohňostroj pre deduška (1964)
→ Cena vydavateľstva Mladé letá za najlepšiu prózu
roka za knihu Môj skvelý brat Robinzon (1968)
→ Cena vydavateľstva Mladé letá „Za jazykové maj
strovstvo v literatúre pre deti“ za knihu Rozprávky
z červenej ponožky (1969). Táto cena bola udelená
po prvýkrát. Knihu vzápätí zošrotovali.
→ Cena Bibiany Trojruža za celoživotnú tvorbu pre
deti (1999)

Zachránená kniha

uplynulého roka vydal Buvik z autorkinej pozostalosti
aj pôvabnú knižku Mačky letia do Kanady s ilustrá
ciami Martiny Matlovičovej.

Fantázia,
humor,
dekonštrukcia
textu,
hravosť a živý
autentický
jazyk – piliere
jedinečného
ostrova
Jaroslavy
Blažkovej.

Ilustrácia: Martina Matlovičová

Studnica nápadov
Rozprávky z Červenej ponožky sú rozsiahlejším a hut
nejším dielom Jaroslavy Blažkovej. Ide doslova o kul
tové dielo, ktoré oslovuje už niekoľko generácií po sebe.
V časoch komunizmu sa kniha ocitla na čiernej listine,
a to aj napriek tomu, že za ňu autorka bola vyznamena
ná. Rozprávky skončili v šrotovni a ich budúcnosť bola
dlho nejasná. Po roku 1989 sa im, našťastie, dostalo
patričného uznania a v súčasnosti je pre deti dostupná
ich pôvabná reedícia. Rozprávky sú zložené z viace
rých pútavých, veselých a trocha bláznivých príbehov,
pričom dohromady vytvárajú kompaktný a čitateľsky
príťažlivý celok.
Ústrednou postavou nie je ani tak malý Marek, kto
rému sa v škôlke ani za svet nechce spať, ako skôr jeho
pršteky na nohách, ktoré jeden po druhom vykúkajú
z ponožky a menia sa na rozprávačov skvelých his
toriek. Čatár Palec Marekovi porozpráva, ako to bolo
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Esej
Ján Markoš:
Medzi dobrom a zlom.
16 etických dilem,
pred ktorými môžete
raz stáť i vy
Bratislava: N Press, 2020

Ján Markoš

Mat na V
štyri ťahy?
Eva Dědečková (1988)
Filozofka a publicistka.
Vyštudovala filozofiu
a dejiny filozofie
na UPJŠ v Košiciach
a na Univerzite Karlovej
v Prahe. V súčasnosti
pôsobí ako vedecká
pracovníčka na
Filozofickom ústave
SAV v Bratislave.
Venuje sa fenomenológii,
prednostne
kozmologickej filozofii
výchovy Eugena Finka
a Friedricha Nietzscheho.
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Ján Markoš v knihe Medzi
dobrom zlom naznačuje
postupy, ako pomôcť človeku
v jeho jedinečnej konkrétnej
situácii k možnému
rozhodnutiu. No nezbavuje
človeka jeho najvlastnejšej
(a najťaživejšej) slobody
rozhodnúť sa sám za seba.
Nie je spasiteľom, len zvestuje…
✒ Eva Dědečková

krízovej dobe býva človek vystavený ťažkým mo
rálnym dilemám, doterajšia hodnotová orientácia
akoby nestačila, naša ľudskosť sa podrobuje váž
nej skúške. Hľadáme a očakávame – najlepšie instant
nú – pomoc od múdrejších. Ak sa etickým otázkam
venuje vyštudovaný filozof, navyše pobozkaný evan
jelickou teológiou, pripadá nám to len prirodzené. Ak
ide popritom o šachového veľmajstra, zdá sa, že náš
pohon na konečné odpovede na najpálčivejšie otázky
dobrého života sa nemôže skončiť prehrou. Všetci sme
v kútiku duše tak trochu modloslužobníkmi Rozumu.
Vznešená trojica – filozofia, evanjelium a logika –
nás pozývajú priamo doprostred bojiska o dôstojnosť
(aj slovenského) človeka 21. storočia. Ak si však mys
líte, že stačí nastaviť ruku, otvoriť ústa a jednoducho
skonzumovať hotové etické návody, hlboko sa mýlite.
Autor vám síce podáva ruku – ako by ju mal podať kaž
dý blížny svojmu blížnemu v núdzi –, ale pečené ho
lúbky vám do úst nepadnú. Skôr surové etické dilemy,
dávkované šachovou logikou – v štyroch tematických
kapitolách po štyri dilemy, doplnené štyrmi esejami,
ktoré zrozumiteľným jazykom osvetľujú konkrétny
problém v najaktuálnejšom spoločenskom kontexte,
a čo je nesmierne originálne a odvážne, autor sa dotý
ka predovšetkým našej, slovenskej reality.
V Indii, kde šach pravdepodobne vznikol, je číslo
štyri považované za posvätné; rovnako hracie pole
i hra samotná symbolizuje interakciu rôznych foriem
energií v dráme života. Hracia doska je de facto bojo
vým poľom. A my v otázkach hodnôt vždy zápasíme
o seba samých…

Sokratovský zámer
Bioetika, sloboda prejavu, spoločnosť, pandémia – to sú
štyri zápasnícke ringy, v ktorých si môžeme zmerať
silu svojich hodnotových presvedčení. Napokon agón,
zápolenie u starovekých Grékov predstavoval princíp
stupňujúci lásku k životu. Najväčším zo zápasníkov

Nahota slovenskej spoločnosti
Okrem podnetných úvah o tom, ako súvisí lož s deho
nestáciou, upretím slobody a urážkou na cti druhého,
ale i seba samého, rozvíja Markoš aj úvahy o hrani
ciach slobody slova vo virtualite. Tu sa ukazuje na
hota slovenskej spoločnosti, potreba reformy filozofie
výchovy s dôrazom na kritické myslenie, na etiku ko
munikácie, ktorej akútnosť sa odráža nielen v ne
schopnosti slušnej komunikácie zo strany bežného
občana, ale aj inštitúcií (facebookové príspevky Polí
cie SR a pod.). Tento problém má však hlbšie korene
– sme veľmi mladý, konzumne nenasýtený samostat
ný štát, ktorý stále nepochopil, že nič nie je zadarmo;
oslobodenie od minulého režimu sa zaobišlo bez nási
lia a obetí, a mnohí majú pocit, že sloboda len tak padá
do lona každému, keď sa prášia staré kabáty…
Nie sme dostatočne pripravení kriticky myslieť
a triediť, rozoznávať relevantné informácie, dokonca
sa táto naša bezbrannosť a naivita podáva ako na zla
tom podnose veľkým technologickým firmám, ktoré
dokážu analytickými nástrojmi vyhodnotiť náladu
spoločnosti, ovplyvňovať správanie užívateľov sociál
nych sietí alebo dokonca aj politické smerovanie
krajiny. Nie sme však vyrovnaní ani s nedávnou mi
nulosťou (kap. Bývalý dôstojník ŠtB). Osobne si myslím,
že toto je jeden z koreňov dlhodobo vulgárnej politic
kej atmosféry (predseda Národnej rady s mafiánskymi
kontaktmi, z konkubín poslankyne, nevyzretá osob
nosť premiérom, brutálne spochybnená apolitickosť
justície atď.).

V kapitole, ktorá sa venuje hľadaniu vinníka ko
ronakrízy (Boh? Gaia? Čína?), autor formuluje dva
princípy pre lepšiu budúcnosť, ktoré vyrastajú z jeho
presvedčenia, že „demokracia je vskutku imunitou
proti spoločenským tragédiám“ (s. 290). Chce sa mi
však pripomenúť práve prípad Sokrata a upozorniť,
že nekritické (aj keď dobromyseľné) preceňovanie
demokracie môže viesť k neželanej zaslepenosti voči
slabinám každého (aj demokratického) spoločenského
usporiadania. Zároveň v našom slovenskom politic
kom kontexte treba povedať, že niekedy to hľadanie
viny (odhliadnime teraz od koronakrízy) nie je také
ťažké, ale vyhliadky na nulové možnosti spravodlivej
nápravy zabíjajú akúkoľvek vieru v ideály skutočne
demokratickej spoločnosti.
Možno sme dosiahli „slobodu od“ istej ideológie,
ale musíme tvrdo pracovať na vlastnej „slobode k“ se
baurčeniu aktívnej občianskej spoločnosti na základe
demokratických princípov, k politickej bdelosti, k ur
čovaniu hraníc moci informačných technológií, mé
dií atď. Jednoducho, každé jedno autorovo záverečné
odporúčanie svedčí o jednom – ak si chceme uľahčiť
orientáciu v etických dilemách našej súčasnosti, je ne
vyhnutné byť aktívnym, kriticky mysliacim občanom,
pretože mnohé – aj naoko veľmi intímne – dilemy sú
dieťaťom ducha spoločnosti, v ktorej žijeme… Tzn.
musíme byť ochotní prácne si vyhľadávať, triediť in
formácie, vykresľovať si kontexty, pochybovať, aj keď
ani toto nám nezaručí stopercentne dobré (nadčasové)
rozhodnutie.
Sme časové existencie určované konkrétnymi situač
nými parametrami, preto sa môžeme k takzvanému dob
ru viac-menej úspešnejšie približovať. Šikovným nástro
jom sú práve myšlienkové experimenty a požiadavka
vcítenia sa do konkrétnej situácie či úlohy, postavenia.
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a milovníkov bol práve Sokrates, ktorý privádzal člo
veka cez problémové otázky k rozhovoru a skúmaniu
seba samého. Zámer Jána Markoša je teda vskutku
sokratovský.
V úvode svojej knihy férovo priznáva osobné hod
notové presvedčenia, z ktorých pri vlastnej reflexii
dilem vychádza, zároveň však neponúka zaručené
odpovede a otvorene sa prizná k svojej „učenej neve
domosti“. A aj napriek zdôrazňovaniu, že relevant
ná diskusia má byť založená výlučne na racionalite
a vedeckých faktoch, nie na pocitoch, intuícii či vie
rovyznaní, akoby predsa len cítil, že pri životných roz
hodnutiach má hlavné slovo konkrétna situácia.
Existenciálny spor medzi presvedčením (podku
tým faktami) a situačnosťou nám u Markoša pred
stavuje človeka v konečnom dôsledku ako paradox
žijúci v medzipriestore medzi dobrom a zlom. Preto
každý jeden z problémov, či už ide o otázku interrup
cií, transrodovú problematiku, sexuálne obťažovanie
a mentalitu niektorých (aj známych) slovenských mu
žov, eutanáziu, environmentálne problémy alebo aj
súčasnú vírusovú pandémiu, predstavuje autor s jeho
pro et contra. Priebežne zhŕňa fakty osvetľujúce dile
mu, a to s cieľom naznačiť postupy, ako pomôcť človeku
v jeho jedinečnej konkrétnej situácii k možnému roz
hodnutiu. Nezbavuje tak človeka jeho najvlastnejšej
(a najťaživejšej) slobody rozhodnúť sa sám za seba. Nie
je spasiteľom, len zvestuje…

Bytostná nadradenosť etiky
Autor je pozoruhodne kultivovaný muž, ktorý svoji
mi úvahami nad aktuálnymi spoločenskými problé
mami realizoval aj sondu do svojej osobnosti. Kiežby
sa cieľ jeho knihy, t. j. prispieť k hľadaniu blízkosti, ku
kritickému mysleniu aj v oblasti morálnych hodnôt,
uskutočnil práve prostredníctvom tohto pozvania
k vnútornému rozhovoru. Možno by sme boli vníma
vejší a ostražitejší aj voči realite politických manipu
lácií skrz etické problémy.
A ktovie, možno by sme jedného dňa skutočne
zažili ten pocit, že sme dostatočne zrelý národ, ktorý
dokáže nielen sebe, ale najmä politikom pripomenúť,
že sú poslanci, t. j. poslaní hájiť záujmy občanov, nie
finančných skupín či nebodaj svoje súkromné. Totiž
poslanie znamená vnímanie ontologickej (bytostnej)
nadradenosti etiky nad chytrými manažérskymi stra
tégiami.

Bez tvrdej práce to nepôjde
Ján Markoš neobchádza ani aktuálnu pandemickú
krízu, snaží sa zaujať chápavé stanovisko k určitým po
litickým rozhodnutiam a vyzýva k ich pokojnému pri
jatiu (príspevky publikované počas prvej vlny) – ktovie,
čo by autor povedal na neskoršie opatrenia, ktoré evi
dentne viedli k porušovaniu ústavných práv, ochrany
osobných údajov a pod.
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Z nových kníh
Janko Jesenský: Demokrati
Bratislava: Európa, 2021
Stále aktuálna epicko-satirická
analýza parlamentnej demo
kracie z pera jej principiálneho
obhajcu je jedným z najsilnejších diel slovenskej literatúry.
Autor na príbehu ľúbostného
vzťahu medzi mladým okresným úradníkom Landíkom
a kuchárkou Hankou zobrazuje
spoločenské vzťahy a politickú
situáciu v malom slovenskom
meste v tridsiatych rokoch
20. storočia.

Tošikazu Kawaguči:
Kým vychladne káva
Preklad: Beata Horná
Bratislava: Lindeni, 2021
Knižný debut japonského
autora ponúka štyri poetické
príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli
využiť možnosť vybrať sa
na krátky čas do minulosti.

Dušan Kováč: Virtuálny faun
Bratislava: Petrus, 2021
Próza významného historika
nie je odborným textom,
ale príbehom vnútorne rozpolteného človeka. Ten bilancuje svoj život prežitý v dobe,
ktorá začala strácať svoju
reálnu tvár.

Katarína Bajcurová, Sylva
Petrová: Palo Macho
Bratislava: Petrus, 2020
Druhé rozšírené vydanie
reprezentačnej monografie
predstavuje tvorbu Pala
Macha (1965), ktorý patrí
k výrazným predstaviteľom
súčasného umeleckého skla.

Anton Hykisch:
Písať znamená ostať
Bratislava: Slovenské
centrum PEN, 2021
Publikácia slovenského pro
zaika a dramatika, vydaná
pred jeho 90. narodeninami,
obsahuje kalendárium
jeho života a diela, ukážky
jeho tvorby a recenzie.

Thomas Hylland Eriksen:
Doba horúca
Preklad: Milan Zvada
Banská Bystrica: Literárna
bašta, 2021
Kniha nórskeho profesora
sociálnej antropológie, ktorý
skúma problémy životného
prostredia, ekonomiky a identity cez antropologickú optiku.

Peter Morvay: Stredoeurópan
Bratislava: N Press, 2021
Výber reportáží a publicistiky
novinára, ktorý sa venoval
najmä česko-slovensko-maďarským vzťahom, maďarskej menšine na Slovensku
a dianiu v Maďarsku. Kniha
vyšla rok po jeho náhlej smrti.

Marián Varga: O chlapcovi,
ktorý krotil čertov
a našiel krásu (Z detskej
tvorby Mariána Vargu)
Bratislava: Spoločnosť
Mariána Vargu, 2021
Farebná publikácia obsahuje
takmer 20 skladbičiek v notovom zápise, ktoré zložil Marián
Varga v čase, keď bol žiakom
ĽŠU a chodil na hodiny kompozície k Jánovi Cikkerovi.
Obsahuje tiež príbehy o Vargovi, ktoré napísal Marian
Jaslovský a Daniel Hevier,
autentické spomienky
samotného Vargu i jeho bývalých spolužiakov a priateľov.
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Eva Eland:
Keď zaklope smútok
Preklad: Jana H. Hoffstädter
Bratislava: E. J. Publishing,
2021

Miroslav Demák:
Nepopieraj netopiera
Bratislava: Vydavateľstvo
Spolku slovenských
spisovateľov, 2021

Ilustrovaná knižka holandskej
autorky učí deti zvládnuť
nepríjemné emócie a zároveň
ich vedie k empatii.

Ilustrovaná knižka pre deti
s básňami o zvieratkách, ich
vlastnostiach aj o schopnostiach ľudí, ktorí niekedy dokážu až nemožné.

Robert Aldrich:
Novodobé ríše
Preklad: Peter Fridner
Bratislava: Slovart, 2021
Publikácia zostavená austrálskym historikom s trinástimi
príspevkami k dejinám
novovekých impérií, ktoré
vybudovali koloniálne
mocnosti.

Z nových kníh

Ahmet Altan: Už nikdy
neuvidím svet
Preklad: Ladislav Bodík
Bratislava: Inaque, 2021

Miroslav Haľák: Tvár prírody
(Teória antropomorfizmu
vo výtvarnom umení)
Bratislava: Petrus, 2021

Memoáre tureckého spisovateľa a novinára napísané vo
väzení. Autor bol vo februári
2018 na základe absurdného
obvinenia odsúdený na
doživotie.

Farebná odborná publikácia
sa snaží vysvetliť antropomorfizmus vo výtvarnom
umení. Obsahuje aj poviedku
Hermanna Hesseho Maliar.

František Švantner:
Nevesta hôľ
Zvolen: Sol Noctis, 2021

Miroslav Robert Kame:
Z viacerých rán
Bratislava: Vydavateľstvo
SSS, 2021

Román, ktorý patrí ku klasickým dielam slovenskej literatúry 20. storočia. Nové
vydanie vychádza z prvého,
necenzurovaného vydania
z roku 1946.

Zbierka básní slovenského
autora, v ktorej sa zaoberá
láskou a krásou zároveň,
jeho poézia vyjadruje pocity
a vzťahy.

Richard P. Feynman:
Vy asi žartujete! (Príhody
neobyčajného fyzika)
Preklad: Peter Tkačenko
Bratislava: Ikar, 2021
Autobiografia laureáta Nobelovej ceny za fyziku
a popularizátora vedy búra
mýty o nudných vedcoch.

Umberto Eco, Eugenio
Carmi: Tri príbehy
Preklad: Stanislav Vallo
Bratislava: Ikar, 2021
Knižka pre deti aj dospelých.
Tri rôzne príbehy, každý
s iným hlavným posolstvom,
sú spoločným dielom dlhoročných priateľov – talianskeho filozofa a spisovateľa
Umberta Eca a výtvarníka
Eugenia Carmiho. Tri príbehy,
z ktorých dva napísal Eco už
v 60. rokoch minulého storočia, sú o ľudskosti, vzájomnom rešpekte, ohľaduplnosti
a spolupráci.

Aurel Hrabušický, Silvia
Ilečková: Karol Ondreička
Bratislava: Slovart, 2021
Publikácia podrobne mapuje
život a dielo maliara a grafika
Karola Ondreičku (1898 –
1961), predstaviteľa slovenskej
moderny.

Kolektív autorov: Najlepšie
nápady slovenských fašistov
Bratislava: Hadart, 2021

Ian McEwan: Šváb
Preklad: Otto Havrilla
Bratislava: Slovart, 2021

Elizabeth Strout: Znova Olive
Preklad: Kamila Laudová
Bratislava: Inaque, 2021

Satirický román britského
autora reaguje na brexit.
Príbeh o tom, ako ľahko človek
pobľúdi vo svete politiky,
keď podľahne čaru svojho
„poslania“.

Kniha americkej autorky
nadväzuje na jej román Olive
Kitteridgeová, za ktorý dostala
Pulitzerovu cenu. Olive sa
snaží pochopiť samu seba aj
mikrosvet mestečka Crosby.

Eva-Maria Schnurr:
Kresťanstvo
Preklad: Miloslav Szabó
Bratislava: N Press, 2021
Kniha, ktorú zostavila redaktorka nemeckého magazínu
Der Spiegel z textov cirkevných
historikov a teológov,
ponúka rôzne pohľady na
dejiny kresťanstva.

Recesistické dielo so skrytým
praktickým využitím a charitatívnym rozmerom, ako
uvádza vydavateľ. Polovica
výnosu z predaja poputuje
občianskemu združeniu Cesta
von a ich projektu Omamy
v rómskych osadách. Vydavateľ si váži všetkých, ktorí sa
usilujú o to, aby Slovensko
bolo tolerantnejšou krajinou,
vyznávalo hodnoty demokracie a postavilo sa na odpor
extrémizmu.
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Laco Kerata: Na okraji mojej hory
Levice: KK Bagala, 2020
Názov novej poviedkovej knihy Laca
Keratu kumuluje v sebe viacero informácií, na základe ktorých by bolo možné
myslieť si, o čom próza Na okraji mojej
hory je. Najkonkrétnejšia indícia je
„hora“. Podľa nej by sme sa mohli dostať
niekam do prostredia vrchov, kopcov,
dolín, stromov, lesov, v ktorých jedinec
pociťuje svoju biologickú podstatu, svoju
prináležitosť k prírode. Naplnenie tohto
očakávania vyjadruje jedna vetička
z poslednej poviedky: „Občas sa prejdem
aj po lese.“ (s. 139)
Periodicita onoho „občas“ je navyše sotva
postrehnuteľná. Ak už, tak Keratova
„hora“ je predovšetkým fantazijnou horou.
Najjasnejším príkladom je poviedka Spánok, v ktorej sa mihne vodník i vodníčatá,
víly aj drak. Fantazijný rozmer tu však
spolupracuje s logikou, ktorá v rozprávaní akcentuje fikčnosť, bohapusté
fabulácie.
Za všetko môže detský protagonista
Dodo, ktorý je hlavnou postavou a rozprávačom. Niekedy ho nahradí napríklad
i snehový závej (v poviedke Závej), hoci je
to opäť Dodo, ktorý si predstavuje, že je
snehový závej. Či ešte inak, je to skôr
Laco, ktorý si predstavuje, že je Dodo,
ktorý si predstavuje, že je snehový závej.
Oveľa dôležitejším slovom z názvu knihy
sa tak zdá byť „mojej“. Dodo totiž koncentruje pozornosť do jednej postavy, celé
rozprávanie subjektivizuje, hoci žáner
zbierky a predovšetkým to, ako sú
v tomto prípade texty písané, si to vyslovene nevyžaduje.
Detská perspektíva je overenou literárnou stratégiou, nevďačnejšie povedané,
aj veľmi vďačným, až konformným riešením, ktoré sa v súčasnej literatúre využíva hojne. Laco Kerata sa ale tejto
perspektíve nepodriaďuje, aby čitateľa
ohlupoval. Naopak, hru s detským rozprávačom posúva ďalej. Vedome pracuje
so skutočnosťou, že ak rozprávač rozpráva z perspektívy dieťaťa, nezobrazuje to,
ako dieťa rozmýšľa, ale ako si dospelý
myslí, že dieťa rozmýšľa. Je to podprahový pakt, spisovateľ ho zväčša volí a čitateľ
prijíma nevedome, Kerata ho však
v próze Na okraji mojej hory otvorene priznáva, aby sa voči nemu zároveň
vyhranil.
Prívlastok „mojej“ odkazuje aj na určitú
mieru autobiografickosti, k čomu smerujú v texte viaceré indície. Keratovo detstvo – šesťdesiate/sedemdesiate roky
minulého storočia – možno nachádzať
v každodennosti mesta, v jeho permanentnej obžalobe komunizmu, v izolovaných bytových jednotkách, ale aj
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Dobrý bizár

Knižná Revue

Kniha Laca Keratu Na okraji mojej hory je v aktuálnej desiatke
literárnej Ceny Anasoft litera

v prašiakoch, detských kolotočoch či
indiánskych táboroch tušených za hranicami mesta. Keďže dnes by nespokojní
frflali skôr na demokraciu, v horách by
číhal Voldemort a mládež by sa nachádzala skôr v skateparkoch či shopping
centrách, je zrejmé, že súčasťou novej
Keratovej knihy je aj istá dávka raz nostalgie, inokedy resentimentu. Pôsobí však
rovnako nenápadne ako ďalšie odkazy na
spisovateľa: podstatnú úlohu v rozprávaní hrá priemyselný status ústredného
malomesta, rovnako ako Nováky, v ktorých sa Laco Kerata narodil; malý Dodo
rád číta a tiež sa pohráva s myšlienkou, že
bude v dospelosti veľkým spisovateľom
atď. Zaiste by sa našli ďalšie analógie,
keby sa niekto chcel v zápisníkoch či spomienkach spisovateľa vŕtať. Autor nám
však nechce povedať nič o malom Lacovi,
skôr chce rozprávať o tom veľkom, ktorý
sa zamýšľa nielen nad svojím detstvom,

ale i nad tým, ako píšu o svojich malých
verziách iní spisovatelia.
Z toho dôvodu „moje“ z názvu knihy tiež
nie je celkom jasné. Napokon, hoci ide
v prvom rade o Doda, jeho svet sa točí
najmä vo víre komunity (domu, ulice,
mesta, partie). V poviedke Trieskam do
klavíra nedokážu susedia spať pre hluk,
ktorý spôsobuje v noci Dodo hraním na
klavír, ale nechcú zavolať políciu, lebo čo
by si o nich pomyslela ulica a mestečko,
keby zistili, že žijú v jednom dome s niekým, kto sedel v base?
Možno najdôležitejšou informáciou zo
všetkých je „na okraji“. Lebo nech budeme hovoriť o fantazijnosti hory, o autobiografickom subjekte, o komunite a jej
pravidlách, to všetko v diele Na okraji
mojej hory je, ale nikdy nie tak celkom.
Platí to dokonca aj o Dodovi, o ktorom
zatiaľ bola reč len ako o detskom protagonistovi, no aj táto pravda platí iba ak

✒ Daniel Domorák
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spolovice. Kľúčovou je skôr podprahovosť
rozprávania. Poetika sublimácie, ktorej
umenie spočíva v schopnosti včas z toho-ktorého nápadu uhnúť, ponechať ho len
v náčrte. Nápadito to rozvíjajú aj ilustrácie
Martina Malinu, ktorý neurčitými bielymi
linkami v dominujúcom čiernom pozadí
vždy len naznačuje priestor mesta a jeho
ulíc.
Zastávka, kolotoč, aktovka, vagón, bugina
či šúľok – určitá rekvizita vždy v osobitej
poviedke dostane význam, ktorý rozohrá
bizarnú situáciu. No vždy ho dostane iba
na chvíľu a len na to, aby ho mohla stratiť.
S týmto postupom narába autor zručne,
no nie mechanicky. Chvíľkový význam sa
zámerne nerozplýva do rozľahlejšej pointy,
v ktorej by so svojou neurčitosťou prebýval a vytváral tak nejaký všeobecnejší význam neuchopiteľného mystického sveta.
Naopak, autorský rozprávač, hoci pôsobí
zavše flegmaticky, si s veľkou snahou dáva
záležať, aby každý „zázrak“ vždy v pravom
momente uťal. Milena sa bez prestania
vozí na detskom kolotoči, pod ktorým
zázračne miznú ľudia, no keď sa kolotoč
zasekne, Milena jednoducho odíde.
Všetky bizarné situácie sa odohrávajú „na
okraji“, ktorý je celkom zreteľný, pretože
vznikajú na hrane radikálne opačného,
všedného sveta „brblania, horekovania,
ponosovania, mrmlania, omieľania, mumlania“ . Je to svojská a pútavá kvalita novej
Keratovej prózy – ide o rozprávanie
o bizarnostiach z pohľadu rozprávača,
ktorý nemá rád bizarnosti. Hovoríme
o fantazijnosti, zázrakoch, na obálke knihy
sa píše o literatúre nonsensu či surreálna –
to všetko predstavuje písanie, ktoré rozvíja
schopnosť vidieť vo veciach „viac“.
Na okraji mojej hory je ale zároveň aj literatúra, ktorá je z takejto literatúry otrávená,
a tak si z nej uťahuje, stráni sa jej, dokonca
ju desí. Jednou z podôb fantazírovania
totiž môže byť aj predstava seba samého
ako vodcu, ktorý demoluje svet okolo seba
a necháva miznúť ľudí. Tento opakujúci sa
„vodcovský“ rozmer je v poviedkach napojený na egocentrizmus detskej perspektívy, ale zároveň čitateľne odkazuje na
politické súvislosti.
Rôzne podoby bizáru sa tak prepletajú
a zapadajú do seba. Môžeme ich vnímať
ako dobrú literárnu hru, ale aj ako serióznu odpoveď na povahu „zázrakov“
v našom živote – je ich podstatou, že sa
dejú len za účasti vlastnej predstavivosti,
uprostred samého mrmlania, mumlania
a len na moment, a preto ich netreba preceňovať, zakladať si na nich, tobôž nimi
vysvetľovať fungovanie sveta. Čo, samozrejme, neznižuje ich pôvab ani ich zmysel. Dokazuje to každý dobrý bizár, ktorý
sa človeku prišťastí. Takým je aj najnovšia
próza Laca Keratu.

Kniha Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G. je v aktuálnej desiatke
literárnej Ceny Anasoft litera

Záchrana sveta
po 20 rokoch
Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G.
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov, 2020
Akí sme boli a čo sme robili pred dvadsiatimi rokmi, spomínate si? Všeličo bolo iné,
my sme boli iní. Približne pred dvadsiatimi rokmi spisovateľka a filozofka Etela
Farkašová písala novelu Záchrana sveta
podľa G.
Jej protagonistka, ktorú poznáme len pod
skratkou G., je citlivá, povedali by sme
supersenzitívna osoba, s poslaním zachrániť svet. Zjednodušene povedané, v novele, čo vyšla pred dvadsiatimi rokmi
– v roku 2002, jej misia spočívala v tom, že
hrdinka mala ambíciu dať svet konečne

do poriadku. Tento motív sme v čase
vydania mohli čítať ako úsmevný pohľad
na obsesiu alebo ako empatický ponor do
narušenej psychiky. Pri hlbšej percepcii
sme však zároveň mohli prečítať niečo
oveľa podstatnejšie, a to vieru protagonistky, že všetko so všetkým fatálne súvisí, a že to, čo robíme v malom v našich
každodenných úkonoch v privátnom
priestore, má nakoniec dosah na podstatné a možno aj globálne súvislosti. Naivné,
komické? Len na prvý pohľad, pretože
táto myšlienka je podstatnou súčasťou
mnohých kľúčových koncepcií. Podľa
nich to, ako usporiadame priestor, to, že
vykonávame isté konkrétne aktivity, by
malo mať dosah na podstatne závažnejšie
deje a celky, pretože všetko so všetkým
súvisí. S týmito predstavami pracuje
ľudová mágia, prastaré umenie feng šuej
alebo napríklad aj hermeneutika či teória
chaosu. A tak chorobná posadnutosť
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upratovaním získava aj iný rozmer, banálna činnosť sa odrazu javí ako sebazáchovný rozmer bytia alebo dokonca ako prejav
individuálneho hrdinstva. Pri spätnom
čítaní sa nám napísané môže zdať prorockou víziou.
Tradične zostávame v zajatí pocitu, že littera scripta manet, teda napísané zostáva.
Pravdou však je aj to, že literárny text spravidla nebýva vytesaný do mramoru, je len
nosičom, ktorý latentne ponúka autorovi,
autorke možnosť preformátovať ho, možnosť dopovedať a aktualizovať. Etela Farkašová novým vydaním pozmenenej
verzie naplno legitimizovala tento v slovenskej literatúre málo využívaný postup,
čím radikálne posunula naše vnímanie
súčasnej prózy a jej možných komunikačných variácií.
Na sklonku roka 2020 vyšla verzia textu
Záchrana sveta podľa G. prepracovaná do
zmeneného spoločenského kontextu.
Vďaka originálnemu nápadu „siahnuť“ na
pôvodnú podobu novely Etela Farkašová
príbeh svojej hrdinky aktualizovala
a posunula ho v čase o dvadsať rokov. G.
však zostáva taká, aká bola, aj keď svet už
v mnohom nie je taký, aký bol na prelome
milénia. Nová verzia pracuje so súčasnými
reáliami; pribudol počítač, internet
a celosvetová epidémia.
Môžeme sa na chvíľku zamyslieť nad tým,
čo všetko sa zmenilo za dvadsať rokov
v našich osobných životoch a čo sa zmenilo v spoločnosti. Čo z toho, čo sme vtedy
považovali za normálne, je dnes abnormálne, a čo z kedysi nepredstaviteľných
situácií je krutou realitou. Je toho veľa.
A ukázalo sa, že otázky normality
a poriadku sú v priebehu korona krízy pre
nás podstatne dôležitejšie ako kedykoľvek
pred tým. Rovnako ako literárna G., aj my
si obsedantne drhneme ruky a úzkostlivo
dbáme na hygienu.
Aktualizovaná verzia prináša ďalšie dilemy. Stačí jedna G. na takú ťažkú úlohu?
Zachráni G. svet sama alebo s niekým, kto
jej konečne bude rozumieť? Kto jej pomôže? Unavená a chorá matka to nebude, ani
pacient psychiatrie, ktorý komunikuje
s mimozemšťanmi. Kto teda? Labilná G.,
nepochybne trpiaca závažnými psychickými problémami, je zrazu podstatne
rozumnejšia a empatickejšia, než by sa
nám mohlo zdať. Zostáva teda kľúčová
otázka – mimo je G. alebo všetko okolo?
Dvadsať rokov je dlhý čas v našich osobných príbehoch, ale uplynulých dvadsať
rokov je nepochybne dlhý čas aj v literárnom živote. Autorom doslovu knihy
Záchrana sveta podľa G. z roku 2020 je
mladý teoretik Tomáš Kičina. Ten mal
v roku prvého vydania prózy desať rokov.
V doslove zhrnul a analyzoval niekoľko
kľúčových recenzií, čo vyšli ako reakcia na
vydanie z roku 2002. Zároveň prijal nové
vydanie ako šancu osloviť čitateľskú generáciu a možnosť tematizovať autorkine
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kritické postrehy a pochybnosti z vývoja
v súčasnosti. Podstatný pre obe vydania
je filozofický rozmer prózy s mnohými originálnymi digresiami a presahmi.
A my môžeme konštatovať, že filozofický
rozmer prózy vo vydaní z roku 2020 podčiarkli aj ilustrácie významnej výtvarníčky Květy Fulierovej, s ktorou autorka
dlhodobo spolupracuje.
Málokedy sa stane, že prozaik, prozaička
napíše anticipujúcu knihu, a je len mimoriadne výnimočná situácia, ak ju po
rokoch dokáže mrazivo presne aktualizovať pre nový spoločenský kontext. Etele
Fakašovej sa oboje podarilo.

✒ Ivica Ruttkayová

Harminc ako staviteľ múzeí
Elena Machajdíková (zost.):
Michal Milan Harminc – Staviteľ múzeí
Bratislava: SNM, 2020
Vďaka systematickej práci teoretikov
a historikov architektúry máme dnes
k dispozícii viacero monografií venujúcich sa významným osobnostiam slovenskej architektúry prvej polovice
dvadsiateho storočia. Najplodnejším
a verejnosti azda aj najznámejším autorom tohto obdobia je dolnozemský rodák
Michal Milan Harminc.
Pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia a 55. výročia úmrtia pripravilo Slovenské národné múzeum v spolupráci so
Slovenskou technickou univerzitou
výstavu s názvom Michal Milan Harminc
Staviteľ múzeí. Napriek tomu, že výstava
je už ukončená, máme k dispozícii rovnomennú publikáciu, ktorú pripravil kolektív pod vedením Eleny Machajdíkovej.
Harminc počas svojho života vytvoril viac
než 300 stavieb, medzi ktorými nájdeme
nájomné domy, mestské vily, sanatóriá,
nemocnice, školy, peňažné inštitúcie aj
sakrálne stavby. Na území Slovenska sa
ich nachádza okolo 170, z ktorých 30 je
zapísaných v zozname národných kultúrnych pamiatok. Publikácia sleduje Harmincovu tvorbu kombináciou
chronologického a tematického prístupu,
pričom ukazuje, ako sa do nej premietli
vtedajšie dynamicky sa vyvíjajúce architektonické štýly zahŕňajúce historizmus,
eklekticizmus, secesiu, neoklasicizmus
a funkcionalizmus.
Do histórie našej ťažiskovej pamäťovej
inštitúcie sa Harminc významne zapísal
ako projektant jej troch budov v Martine
a Bratislave, v ktorých sa dnes nachádza
Múzeum Andreja Kmeťa, etnografické
a prírodovedné múzeum. Publikácia podrobne mapuje okolnosti ich vzniku
a Harmincove stavebné a urbanistické
riešenia. Približuje aj širšiu históriu
muzeálnych inštitúcií a samotných

stavieb až do súčasnosti. V prípade bývalého Zemědělského múzea na Vajanského nábreží sa napríklad dozvedáme,
že jeho podoba nevychádza z pôvodného
Harmincovho návrhu, ale je spojením
viacerých zaujímavých riešení z ocenených súťažných návrhov. Súčasťou
projektu budovy bola menza, klubové
priestory, ateliéry, byt správcu, ako aj
kaviareň „Múzejka“, ktorá sa stala vyhľadávaným miestom akademikov, literátov,
umelcov a športovcov medzivojnového
obdobia. Autori približujú dobové
muzeálne expozície, ale aj ťažké vojnové
časy, keď budovu múzea vážne poškodilo
letecké bombardovanie.
Ťažiskovou témou sú múzeá, no priestor
dostávajú aj iné kategórie stavieb nachádzajúcich sa na Slovensku. Spomeňme
aspoň sanatórium v Novom Smokovci,
ktoré vo svojej dobe patrilo medzi špičkové zariadenia svojho druhu, prestavbu
bratislavského hotela Carlton Savoy alebo
budovu Tatra banky v Martine, v ktorej
bola 30. októbra 1918 podpísaná Martinská deklarácia. Na konci kapitol sa nachádzajú zoznamy stavieb v príslušných
kategóriách, na ktorých sa Harminc
autorsky podieľal. Záujemcovia, ktorí sa
vydávajú po ich stopách, by však určite
ocenili uvedenie aj ich súčasných adries.
Publikácia obsahuje veľké množstvo
archívnych fotografií, architektonických
návrhov a exponátov z výstavy. Tie čitateľa sprevádzajú celou publikáciou a na
záver sú zhromaždené v prehľadnom
katalógu. Texty sú v slovenskom a anglickom jazyku. V porovnaní s reprezentačnými monografiami Jany Pohaničovej
kniha zaostáva najmä z hľadiska formy;
má výrazne menší rozmer, mäkkú väzbu
atď. Obsahovo je však spolu s výstavou
dôstojným pripomenutím výnimočnej
osobnosti nielen slovenskej architektúry.

✒ Ivan Stodola

Dieťa zo snehu

Afonso Cruz: Knihy, ktoré zhltli
môjho otca (Čudesný a magický
príbeh Vivalda Bonfima)
Preklad: Zuzana Greksáková
Bratislava: Portugalský inštitút, 2020

Eowyn Iveyová: Dcéra snehu
Preklad: Vladislav Gális
Bratislava: Fortuna Libri, 2020

Elias Bonfim má dvanásť rokov, keď vojde
do sveta svojho otca Vivalda, ktorého
nikdy nepoznal. Zomrel pred jeho narodením, keď sa natoľko pohrúžil do knihy
Ostrov doktora Moreaua, že zmizol z hmatateľného sveta. Nežil pre nič iné než pre
literatúru a tisícky a tisícky jej príbehov
splynuli s jeho vlastným. Lebo človeka
tvoria príbehy, nie DNA, svaly a kosti,
ako konštatuje autor dielka Knihy, ktoré
zhltli môjho otca portugalský spisovateľ
Afonso Cruz.
Elias teda na svoje narodeniny dostane
kľúč od podkrovia s knižnicou, kde zmizol jeho otec, a takmer by sa z príbehov
tiež nevrátil, keby ho do skutočnosti starostlivo a prísne nenútili vracať sa mama
a stará mama. Ale čo to je tá skutočnosť?
Vo svojej knihe Encyklopédia univerzálnej
histórie z roku 2014 Afonso Cruz prostredníctvom postavy spisovateľa hovorí, že
„presná realita neexistuje. Skutočnosť je
oveľa viac to, čo cítime, než to, čo sa deje“.
V našej subjektívnej realite je pravda
o veciach taká, ako sa na veci pamätáme,
môžeme si však spomínať aj na veci
a svety, ktoré sme nezažili a nevideli na
vlastné oči? Môžeme sa na iné reality rozpomenúť prostredníctvom dotyku, ktorý
v nás zanechala pamäť našich predkov?
Afonso Cruz to istým spôsobom robí.
Elias sa literárnymi príbehmi nepribližuje len svojmu otcovi, jeho spoznávaním
a spoznávaním literárnych postáv uvažuje aj o sebe samom. Aj preto, že musí, aj
preto, že chce, žije aj vo svete mimo kníh
a v ňom je obklopený ľuďmi a vzťahmi,
ktoré preverujú morálne a filozofické
dilemy z kníh v praxi. Jednak rodina, jednak kamarát Bombo a spolužiačka
Beatriz, do ktorej sú obaja zaľúbení. Keď
sa jedného dňa Elias „vráti“ zo stretnutia
so Sofiou Marmeladovovou a Raskoľnikovom, ktorý sa rozpomenie aj na stretnutie
s Vivaldom Bonfimom a jeho synovi
porozpráva svoj príbeh, ktorý už v Dostojevského románe nenájdeme, svojím
nemorálnym správaním vlastne privodí
smrť svojho cukrovkou trpiaceho kamaráta Bomba. A hoci niekde v inom literárnom priestore by sa mohli zdať dilemy
vraždami posadnutého Raskoľnikova
neporovnateľné so súťaživosťou dospievajúceho chlapca, ktorý ublíži kamarátovi, autorova presvedčivá subjektívnosť
nás dokáže tak živo vrátiť do vlastného
slnkom zaliateho a tisíckami tajuplných
neistôt zmietaného detstva, až si uvedomíme, že aj miera toho, čo považujeme za

väčšie morálne zlyhanie, je prevažne
určovaná len a len tým, ako svoje dilemy
prežívame.
Raskoľnikov je, pravda, len jednou z literárnych postáv, za ktorými nás Afonso
Cruz zavedie a ktorých príbehy sú jednak
previazané vzájomne, jednak s príbehom
Eliasovho otca Vivalda a jednak so samotným Eliasom a jeho blízkymi. Text je rozdelený na množstvo krátkych kapitol, čo
tak trochu vyvoláva pocit koláže, ktorou
napokon príbeh ako mozaika detského
objavovania je. Prvý román, ktorý Afonsovi Cruzovi na Slovensku vyšiel, bol
Maliar pod kuchynským drezom (Tatran,
2014). Príbeh slovenského vojnového utečenca, skutočnej postavy maliara Ivana
Sorsa, ktorého autorovi starí rodičia
ukrývali vo svojej lisabonskej kuchyni.
Cruz si však jeho románový príbeh
vymyslel a plynule tak prepojil realitu so
snami a predstavami. Podobným spôsobom postupuje aj v Knihách, ktoré zhltli
môjho otca. Život nie je tragédia, skôr pestrá a oslepujúca mozaika uskutočneného,
uskutočniteľného a možného, na ktorej
nám hravosť a predstavivosť pomáha
paralelne žiť mnohé osudy a ostávať
v spojení s vlastnými predkami.
Príjemne tečúci text sa vďaka prekladu
Zuzany Greksákovej (ktorá knihu doplnila aj o krátky rozhovor s autorom) číta
hladko, len tu a tam by sme možno boli
radšej prirodzenejším slovenským konštrukciám aj tomu, keby Eliasovi častejšie
niečo zišlo na um, zdalo sa mu to alebo
by to považoval, namiesto toho, aby mu
to „prišlo“ ako rušivý žltý papierik
z daňového úradu, kde pracoval Vivaldo
Bonfim, do schránky.

✒ Silvia Ruppeldtová

Recenzie

Zázračno je skutočné

Eowyn Iveyová pochádza z Aljašky a má
za sebou dlhoročnú novinársku prax.
Svoje skúsenosti so životom v tejto
nehostinnej krajine zhrnula vo svojom
debutovom románe Dcéra snehu. Kniha
sa stala natoľko populárnou medzi čitateľmi, že vydavateľstvo Fortuna Libri prinieslo na trh jej druhé vydanie.
Jack a Mabel sú bezdetný manželský pár,
ktorého domovom je drevený zrub neďaleko rieky Wolverine. Svoj život prispôsobili aljašskej prírode plnej snehu, ľadu,
drsnosti, ale aj chudoby. Kým pragmatický Jack je roľníkom a stará sa najmä
o pole, melancholická Mabel je ženou
v domácnosti, kde sa snaží udržať poriadok a čistotu.
Dej románu spočiatku plynie pomaly, tak
ako aj život staršej dvojice, pričom hlavným motívom ostáva túžba manželov po
dieťati. Mabel totiž v minulosti jedno
porodila, avšak mŕtve, a preto v sebe
naďalej živí prianie naplniť život jediným
zmyslom. Jack je zdržanlivejší a opatrný –
uvedomuje si, že by sa muselo stať niečo
mimoriadne, aby ich zrub ožil detským
smiechom.
Jedného dňa, keď začne padať prvý sneh,
sa obaja spontánne rozhodnú postaviť
snehuliaka. Napokon vytvoria snežné
dievčatko s červenými perami a plavými
vlasmi, ktoré je ako skutočné. Ráno po
prebudení ho uvidia pobehovať medzi
stromami, a preto spočiatku pochybujú
o svojom úsudku. Zima na Aljaške prináša aj úskalia v podobe tzv. zimného šialenstva – to sa nepotvrdí, no susedia im
ich príbeh vôbec neveria.
Príchodom snežného dievčatka sa manželom každodenná zaužívaná rutina
mení. Život im spočiatku uľahčuje a robí
ho krásnym. Faina je ich zhmotnená
túžba, vytvorená zo snehu a ľadu. Jej
domovom je však divočina, a preto sa
Mabel a Jackovi ,,zjavuje“, čiže prichádza
a odchádza, ako sama chce. Každopádne,
netúži po skrotení. V tomto bode príbehu
sa vytvára akási paralela medzi Fainou
a ďalšou ,,rozprávkovou“ postavou –
Malým princom. Dievčatko má taktiež
svoju líšku, ktorá k nej neodmysliteľne
patrí a s ktorou chodí loviť. Rovnako ako
Malý princ je neobyčajné, ,,zázračné“, človek ho nemôže tuho objímať alebo mu
čítať myšlienky. Často pôsobí vystrašene,
divoko, no zároveň nevinne, preto majú
Jack aj Mabel potrebu dievčatko chrániť.
Napokon však obaja pochopia, že ,,pred
utrpením, smrťou a stratou sa nedá ujsť.“
(s. 327)
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Dcéra snehu je magické rozprávanie
o snoch, túžbach, láske a rodine, ako aj
o domove a prírode, ktorá má v našom
svete stále dôležité miesto. Inšpirácia ruskou rozprávkou „Sneguročka“ sa prejavila
nielen v hlavnej dejovej línii príbehu, ale
aj v štýle, akým je kniha napísaná. Eowyn
Iveyová pôvodný ľudový motív využila
a prerozprávala do skutočného sveta
(Aljaška, 20. roky 20. storočia). Práve to sa
v knihe ukázalo ako funkčný a uveriteľný
prvok. Príbeh prirodzene dotvorila na
základe svojich vlastných skúseností so
spôsobom života v drsných podmienkach, a tak ide z tohto pohľadu o naozaj
vydarené dielo.
Jedným z jeho mínusov je však predvídateľnosť deja – koniec začíname tušiť vo
chvíli, keď spoznáme zápletku samotnej
rozprávky. Okrem toho by sa autorka
pokojne zaobišla bez niektorých opisov,
ktoré iba zbytočne a umelo naťahovali
príbeh. Rovnako hlavné postavy mali iba
,,dobré“ vlastnosti a tie „zlé“ u nich
absentovali. Ak vezmeme do úvahy, že
dielo možno na základe jeho znakov
považovať za rozprávku (magické opisy,
miestami neuveriteľné situácie, prelínanie sna a reality, dievčatko, čo sa ,,zjavuje“
atď.), je potom pozitívne vykreslenie
Jacka a Mabel namieste.

✒ Natália Turcovská

Pieseň o (ne)obyčajnom
živote
Kristína Janegová: Čarovný záhradník
Bratislava: Pars Artem 2020
Poetka Kristína Janegová nie je na slovenskej literárnej scéne žiadnym nováčikom. Po predchádzajúcich dvoch
básnických zbierkach Zrkadlenie v tráve
(Multikultúra v nás a KZNE SR, 2012)
a Dosť na dva životy (vo vlastnom náklade,
2016) sa opäť uchádza o priazeň čitateliek
i čitateľov. Jej najnovšia zbierka básní
má názov Čarovný záhradník a vydalo ju
vydavateľstvo Pars Artem.
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Štýl písania Kristíny Janegovej sa od
prvých dvoch básnických zbierok v podstate nezmenil. Jej krehké a priezračné,
väčšinou rozsahom neveľké básne, napísané prevažne viazaným veršom, majú aj
tentoraz v sebe nespochybniteľné čaro
a poetiku. Akoby v nich znela utajená
hudba. Som však presvedčená, že v záhrade bytia autorky pribudla nová výrazná
postava – Čarovný záhradník, múza prinášajúca poetke silnú inšpiráciu.
I. časť knihy nazvaná Naše rána obsahuje
ľúbostné básne. Často v nich ide o platonickú, nenaplnenú lásku, ktorá zďaleka
nie je len výsadou ranej mladosti: „Keby si
mal / iba pre mňa oči, / mohla by som /
do tvojich vôd vkročiť. // Keby si mi dodal
/ trocha z tvojho šarmu – / isto by som
smela / ti po boku starnúť.“ (Keby, s. 8)
Lyrický subjekt sa však tejto jednostrannej
lásky nechce vzdať: „Pritiahla som fantázii
uzdu, / je jediná moja potecha, / no lásky
sa nevzdám – / tú si ponechám.“ (Dobrá
správa, s. 13) Veď v konečnom dôsledku
ľúbostný cit spôsobuje viac radosti ako
smútku: „Vieš hrať sa so slovami, / urobiť
sviatok z chvíľky.“ (Vieš, s. 14) Občasným
žiaľom a frustráciám sa ale nikto nevyhne:
„I tie chvíle, / ktoré nemohla som zažiť, /
už zarastá húštie.“ (Zmena, s. 16) Prvú časť
knihy uzatvárajú básne Plavba (s. 20)
a Poď (s. 21), v ktorých rezonuje i téma
fyzickej lásky, no záverečná strofa poslednej básne znova pripomína, že medziľudské vzťahy zďaleka nie sú jednoduché.
V II. časti knihy s názvom Chodník pre
peších sa stretávajú rôznorodé témy:
nádej, odkaz predkov, rozjímanie, rozum
a cit, plynutie času, cesta životom, vzťah
k Bohu, životu a prírode, a znova i láska
a vzťahy k ľuďom. Odzrkadľujú sa v nej
bohaté životné skúsenosti autorky. Nájdeme tu výstižný opis pádu do tvrdej reality:
„Vybrala som si / bežeckú dráhu – // zostal
len chodník pre peších.“ (Chodník pre
peších, s. 35) Kristína Janegová sa však
nevyhla ani kritike súčasnej spoločenskej
a politickej situácie: „Múdri sa stiahli do
ulity, / svet ovládajú tupí . . . / Plebs v krčmách / vedie polemiky. // Dnes „navrch“
majú celebrity, / no múdru knihu / málokto si kúpi…“ (Povzdych II., s. 36)

Do III. časti knihy pomenovanej Jesenná
nálada sa dostali básne s témami ako
seniorský vek, pribúdajúce roky, spomienky, vzťah k ľuďom aj k zvieratám,
občasná zmätenosť i pochybnosti, ale aj
aktivita, radosť zo života a nevzdávanie
sa snov. Autorka si ponecháva aj svoju
zakotvenosť v bežnom, každodennom
živote: „Deň dnes iný – / hrabala som
lístie. / Aby bol dvor, / ba i nebo čisté. //
Deň dnes iný – / z bežných dní sa vymyká. // Mala som dnes povinnosti iné – /
umlčala v sebe lyrika.“ (Pozdrav z kopaníc,
s. 45) Báseň Byť je venovaná staroturianskemu básnikovi Gustávovi Rumánkovi,
ktorý v roku 2019 tento svet navždy opustil. V tejto básni ma najviac zaujali verše:
„Mať krídla, / keď nohy neposlúchnu.“
IV. časť knihy nazvaná Stíšenie sa nesie
v podobnom duchu ako predošlé dve.
Objaví sa v nej ale napríklad aj téma bezdomovectva (Pieseň bezdomovca, s. 70).
Knihu Kristíny Janegovej Čarovný
záhradník uzatvára V. časť Sentencie,
obsahujúca dvanásť krátkych básničiek
označených číslami. Sú malé rozsahom,
ale hlboké životnou múdrosťou a skúsenosťami: „Každým dňom i každou nocou
/ blížime sa k cieľu. / Nechceme však
poznať / o ňom pravdu celú.“ (3., s. 86)
V tvorbe Kristíny Janegovej ma oslovujú
skôr kratšie básne, ktoré aj v jej najnovšej
knihe prevažujú. Jej poézia celkovo
dokazuje, že táto poetka chodí po svete
s otvorenými očami a otvoreným srdcom
a na to, čo sa deje okolo nej, sa snaží
dívať s vierou, optimizmom a hrdosťou.
Nestráca pritom pochopenie, empatiu.
Každý život, každá láska, nech sa nám
javia akokoľvek obyčajne, majú v sebe aj
nádych voľačoho neobyčajného. Predovšetkým pre človeka, ktorý ich zažíva na
vlastnej koži. Myslím si, že hlavná myšlienka básnickej zbierky Čarovný záhradník sa ukrýva v citáte od Marcela Prousta,
ktorý uvádza jej prvú časť: „Buďte vďační
za ľudí, ktorí vás robia šťastnými, sú
čarovným záhradníkom, pri ktorom vaša
duša prekvitá.“ A keď prekvitá duša poetky, prekvitá aj jej tvorba a svojimi veršami
môže obohatiť citlivých a vnímavých
čitateľov.

✒ Ružena Šípková

Recenzie

Religiózny cestovný ruch
A. Krogmann, H. Kramáreková,
L. Petrikovičová: Religiózny cestovný
ruch v Nitrianskej diecéze
Nitra: FPV UKF v Nitre, 2020
Vďaka grantovej podpore VEGA vyšla na
sklonku minulého roka zaujímavá,
takmer stostránková publikácia, ktorá je
venovaná špecifickému druhu cestovného ruchu. Kolektív pracovníkov Katedry
geografie a regionálneho rozvoja na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa
konkrétnejšie zameral na jednotlivé pútnické miesta Nitrianskej diecézy. Geografi najprv zoznamujú čitateľa s históriou
a vývojom religiózneho turizmu vo svete
a na Slovensku, pričom poukazujú na
celosvetový význam tohto typu turizmu
(pokiaľ ide o kresťanov, v pohybe býva
v priemere až 200 miliónov ľudí ročne)
a jeho vplyv na možný rozvoj dotknutých
miest a obcí. Teoretické a metodické
východiská, na základe ktorých postupne
predstavujú jednotlivé pozoruhodné
lokality, umožňujú porovnanie úrovne
rozvinutosti cestovného ruchu a prípadne navrhujú možnosti ďalšieho rozvoja.
Ešte predtým však spoznávame presné
vymedzenie územia Nitrianskej diecézy,
ktoré sa nekryje s administratívnym územím Nitrianskeho kraja. Celkovo teda
čitateľ navštívi až 26 pútnických miest,
pričom samotný genius loci je zachytený
na vydarených plnofarebných fotogra
fiách. Každé jedno miesto je najprv charakterizované z hľadiska geografickej
polohy, príslušnosti k dekanátu, spomínajú sa aj povesti a legendy spájané
s lokalitou, kult uctievania a konkrétne
sakrálne priestory, dokonca nájdeme aj
informácie o rozvinutosti infraštruktúry
a úrovni propagácie konkrétneho pútnického miesta. V skratke možno v istom
zmysle hovoriť o vydarenom turistickom
bedekri so špecifickým zameraním na
religiózne miesta. To však neznamená, že
publikácia nemôže zaujať aj neveriacich.
Práve naopak – umožňuje človeku lepšie
pochopiť príčiny, dôvody a kultúrno-historické súvislosti tejto na Slovensku hlboko zakorenenej tradície; nepredpojaté
čítanie a nahliadnutie do architektonických diel či samotných sakrálnych úkonov, zachytených na fotografiách dokáže
poskytnúť mnoho zaujímavých podnetov
aj v kontexte filozofického, antropologického či sociologického výskumu. Z tohto
hľadiska sú podnetné v závere publikácie
uvedené informácie z aktuálnych
prieskumov medzi návštevníkmi pútnických miest a ich starostlivé spracovanie
(grafy, percentuálne vyjadrenie výsledkov). Závery prieskumov istotne môžu
poslúžiť viacerým sféram spoločnosti
a zároveň poskytujú celistvejší obraz

o stave tohto typu duchovnosti minimálne v Nitrianskej diecéze. Pozoruhodným
zistením bolo, že priemerným pútnikom
je zrelá žena, ktorá hľadá energiu a sily do
ďalšieho života… Čo to o stave našej spoločnosti vypovedá, nad tým by sme mohli
interdisciplinárne (ale aj prosto ľudsky)
ešte dôslednejšie uvažovať, ak by vo svojom projekte geografi pokračovali aj
v rámci ostatných diecéz. Nateraz možno
povedať, že svojou poctivou odborno-popularizačnou prácou rozhodne prispievajú ku kultúrnemu rozvoju Nitry
a jej okolia.

✒ Eva Dědečková

Príbehy zoo života
Lorenz Pauli/Kathrin Schärer:
Rigo a Róza
Preklad: Ján Jambor
Bratislava: Perfekt, 2020
Švajčiarske autorské duo Lorenz Pauli
a Kathrin Schärerová má za sebou dlhoročnú a plodnú spoluprácu. Hoci Pauli
spolupracuje pri tvorbe svojich kníh pre
deti a mládež aj s inými ilustrátormi
nemecky hovoriacej proveniencie, ako
napríklad Sonja Bougaeva či Miriam
Zedeliusová, Kathrin Schärerovú možno
nazvať dvornou ilustrátorkou jeho textov,
o čom svedčia takmer dva tucty spoločných diel. Z ich spolupráce vzišla i kniha
Rigo und Rosa (2016, Atlantis), ktorá
získala v roku 2017 cenu Schweizer Kinderund Jugendmedienpreis, najprominentnejšie ocenenie za tvorbu pre deti
a mládež vo Švajčiarsku. Popularitu tejto
knihy určenej pre deti a dospelých podčiarkujú nielen preklady do viacerých
jazykov vrátane slovenčiny, o ktorý sa
postaral Ján Jambor, ale aj skutočnosť,
že kvôli dopytu po pokračovaní príbehov
dvojice Rigo a Róza je na jeseň tohto roku
naplánované vydanie Rigo a Róza 2 s rovnakým autorským zložením.
Hlavnými hrdinami „28 príbehov zo zoo
a zo života“ je starnúci leopard Rigo žijúci
v zoo a mladá, zvedavá myš Róza.

Nezvyčajné priateľstvo mačkovitej šelmy
a malého hlodavca, ktorý by v reálnom
svete bol prirodzenou korisťou šelmy, sa
začína naozaj netradične: túžbou Rózy po
ochrane pred zlými tvormi, s ktorou sa
obracia práve na leoparda Riga, a ten jej ju
po prvotnom šoku – „Ja mám ochraňovať
teba?“ (s. 6) – poskytne, netušiac, ako toto
rozhodnutie obohatí jeho doterajší život.
Leopard sa vyznačuje metódou lovu,
založenou na trpezlivom stopovaní koristi. Pauliho Rigo sa trpezlivosťou vyznačuje tiež: trpezlivo počúva a odpovedá na
nespočetné otázky svojej malej priateľky
alebo sa s ňou trpezlivo zamýšľa nad
tými, ktoré sám nevie zodpovedať či nad
nimi doteraz nepremýšľal. „,Si taký istý
ako včera?‘ Rigo zastal a zamyslel sa.
,Trochu áno a trochu nie. Znova a znova
sme iní, a predsa sme takí istí.‘“ (s. 15)
Zatiaľ čo Rigo týmto postojom predstavuje vo dvojici toho staršieho, pokojnejšieho
a skúsenejšieho, jeho spoločníčka sa ocitá
v roli bezstarostného a chráneného
dieťaťa, ktoré chce všetko vedieť, všetkému rozumieť a následne sa z objaveného
(i neobjaveného) úprimne teší, čím sa jej
často podarí rozjasniť deň svojho starnúceho a občas melancholického priateľa.
Vzťah Riga a Rózy je postavený na spoločných bláznovstvách, no najmä na ohľaduplnosti, dôvere („Nemôžem sa ťa báť,
lebo ti dôverujem“, s. 16), vcítení sa, spoločnom filozofovaní o slobode, pravde,
fantázii („Predstav si, že losy by mali
namiesto kopýt kolesá“, s. 83), ale i o starnutí či chýbaní si a diaľke („Jedno, kde
som. Srdcom som celkom, celkom blízko
teba“, s. 29). Každý z 28 príbehov vedie
Pauli detsky jednoducho, priamočiaro
a s humorom k určitej pointe, a tým približuje malému čitateľovi aj abstraktné
témy, ktoré poskytujú materiál na pozastavenie sa a zamyslenie aj dospelému
čitateľovi.
Schärerová svojimi na detaily bohatými,
naturalistickými ilustráciami zvierat,
ktoré však svojou gestikou a najmä mimikou pôsobia nanajvýš ľudsky, Pauliho
text nielen symetricky sprevádza, ale
často i ďalej rozvíja a hrá sa ním, čím čitateľa pozýva k prehĺbenej recepcii
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prečítaného. Napríklad v príbehu
s názvom Sama možno na prvej dvojstrane okrem názvu nájsť len jedinú vetu:
„Riga nebolo nikde vidieť.“ (s. 70) Obom
stranám však dominuje ilustrácia prázdnej ohrady, ktorú z popredia pozoruje
Róza, sediac na zemi so sklesnutými
kútikmi a chvostom, držiac sa jednou
rukou za srdce a druhou sa opierajúc
o zem, akoby hľadala oporu na zvládnutie tohto pohľadu.
Rigo a Róza je spojením krásnych ilustrácií a vtipných, jednoducho písaných,
hlbokomyseľných dialógov, ktoré ponúkajú rôzne možnosti reflexie, a tým oslovujú publikum oveľa širšie ako len deti
od 5 rokov.

✒ Mária Dovičák

Jedinečnosť ruských
ľudových rozprávok
Alexander Afanasjev:
Baba Jaga – Ruské ľudové rozprávky
Preklad: Mária Havranová
Bratislava: Albatros, 2020
Vydavateľstvo Albatros nám minulý rok
prinieslo farebné vydanie výberu ruských
ľudových rozprávok Baba Jaga – Ruské
ľudové rozprávky. Moderný preklad
Márie Havranovej sprístupňuje súčasnému čitateľovi dvadsaťpäť Afanasjevových
rozprávok, ale zachováva magickú ruskú
atmosféru klasickej rozprávky.
Alexander Afanasjev, podobne ako
bratia Grimmovci v Nemecku a Pavol
Dobšinský na Slovensku, zozbieral
v 19. storočí šesťstoštyridsať rozprávok,
ktoré povyberal z viac ako tisícky textov.
Jeho osemzväzková zbierka Ruské ľudové
rozprávky vyšla v rokoch 1855 – 1863.
Afanasjev pripájal k rozprávkam filologické anotácie a analyzoval ich mytologické
dedičstvo. Rozdelil ich do špecifických
kategórií ako rozprávky o zvieratách,
čarovné rozprávky a každodenné rozprávky, ktoré najväčšmi vystihovali život
v Rusku. Ale pretože jeho rozprávky
vtedajšia moc považovala za príliš neúctivé voči cirkvi a aristokracii, polícia dala
výtlačky spáliť. Afanasjev požiadal
o povolenie vysťahovať sa do zahraničia
a niektoré zbierky rozprávok, napríklad
Zakázané rozprávky, vyšli vo Švajčiarsku
(Haase, The Greenwood Encyclopedia
of Folktales and Fairy Tales, s. 7). A hoci
ruské rozprávky obsahujú aj prvky európskeho rozprávkového dedičstva, mnohé
ich črty sú jedinečné.
Ruské rozprávky pozná slovenský čitateľ
najmä zo starších vydaní a prekladov
Márie Rázusovej-Martákovej (Drevený
zámoček, Buvik, 2015) s nádhernými ilustráciami Petra Uchnára. Mnohí čitatelia
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si spomenú na zbierku Div a zázrak
Michaila Bulatova, ktorú preložila Mária
Rázusová-Martáková a sprevádzajú
ju nezabudnuteľné ilustrácie Jaroslava
Vodrážku (Mladé letá, 1986). Z vydaní
Afanasjevových rozprávok spomeniem aj
Cárovnú Nesmejanku, (Mladé letá, 1990)
a výber Vták ohnivák, ilustrovaných
Igorom a Xéniou Jeršovovcami z roku 1978.
Naposledy sme sa tešili z knihy Mrázik
a iné ruské rozprávky, ktoré preložil
Ľubor Matejko (Perfekt, 2008) a svojím
výtvarným videním ich ozvláštnila Danica
Moravčíková.
„Baba Jaga sedela vo veľkom mažiari, tĺčikom sa odrážala, metlou za sebou stopy
zametala.“ (s. 25)
Najznámejšie postavy ruských ľudových
rozprávok nájdeme aj v najnovšom vydaní
Baby Jagy. Kostej Nesmrteľný, Vasilica Premúdra, ale aj Finist, jasný sokol sú čarodejné rozprávky založené na kontraste dobra
a zla, skromnosti a chamtivosti, pravdy
a klamstva. Častým motívom je násilie
a kanibalizmus, ktorý môžeme chápať ako
rozprávkovú metaforu, ale aj ako drsný
a naturalistický fakt života v dávnom zbedačenom Rusku.
Zbierka rozprávok Baba Jaga dáva
názvom do pozornosti veľmi dôležitú
postavu ruských rozprávok. Baba Jaga je
striga, ktorá žije uprostred lesa v chalúpke
na kuracej alebo stračej nôžke a lieta na
mažiari a nie na metle ako strigy z európskych rozprávok. Baba Jaga je odpudivá
svojím výzorom a kanibalistickými sklonmi: „Baba Jaga vyšla von a hovorí svojej
dievke: ‚Rýchlo zakúr pod vaňou a umy
moju neter! Umy ju poriadne, chcem si
ju dať na raňajky.‘“ (s. 16) Striga vystupuje
v mnohých príbehoch a múdre postavy
jej vždy preukazujú veľkú úctu. Napríklad
krásna Vasilisa, ktorú sprevádza láska jej
nebohej matky, príde k Babe Jage po oheň
a oslovuje ju babička. Rovnako úctivo sa
k nej správa aj snúbenica Finista, jasného
sokola. Neodstraší ju ani výzor, ani hlasný
prejav obávanej ježibaby v chalúpke na
stračej nôžke: „Chalúpka sa otočila k lesu
chrbtom, k dievčine čelom. Dievčina vošla
dnu a vidí, ako cez celú izbu leží natiahnutá z rohu do rohu baba Jaga, pysky cez

bidlo, nos až k stropu. ‚Fuj, fuj, trikrát fuj!
Predtým tu nebolo po živej duši ani vidu,
ani slychu, a teraz si tu nejaký človek len
tak chodí! Kamže máš namierené, dievčinka?‘ ‚Hľadám Finista, jasného sokola,
babička.‘ “ (s. 91)
Vo výbere sú milované rozprávky ako
Mrázik, Zlatá rybka a Cárovná žabka, o to
väčšmi očaria ostatné, veľmi vtipné
a poetické príbehy. Rozprávka Sedem
Simeonov je o siedmich bratoch, ktorí
prefíkane unesú cárovu dcéru. Hlúpy
Ivanko sa v rovnomennej rozprávke zbaví
nenávistných bratov, získa krásne kone
a uháňa domov „dopiť pivo a pomodliť sa
za bratov.“ (s. 82)
Poetický jazyk ruských rozprávok je plný
láskyplných zdrobnenín: „chlebíček,“
„olejček“ (s. 17) a typických zvratov:
„Napokon sa uzmierili a potom spolu
všetci šťastne žili, dobre sa mali a chmáry
z domu vyháňali.“ (s. 189) Ornamentálne
ilustrácie Oľgy Zakisovej sú, podobne
ako rozprávkové príbehy, založené na
kontrastoch svetla a tmy a ponúkajú čitateľovi vstup do mágie a fantázie.

✒ Katarína Labudová

Muži nehovoria
Jacky Durand: Stratený
receptár a láska, ktorá neumrela
Preklad: Mária Gálová
Bratislava: Lindeni, 2021
Pri knihe Stratený receptár a láska,
ktorá neumrela môže čitateľovi napadnúť pojem „oddychová literatúra“, ktorý
je však ťažko definovateľný a sprofanovaný. V negatívnom poňatí môže evokovať
jednoduchý a vyprázdnený druh literatúry na jedno bezproblémové „použitie“.
Titul Jackyho Duranda však nepôsobí,
že by mal vysoké ambície, a práve preto si
môže nájsť fanúšikov, ktorí po ňom siahnu opakovane – predovšetkým, ak ich
zaujíma kulinárske umenie Francúzska
či melodramatické príbehy otcov a synov.
Sentimentálnym tónom autor nešetrí, čo
je asi aj dôsledok jeho osobného vkladu
do románu, prezentovaného ako autobiografický. Už samotný slovenský názov
s dodatkom „a láska, ktorá neumrela“
(pôvodný názov Le cahier de recettes sa dá
preložiť ako Zošit receptov, český vydavateľ zvolil napríklad názov Sešit s tátovými
recepty) zdôrazňuje sentimentálnosť
a jednu z dôležitých liniek v živote rozprávača Juliena. Žena, ktorú považoval
za svoju matku, ich (jeho a otca Henriho)
zo dňa na deň opustí a on sa až po rokoch
dozvie, že nebola jeho skutočnou biologickou matkou. Tajomstvá a tajnosti sa
v príbehu odhaľujú akoby mimochodom,
postavy pred sebou mnohé zámerne zatajujú, čo však nevyvoláva plytké zvraty.

✒ Soňa Uriková

Uhrančivo spod Vitoroga
Katarína Mikolášová: Povesti spod
Vitoroga/Priče ispod Vitoroga
Belehrad: CompuTech doo, 2020
Vukoje je ešte malý chlapec, vysilený hladom a ťažkou prácou. Keď príde unavený
domov, na stole rozvoniava chutný zemiakový závin v oblasti Bosny a Hercegoviny
prezývaný aj krompiruša. Neodolá
a takmer celý ho zje. Kliatba za tento
priestupok prichádza rýchlo a Vukoje má
podľa nej do smrti jesť iba železo. Keď sa
o niekoľko rokov začnú svahy a lúky spod
Vitoroga prepadať, bohatý gazda sľubuje
svoju krásnu dcéru tomu, kto blížiacu sa
katastrofu odvráti. A práve vtedy múdra
a láskavá Isidora zočí pri prameni hrozivú
príšeru, ktorá sa náhle premení na jej
milovaného Vukoje. Dievča vedie láska
a odvaha, aby naplnila šťastný osud kraja,
ale aj svojho vlastného srdca. Povesť
menom Hlad je len jednou z ôsmich
uhrančivých, atmosférických rozprávok,
ktoré tvoria knihu Povesti spod Vitoroga.
Spisovateľka Katarína Mikolášová v nej
podáva svedectvo o tajomnom, panensky
nedotknutom a príbehmi opradenom
kraji Janj – menej známej časti Bosny
a Hercegoviny.
Povesti sú krásnou a vzácnou súčasťou
národného kultúrneho dedičstva.
Tie spod Vitoroga majú navyše zvláštnu,
priam čarovnú moc. Spisovateľka Katarína Mikolášová, ktorá sa vo svojej tvorbe
venuje prevažne detskému čitateľovi, ich
dokázala spracovať s obdivuhodnou
štylistickou a rozprávačskou zručnosťou –
citlivo, verne, podmanivo. V textoch ani
nemožno nájsť miesto, ktoré by bilo do
očí akousi nevyzretosťou, naivitou, presladenosťou či pátosom, ktoré neraz sprevádzajú autorskú interpretáciu tohto
epického žánru. Príbehy dotvárajú aj fantazijné a tajomné ilustrácie Ivica
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Ústrednou témou knihy je ťaživá téma
mužskej odťažitosti („Pretože muži nehovoria. Vo všeobecnosti.“ s. 140) a vzájomného vzťahu-nevzťahu otca a syna.
Julien chce kráčať v jeho kuchárskych
šľapajach, no Henri ho v tom ani trochu
nepodporuje, práve naopak. Autor nedokáže k téme pristúpiť dostatočne závažne
a do hĺbky. Preto nejde ani tak o prepracovaný psychologický príbeh, ako skôr
o sentimentálny román s povrchnou citovosťou, čo však každému typu čitateľa
nemusí prekážať.
Občasná otravná melancholickosť hlavného hrdinu či mĺkvosť otca (ak by sa
jeho rozboru chopil odborník, mohol by
ho charakterizovať pri hlbšom skúmaní
ako sociopata) kontrastujú so živosťou
vedľajších postáv. Sú opísané bez pátosu,
nesú zaujímavejšie posolstvo, vlastnosti
aj linky, hoci načrtnuté iba v krátkosti.
Stačí si vziať postavu Gabyho, anarchistu
a revolucionára, ktorý so svojou partnerkou žije na vidieku. S Julienom ho spája
silné puto – je to človek, ktorý je voči
nemu otvorený. „‚Deväťdesiat percent zo
sto sa len nasieraš a zvyšných desať stojí
za hovno,‘“ hovorí Gaby Julienovi
o rokoch strávených na vojne v Alžírsku.
(s. 60) Tej sa zúčastnil aj Henri, ktorý má
navyše alžírske korene, no nehovorí o nej.
To síce korešponduje s jeho zádumčivou
povahou, no čitateľovi sa môže stať, že
pri toľkom mlčaní ani nemá dôvod prejavovať voči nemu akékoľvek sympatie.
Text prináša mnohé opisy varenia, jedla,
rituálov spojených so stolovaním a jedením. Autor sa dlhé roky venuje publicistike práve o týchto témach a obraznosť,
pestrosť slovníka a prehľad mu nechýbajú. Niekedy tieto časti rozširujú dianie
a symbolicky sa prepájajú s témami
knihy, inokedy môžu degradovať tempo
rozprávania.
Kniha je prerozprávaná Julienom
v druhej osobe. Na začiatku sedí pri smrteľnej posteli otca, ktorý hýbe rukami –
v delíriu stále pracuje. Nechápavej
sestričke Julien vysvetľuje: „‚Miesi. Myslel som si, že robí maslové cesto, ale je
to na chlieb. Odoberá kúsky cesta, ktoré
sa mu lepia na prsty.‘ ‚Tie jeho gestá sú

pekné.‘ ‚Kedy odíde?‘ ‚O tom rozhodne
on.‘“ (s. 15) Po Henriho smrti Julien spomína na ich spoločný život, stále na otca
hovorí a snaží sa vypátrať zošit receptov:
„Bál som sa zošita dotknúť. Vlastne ma
ani nikdy neopustil. Keď si ma oň pripravil, posilnil si moju túžbu naučiť sa
remeslo, čo si mi nevedel odovzdať.“
(s. 205) Jeho hľadanie zošita sa síce ako
motív vracia, ale hnacou silou príbehu je
skôr jeho hľadanie vlastného miesta vo
svete.
Ak je aj pre vás varenie viac než práca
(ako sa píše na zadnej strane knihy), určite s týmto románom prežijete príjemné
chvíle. Otázne je, či je možné odporúčať
literatúru, ktorá pošteklí chuťové poháriky, ale nezasýti.

Stevanovica, ktorý je profesorom na
Katedre grafických komunikácií Akadémie umení v Novom Sade.
V Povestiach spod Vitoroga nie je jediné
slabé miesto a ani jeden nevýpovedný
príbeh. Kniha je doslova fascinujúcou
a dobrodružnou cestou do bájnej zeme,
kde sa prelína kresťanský svet s mýtickými, nadprirodzenými bytosťami a javmi.
Dôležitú úlohu hrá príroda. Tá je nielen
kulisou – stáva sa dejiskom i samotným
aktérom. Určuje pravidlá, ktoré ľudia
s pokorou dodržiavajú, a za túto obetu
dostávajú cenné dary – krásu, silu,
duchovnú hĺbku a v neposlednom rade
i obživu. Janj je hornatá oblasť centrálnej
časti Bosny a Hercegoviny, ktorú ohraničujú rieky a pohorie Vitorog.
Prvá zmienka o tejto oblasti pochádza
z 9. storočia, no staršie náleziská svedčia
ešte o prítomnosti Rimanov. Slovanské
kmene žili na tomto území v 6. storočí,
v 15. storočí oblasť dobyla Osmanská ríša.
Panenskosť prírody sa zachovala aj vďaka
hromadnému sťahovaniu obyvateľstva.
Najprv pre krvavú druhú svetovú vojnu,
neskôr pre nemenej drvivú občiansku
vojnu. Časť domov teda ostala prázdna,
no v tých ďalších možno ešte aj dnes
stretnúť pohostinných ľudí, ktorí dbajú
na svoje bohaté tradície.
Pestrá príroda a symbióza človeka s ňou
je podstatnou zložkou tunajších povestí.
Hrdinami nie sú princovia ani bohatí
mešťania, ale obyčajní mládenci, dievčatá a deti. Mnohí z nich poznajú chudobu
aj hlad, vedia o krutosti i pohostinnosti
života. Tak je to i v prípade chlapca
Šumenka, ktorý nezištne pomôže starej
babičke s jej nepokosenou lúkou.
Za odmenu mu žena podaruje vysnívané
topánky – ľahké kožené topánky. Šťastný
Šumenko sa síce domov vracia so vzácnym darom, no s prázdnymi rukami. Pri
matkinom sťažovaní zatúži odletieť do
hlavného mesta, kde by si ľahko našiel
prácu. Čuduj sa svete, na jeho prianie
nové topánky vzlietnu a nesú ho tam, kde
ho srdce ťahá. Šumenko však v službách
nezažíva vždy len pekné chvíle a čoraz
väčšmi sa mu cnie za domovom a obyčajným životom s rodinou.
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Príbeh s názvom Túlavé topánky je ďalším
z textov, ktoré kladú dôraz na silu rodiny
a koreňov. Spätosť s rodnou krajinou nie je
v povestiach iba čímsi nostalgickým
a bezobsažným – je to hybný element, ktorý
formuje osobnosť tunajších obyvateľov a silu
výpovede miestnych povestí.

➲ Mesačník o knihách

Vydáva
Literárne informačné centrum,
IČO 31 752 381

✒ Diana Mašlejová

Redakcia
šéfredaktorka Tina Čorná Sikorová,
Dominika Madro,
Daniela Balážová

Láska je za plotom?

Adresa redakcie

Mária Lazárová: Láska za plotom
Bratislava: Rory, 2020
Niekedy nie je na škodu, keď autor presedlá
z písania románov pre dospelých na literatúru pre deti. Touto cestou sa vydala aj slovenská spisovateľka Mária Lazárová, ktorá sa
detskému čitateľovi prihovorila v oceňovaných knižkách Ema a ružová veľryba (Slovart,
2014), Adam a čarovná šmykľavka (Slovart,
2015) či Škriatok Bertil a záhada strateného
potoka (Slovart, 2020). Všetky zaujmú netradičnými a pútavými príbehmi, ktoré fascinujú nielen detského čitateľa. Jej najnovším,
v poradí už šiestym rozprávkovým počinom
pre najmenších je útla, no o to láskavejšia
knižka Láska za plotom.
Sama autorka v záverečnom slove vysvetľuje:
„Keď som sa v lete minulého roka dozvedela,
že sa mi narodí štvrté vnúča, rozhodla som sa,
že mu napíšem rozprávkovú knihu. Keďže
malo ísť o jediný exemplár tzv. picture book,
poprosila som priateľku Andreu Schmidtovú
o ilustrácie.“ Nakoniec sa, možno aj vďaka
súčasnej koronavírusovej situácii, dostala
Láska za plotom do sveta. Naozaj je to prevažne obrázková kniha, doplnená o strohý text,
ktorý však vypovedá o mnohom.
Ničím zvláštny život dvoch starších ľudí, na
dôchodku priam monotónny, naruší nečakaný príchod malých návštevníkov. Za plotom
sa objaví milá diviačia rodinka, ktorá
uprostred osamelého a stereotypného života
prinesie do dní starých rodičov slnko
a naplnenie.
V časoch, aké momentálne prežívame aj my,
keď sa s tými skôr narodenými naozaj vídame len cez plot či cez okno, nadobúda tento
príbeh veľmi reálne, smutné rysy. Stačí však
malá iskrička nádeje v podobe diviačika zatúlaného na gazdovský dvor a aj tento kúsok
lásky zapáli staré a smutné srdcia radosťou.
Napriek tomu, že diviačiky „vyletia
z hniezda“, vždy sa nájde niečo nečakané
a fascinujúce, čo život prinesie – a pre starých rodičov to napokon bude ďalšie vnúčatko, ktoré po čase uvidia nielen spoza plota.
A keďže ide už o dieťatko číslo šesť, dá sa
predpokladať, že ide nielen o nového človiečika, ale aj o šiestu knižku, ktorou práve
Láska za plotom pre Lazarovú je.
Kniha prináša radosť a nehu do všedných dní
prostredníctvom prepracovaných ilustrácií:
starí rodičia sa doširoka usmievajú, na
hruške sa hompáľajú žltučké plody,
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nezbedná mačka vymýšľa šibalstvá na
takmer každom obrázku, malé svinky sa
netradične zabávajú. Sprevádza ich výstižný
text: „po chodníku cupkalo prasiatko
v pyžamku“, „drobčekovia rástli ako z vody.
Nečudo, veď babička im nosila pochúťky aj
z komory. A občas sa niečo ušlo aj zvedavým
myškám.“ Všetko jasne zrozumiteľné pre detského čitateľa a pre dospelého zase niečo na
zamyslenie a obnovenie spomienok na dávno
minulé časy. Staršie ročníky nadobudnú
nádej, že raz sa všetko obráti na dobré a hoci
blízkosť milovaných ľudí je momentálne
obmedzená, láska je tu v rôznych podobách
stále. Netradičné a inovatívne jazykové umelecké prostriedky si našli miesto v nerozsiahlom texte. Cítiť z nich nielen lásku, ale aj cit
autorky pre detail: „záhrada s ovocnými stromami, starými a hrboľatými ako ruky
starkých“, „vo vysokej tráve sa batolilo šesť
malých prasiatok“, „zubaté blesky“.
Knižku aj s pozeraním obrázkov prečítate do
desiatich minút. Napriek tomu, že je naozaj
veľmi krátka, aj málo je niekedy viac. Jednak
si vybavíte vôňu detstva, sladkú chuť babkinho koláča, dedkove múdrosti i prechádzky
v lese, jednak zabudnete na starosti terajších
dní a vrátite sa opäť do dní končiaceho sa leta
a začínajúcej sa jesene, keď svet hýri farbami,
príroda životom a ľudia láskou a jednak si
neustále môžete spolu s deťmi dotvoriť svoje
vlastné vsunuté minipríbehy z ilustrácií,
ktoré tiež žijú svojím životom. Každý potrebuje nádej, lásku a radosť a niekedy sa naozaj
aj ten malý a nepatrný kúsok z nich môže
skrývať aj za jedným starým, obyčajným,
dedinským plotom.

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

Pridajte sa aj vy do veľkej
slniečkovej rodiny!

je tradičný a pritom
moderný časopis pre deti prvého
stupňa základných škôl, ich rodičov,
pedagógov a knihovníkoch.
Tento umelecký mesačník prináša kvalitnú
detskú literatúru najlepších slovenských
autorov a objavuje mladé talenty.
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.

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.

Pomôžte Sherlockovi vypátrať obľúbené
knižky našich hrdinov a odhaliť,
kto je tajomným zlodejom.
Oprášte svoje detektívne schopnosti
a vyhrajte kopu kníh! :-)

Hráme do 31. marca na
www.kniznadetektivka.sk

Spriatelené kníhkupectvá

Vaše obľúbené knižky ešte bližšie
Odteraz sa ľahšie dostanete
k svojim vysnívaným knižkám
aj na miestach, kde naše kníhkupectvo zatiaľ nemáme.
V Spriatelených kníhkupectvách, ktoré nájdete
už v deviatich mestách
na Slovensku, si môžete
vyzdvihnúť svoju objednávku z Martinusu
a rezervovať si v nich
titul cez náš internetový
obchod skôr, ako vás
predbehne iný knihomoľ :)
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Zistite viac o našej spriatelenej rodine na:
www.martinus.sk/spriatelene-knihkupectva

