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Editoriál 
Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
vzácni priatelia!

„Forma sa stráca, rozpadáva sa 
na rôzne elementy… takto som 
znázornila človeka, ktorý 
zanecháva všetko a uteká pred 
vojnou,“ povedala o svojom  
diele Útek ukrajinská výtvarníčka 
Oksana Paliy, ktorá ho vytvorila 
pre aktuálnu obálku Knižnej 
revue.
Svoju prácu poslala do redakcie 
8. marca. Bol to ešte „len“ 13. deň 
vojny na Ukrajine. Vojny, ktorá 
narastá. Vydesení mierumilovní 
ľudia na úteku pred bombardova-
ním agresora prúdia do náruče 
národov Európy…

„Vyrástli sme v ilúzii, boli sme 
naivní,“ hovorí spisovateľka 
Weronika Gogola za svoju generá-
ciu tvorcov na západ od  
Ukrajiny. V samotných Ukrajin-
coch „je hnev a najmä odhodla-
nie, pretože bránia civilizáciu 
pred barbarstvom. V ich knihách 
sme sa o tom mohli dávno 
dočítať, ale doteraz sme po nich 
nesiahali,“ trpko konštatuje 
Marek Vadas.

„Homér sa čuduje, a nie bez prí-
činy, že ľudia sa nemôžu nasýtiť 
vojen, hoci ľahko sa nasýtia 
všetkého ostatného… Ak máme 
raz zmúdrieť, zmúdrime už 
teraz!“ zvolal pred 400 rokmi Ján 
Amos Komenský, učiteľ národov. 
Komenský sa obracia na Homéra, 
my po 400 rokoch na Komen-
ského, ocenený John Minahane 
na Heideggera…
V čase vojny aj slová vybuchujú 
ako granáty. Odrazu majú zlo-
vestný význam. Žiadny radostný 
ohňostroj sa nekoná. 
Zmúdrenie – v nedohľadne.
Preto aj v tých najvypätejších 
situáciách musíme stáť na  
strane kultúry a ducha. O to viac 
chceme čítať, rozumieť Ukrajin-
com, ktorí u nás hľadajú útočisko.

PoČítame s Ukrajinou !
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„A  čítal si už Tolstého román Špeciálna operácia 
a mier?“ takýto vtip koluje v ruskom undergrounde. 
Je veľmi priliehavý pre dnešné Rusko, kde sa slovo voj-
na nesmie vysloviť, za správy o masakroch civilného 
obyvateľstva hrozí pätnásť rokov väzenia a kde ruskí 
vojaci vedú iba špeciálnu operáciu na svoju obranu 
a demilitarizáciu svojho suseda. Pre Rusko, ktoré sa 
ocitlo v temnej dystópii, kde slová stratili svoj význam.

Namiesto Ľvova tráva
Západný svet ruský režim dlhé roky ľahkovážne 
izoloval, žil si svoj život a nevšímal si slovník jeho 
predstaviteľov, nebral vážne reči v  diskusiách na 
ruských vládnych kanáloch, ktoré vyjadrenia politi-
kov vyhrocovali do absurdných polôh. Aj ja som mal 
v minulosti niekoľkokrát možnosť pozrieť si kúsok de-
baty z hlavného večerného programu ruskej televízie. 
Cynizmus, bohorovnosť, hlúposť, zlo a obmedzenosť, 
vtipy o tráve namiesto Ľvova, jadrových zbraniach, 
ktoré spália Ameriku a Európu, pohŕdanie národmi – 
to všetko som bral ako divadlo z iného sveta. Neboli to 
len šou, ktoré mali pozdvihnúť sebavedomie totality, 
každodenné vymývanie mozgov vlastných obyvateľov 
a posúvanie hranice prijateľného. Nad ich vetami sa 
dalo iba krútiť hlavou a takmer nikto si nepripustil, že 
by ich mal chápať doslovne, že celý západný svet je pre 
tieto tragické ľudské napodobeniny nepriateľom, kto-
rý bude pykať za svoju civilizovanosť. Rozumeli tomu 
asi iba Ukrajinci. Dnešný vojnový zločinec a prezident 
Putin sa už dávno pred vpádom na Ukrajinu vyjadril, 
že Ukrajinci sú vlastne Rusi, ich bratia, majú rovnakú 
identitu. Kto v jeho júlovom prejave vtedy videl čo i len 
náznak priateľského tónu, tak zaspal posledných desať 
rokov. V tých slovách bolo jasne povedané, že bratstvo 
už neznamená to, čo doteraz, žiaden ukrajinský národ 
neuznáva a ako brata ho vymaže z mapy. Brat bude 
obeťou.

Utečenci z Ukrajiny 
na hraničnom 
priechode so 
Slovenskom štvrtý 
deň po invázii Ruska.Slovo a vojna

✒ Marek Vadas

Irpiň 
Sobota 5. marca 
Olexander Irvanec 
 
Zakričím svetu, čo mi stačí hlas, 
z mesta, rozbitého raketami, 
v Nedeľu odpustenia v tento čas 
nebudem štedrý v odpúšťaní!  
Svet náš, svet náš, takto nás pekne 
 skúšaš! 
No v pekle týchto múk a trápenia 
vznešený Kyjev stojí, stojí Buča, 
aj Hostomeľ aj sláva Irpeňa.  
Zvládneme všetko – všetko ustojíme! 
Ostatky potom ako špinu zotrime 
tých, ktorí boli poslaní do našej zeme 
tým úzkookým lysím upírom. 
 
Som s vami, ustojím to, presne  
 mierim, 
do rodnej zeme opriem sa so silou. 
No Rusku neodpustím nikdy, ver mi! 

… oči si, Bielorusko, prečo odvrátilo?

(Autor, zakladateľ legendárnej básnickej skupiny Bu ‑Ba ‑Bu, 
je zo Ľvova, v Irpini neďaleko Kyjeva bol počas bombardovania 
a streľby do civilistov. Jeho báseň v preklade Valérie  
Juríčkovej a v podaní Mareka Vadasa zaznela na podujatí 
PoČÍTAME s Ukrajinou.)
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preložené knihy z posledných rokov by sme spočítali 
na prstoch jednej ruky. Záujemcovia o históriu si síce 
mohli čítať o tomto krvavom území; Timothy Snyder, 
Anne Applebaum, David Satter, Orlando Figes, Michail 
Zygar, Ryszard Kapuscinski, Lawrence Schrad, Svetla-
na Alexijevič, Peter Pomerantsev alebo aj Tomáš Forró 
vysvetlili veľa z historického i politického pozadia a zo 
vzťahov Kyjev – Moskva, no ani jeden z nich nie je 
Ukrajinec. Z beletrie u nás vyšiel iba Serhij Žadan, Jurij 
Andruchovyč, Taras Prochasko a picturebook Andrija 
Lesiva a Romany Romanyšyn. Pre nášho čitateľa bol 
doteraz ukrajinský názor na svet, idey a problémy 
úplnou neznámou. Nemali sme možnosť spoznať 
ich spôsob premýšľania a hlavne to, čo stojí za ich 
príbehmi. Aj preto sme po šoku z vojenskej agresie 
prešli do prekvapeného úžasu, keď sme spoznali silu 
odhodlania jej obyvateľov, ich hrdosť na svoju kraji-
nu a európske hodnoty, ktoré bránia za cenu svojich 
životov.

Autori na barikádach
Mal som možnosť viackrát navštíviť knižný festival 
Bookforum vo Ľvove i veľtrh Arsenal v Kyjeve. Oba 
patrili medzi to najzaujímavejšie a najinšpiratívnej-
šie, čo som mal možnosť v knižnom svete spoznať. 
Stovky divákov natlačených na čítačkách, angažova-
né diskusie, plné divadlo pri celonočnom čítaní poé-
zie, centrum preplnené ľuďmi s taškami napratanými 
knihami, večerné rozhovory o literatúre a nových ná-
padoch na terasách a nádvoriach historických palá-
cov. Serhij Žadan, Oksana Zabužko, Taras Prochasko, 
Sofia a Jurij Andruchovyč sú za hranicami oceňova-
ní a doma sú hviezdami prvej veľkosti.

Ľvov, hrdé historické mesto patriace kedysi do 
Rakúsko ‑Uhorska, mesto, ktoré má byť podľa rus-
kých predstáv onedlho zrovnané so zemou a zosta-
ne po ňom iba tráva, sa v  tento deň pripravuje na 
ruský útok. V centre sú namiesto kaviarní a stánkov 
s višňovým likérom pripravení protitankoví „ježko-
via“ a vrecia s pieskom. Kristus z Arménskeho kos-
tola a vzácne tlače sa schovali do podzemia. Stanica, 
preplnená na prasknutie utečencami zo zbúraných 
miest, je svedkom posledných objatí otcov so svoji-
mi deťmi a manželkami.

Na tamojšej Univerzite Ivana Franka sa na katedre 
slavistiky vyučuje slovenčina a v posledných rokoch 
tam vyštudovalo niekoľko talentovaných prekladate-
liek. Alexandra Kovalčuk naposledy preložila Ballovu 
knihu V mene otca, Lydia Khoda prekladá naše detské 
knihy. No dnes spisovateľky a prekladateľky roztrú-
sené po centre mesta a okolitých mestečkách zháňa-
jú nepriestrelné vesty, vyrábajú molotovove koktejly, 
prevážajú humanitárnu pomoc, organizujú evakuácie, 
pomáhajú v záchytných a zdravotníckych centrách. 
Práve píšu históriu. Nik z mojich známych zatiaľ po-
moc s evakuáciou nepotrebuje. Zdvorilé poďakova-
nie a vždy rovnaká odpoveď: „Ak nás chcete podporiť, 
pošlite nejaké euro armáde.“ Ďalšie slová sú zbytoč-
né, nie je na ne čas. Všetci zostávajú doma. Nás oblie-
va hrôza a beznádej, keď z diaľky sledujeme útoky na 
civilné obyvateľstvo, no oni navonok zostávajú pokoj-
ní. Je v nich hnev a najmä odhodlanie, pretože bránia 
civilizáciu pred barbarstvom. V ich knihách sme sa 
o tom mohli dávno dočítať, ale doteraz sme po nich 
nesiahali. Keď som Olexandrovi Irvancovi chcel po-
slať honorár za uverejnenú báseň o zbombardovanom 
Irpini, odkázal, že to má čas. Keď Ukrajina zvíťazí, prí-
de na Slovensko a kúpi si za to borovičku. 

Marek Vadas (1971)
Prozaik, autor kníh Malý 
román (1994), Univerzita 
(1996, spoluautor Eman 
Erdélyi), Diabol pod 
čapicou (2002, spoluautor 
Eman Erdélyi), Prečo sa 
smrtka smeje (2003), 
Liečiteľ (2006), Čierne na 
čiernom (2013), Zlá štvrť 
(2018), Šesť cudzincov 
(2021) a aj autor kníh pre 
deti Rozprávky z čiernej 
Afriky (2004), Útek (2016) 
a Krutá Marta (2020). 
Pôsobí v LIC.

Slová, ktoré zabíjajú
Keď sa u nás okolo roku 2012 začali objavovať prvé 
dezinformačné weby a facebookové stránky s blud-
mi o liečení rakoviny savom a podobnými ezoteric-
kými nezmyslami, nabalili na seba ohromnú masu, 
ochotnú veriť čomukoľvek, ktorú bude jednoduché 
manipulovať a ovplyvňovať. Rýchlo bolo jasné, že sú 
súčasťou kremeľskej propagandy, ktorá má polarizovať 
a rozbíjať spoločnosť, verejný priestor zahltiť každý 
deň novými, i protichodnými konšpiračnými teóriami, 
zasypať pravdu klamstvami, aby nebola na očiach. Na 
tieto trúby propagandy sme sa pozerali ako na ruský 
spôsob ovplyvňovania verejnej mienky, presadzova-
nie ich záujmov: rozhádaná Európa = slabšia Európa 

= silnejšie Rusko. No stále sme to vnímali (navyše ne-
činne) ako politickú vec, pričom sme nechceli rozoznať 
pravú a bezohľadnú tvár šírených myšlienok. Naším 
priestorom sa šírili slová, ktoré zabíjajú – či už je to 
liečba savom, alebo odmietanie vakcín pri pandémii. 
Stoja za mnohými zbytočne ukončenými životmi, je 
v nich cynizmus a pohŕdanie ľudstvom ako celkom.

V ruskom dezinformačnom naratíve sa pravda 
najprv zahmlievala lavínou poloprávd, klamstiev 
a nezmyslov, aby mohla byť nakoniec kompletne vy-
gumovaná. Aj u nás sme si zvykli na to, že fašisti ozna-
čujú každého za fašistu, presne podľa nalinkovaných 
návodov, aby sa významy slov stratili v chaose. Podľa 
Lavrova má tak ruská špeciálna operácia zabrániť voj-
ne, ktorá by mohla vzísť z ukrajinského územia. Je to 
dokonalá ponáška na Orwelovo heslo „Vojna je mier. 
Sloboda je otroctvo. Nevedomosť je sila.“ Poslanec 
Dumy Milonov pre BBC s nadšením sadistu povedal, 
že na Kyjev posielajú holubice mieru, o denacifiká-
cii hovoria bizarní mládežníci v propagandistických 
videách ako vystrihnutých z Riefenstahlovej filmov.

Už dávno sme vo vojne
Hoaxy a ich šíritelia u nás mali na ružiach ustlané, 
roky sa proti nim nezasiahlo. Žiadne zákazy, žiadne 
tresty, žiadna výchova v  školách, hoci inšpirovať 
sa za hranicami – napríklad vo Fínsku – bolo ľahké. 
O dezinformáciách a ich nebezpečenstve sa na školách 
hovorilo len výnimočne a v čítaní s porozumením sme 
kdesi v dome kamennej. Nakoniec, ani jedna z vlád, 
ktoré sme tu od vzniku Slovenskej republiky mali, ne-
pochopila dôležitosť rezortov školstva a kultúry, dôle-
žitosť naučiť ľudí chápať slová. Akoby nám desať rokov 
nedochádzalo, že Rusko nami pohŕda a berie nás ako 
nepriateľa, voči ktorému vedie vojnu. Zatiaľ hybridnú. 
Mojim ukrajinským známym boli tieto veci jasné. Na 
Sovietsky zväz majú bohaté spomienky. Majú svoje 
skúsenosti s hladomorom organizovaným Stalinom 
i s následnou likvidáciou inteligencie a najmä spisova-
teľov, aby bol ukrajinský jazyk vymazaný z verejného 
života. Nakoniec, v skutočnej vojne sa nachádzajú od 
roku 2014 a súčasná agresia je jej logickým pokračo-
vaním. Vedeli v slovách tyrana vyčítať presne to, čo 
za nimi stálo: „Rusku je Doneck nanič, nezaujíma ho, 
chce celú Ukrajinu,“ vysvetľovali mi a ja som si vtedy, 
pred rokmi, ani vo sne nedokázal predstaviť rozsah 
budúcej agresie.

Neznámy sused
Napriek našej geografickej blízkosti poznáme Ukrajinu 
veľmi málo. Ako to už v tomto regióne býva, záujem 
je obrátený na západ a opačná strana je automaticky 
považovaná za niečo zaostalé, nehodné pozornosti. 
Literatúra tejto 45‑miliónovej krajiny nie je výnimkou: 
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Rozhovor s poľskou spisovateľkou, 
ukrajinistkou, žijúcou  
na Slovensku, Weronikou Gogola

Mali by sme cítiť výčitky 
svedomia. A ja tie  
výčitky cítim, hovorí 
spisovateľka a prekladateľka 
Weronika Gogola 
dva týždne po napadnutí 
Ukrajiny Ruskom.
✒ Daniela Balážová

Weronika Gogola (1988) 
Pochádza z poľskej 
dediny Olszyny,  
ktorej venovala svoj 
knižný debut  
Po troškách (Slovart, 
2021). Vyštudovala 
ukrajinistiku na 
Jagellonskej univerzite 
v Krakove, vyše päť  
rokov žije v Bratislave. 
Do poľštiny preložila 
viacerých slovenských 
autorov. Nedávno  
jej v Poľsku vyšla 
reportážna kniha 
o Slovensku UFO nad 
Bratislavou. 

Dátum 24. február 2022, nech už sa stane čokoľvek, zo-
stane v pamäti. Pamätáte sa na svoje pocity v to feb-
ruárové ráno?

Večer predtým som bola s kamarátkou na víne 
a roz právali sme sa o tom, že po pandémii sa hádam 
konečne začne nový život a opäť sa budeme stretá-
vať. Bolo to po proteste pred ruským veľvyslanectvom, 
bolo tam veľa ľudí, rôzne generácie a s ukrajinskými 
vlajkami. Priznám sa, zobudila som sa s  miernou 
opicou.

Bol to šok?
Situáciu som sledovala dlhšie, vojnu som čakala, 

ale podobne ako mnohí iní som ju nečakala v takejto 
podobe. Predpovede o tom, čo sa môže stať, boli už 
od novembra, jednotky ruskej armády boli pri hrani-
ciach s Ukrajinou dlhšie. Ale myslela som si, že sa to 
bude odohrávať na Donbase, EÚ sa k tomu vyjadrí, že 
je znepokojená, a koniec. Málokto sa zaoberal tým, čo 
sa deje na Donbase, kde tá vojna prebiehala roky. Áno, 
bola som šokovaná. Muž mi ráno povedal, že Rusko 
zaútočilo na Ukrajinu a ide na Kyjev… Plakala som. 
Mám na Ukrajine veľa kamarátov, vyštudovala som 
ukrajinské štúdiá a často som na Ukrajinu chodila. 
Nemala som odvahu im hneď písať. Zdalo sa mi hlúpe 
písať im, keď na nich útočia…

Ale snažili ste sa im pomôcť…
Sme v bezpečnej krajine, organizujeme koncerty, 

čítačky, ale ako reálne to pomáha tým kamarátom… 
Myslím si, že cítia hnev pre pasivitu Západu a už sú 
unavení z našich otázok. Teraz sú pre nich dôležitejšie 
činy ako posielanie správ so slovnou podporou. Ukra-
jinci už nechcú počúvať, že sme znepokojení, že sme 
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s nimi. Potrebujú bezletovú zónu, to je pre nich priori-
ta (rozhovor sa uskutočnil 14. 3. – pozn. red.). Myslím si, 
že Ukrajinci všetkých prekvapili. Ak by nemali v sebe 
takú silu, Kyjev by možno padol za dva dni. Boli by 
sankcie, ktoré by takmer nikto nepocítil, a šlo by sa 
ďalej. Európa sa zobudila na poslednú chvíľu.

Na podujatí PoČítame s Ukrajinou ste povedali, že pra-
cujete v bermudskom trojuholníku medzi Ukrajinou, 
Poľskom a Slovenskom pri logistike pomoci. Ako vzni-
kol ten bermudský trojuholník?

Fungujem tak už desať rokov. V Poľsku som vy-
študovala ukrajinské štúdiá, v Prešove som študovala 
ukrajinčinu, nadviazala som kontakty a tak sa to roz-
behlo. Vzájomne sme sa zoznámili – poľská, sloven-
ská a ukrajinská kultúrna obec, vytvorili sme kontakty, 
pozývali sme sa na festivaly – chodili sme do Ľvova, 
do Bratislavy a do Poľska chodili ukrajinskí autori. 
Riešili sme čisto literárne veci a teraz riešime presun 
nepriestrelných viest na Ukrajinu. Známa v Poľsku, 
ktorá bola šéfredaktorka literárneho časopisu a robi-
la produkčnú divadelných festivalov, vybavila všetky 
povolenia, keď bolo treba ešte nejaké povolenie, vola-
la som šéfovi literárneho festivalu vo Ľvove, ktorý mi 
dal ďalšie kontakty…

A čo ďalší vaši priatelia na Ukrajine?
Pamätám sa na stretnutie s ukrajinským básni-

kom a performerom Hryhorijom Semenčukom na li-
terárnom festivale v Krakove po anexii Krymu. Vždy 
nosil domov rôzne špeciality a vtedy prvý raz kupoval 
ťažké topánky, lebo jeho kamaráti šli bojovať do prvej 
línie a niektorí sa už nevrátili. Bolo to drsné ako facka, 
keď som si uvedomila, že ja si tu žijem život, v ktorom 

6 Knižná Revue



P
oČ

ítam
e s U

krajin
ou

riešim nejakú diplomovku, chodím do divadla a títo 
kamaráti už vtedy žili iným životom. Vojna sa ich reál‑
ne dotýkala. Pre tých, ktorí pochádzali zo Ľvova, to 
bolo trochu vzdialené tiež, hoci do Ľvova prišlo v rám-
ci vnútornej migrácie veľa ľudí z Donbasu.

Ukrajinská poetka a prekladateľka Halyna Kruk 
pracuje ako dobrovoľníčka na stanici vo Ľvove, kde sú 
utečenci, rieši hygienické potreby, vodu, jedlo. Známy 
ukrajinský spisovateľ Serhij Žadan zostáva v Charko-
ve. Neopustil ho. Pred troma rokmi napísal knihu In-
ternát, ktorá sa týka vojny na Donbase. Bola preložená 
do poľštiny a chystá sa jej vydanie aj na Slovensku.

V deň, keď vypukla vojna, mala v Poľsku premiéru 
a čítačku nová esejistická kniha Oksany Zabužko. Bola 
tam aj Olga Tokarczuk a niekto zachytil na fotke, ako 
sa obe spisovateľky objali a plakali.

Myslím si, že momentálne nikto nepíše – ukrajin-
skí autori teraz pracujú buď ako dobrovoľníci, alebo 
takí ako Jurij Andruchovyč sú hlasom pre západné 
médiá.

Inter arma silent musae?
Neviem to posúdiť. Je to čerstvé. Uvidíme, ako 

dlho bude trvať vojna. Teraz treba riešiť to, že ľudia 
na stanici nemajú vodu, chlieb… Ale myslím si, že kul-
túra má takisto svoju úlohu. Nie som v koži ukrajin-
ských spisovateľov a umelcov, ale zároveň sledujem, 
že vznikajú piesne, plagáty, memy a na ich základe 
akoby punkové umenie. Michal Hvorecký mal krát-
ky rozhovor s Jurijom Andruchovyčom, ktorý som 
tlmočila, a Andruchovyč povedal, že teraz nie je jeho 
úlohou písať, ale skôr vysvetľovať situáciu.

Neviem si to predstaviť. Ani ja, hoci som v bezpe-
čí, neviem, ako sa vrátim k svojim literárnym veciam. 
Myslím si, že asi tiež budem reagovať na túto situáciu 
a nejakým spôsobom sa bude odrážať v mojej tvorbe. 
Ale to som ja, v bezpečí, neriešim útek.

Stredoeurópsku literárnu cenu Angelus, ktorú zís-
kal aj Pavol Rankov, vlani dostala ukrajinská spisova-
teľka Kateryna Babkina za knihu o 2. svetovej vojne. 
V rámci ceny spisovateľ získava štipendium vo Vrocla-
vi. Mala ho dostať na jeseň, ale dostala ho teraz, lebo 
musela utekať so svojou dcérkou – bábätkom. Myslím 
si, že hoci má literárne štipendium, asi nebude mať 
kapacitu teraz niečo písať. Ale možno sa mýlim, lebo 
je to individuálna vec.

Vo svojej tvorbe sa zaoberáte aj témou smrti ako sú-
časti života. Ako ovplyvňuje táto vojna, vojnové zločiny 
a humanitárna katastrofa váš pohľad na život a smrť?

Neviem, či mám právo sa vyjadrovať, lebo po celý 
čas mám pocit nespravodlivosti. Predvčerom sa bom-
bardovalo 20 kilometrov od poľských hraníc. Necítim 
sa tiež úplne bezpečne, lebo všetko je nevyspytateľné. 
Nik nevie, či sa nebude niečo odohrávať aj na našom 
území a či sa Putin zastaví na schengenských hra-
niciach. Uvedomila som si, že patrím ku generácii, 
ktorá vyrástla v nejakej ilúzii. Narodila som sa v roku 
1988, pamätám si 90. roky, ktoré neboli ľahké, ale zá-
roveň boli istým spôsobom euforické. Vyrástla som 
v presvedčení – hovorili mi to rodičia, starí rodičia, 
učitelia – že nič také sa nestane, lebo sme sa poučili 
atď. Takže je to pre nás šok. A zároveň to bola naša 
naivita. Sme akoby rozmaznaní, mysleli sme si, že sa 
to nemôže udiať. Teraz sme prekvapení.

Ale, keď sa na to pozrieme s odstupom, tie vojny 
boli celý čas. Len boli veľmi vzdialené. Sýria, Jemen… 
Citliví ľudia občas chodili na nejaký protest. Ja som 

tiež chodievala. A zrazu počuť výraz tretia svetová 
vojna. Pýtame sa, prečo? Ale na druhej strane, prečo 
sme si mysleli, že sa to nestane?

Nechali sme sa ukolísať pohodlím…
Myslím si, že bola veľká chyba západného sveta, 

že isté veci ignoroval. Kŕmili sme toho malého dráčika 
Putina a zrazu z neho vyrástol veľký drak, ktorý chŕli 
oheň na všetky strany a všetci sú z toho prekvapení. 
Ale my sme ho udržiavali pri živote. Keď bola vojna 
v Čečensku, Gruzínsku – ako na to reagovala Európa? 
A aké boli sankcie po anexii Krymu? Stále si kladiem 
otázku – prečo neprišli vtedy? To bola tá istá situácia: 
prišla armáda a vyhlásila tam svoju republiku.

Je to zásluha Ukrajincov, že vytvorili naratív hr-
dinov ako z marvelovky. Svet ich naraz uvidel ako 
hrdinov a spoločnosť začala tlačiť na NATO a EÚ, aby 
niečo urobili. Ukrajinci a Volodymyr Zelenskyj, kto-
rý sa stal symbolom odvahy, ktorý neutečie, aj bratia 
Kličkovci pôsobia ako neuveriteľná mobilizácia. Mám 
veľký rešpekt voči Ukrajincom.

Pozeráme sa na genocídu a nerobíme nič. Myslím 
si, že je to tak. Sankcie sú drsné, Rusko bude ledva 
dýchať, čo pocítime aj my. Ale je to preto, že sme dlhé 
roky obchodovali s Ruskom. Bombardujú nemocnice, 
humanitárne koridory. Mali by sme cítiť výčitky sve-
domia. A ja tie výčitky cítim. Ukrajinci majú právo cí-
tiť hnev voči Európe, hoci je pochopiteľné, že Európa 
nechce mať vojnu na svojom území. Chyba bola v tom, 
že sa zanedbávala európska integrácia Ukrajiny. Ukra-
jina bola vždy medzi Východom a Západom rovnako, 
ako sa to hovorí o našich krajinách.

Poďme ešte k podujatiu PoČítame s Ukrajinou, kde ste 
čítali básne Hryhorija Semenčuka. Ako vznikla jeho 
báseň Veselá pieseň o Bratislave, v ktorej sa vyznal, 
že sa tu cítil ako doma a určite nie naposledy?

Hryhorij tu bol viac ráz. Bolo to v rámci jedného 
z prvých festivalov BRAK v Bratislave. S Hryhorijom 
sme boli na dlhej prechádzke, vyšli sme aj na hrad 
a pozerali sme sa na Dunaj. Večer sme sa s partiou 
ukrajinských a poľských spisovateľov spolu s prekla-
dateľom Patrikom Oriešekom prechádzali Bratislavou. 
Bolo to krásne. Stretli sme sa s Plastic People of the 
Universe, ktorí hrali jeden z posledných koncertov. 
Bolo to ešte pred anexiou Krymu a tá atmosféra bola 
ešte euforická. Ale Hryhorij sa tu vždy dobre cítil. 
A keď sme vtedy pozerali na ten Dunaj, Hryhorij vy-
myslel projekt Okolo Dunaja a stretnutie spisovateľov, 
ktorí bývajú v okolí Dunaja, vo Ľvove. Žili sme vtedy 
iný život. Všetci sme boli trochu rozmaznaní. Teraz 
sme sa ocitli v inej realite a Hryhorij všetkým odka-
zuje, že ak ich chceme podporiť, existuje číslo účtu, 
ktorým možno podporiť armádu.

Veľkým ponaučením pre naše krajiny, Slovensko 
a Poľsko, je aj to, že si treba dávať veľký pozor na pro-
pagandu. Keď sestra volá s bratom v Rusku a hovorí 
mu, že na Ukrajine po nich strieľajú, on jej neverí. Len 
sa čuduje, že s rubľom nie je niečo v poriadku a neo-
tvorili burzu. Informačná vojna je veľmi silná. V Rus-
ku naozaj veria, že ich vojaci šli zachraňovať ľudí pred 
fašistami. Chybou je, že nechávame priestor ľuďom, 
ktorí by ho nemali mať. A ukázala to aj korona. 

(Rozhovor je krátený, celé znenie nájdete na 
www.litcentrum.sk)

Daniela Balážová (1973)
Redaktorka Knižnej 
revue. Vyštudovala 
žurnalistiku na FiF UK 
v Bratislave. Roky 
sa novinársky venovala 
zahraničnej politike 
aj téme ľudských práv.
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Počítajme s Ukrajinou!
V reakcii na napadnutie Ukrajiny Ruskom zorganizovalo  
Literárne informačné centrum v spolupráci s Novou Cver
novkou podujatie PoČÍTAME s Ukrajinou.
V bratislavskej Novej Cvernovke sa v nedeľu 6. marca stretlo 
27 slovenských spisovateľov a spisovateliek, prekladateľov 
a redaktorov, ktorí niekoľko hodín čítali ukážky z prozaic
kých a básnických diel svojich ukrajinských kolegov.

„Celé podujatie sme pripravili ako symbolický maratón na 
podporu všetkým našim priateľom, nielen literárnym,  
ktorí v tejto chvíli bojujú na Ukrajine za slobodný svet, aj 
za ten náš,“ povedal na úvod iniciátor podujatia, spisovateľ 
Silvester Lavrík. Ten odštartoval čitateľský maratón  
ukážkou z diela ukrajinského básnika Ivana Franka v pre
klade Ľubomíra Feldeka, ktorý sa na podujatí zo zdravotných 
dôvodov nemohol zúčastniť. Ivan Franko napísal báseň 
Lámači skál v čase, keď „ukrajinská literatúra nebola v našich 
končinách v móde a dokonca sa ani nesmelo písať po  
ukrajinsky, alebo prinajmenšom sa to neoplatilo. Sám Ivan 
Franko na to doplatil,“ pripomenul Silvester Lavrík.
Na podujatí zazneli aj úryvky z diel Serhija Žadana, Jurija 
Andruchovyča, Oksany Zabužko, Tarasa Prochaska,  
Vasyľa Habora, Dmytra Pavlyčka, Hryhorija Semenčuka, 
Ljubov Jakymčuk, Jurka Izdryka, Halyny Kruk, Ljubka 
Dereša, Andrija Bondara, Ostapa Slyvynskyja a ďalších 
ukrajinských autorov a autoriek.
S pohnutím a často s odkazom na svojich ukrajinských 
priateľov ukážky čítali: Marek Vadas, Pavol Rankov, 
Weronika Gogola, František Malík, Daniel Hevier, Jana 
Juráňová, Iryna Zelyk, Mirka Ábelová, Arpád Soltész, 
Katarína Kucbelová, Michal Habaj, Tomáš Ulej, Peter Balko, 
Alena Sabuchová a ďalší. Všetci vystupujúci sa podujatia 
zúčastnili bez nároku na honorár. Záznam celého podujatia 
je prístupný na facebookovej stránke Literárneho 
informačného centra. Časť z neho odvysielalo aj Rádio Devín.

 ✒ red

Podujatie PoČÍTAME s Ukrajinou odštartoval jeho 
iniciátor a autor jeho názvu Silvester Lavrík.
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Pupala 
 je kandidát 
na Cenu EÚ
V súťaži o Cenu EÚ za literatúru 
2022 bude Slovensko zastupovať 
Richard Pupala s knihou Ženy 
aj muži, zvieratá (Lindeni, 2020). 
Nominujúcou inštitúciou za 
Slovensko bolo v tomto roku LIC, 
ktoré do výberu nominácie 
prizvalo aj expertov z externých 
inštitúcií. Cena EÚ za literatúru 
sa udeľuje autorom z EÚ aj mimo 
nej s 2 – 4 vydanými beletristic
kými knihami, ktorí sa začínajú 
objavovať na medzinárodnej 
scéne. Cieľom je zviditeľniť nové 
talenty a vyvolať väčší záujem 
o inonárodné literárne diela. 
Na tomto ročníku sa zúčastňuje 
štrnásť autorov a autoriek zo 
štrnástich krajín vrátane Ukrajiny. 
Organizátori aj týmto spôsobom 
odsúdili ruskú agresiu a vyjadrili 

„solidaritu s ukrajinskými spi
sovateľmi, prekladateľmi, vydava
teľmi, kníhkupcami a knihov
níkmi“. Tento ročník prinesie 
niekoľko zmien – namiesto 
výberu jedného laureáta z každej 
zo zúčastnených krajín určí 
sedemčlenná porota jedného 
celkového víťaza z tejto skupiny 
a ďalších päť získa čestné uznanie. 
Víťaz bude vyhlásený 21. apríla 
na knižnom veľtrhu v Paríži. 
Všetkých nominovaných autorov 
čaká propagácia na európskej 
knižnej scéne. Cenu EÚ za litera
túru organizuje konzorcium 
združení Federácie európskych 
vydavateľov a Európskej a medzi
národnej federácie kníhkupcov 
s podporou Európskej komisie. 
Slovenskými laureátmi tejto ceny 
sú Ivana Dobrakovová (2019), 
Svetlana Žuchová (2015), Jana 
Beňová (2012) a Pavol Rankov 
(2009).

 ✒ red

Desiatka 
Anasoft litera
Známe mená, ale aj dva debuty. 
Literárna cena Anasoft litera  
vyhlásila desiatku nominovaných 
kníh na prestížne ocenenie. 
Rukami odbornej poroty tento rok 
prešlo 132 vlani vydaných kníh. 
Porota v zložení Jana Cviková 
(germanistka, literárna vedkyňa, 
redaktorka), Weronika Gogola 
(poľská prekladateľka a spisova
teľka), Tamara Janecová (lite
rárna vedkyňa a pedagogička), 
Marián Andričík (literárny vedec, 
prekladateľ, pedagóg) a Gábor 
Csanda (redaktor, literárny kritik 
a prekladateľ) vybrala túto  
desiatku titulov zoradenú v abe
cednom poradí podľa priezviska 
autora:

 ➲ Balla:  
Medzi ruinami  
(KK Bagala, 2021)

 ➲ Ivana Dobrakovová:  
Pod slnkom Turína  
(Marenčin PT, 2021)

 ➲ Nicol Hochholczerová:  
Táto izba sa nedá zjesť  
(KK Bagala, 2021)

 ➲ Ivan Medeši:  
Vilkovia  
(Valal, 2021)

 ➲ Jana Micenková:  
Krv je len voda  
(Marenčin PT, 2021)

 ➲ Lukáš Onderčanin:  
Utópia v Leninovej záhrade 
(Absynt, 2021)

 ➲ Stanislav Rakús:  
Ľútostivosť  
(KK Bagala, 2021)

 ➲ Vanda Rozenbergová:  
Zjedol som Lautreca  
(Slovart, 2021)

 ➲ Arpád Soltész:  
Zlodej  
(Ikar, 2021)

 ➲ Marek Vadas:  
Šesť cudzincov  
(KK Bagala, 2021)

V septembri vyhlási porota  
tzv. finálovú päťku, z ktorej napo
kon vyberie víťaznú knihu. Jej 
autor alebo autorka získa odmenu 
10 000 € od softvérovej spoloč
nosti Anasoft. Verejnosť zároveň 
rozhodne o Cene čitateľov Ana
soft litera, internetové hlasovanie 
sa spúšťa 1. apríla.

 ✒ Tím Anasoft litera
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22. 3. 2022 

Martina Havierová: Laura a jej (náš) svet
Rozhlasová hra
Autentická generačná výpoveď o najhorúcejšej téme dneška – planéte, ktorá 
horí. Vojnovými konfliktmi, aj dôsledkami klimatickej zmeny. O ekologickej 
úzkosti, beznádeji, bezmocnosti jednotlivca, aj o snahe nájsť riešenie. 

26. 3. 2022 

Fúzia múz
Poézia Ivana Koleniča s hudbou Andreja Šebana v interpretácii Kamila Mikulčíka
Uhrančivá literárna príťažlivosť Ivana Koleniča stojí na geste, štylizácii, 
správach o ubolenom privátnom vesmíre a epištolách o kráse. Clivo sladký,  
aj bluesovo zádumčivý, hotové zjavenie pre svoju generáciu. A možno  
zážitok aj pre súčasníka.

28. 3. – 2. 4. 2022

Tomáš Forró: Zlatá horúčka - 1. – 5. časť
Čítanie na pokračovanie
Zlatá horúčka je jedinečným svedectvom o krajine, ktorá sa za pätnásť rokov 
prepadla z blahobytu a prosperity do totálneho chaosu a nedostatku všetkého. 
Je svedectvom o obetiach aj páchateľoch, príčinách aj dôsledkoch, o histórii  
aj súčasnosti.

3. 4. 2022

Stôl slovom nepodpáliš. Pásmo z tvorby a o tvorbe  
Lýdie Vadkerti – Gavorníkovej
Poézia
Poézia bola pre Lýdiu Vadkerti – Gavorníkovú vnútornou kronikou, vlastným 
životopisom. V každom verši je prítomná ľudskosť. Poézia je u nej výsledkom 
úporného zápasu o význam, tvar slova, o spôsob a uhol pohľadu na veci, javy, 
udalosti, problémy a svet v ich rozmanitosti a mnohoznačnosti.

9. 4. 2022 

Marián Hatala, Erich Fried:  
Príčiny, pre ktoré visíme na živote
Poézia
Hlas Friedovej poézie je v dnešných časoch obzvlášť naliehavý a nástojčivý. 
Jedného z najvýznamnejších rakúskych básnikov možno zaradiť do línie 
skúmateľov existenčných paradoxov,  ktorých ústredným tvorivým  
problémom je nevyspytateľná labilita racionalizovaného sveta. 

12. 4. 2022 

František Švantner / Marek Ťapák: Nevesta hôľ
Rozhlasová hra
Rozhlasová dramatizácia dnes už klasického diela slovenskej literatúry  
20. storočia je koncipovaná ako oslava prírody a mladosti, „chválospev na hole“ 
a „legenda o neskrotných živloch“. Hájnik Libor sa po rokoch vracia do rodnej 
obce, kde stretáva svoju detskú lásku, divú a tajomnú Zunu.

Premiéry v Rádiu Devín
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22. 3. 2022 

Martina Havierová: Laura a jej (náš) svet
Rozhlasová hra
Autentická generačná výpoveď o najhorúcejšej téme dneška – planéte, ktorá 
horí. Vojnovými konfliktmi, aj dôsledkami klimatickej zmeny. O ekologickej 
úzkosti, beznádeji, bezmocnosti jednotlivca, aj o snahe nájsť riešenie. 

26. 3. 2022 

Fúzia múz
Poézia Ivana Koleniča s hudbou Andreja Šebana v interpretácii Kamila Mikulčíka
Uhrančivá literárna príťažlivosť Ivana Koleniča stojí na geste, štylizácii, 
správach o ubolenom privátnom vesmíre a epištolách o kráse. Clivo sladký,  
aj bluesovo zádumčivý, hotové zjavenie pre svoju generáciu. A možno  
zážitok aj pre súčasníka.

28. 3. – 2. 4. 2022

Tomáš Forró: Zlatá horúčka - 1. – 5. časť
Čítanie na pokračovanie
Zlatá horúčka je jedinečným svedectvom o krajine, ktorá sa za pätnásť rokov 
prepadla z blahobytu a prosperity do totálneho chaosu a nedostatku všetkého. 
Je svedectvom o obetiach aj páchateľoch, príčinách aj dôsledkoch, o histórii  
aj súčasnosti.

3. 4. 2022

Stôl slovom nepodpáliš. Pásmo z tvorby a o tvorbe  
Lýdie Vadkerti – Gavorníkovej
Poézia
Poézia bola pre Lýdiu Vadkerti – Gavorníkovú vnútornou kronikou, vlastným 
životopisom. V každom verši je prítomná ľudskosť. Poézia je u nej výsledkom 
úporného zápasu o význam, tvar slova, o spôsob a uhol pohľadu na veci, javy, 
udalosti, problémy a svet v ich rozmanitosti a mnohoznačnosti.

9. 4. 2022 

Marián Hatala, Erich Fried:  
Príčiny, pre ktoré visíme na živote
Poézia
Hlas Friedovej poézie je v dnešných časoch obzvlášť naliehavý a nástojčivý. 
Jedného z najvýznamnejších rakúskych básnikov možno zaradiť do línie 
skúmateľov existenčných paradoxov,  ktorých ústredným tvorivým  
problémom je nevyspytateľná labilita racionalizovaného sveta. 

12. 4. 2022 

František Švantner / Marek Ťapák: Nevesta hôľ
Rozhlasová hra
Rozhlasová dramatizácia dnes už klasického diela slovenskej literatúry  
20. storočia je koncipovaná ako oslava prírody a mladosti, „chválospev na hole“ 
a „legenda o neskrotných živloch“. Hájnik Libor sa po rokoch vracia do rodnej 
obce, kde stretáva svoju detskú lásku, divú a tajomnú Zunu.

Premiéry v Rádiu Devín
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Cena 
P. O. Hviezdoslava 
pre Johna Minahana
Cenu P. O. Hviezdoslava 
za umelecký preklad 
pôvodnej tvorby do 
cudzieho jazyka, ktorú 
udeľuje Asociácia 
organizácií spisovateľov 
Slovenska, si 9. marca 
v bratislavskom Zichyho 
paláci osobne prevzal  
z rúk predsedu Asociácie 
Petra Juščáka írsky 
prekladateľ a básnik John 
Minahane. Porota 
v kontexte prekladateľskej 
tvorby laureáta  
vyzdvihla najmä jeho 
preklad Krvavých  
sonetov P. O. Hviezdoslava 
do anglického jazyka  
(The Bloody Sonnets),  
ktorý vydalo Literárne 
informačné centrum  
v roku 2018. 

P. O. Hviezdoslav: 
The Bloody Sonnets
Preklad: John Minahane
Bratislava: LIC, 2018

„Lepšie by bolo bývalo, 
keby za posledné tri 
storočia Európa menej 
robila a viac myslela,“ 
odcitoval vo svojom 
prejave John Minahane 
slová filozofa Martina 
Heideggera.
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Rýmy – 
to nie sú len 
 ozdoby
Laudatio Jána Zambora  
na počesť Johna Minahana 

Literárnu prácu Johna Minahana 
už dlhšie obdobie sledujem 
so sympatiou a uznaním. 
Ako prekladateľ slovenskej poézie  
a prózy a esejista obohacuje slovenský 
literárny kontext o nové rozmery.

✒ Ján Zambor 

O sobitne ho zaujala básnická tvorba Laca Novomeské-
ho a Hviezdoslavov cyklus Krvavé sonety. S neoby-
čajnou vehemenciou sa za poéziu týchto autorov 

zasadil aj ako esejista: Minahanov preklad Hviezdosla-
vových Krvavých sonetov vyšiel v roku 2018 v Literárnom 
informačnom centre. Jeho úvodná esej k prekladu bola 
v skrátenej a upravenej forme uverejnená aj v jednom z ce-
loslovenských denníkov, rovnako ako rozhovor s Johnom 
Minahanom pod názvom Piesne krutých čias (autorka Sil-
via Ruppeldtová). V Knižnej revue prekladateľ uverejnil 
svoj komentár k 3. sonetu. Nakoniec v zborníku Studia 
Academica Slovaca z roku 2019 vyšla jeho stať Moderný, 
nie módny: Hviezdoslav 1909 – 1914, ktorá je komplexnej-
ším pohľadom na Hviezdoslavovo dielo, jeho význam 
i slovenskú recepciu.

Minahane vyzdvihuje básnikov protivojnový postoj, 
odlišný od postoja viacerých európskych básnikov vráta-
ne popredných, ktorí sa na začiatku prvej svetovej vojny 
dali strhnúť militantnou vojnovou propagandou a hysté-
riou. Minahane napísal, že nič podobné ako u Hviezdo-
slava „sa nenájde v anglickej, francúzskej alebo nemeckej 
poézii z obdobia prvej svetovej vojny“. Ako uvádza a ako 
dosvedčujú niektoré verše cyklu, na militantné básne nie-
ktorých európskych autorov slovenský básnik polemicky 
reagoval. Minahane Hviezdoslava charakterizoval „ako 
veľkého básnika prvej svetovej vojny“ a „veľkého vojno-
vého básnika“. Krvavé sonety označil za „najsilnejší bás-
nický hlas, ktorý volal proti vojne hneď v jej začiatkoch“. 
Minahanov preklad zaznamenal a zaznamenáva rezonan-
ciu, ktorá má rozličné podoby.

 
Prekladový básnik
Niekoľko slov je nevyhnutné povedať o Minahanovej pre-
kladovej metóde. Prekladateľ disponuje nielen jazykovou 
kompetenciou, ale aj básnickou a literárnovednou. Vní-
mam ho ako prekladového básnika.
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Ján Zambor (1947)
Básnik, literárny vedec, 
vysokoškolský pedagóg, 
prekladateľ. Autor 
desiatich básnických 
zbierok (naposledy 
Brána – Skalná ruža, 
2020), mnohých 
literárnovedných 
publikácií. Na sklonku 
uplynulého roka vydal 
bohato okomentovanú 
antológiu Kniha 
španielskej poézie 
(UK v Bratislave, 2021).

Podobne ako najlepší slovenskí prekladatelia po-
ézie v prekladoch neobchádza zvukové tvarovanie 
básne. V úvahe o preklade poézie v zborníku Poetika 
poézie a jej prekladu z roku 2018 manifestuje, že nepri-
jíma preklad metrickej poézie voľným veršom alebo 
prózou s rezignáciou na rytmickú, rýmovú a eufo-
nickú výstavbu básne. V spojitosti s tým píše: „Rýmy, 
strofické štruktúry, pravidelné metrum, to nie sú len 
ozdoby. Práve naopak, súvisia s prístupom konkrét-
neho básnika k danej básni a k poézii vôbec. Básnik 
tohto typu vedome zachováva staré spojenie básne 
s hudbou. Verí v harmóniu. Možno sa dá povedať, že 
stále akýmsi spôsobom uctieva, harmóniu sfér…“

Prekladateľ pritom odmieta mechanický prístup 
k transponovaniu rytmu a iných zvukových indikáto-
rov básne. S dešpektom sa v tejto súvislosti vyjadru-
je o „mechanickom anglickom básnictve 18. storočia“. 
Minahane je teda stúpencom adekvátneho prekladu 
aj na úrovni zvukového tvarovania básne, predpo-
kladajúceho veľkú mieru prekladateľského nasade-
nia a tvorivosti.

Voľnejší prekladový prístup Minahane zvolil vo 
svojej konkretizácii Hviezdoslavovho cyklu v tom, že 
petrarkovský sonet okrem prvého a posledného pre-
transformoval na shakespearovský, čo prinieslo re-
dukciu rýmov a malo aj kompozičné dôsledky. Túto 
transformáciu zdôvodňuje povahou angličtiny a an-
glickej poézie.

 
Tolerantne a objavne
Pokiaľ ide o Hviezdoslavov jazyk, o lexiku, morfológiu 
a syntax, Minahane ich vo svojom preklade moder-
nizuje. Postupuje podobne ako niektorí iní preklada-
telia Hviezdoslavových Krvavých sonetov, napríklad 
ukrajinský básnik Dmytro Pavlyčko, mimochodom, 
tiež nositeľ Ceny P. O. Hviezdoslava. Jazyková revita-
lizačná modernizácia prispieva k väčšej prijímateľskej 
prístupnosti prekladu.

Minahane, ktorý pozná európsku poéziu nielen 
v jej synchrónnych, ale aj diachrónnych podobách, sa 
k Hviezdoslavovmu singulárnemu zložitému jazyku 
správa veľmi tolerantne. Na druhej strane sa v záujme 
lexikálnej presnosti prekladu prehŕňal v rozličných 
slovenských vydaniach Krvavých sonetov, až napokon 
objavil vydanie z roku 1952, ktoré obsahuje korektnú 
textovú edíciu cyklu obohatenú o faksimile rukopisu 
a relatívne bohatý slovníček menej známych výrazov. 
Po niektorých výrazoch, ktorých význam bol nejasný, 
pátral aj sám prekladateľ a v tomto smere dokonca pri-
šiel s objavom, konkrétne keď pomenovanie trojna vý-
znamovo identifikoval ako trlica.

 
Verše viac ako moderné
John Minahane rovnako ako Vladimír Petrík v doslove 
k zborníku Hviezdoslav v interpretáciách z roku 2009, 
ktorým sa odštartoval nový zvnútornený interpretač-
ný záujem o Hviezdoslava, pokladá tohto tvorcu za 
moderného básnika. Modernosť írsky prekladateľ 
a esejista nachádza v myšlienkovej rovine Krvavých 
sonetov, ale aj v ich tvarovaní.

Problematika, ktorú Hviezdoslav nastoľuje, je 
podľa Minahana dôležitou problematikou 20. storo-
čia i posledných rokov. Minahane pritom píše veľmi 
otvorene, nič nezastiera, hovorí napríklad o bombar-
dovaní miest a o neistote, či sa to nebude diať zno-
va. Hviezdoslavove verše sú podľa neho „minimálne 
v zmysle obsahu… viac ako moderné. Keby boli ešte 
o niečo modernejšie, boli by neznesiteľné“.

Pokiaľ ide o moderné prvky na výrazovej rovine, 
Minahane napísal: „Hviezdoslav (…) má náhle obraty, 
prechádza od výbuchov nepriamej k priamej, k príva-
lom otázok, rozhorčených výkrikov, strohých apelov…“ 
Potom uvádza, že „tento moderný básnik nezapadá do 
aktuálnej módy či už v jeho, alebo v našich časoch“, 
a vyzdvihuje „duchovný odstup“ v jeho poézii. Odmie-
ta ľahkovážne kritické koncepty jeho tvorby.

V dnešných dňoch, v čase invázie Ruskej federá-
cie na Ukrajinu, nadobúdajú Hviezdoslavove Krvavé 
sonety novú tragickú aktuálnosť. Ak čítame Hviezdo-
slavov verš „Ó, vráť sa skoro, mieru milený!“, nevní-
mame ho ako rétorické gesto, ale ako niečo, čo sa nás 
bezprostredne dotýka. Novú aktuálnosť nadobúda aj 
28. sonet Hviezdoslavovho cyklu, kde básnik polemi-
zuje s Puškinom, podľa ktorého sa bystré potoky slo-
vanských národov majú zliať s ruským morom.

Nové dimenzie
Minahanov preklad a interpretácia Krvavých sonetov 
obohatili spomínaný recepčný intímnejší kontakt 
s Hviezdoslavovou lyrikou v knihe Hviezdoslav v in-
terpretáciách o nové, nemenej aktuálne tematické 
dimenzie. Ak som spomínal, že Minahane zapája do 
prekladového procesu a svojej esejistickej reflexie li-
terárnovednú kompetenciu, pričom by som vyzdvihol 
jej poetologickú zložku, potvrdzuje to aj v prekladoch 
slovenských literárnovedných textov do angličtiny. 
Mám na mysli jeho profesionálne preklady resumé 
k viacerým monografiám o poézii.

Minahanov preklad úvodného pasusu dlhej bás-
ne Sama Bohdana Hroboňa Prosbopej slovenského 
chorľavca žobráka z roku 2020 priniesol novú polo-
hu jeho prekladovej poézie. Pozoruhodne sa tu vyrov-
nal so slovenským romantickým sylabickým rytmom, 
rýmom, s polymetriou a žánrovou synkretickosťou. 
Tieto poetologické znaky sú charakteristické aj pre 
poéziu Janka Kráľa, z ktorej prekladový výber práve 
pripravuje pre vydanie v spolupráci s Literárnym in-
formačným centrom. Vzbudzuje v nás nemalé očaká-
vania. 

– Ó, vráť sa skoro, mieru milený! 
Zavítaj s ratolesťou olivovou 
a buď nám zdravím, veselím i chôvou, 
v snažení ostňom, kovom v rameni!
P. O. Hviezdoslav: Krvavé sonety

Oh, come back soon to us, beloved peace! 
Come with an olive branch: instead of harm 
bring health and all good things in mild 
 increase, 
spurring our efforts, powering busy arms!
P. O. Hviezdoslav: The Bloody Sonnets 
Preklad: John Minahane
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Európsky čin 
Hviezdoslava 
nám musel 
 osvetliť Ír
Laudatio Mariána Andričíka 
na počesť Johna Minahana 

Je zaiste symbolické, že Cenu 
P. O. Hviezdoslava dostáva prekladateľ, 
medzi ktorého prekladmi sa priam 
vyníma jeho vynikajúce pretlmočenie 
práve Hviezdoslavových Krvavých 
sonetov.

✒ Marián Andričík

Marián Andričík (1964)
Literárny vedec, 
prekladateľ a pedagóg 
na Filozofickej fakulte 
UPJŠ v Košiciach. 
Je autorom vedeckých 
monografií: K poetike 
umeleckého prekladu 
(2004), Preklad pod lupou 
(2013), Aspekty 
piesňového textu (2014) 
a Slovenská poézia 
v anglických knižných 
prekladoch (2021).

V eľmi dobre si pamätám na stretnutie s Johnom 
Minahanom v pracovni profesora Zambora na Fi-
lozofickej fakulte Univerzity Komenského pred 

niekoľkými rokmi, keď mi s nadšením rozprával, že 
tento básnický čin je výnimočný v celej európskej po-
ézii, čo sme si našou domácou optikou predtým zrej-
me neuvedomovali. Až nám to musel prísť povedať 
Ír – John Minahane.

Priznám sa bez mučenia, že Hviezdoslav nikdy 
nepatril medzi mojich obľúbených autorov, jedným 
dychom však treba dodať, že Minahane z neho svojím 
priekopníckym prekladateľským činom urobil európ-
skeho básnika. Vo svojom predslove k prekladu Krva-
vých sonetov pripomína, že Hviezdoslav „tak mocne 
vycítil rozsah a ničivú silu vojny, až je ťažké uveriť, že 
Krvavé sonety napísal v auguste a septembri 1914“.

Okrem toho sa zmieňuje aj o Hviezdoslavovej bás-
nickej polemike s Puškinom v 28. sonete týkajúcej sa 
Slovanstva, keď nesúhlasí so zliatím slovanských po-
tokov v ruskom mori – konštatovanie, ktoré má, žiaľ, 
trpko pravdivú príchuť zvlášť v kontexte udalostí po-
sledných dní. Takýto „pohľad zvonku“ na slovenskú 
poéziu je pritom vzácny a umožňuje redefinovať jej 
miesto v súdobom európskom kontexte.

Zrozumiteľnejší ako originál
Azda nebude priveľmi pritiahnutá za vlasy domnienka, 
že vďaka Minahanovmu prekladu je pre súčasného 
anglického čitateľa Hviezdoslav zrozumiteľnejší ako 
originál pre súčasného slovenského čitateľa. Aktu-
alizačný a modernizačný prístup prekladateľa totiž 
z textu „odfiltrúva“ tie problémové javy, ktoré jeho 
recepciu sťažujú, zvlášť Hviezdoslavov osobitý slovník 
a tvaroslovné či syntaktické deformácie.

Táto prekladateľská metóda však neznamená au-
tomaticky zjednodušovanie výrazu; text si aj v  an-
gličtine zachováva svoju estetickú a  myšlienkovú 
hodnotu. Núka sa analógia v opačnom garde: mož-
no je pre súčasného slovenského čitateľa Shakespea-
re v modernom Feldekovom preklade zrozumiteľnejší 
ako originál – na ktorý sa už tradične nesiaha – pre 
väčšinu súčasných anglických čitateľov.

Treba zároveň oceniť, že na rozdiel od staršie-
ho prekladu Jaroslava Vajdu sa John Minahane ne-
bál upustiť od talianskeho typu sonetu, ktorý využí-
va Hviezdoslav, a s výnimkou rámcujúcich sonetov – 
prvého a posledného – všetky preložil typickým an-
glickým, shakespearovským typom sonetu, obsahu-
júcim tri štvorveršia a záverečné združene rýmované 
hrdinské dvojveršie. Tento naturalizačný princíp záro-
veň prispel k eliminácii toho, čomu sa vo svojom pre-
klade nevyhol Vajda – značných významových posu-
nov, ktoré si „vypýtal“ štruktúrny prvok – trojnásob-
ný rým.

Anglickú verziu Krvavých sonetov môžeme bez vá-
hania označiť za majstrovský prekladateľský výkon 
Johna Minahana.

Táto služba má, pravda, u Minahana okrem pre-
kladu Hviezdoslava množstvo ďalších podôb – či už 
sú to preklady v anglických antológiách slovenskej 
literatúry alebo samostatné výbery konkrétnych 
autorov. Poďme si aspoň v krátkosti niektoré z nich 
pripomenúť.

Viac ako informácia
Dôležitou súčasťou prekladateľského diela Johna Mi-
nahana je výber z tvorby šiestich slovenských básni-
kov (Jána Buzássyho, Mily Haugovej, Kamila Peteraja, 
Daniela Heviera, Petra Repku a Ivana Štrpku), ktoré-
ho zostavovateľom bol Igor Hochel a ktorý vyšiel pod 
názvom Six Slovak Poets v r. 2010 v britskom vydava-
teľstve Arc Publications.

Spomínam ho okrem iného aj preto, lebo pre po-
znanie slovenskej poézie v zahraničí je nesmierne dô-
ležité, aby takéto publikácie vychádzali buď priamo 
v zahraničných vydavateľstvách alebo prinajmenšom 

John Minahane v Banskej 
Štiavnici na besede 
Trojica AIR s Katarínou 
Kucbelovou a Ivanom 
Štrpkom, ktorých tvorbu 
prekladá. 
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v spolupráci s nimi, a to najmä z pragmatických dô-
vodov, akým je naviazanosť na distribučné siete, čo 
značne uľahčuje cestu takýchto kníh k čitateľom. Veľ-
mi pregnantne to vyjadrila práve editorka spomína-
ného vydavateľstva a poetka Fiona Sampsonová: „Ak 
kritici alebo čitatelia predtým o vydavateľovi nič ne-
počuli, čo nemuseli, ak je zo zahraničia, nebudú si 
knihu všímať. Je teda prakticky zbytočné vydávať 
básnickú alebo prozaickú knihu po anglicky v kraji-
ne ako Slovensko: takáto kniha sotva môže byť čímsi 
viac než informačným zdrojom.“

A práve táto miniantológia šiestich slovenských 
básnikov je rozhodne viac než informačným zdrojom. 
Jednak tým, že ju vydalo anglické vydavateľstvo, jed-
nak tým, že prináša vyše 40‑ročný prierez tvorbou 
uvedených básnikov – od debutu Kamila Peteraja Sad 
zimných vtákov z r. 1965 až po zbierku Mily Haugovej 
Miznutie anjelov z r. 2008

Hľadanie ľudskosti
Z Minahanových prekladov zameraných na konkrét-
nych autorov hodno spomenúť predovšetkým publi-
káciu, ktorá vyšla pod názvom Ladislav (Laco) Novo-
meský. Slovak Spring (Slovenská jar) v r. 2004 v Belfaste. 
V kontexte ďalších Minahanových prekladov jej patrí 
osobitné miesto v tom, že má skôr charakter odbornej 
publikácie s ukážkami z tvorby, pretože okrem roz-
siahlej úvodnej štúdie a ukážok Novomeského poézie 
predstavujúcich výber z jeho celoživotnej básnickej 
tvorby obsahuje aj Novomeského esej Básnik a úryvok 
z jeho prózy Medzi knihami.

V závere svojej štúdie sa Minahane dotkol aj prekla-
dov Novomeského poézie do iných jazykov; uvádza ich 
stručný prehľad a vysvetľuje, prečo sa sám pustil do jej 
prekladania: „Pretože Novomeský je výborný básnik. 
Má čo povedať k téme ľudskosti. A predovšetkým má 
čo povedať k téme ľudskosti v 20. storočí. V srdci toh-
to storočia (keďže každý sa už stával nešťastným) leží 
hľadanie. Novomeský ho prijal za svoje a vyslovil ho.“

Voľne i viazane
Jednou z nesporných výhod Johna Minahana ako 
prekladateľa slovenskej poézie je to, že sa rovnako 
suverénne pohybuje v oblasti voľného i viazaného 
verša. To sa ukázalo zvlášť dôležité pri prekladaní 
takého básnika, akým bol Milan Rúfus. Minahanov 
rozsiahly dvojjazyčný výber z jeho básnického diela, 
ktorý vyšiel v r. 2008 v spolupráci Matice slovenskej 
a Literárneho informačného centra pod názvom To 
Bear the Burden and Sing (Niesť bremeno a spievať), 
môžeme s pokojným svedomím označiť za reprezen-
tatívny tak v zmysle výberu textov, keďže pokrýva 
bezmála celoživotné Rúfusovo dielo, ako aj v zmysle 
celkového vydavateľského spracovania.

Z  prekladateľského hľadiska Rúfusova poézia 
predstavuje ťažký oriešok svojou ukotvenosťou v do-
mácom kultúrnom, zvlášť vidieckom priestore, čo sa 
prejavuje v rovine témy, rytmu i jazyka. Rúfus väčšmi 
nadväzuje na folklórnu tradíciu, častejšie uňho nájde-
me básne poukazujúce na roľnícky archetyp, nehovo-
riac o silnom kresťanskom svetonázorovom ukotvení 
lyrického subjektu. Pri zohľadnení typologických roz-
dielov medzi východiskovým a cieľovým jazykom za-
iste nemožno Mihananovi vyčítať redukciu typického 
rúfusovského prvku – častého používania deminutív, 
a to nielen v básňach určených detskému čitateľovi – 
alebo posun od striktne metricky viazaného k  ryt-
micky uvoľnenejšiemu veršu. Zohľadnenie konvencií 

prijímajúcej kultúry a domácej literárnej tradície je 
tu namieste.

Pri výpočte slovenských básnikov a poetiek, kto-
rých poézia vďaka Johnovi Minahanovi nadobudla 
ďalší rozmer, sa nateraz obmedzím na doplnenie 
niekoľkých mien, ktoré len dokresľujú, akú širokú 
a rôznorodú paletu autorov John Minahane svojimi 
prekladateľskými aktivitami obsiahol. Jeho meno 
nájdeme napríklad pod útlym – opäť dvojjazyčným – 
výberom z poézie Jána Buzássyho Eighteen Poems 
(Osemnásť básní), ktoré v r. 2012 vydal slovenský PEN 
klub v spolupráci s vydavateľstvom Skalná ruža.

Dve zbierky jedného z editorov Skalnej ruže Juraja 
Kuniaka takisto vďačia za anglický preklad Johnovi 
Minahanovi.

O tom, že jeho prekladateľské aktivity neobišli ani 
postmodernú poéziu, svedčia preklady takých auto-
rov ako Michal Habaj, Katarína Kucbelová či Peter Šu-
lej v rámci projektu vydavateľstva Ars Poetica Poetry 
Reaching Out. Samostatne hodno spomenúť aj an-
glickú podobu knihy Daniela Heviera Vianočná poš-
ta, ktorú pod názvom Christmas Post vydalo v r. 2011 
vydavateľstvo Trio Publishing.

Válkovsky hravé i rúfusovsky múdre verše dôstoj-
ného nositeľa básnického odkazu týchto autorov pre-
tlmočil Minahane invenčne a s citom. Jeho preklad sa 
vyznačuje rešpektom k originálu, hladkou, zrozumi-
teľnou dikciou a hudobnosťou verša. Aj napriek nie-
ktorým významovým posunom, motivovaným zväčša 
veršovou štruktúrou, ale nevzďaľujúcim sa priveľmi 
ústrednej téme, možno jeho preklady pokladať za kva-
litnú poéziu sui generis, čo je vždy najväčšou devízou 
dobrého prekladu.

Vrelá vďaka
Na koniec tohto stručného prehľadu som si zámerne 
nechal meno autora, do ktorého výberu z celoživotné-
ho diela A Long Night’s Stories z r. 2018 John Minaha-
ne prispel prekladom desiatich básní. Ide o Rudolfa 
Dobiáša, v posledných rokoch viac ráz navrhovaného 
na Nobelovu cenu za literatúru. Je viac než zrejmé, že 
takýto návrh má šancu uspieť len vtedy, ak je podpo-
rený kvalitným a pokiaľ možno čo najrozsiahlejším 
výberom z autorovho diela v angličtine. A práve v sú-
vislosti s touto nomináciou Rudolfa Dobiáša by bolo 
nepochybne pozitívnym krokom vydanie rozsiahlej-
šieho samostatného výberu z jeho poézie v angličtine – 
John Minahane má na takýto prekladateľský počin tie 
najlepšie predpoklady.

Tu sa už dostávame do súčasnosti, resp. očakáva-
nej budúcnosti. Som presvedčený, že John Minaha-
ne nezaháľa ani dnes a že čoskoro sa dočkáme ďalších 
jeho prekladov slovenskej poézie. Viem napríklad, že 
na vydanie čaká anglický výber z tvorby Ivana Štrpku, 
a verím, že sa tento zámer podarí doviesť do úspeš-
ného konca.

Zaiste nie som sám, kto má veľkú radosť z toho, že 
Cenu Pavla Országha Hviezdoslava tohto roku získava 
taký talentovaný, pracovitý a skromný človek, akým 
je John Minahane.

Patrí mu vrelé poďakovanie za neoceniteľnú služ-
bu, ktorú robí slovenskej literatúre. 

Rudolf Dobiáš: A Long 
Night´s Stories
Preklad: John Minahane 
(10 básní) a i.
Bratislava: Hlbiny, 2020 

Ján Buzássy: Osemnásť 
básní / Eighteen Poems 
Dvojjazyčné slovensko-
anglické vydanie 
Preklad: John Minahane 
Bratislava: PEN klub 
(spolupráca Skalná ruža), 
2012

Six Slovak Poets. 
Anthology of Poetry – 
Haugová, Hevier, Buzássy, 
Peteraj, Repka, Štrpka 
(zostavil Igor Hochel)
Preklad: John Minahane
United Kingdom:  
Arc Publications 
(spolupráca LIC / Slolia), 
2010
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Inšpirácia 
Fínskom
Kríza spôsobená pandémiou 
zasiahla celý knižný svet. 
Vo Fínsku – krajine, ktorá je 
síce rozlohou podstatne 
väčšia, ale počtom obyvateľov 
podobná Slovensku,  
hrozili finančné škrty v oblasti 
kultúry. Protesty kultúrnej 
obce však zabrali. Fínsko 
môže byť inšpiráciou 
aj v podpore svojej literatúry 
a jej vývozu.

✒ Zuzana Drábeková

Zuzana Drábeková 
(1958)
Prekladá najmä  
z fínčiny a švédčiny diela  
fínskych autorov. 
Je autorkou štúdií 
predovšetkým o fínskej 
súčasnej literatúre 
a fínskych kultúrnych 
menšinách, pripravila rad 
rozhlasových literárnych 
pásiem o fínskej 
literatúre.
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Fínsko svoju kultúru čiastočne financuje zo zisku 
z lotérií a hazardných hier. Keď vlani v októbri fín-
sky minister pre vedu a kultúru Antti Kurvinen 

avizoval krátenie prostriedkov o 11, v niektorých ob-
lastiach až 15 percent, zdôvodňoval to tým, že štát sa 
snaží hazard redukovať, a preto má nižšie príjmy.

Proti avizovaným škrtom, ktoré by pre pandémiou 
postihnutú kultúru mohli byť likvidačné, sa postavi-
li mnohí predstavitelia kultúrnej obce. Spisovateľka 
Emmi Itäranta, ktorej knihy vyšli aj v češtine, naprí-
klad zdôrazňovala, že nestačí byť dobrým autorom, 
ale k úspechu fínskych autorov prispieva aj FILI (Fin-
nish Literature Exchange/Centrum fínskej literatúry) 
vďaka dotáciám a spolu s literárnymi agentmi propa-
gáciou ich kníh.

Financie na podporu literatúry sa napokon neškr-
tali. „FILI je financované z prostriedkov Ministerstva 
vedy a kultúry, Fínskej literárnej spoločnosti a  jed-
notlivé projekty aj z prostriedkov nadácií. Zdá sa, že 
budúcnosť financovania kultúry a s ňou aj finančná 
podpora FILI je zabezpečená prinajmenšom do roku 
2026,“ konštatuje riaditeľka FILI Tiia Strandén.

Ako sa Fíni vydali do sveta
FILI vzniklo v roku 1977 z iniciatívy ministerstva škol-
stva ako súčasť Fínskej literárnej spoločnosti (SKS, rok 
vzniku 1831). Je odbornou a podpornou organizáciou 
pre vývoz literatúry. Prostredníctvom grantov na pre-
klad a sčasti na samotné vydanie podporuje preklady 
diel fínskych autorov.

Pre úspešné šírenie fínskej literatúry vo svete bol 
svojím spôsobom medzníkom rok 2014. „Po Frankfurt-
skom knižnom veľtrhu 2014, na ktorom bolo Fínsko 
čestným hosťom, ale už aj pred ním, počas päťročnej 
prípravy naň, nastal výrazný obrat celého fínskeho li-
terárneho poľa smerom k medzinárodným trendom. 
Export našej literatúry sa v posledných desiatich ro-
koch výrazne rozvinul, čo sa odzrkadľuje na štatisti-
kách,“ hovorí riaditeľka FILI Tiia Strandén.

Knižný veľtrh 
v Helsinkách je miestom 
stretávania sa 
prekladateľov fínskej 
literatúry navzájom aj 
s autormi a literárnymi 
agentmi.
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Fínsko sa nesústredilo len na detektívky, ktoré 

preslávili severských autorov. „Boom kriminálnej 
literatúry bol vlastný najmä ostatným severským 
krajinám, z Fínska sa exportujú knihy rôznych žán-
rov rovnomerne. Vlastne až v poslednom čase mô-
žeme povedať, že sa situácia zmenila tak, že fínska 
kriminálna literatúra novšej vlny – napríklad Antti 
Tuomainen, Arttu Tuominen, Elina Backman – pre-
razila nielen vo Fínsku, ale aj v zahraničí,“ odpovedá 
manažérka komunikácie FILI Silja Hakulinen.

V zahraničí je podľa nej tradične záujem o fínsku 
detskú literatúru. „Má na tom zásluhu čiastočne Tove 
Jansson, ale aj silná osobitá ilustrátorská tradícia 
našej krajiny,“ dodáva. A exportujú aj knihy autorov 
literatúry faktu. „Literatúra faktu, najmä naratívna 
literatúra faktu, je na svete silným trendom, na kto-
rý reaguje aj Fínsko; okrem iných sa veľa prekladajú 
diela Mie Kankimäki.“

Podpora kvalitných prekladov
Úspech fínskych autorov v zahraničí závisí aj od kva-
litného prekladu. Preto FILI od začiatku podporovalo 
výlučne preklady overených prekladateľov. Začínajúci 
prekladatelia museli predtým, ako na ich preklad zís-
kalo vydavateľstvo grant, preložiť skúšobný preklad, 
ktorý FILI dávalo posúdiť skúseným prekladateľom.

„Najlepší spôsob, akým fínska kniha osloví čitate-
ľov v cieľovej krajine, je ponúknuť ju prostredníctvom 
profesionálneho vydavateľstva a prekladateľa. Preto 
sú pri rozhodovaniach o grantoch najdôležitejšími kri-
tériami skúsenosti a kompetencie prekladateľa a pro-
fesionalita vydavateľa. Vo výnimočných prípadoch 
môže byť grant poskytnutý aj na preklady z druhej 
ruky, ak ide o už publikovaný kvalitný preklad a pre 
cieľový jazyk nie sú k dispozícii prekladatelia priamo 
z jazyka originálu. Granty schválené na preklady zo 
sprostredkujúceho jazyka sa vždy schvaľujú od prípa-
du k prípadu a starostlivo sa zvažujú,“ uvádza Merja 
Aho, koordinátorka vzdelávania prekladateľov.

Nezabúda sa na vzdelávanie prekladateľov. FILI 
úzko spolupracuje s fínskou Národnou agentúrou pre 
vzdelávanie (Opetushallitus) a zahraničnými univer-
zitami. „Nových prekladateľov získavame spomedzi 
absolventov odborov fínskeho jazyka a literatúry v za-
hraničí. Ťažšie je to v prípade krajín, kde sa fínsky ja-
zyk na univerzitách nevyučuje,“ vysvetľuje Merja Aho. 
Na Slovensku, žiaľ, odbor fínskeho jazyka a literatú-
ry na FiF UK v Bratislave tento rok končí a absolventi 
bakalárskeho štúdia budú musieť pokračovať v magis-
terskom štúdiu na univerzitách v Prahe alebo v Brne.

V rámci programu pracovných stáží Fínčina vo 
Fínsku (Suomea Suomessa) prijímajú vo FILI na šesť 
mesiacov praktikantov z rôznych krajín. Tak si môžu 
vyskúšať aj preklad, napríklad v rámci tzv. mentorské-
ho programu. „Dvakrát sme tu už mali aj slovenských 
fínčinárov. Okrem toho organizujeme každý druhý 
rok dvojtýždňový kurz pre začínajúcich prekladate-
ľov. FILI organizuje aj kurzy pre prekladateľov rôz-
nych literárnych žánrov, napríklad literatúry pre deti 
a mládež, poézie, divadelnej hry, komiksu alebo lite-
ratúry faktu. Väčšina vzdelávacích kurzov je určená 
prekladateľom fínskej literatúry, ale podľa potreby sa 
školia aj prekladatelia fínskošvédskej spisby či litera-
túry písanej sámskymi jazykmi,“ dodáva Merja Aho.

Ďalším vzdelávacím projektom prekladateľov boli 
tzv. majstrovské triedy (mestariluokka), ktoré vyvr-
cholili na seminári v júni roku 2015 v Helsinkách. Zú-
častnilo sa na ňom asi šesťdesiat prekladateľov.

V súčasnosti sa začína už tretí rok tzv. mentorský 
program, v ktorom začínajúci prekladatelia (tzv. ak-
tori) prekladajú pod vedením skúsených preklada-
teľov (mentorov) časti knihy. Mentorský program sa 
začína na prelome januára ‑februára úvodným webi-
nárom spoločným pre dvojice „aktor, mentor“ z rôz-
nych krajín. Dvojice si zostavia harmonogram práce 
a potom až do jesene začínajúci prekladateľ postup-
ne prekladá z knihy jednotlivé časti. Mentor preklady 
pozrie, naznačí, ak niečo nesedí alebo by bolo lepšie 
pouvažovať nad iným riešením (nesmie to priamo 
preložiť) a potom to spolu prediskutujú. Záverečný 
seminár sa bude konať v októbri v Helsinkách v čase 
knižného veľtrhu. „Je to výborná príležitosť pre všet-
kých prekladateľov, pretože majú možnosť stretnúť 
sa s rôznymi autormi, literárnymi agentmi a vypo-
čuť si prednášky, ktoré zorganizuje FILI o najnovších 
tendenciách v rôznych žánroch literatúry,“ upresňu-
je Merja Aho.

FILI vydáva aj brožúrky o  najnovšej literatúre 
rôznych žánrov a vlani vydalo užitočnú knihu pre 
prekladateľov (Merja Aho, Stefan Moster: FILIn opas 
kirjallisuuden kääntäjille, SKS 2021), ktorej cieľom je 
podľa Merje Aho „odovzdať praktické znalosti a skú-
senosti o preklade literatúry a nadchnúť aj začínajú-
cich prekladateľov. Príručku možno použiť aj ako 
učebnú pomôcku pri výučbe literárneho prekladu.“

V tieni korony
Kontakty prekladateľov fínskej literatúry navzájom 
aj s autormi a literárnymi agentmi sa tradične nad-
väzovali na knižnom veľtrhu. Z dôvodu pandémie sa 
však neraz museli preniesť do virtuálneho priestoru. 

„Zahraniční vydavatelia boli nútení stretávať sa vir-
tuálne rovnako ako umeleckí prekladatelia – vlastne 
viac ako predtým – na virtuálnych akciách, ako sú 
prekladateľské ‚kávičky‘ alebo rôzne webináre. Pre 
prekladateľov sme zorganizovali napríklad webinár 
o preklade nárečí, slangu či poézie,“ hovorí Merja Aho.

Aj pravidelné čitateľské krúžky prekladateľov fín-
skej literatúry, ktoré FILI organizuje raz do mesiaca 
už od roku 2009, sa pre pandémiu preniesli do vir-
tuálneho priestoru. „Vďaka tomu sa na nich mohli 
zúčastňovať prekladatelia fínskej literatúry z celého 
sveta a nie iba tí, ktorí žijú v Helsinkách. Teraz, keď 
sa opatrenia uvoľňujú, ich robíme v hybridnej forme,“ 
dodáva Merja Aho. Čitateľské krúžky sú vo Fínsku vo 
všeobecnosti veľmi populárne. Vytvárajú sa v knižni-
ciach, v priateľských kruhoch či na nete. Členovia sa 
stretávajú pravidelne po tom, čo si prečítajú vopred 
dohodnutú knihua diskutujú o nej. Pre prekladateľov 
fínskej literatúry je to výborná príležitosť vo fínčine 
si s kolegami z iných krajín porovnať dojmy z prečí-
tanej knihy, diskutovať o tom, či by mohla uspieť na 
domácom knižnom trhu, a teda či by stála za preklad. 
Na stretnutiach sa môžu zúčastniť všetci, začínajúci 
aj skúsení prekladatelia, no aj takí, ktorí ešte knihu 
nestihli celú dočítať. Čítajú sa knihy rôznych žánrov.

Pre prekladateľov je vynikajúcou pomôckou aj 
platforma Krúžok prekladateľov (Kääntöpiiri) na in-
ternete, ktorá umožňuje prekladateľom toho ‑ktorého 
fínskeho diela z rôznych krajín vytvoriť skupinu a dis-
kutovať o prekladateľských problémoch a riešeniach 
s kolegami.

Fínsko tak svojou systematickou podporou lite-
ratúry a kvalitných prekladov môže byť inšpiráciou 
aj pre Slovensko. 

Tiia Strandén, 
riaditeľka FILI

Merja Aho, koordinátorka 
vzdelávania 
prekladateľov FILI

Silja Hakulinen, 
manažérka 
komunikácie FILI
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Historická 
 freska
Vysoko produktívny literárny tvorca 
žánrovo rôznorodých diel Anton 
Hykisch vydal historický román, čím 
nepriamo oslávil svoje 90. narodeniny.

✒ Ladislav Čúzy 

V priebehu svojho tvorivého literárneho života vy-
dal Anton Hykisch (nar. 23. 2. 1932) viac ako 30 kníh. 
Debutoval románom Krok do neznáma (1959), kto-

rý bol však vzápätí zošrotovaný. Jeho skutočným de-
butom je novela Sen vchádza do stanice (1961), prózy 
reprezentovali novú líniu slovenskej prózy označova-
nú ako literatúra všedného dňa. Na obe diela si však 
dnes už len málokto spomenie. Z próz tematicky vy-
chádzajúcich z dobovej súčasnosti bola umelecky naj-
úspešnejšia novela Naďa (1964).

Hykisch sa presadil najmä ako tvorca historických 
próz. Na historickú problematiku sa tematicky zame-
ral zhruba od polovice 70. rokov. Hneď dvojdielny ro-
mán Čas majstrov I, II (1977, 1983) a nasledujúci román 
Milujte kráľovnú (1984) priniesli autorovi prinajmen-
šom čitateľský úspech.

História významných hláv
Vo svojom najnovšom románe Bezhlavý čas evoku-
je komplikované obdobie plné historických zvratov 
na konci osvietenstva (zhruba od roku 1790 po prvé 
roky 19. storočia). Rozpráva o udalostiach v habsbur-
skej ríši a vo Francúzsku: vrcholí Francúzska revolú-
cia, revolucionári popravili kráľa aj kráľovnú, začí-
na sa obdobie teroru. V tejto časti sa objavuje veľké 

Anton Hykisch:  
Bezhlavý čas
Bratislava: Ikar, 2022

Ladislav Čúzy (1950)
Literárny vedec. 
Na Katedre slovenskej 
literatúry a literárnej  
vedy FiF UK v Bratislave 
viedol semináre 
zamerané na naturizmus 
a lyrizovanú prózu, 
katolícku modernu 
a dejiny slovenskej 
literatúry 20. storočia. 
Venuje sa aj problematike 
dejín slovenskej  
literatúry 19. storočia 
a literárnej kritike. 
Je spoluautorom Slovníka 
slovenských spisovateľov 
(2005, Kalligram  
a Ústav slov. lit. SAV) 
i Portrétov slovenských 
spisovateľov 1 – 4 
(Univerzita Komenského, 
1998 – 2007). Reflexiu 
prozaickej tvorby po roku 
1989 predstavil 
v publikácii Slovenská 
literatúra po roku 1989 
(2007, spolu s I. Hochelom 
a Z. Kákošovou).

Jubilant Anton Hykisch

množstvo postáv a všetky, či už sú z vyššej spoločnos-
ti, či sociálni skrachovanci z rozličných sociálnych 
vrstiev, sú charakterizované zdanlivým bojom za rov-
nosť a slobodu, ale najmä krutosťou. Tieto udalosti, 
samozrejme, nepriamo ovplyvnili aj život v habsbur-
skej monarchii.

Hykisch približuje spoločenskú i politickú situáciu 
po smrti Jozefa II. Následne sleduje aktivity i súkrom-
ný život cisára Leopolda II. a jeho manželky Márie Lujzy. 
Po smrti Leopolda II. preberá moc František II., ktoré-
ho boj proti „revolučným“ silám v Rakúsku, národno‑  

‑emancipačným snahám Maďarov a v menšej miere 
Slovákov sleduje až do prvého desaťročia 19. storočia.

Zaujímavou súčasťou tejto časti je aj evokovanie 
síce miernych, ale predsa len výrazných úsilí sloven-
ských národovcov (Bajza, Bernolák, Fándly, Palkovič 
a ďalších), ktoré smerovali najmä k pokusu o uzáko-
nenie slovenčiny a  presadzovanie osvieteneckých 
myšlienok medzi ľuďmi. Hykisch naznačil aj napä-
tý vzťah J. I. Bajzu k bernolákovcom vo vzťahu k uzá-
koneniu novej spisovnej slovenčiny. Táto téma však 
v texte nedominuje.

V románe je málo intímnejšie ladených motívov, 
azda najzaujímavejšou epizódou takéhoto charakte-
ru je motív lásky J. I. Bajzu k bývalej mníške Štefánii, 
vzťahu, ktorý bol od začiatku odsúdený na neúspech.

Ani slovenskí intelektuáli neboli tolerantní voči 
mocenským záujmom Viedne. Hykisch v náznakoch 
opisuje revolučné aktivity jakobínov (Martinovič 
a ďalší), naznačuje aj slobodomurárske aktivity, hlá-
sajúce myšlienky demokracie a slobody.

Kdesi v podhubí politického diania neustále pre-
biehal boj cirkvi s rozličnými proticirkevnými inte-
lektuálmi najmä vo Francúzsku.

Táto časť je zaujímavá aj evokovaním atmosféry 
a reálií Viedne, cisárskeho dvora a Trnavy.

Osudy, menej osoby
Veľký priestor románového textu venoval Hykisch aj 
atmosfére po Francúzskej revolúcii, boju o uzurpova-
nie moci revolucionármi. Táto časť je čitateľsky menej 
zaujímavá, autor neustále opisuje množstvo popráv 
zväčša nevinných ľudí či revolucionárov, ktoré nasle-
dovali po vražde kráľa Ľudovíta XVI. a jeho manželky 
Márie Antoinetty, ako aj mnohých príslušníkov šľachty. 
Vnútorná problémovosť politického diania, boj o moc 
a najmä prenasledovanie cirkvi je trochu nejasná.

Rozsiahly historický román s metaforickým ná-
zvom Bezhlavý čas vzbudzuje úctu k autorovi, ktorý 
zaradil do textu veľké množstvo postáv a zvýraznil aj 
najvýznamnejšie politické problémy doby.

Čitateľsky je román trošku problémový. Čitateľ 
môže využiť klasický epický interpretačný kód, keď 
intenzívne nesleduje politické dianie, ale skôr osudy 
postáv. Niektoré časti románu sú však málo epické, 
aj keď z hľadiska diania azda až preplnené. Málokto-
rá postava je výraznejšie psychologicky vykreslená. 
Postavy sú vytvorené kontúrovito, najmä s ohľadom 
na ich spoločenskú začlenenosť. Francúzske reálie 
takmer absentujú, udalosti sa odohrávajú zväčša vo 
väzniciach, z ktorých už nebolo úniku.

Ak vezme román do rúk historik, určite v ňom 
bude sledovať iné aspekty, najmä asi historickú ver-
nosť. Román Bezhlavý čas je zavŕšením Hykischovej 
série románov z obdobia osvietenstva v rakúskej mo-
narchii a v Uhorsku. Jeho čítanie si vyžaduje čitateľov 
zaujímajúcich sa väčšmi o históriu ako hľadajúcich 
dynamický dej. 
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Ján Ondruš  
je stále s nami
Aj v dnešnej dobe nachádzame 
v básňach Jána Ondruša, 
významného slovenského básnika 
a prekladateľa, inšpiráciu  
plynúcu z rozporov medzi zdanlivo 
nepodstatnými možnosťami  
či zo spôsobu vnímania okolitého  
sveta. 11. marca uplynulo 90 rokov 
od narodenia tohto autora a aj 
po niekoľkých desaťročiach  
možno jeho tvorbu považovať za 
aktuálnu a hodnú pozornosti širokej 
čitateľskej verejnosti.

✒ Karolína Runnová 

Polemika so sebou samým
Rodák z Novej Viesky, ktorý sa vďaka svojmu umeniu 
metaforickej konkrétnosti dostal do povedomia širo-
kého okruhu čitateľov, patrí medzi najvýraznejších 
predstaviteľov slovenskej poézie druhej polovice 
20. storočia.

Počiatky publikačnej činnosti Jána Ondruša sia-
hajú do päťdesiatych rokov minulého storočia, keď 
svoje básnické texty uverejnil v časopise Mladá tvor-
ba. Jeho básne knižne vyšli v zbierkach Šialený me-
siac (1965), Posunok s kvetom (1968), V stave žlče (1968), 
Kľak (1970) a svoju poslednú zbierku nazval Mužské 
korenie (1972). Zbierku Vajíčko (1984), Ondrušov one-
skorene vydaný debut, a  výber z  poézie s  názvom 
Pamäť (1982) básnik neautorizoval. V  čase vydáva-
nia týchto zbierok už totiž intenzívne pracoval na 
rekonštrukcii skorších variantov básní a v mnohých 
prípadoch tak vznikli básnické texty s diametrálne 
odlišnou poetologickou hodnotou. Proces prepisu 
jednotlivých básní bol zavŕšený v roku 1996, štyri roky 
pred smrťou autora, súborným vydaním básnických 
textov s názvom Prehĺtanie vlasu.

Ondrušova poézia stále v kurze
Osobnosť a  tvorba Jána Ondruša podnietili vznik 
mnohých diskusií aj pár mesiacov po vydaní súbor-
ného vydania, keď vydavateľstvo HEVI pri príležitosti 
jubilejných šesťdesiatych piatych narodenín básnika 
publikovalo zbierku satirických textov z 80. rokov s ti-
tulom Ovca vo vlčej koži.

Poet s vycibreným zmyslom pre detail a so schop-
nosťou vynachádzať originálne metafory a novotva-
ry – spomeňme napríklad novotvar tvár ‑nôž, ktorý sa 
stal akýmsi dominantným spojením reprezentujúcim 
zbierku Posunok s kvetom – predviedol svoj talent aj 
v zbierke Kreslím koňo koňaté, doplnenej pôsobivými 

Karolína Runnová (1998)
Študentka pedagogicky 
zameraného odboru 
na FF UKF v Nitre. V rámci 
diplomovej práce 
sa venuje poézii Jána 
Ondruša.

Zoltán Rédey:  
Ján Ondruš
Bratislava: Kalligram, 
2003

Ján Ondruš:  
Básnické dielo 
Bratislava: Kalligram / 
Knižnica slovenskej 
literatúry, 2009

ilustráciami Daniela Heviera, kde sa prostredníctvom 
vtipných veršov približuje predovšetkým – ale nie 
iba – detskému čitateľovi, ktorého tak povzbudzuje 
k imaginácii a pozornému vnímaniu okolitého sveta.

Zbierku s pútavým názvom sa v Literárnej nadá-
cii Studňa podarilo publikovať až v roku 2020, a to 
predovšetkým zásluhou intenzívneho pátrania Eri-
ka Markoviča po Ondrušovom rukopise. Poézia Jána 
Ondruša, ktorá sa pre svoju existenciálnu povahu 
a  špecifickosť samotnej autorovej poetiky v  mno-
hých prípadoch stretla s nepochopením, v literatúre 
dodnes výrazne rezonuje, a to nielen pre edičné ne-
zrovnalosti súvisiace s autorovým básnickým dielom, 
ale predovšetkým pre jej schopnosť vyvolať v čitateľo-
vi silný emocionálny zážitok.

Prísny introvert a analytik
Básnik, ktorý ovplyvnil aj zoskupenie autorov zná-
mych pod názvom Trnavská skupina, sa na svet poze-
ral prísne analyticky, jeho pozorovania však nezostá-
vali iba v teoretickej rovine. Práve naopak. Zachytenie 
na prvý pohľad nepodstatnej drobnosti v kombinácii 
s Ondrušovým širokým diapazónom prežitých (predo-
všetkým negatívnych) udalostí sa prejavilo vo veršoch, 
s ktorými sa nepochybne zžije nielen filozoficky zalo-
žený čitateľ, ale aj každá osobnosť hľadajúca v poézii 
neuhasiteľný plameň autenticity.

Ondrušov subjekt obklopený nekonečnou, ako-
by až hmatateľnou samotou, reflektuje životné skú-
senosti samotného autora a vo svojej osamelosti si 
vytvára vlastný svet pozostávajúci z detailov tvoria-
cich štruktúrovanú a premyslenú cestu vedúcu až na 
koniec bytia. Pretože práve taká je tvorba Jána On-
druša. Nevyvoláva pocit bezstarostnosti či životného 
optimizmu. Zapaľuje najintímnejšie pocity jednot-
livca, núti ho spochybňovať to, čo doteraz považoval 
za samozrejmé, vrátane samotného bytia, prebúdza 
úzkostné myšlienky, ktoré v ňom akoby potichu drie-
mali, a povzbudzuje ho uvažovať nad maličkosťami, 
keďže práve v nich sa ukrýva čaro (ne)prítomnosti.

Aj ďalšími návratmi k poézii Jána Ondruša si pri-
pomínajme básnické majstrovstvo tohto autora, pre-
mýšľajme nad posolstvami jeho básní a pokúsme sa 
žiť tak, aby život nepripomínal iba akési neustále blú-
denie v začarovanom kruhu a honbu za tým, čo ne-
možno dosiahnuť. 

Ján Ondruš (11. 3. 1932 – 7. 11. 2000)
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Normativita, 
bláznovstvo 
 a džez
Jack Kerouac vyjadroval pocity 
mladej generácie, ktorá  
v období studenej vojny čelila 
militarizmu, materiálnemu 
spôsobu života, konformizmu 
a z toho prameniacemu  
prázdnu. 12. marca uplynulo  
sto rokov od narodenia tohto  
výnimočného amerického  
umelca, ktorého slobodomyseľné  
dielo zažíva renesanciu. 

✒ Alena Smiešková 

K oncom 40. rokov 20. storočia, keď sa na americkej 
literárnej scéne stretli Jack Kerouac, Allen Gins-
berg, William Burroughs a Neal Cassady a zme-

nili smerovanie americkej literatúry, boli Spojené 
štáty stále v procese hľadania svojej kultúrnej identi-
ty. Oficiálne reprezentácie presadzovali homogénnu 
predstavu, tá však bola v rozpore s reálnou situáciou. 
Napriek segregácii a normatívnym kultúrnym repre-
zentáciám sa koncom druhej svetovej vojny v subkul-
túre už šírila spontaneita afroamerického džezu.

Jack Kerouac sa s novými rytmami afroameric-
kého džezu zoznámil v Harleme, v kultovom divadle 
Apollo na 125. ulici. Ako píše David Kastin, sedem-
násťročný Kerouac vymenil mestečko Lowell za ruch 
New Yorku a v prípravke na univerzitu, ako štipendis-
ta futbalového tímu, začal písať pre školský časopis 
recenzie džezových vystúpení.

Takto sa začala Kerouacova spisovateľská kariéra – 
spojili sa jeho dve vášne: písanie a hudba. V stĺpčeku 
o „novom džeze“ oceňoval jeho voľnú formu a hu-
dobníkov, ktorí „do nástrojov vášnivo vkladali všetku 
svoju energiu a hľadali oduševnený výraz a superim-
provizáciu“ – všetko umelecké kvality, ktoré sám ne-
skôr vo svojej tvorbe presadzoval.

Horieť aj zhorieť ako ohňostroj
Kerouac sa narodil 12. marca 1922 a jeho cesta sa pred-
časne uzavrela v roku 1969, keď zomiera na masívne 
krvácanie do dutiny brušnej v mestečku St. Peters-
burg na Floride. Muž, ktorý dal meno beatnickej gene-
rácii, ktorý vo svojej tvorbe a rozhovoroch zosobňoval 

jej tvorivý spirit, sa zaradil medzi tých mnohých alko-
holikov, ktorým sa pitie stalo osudným.

Noviny The New York Times uverejnili krátky 
nekrológ. Tie isté noviny 5. septembra 1957 uverejnili 
nadšenú recenziu Gilberta Milsteina na druhý Kerou-
acov román Na ceste: „Tak ako román Slnko aj vychá-
dza [Ernest Hemingway] sa stal viac ako ktorýkoľvek 
iný román dvadsiatych rokov testamentom stratenej 
generácie… zdá sa, že román Na ceste sa stane známy 
ako testament ‚beatnickej generácie‘.“

Román zasiahol Kerouacových súčasníkov svojou 
autenticitou. Ako píše kritička Ann Douglasová: „Pre 
niektorých z nás sa Kerouac stal takmer synonymom 
našich súkromných životov, tajnou kultúrou našich 
najvnútornejších myšlienok a pocitov, legendou a zá-
roveň históriou našej existencie.“ Vyjadroval pocity 
mladej generácie, ktorá v období studenej vojny če-
lila militarizmu, materiálnemu spôsobu života, kon-
formizmu a z toho prameniacemu prázdnu, zároveň 
však prahla po slobodomyseľnom prežívaní, jedineč-
nosti životného výrazu, otvorenosti spoločenských 
štruktúr.

Nekrológ Josepha Lelyvelda je krátky, informatív-
ny, ale z jeho tónu je zjavné, že Amerika sa momen-
tálne zaoberá inými témami; koniec koncov, píše sa 
rok 1969. Obsahuje známy citát z knihy Na ceste, po-
necháva ho však bez akéhokoľvek komentára. Pre po-
chopenie Kerouacovho diela a doby, v ktorej vznikalo, 
je však kľúčový. Sal Paradise, rozprávač a Kerouacovo 
alter ego hovorí: „Lidi, jediný opravdiví lidi, co znám, 
jsou blázni, blázni do života, ukecaní blázni, cvoci 
k spasení, ti, kteří chtějí mít všechno – a hned!, kteří 
nikdy nezívají a neříkají věci ‑co ‑se ‑sluší, ale hoří, hoří, 
hoří jako ta báječná rachejtle, co se rozprskne a vystře-
lí tisíce pavoučích noh proti hvězdám, jen namodra-
lá světluška uprostřed a všichni vzdychnou ‚Juuu!‘“ 
(Preklad Jiří Popel, Argo, 2009.)

Žiť so smrťou už od mladosti
Paradisove slová sú naliehavé, intenzívne, je v nich 
energia a náboj a hovoria o vnútornom ohni, ktorý 
človek potrebuje, aby mohol pocítiť radosť zo života.

Tesne po druhej svetovej vojne nebolo celkom jed-
noduché takýto základný životný pocit prežívať. Nor-
man Mailer vo svojej eseji – reportáži z roku 1957 The 
White Negro (preklad Bílý černoch vyšiel len česky) to 
vyjadruje takto: „americký existencialista – hipster, 
člověk, jenž ví, že pokud je naším kolektivním údělem 
žít s vědomím okamžité smrti v atomové válce, re-
lativně rychlé smrti ze strany státu coby l’univers 
concentrationnaire nebo pomalé smrti v důsledku 
konformity, jež udusí všechny tvůrčí a vzbourenec-
ké pudy […], pokud je osudem člověka dvacátého sto-
letí žít se smrtí od mládí až po předčasné zestárnutí, 
proč je pak jedinou životodárnou odpovědí přijmout 
podmínky smrti, žít se smrtí coby neustále přítomnou 
hrozbou, odtrhnout se od společnosti, existovat bez 
kořenů, vydat se na nevyzkoušenou cestu vzbouře-
neckými imperativy vlastního já. Krátce řečeno – ať 
už je život zločinem či ne, rozhodnutí zní: je potřeba 
povzbudit psychopata, jehož nosíme v sobě.“

Rovnováha sveta po druhej svetovej vojne bola 
krehká. S cieľom udržať svetový mier sa miera bez-
pečnosti, ale aj ohrozenia polarizovala medzi dve 
veľmoci, Spojené štáty americké a  Sovietsky zväz. 
Navyše, miera spoločenskej normativity v Spojených 
štátoch presiakla do všetkých spoločenských a kul-
túrnych sfér. Ak ste nemali to šťastie narodiť sa ako 

Jack Kerouac: Na ceste
Preklad (SK):  
Otakar Kořínek
Bratislava: Artforum, 2022

Jack Kerouac:  
Vize Codyho
Preklad (CZ):  
Josef Rauvolf
Praha: Argo, 2019

Jack Kerouac:  
Andělé zoufalství
Preklad (CZ): Petr Onufer
Praha: Argo, 2018

Jack Kerouac: Kniha 
haiku
Preklad (CZ): Petr Onufer
Praha: Argo, 2019 
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priemerný biely Američan strednej vrstvy, akoby ste 
neexistovali. Byť iným – chudobným, farebným, ne-
heterosexuálnym, mimo zákona a nebodaj, bláznom‘ 
bola pre obyčajných Američanov stigma, ktorá ich 
vylučovala z ochrany amerického sna.

Ten najrozsiahlejší experiment
Kerouac, Mailer, Ginsberg – pre každého z nich bolo 
bláznovstvo stavom mysle, ktorý rozdroboval norma-
tívny naratív. Byť bláznom znamenalo načiahnuť sa 
po iných možnostiach skúsenosti, čerpať inšpiráciu 
od tých, ktorí boli ochudobnení o rovnosť šancí: či už 
to boli Afroameričania, pôvodní obyvatelia Ameriky 
alebo vydedenci – ľudia žijúci na ulici, kriminálni-
ci, drogovo závislí. Alebo rozširovať možnosti vedo-
mia príklonom k meditatívnym formám náboženstva, 
experimentovaniu s drogami či otvorenosťou k vlast-
nému telu a sexuálnemu zážitku. Strednoprúdová 
Amerika bola príliš „hranatá“, depresívna a klaustro-
fobická, a tak, prirodzene, mladá generácia, pre kto-
rú sa Kerouac stal „otcom“, prahla po autenticite, aj 
keď to bol často život na hrane.

Zjednodušená identifikácia Kerouaca s hnutím 
beatnikov v médiách však Kerouacovi skôr škodila. 
Prepadol alkoholizmu a depresiám. Ako upozorňu-
je Janet Maslin v recenzii k vydaniu korešpondencie 
medzi Ginsbergom a Kerouacom pre The New York 
Times, „už dva roky [po vydaní románu Na ceste] 
Ginsberg múdro radí Kerouacovi, aby bol obozretný 
a nestal sa symbolom tzv. beatnickej generácie: ,Mô-
žeš toho ponúknuť oveľa viac, aby si bol týmto zvä-
zovaný a musel sa k tomu vyjadrovať vždy, keď sa ťa 
niekto opýta, aké je počasie’.“

Kritici a prekladatelia Kerouacovho diela s týmto 
vyjadrením súhlasia. Ako vysvetľuje Ann Douglaso-
vá, jeho dielo predstavuje „najrozsiahlejší experiment 
v  jazyku a  literárnej forme, aký neuskutočnil žiad-
ny iný spisovateľ jeho generácie“. Revolúcia, ktorú 
Kerouac do americkej literatúry priniesol, súvisí 
s  využívaním rytmických a  zvukomalebných kva-
lít jazyka – spôsobu veľmi podobnému džezovému 
frázovaniu.

Až na pokraj jazyka
Český prekladateľ Josef Rauvolf tvrdí: „Síla jeho poe-
zie nespočívala pouze v intenzitě prožitku – zvláštní 
byla i důrazem, jaký Kerouac kladl na zvukovou po-
dobu své poezie. Stačí si poslechnout některé z na-
hrávek, na nichž čte své básně. Verše plynou, neseny 
vlastním rytmem, je přitom jedno, jestli je Kerouac do-
provázen klavírem, jazzovým kombem nebo je s bás-
ní sám. Rytmus drží tak jako tak. Není divu, měl ho 
v těle, jednak nejspíš od Boha, zároveň nesmíme za-
pomenout, že muzikou beatniků byl jazz.“ Na druhej 
strane „spontánna próza“, model písania, ktorý Ke-
rouac presadzoval ako formálne vyjadrenie rýchlosti, 
autenticity a vzbury voči tradičným literárnym po-
stupom v novelistickej tvorbe, charakterizuje nielen 
jeho najznámejší román Na ceste, ale aj jeho najlepší 
román, vydaný až po jeho smrti v roku 1972, Vize Co-
dyho (Argo, 2011).

Petr Onufer hodnotí tento román ako príklad, kde 
Kerouac dotiahol metódu spontánnej prózy do doko-
nalosti a zároveň odhalil jej úskalia. Ale – „jak se sám 
později vyjádřil – skrze své psaní dostal se až, na po-
kraj jazyka, kde se o slovo blábolivě hlásí podvědomí‘, “ 
pripomína Onufer vo svojej knihe Obtížná balans (Ka-
rolinum, 2018). Petr Onufer je prekladateľom Keroua-
covho románu Andělé zoufalství (Argo, 2018), zbierky 
poézie Kniha haiku (Argo, 2019) a je aj editorom na-
kladateľstva Argo, ktoré v roku 2019 začalo publikovať 
preklady takmer celého Kerouacovho diela vrátane 
jeho poézie.

Pocta roztancovaným textom
Pri príležitosti 100. výročia narodenia tohto výnimoč-
ného umelca sa javí edičné rozhodnutie nakladateľstva 
Argo ako dobrá príležitosť siahnuť po roztancovaných 
Kerouacových textoch, ktoré s ľahkosťou prezentujú 
smútok človeka, obráteného zvnútra von – jedinej 
možnosti spisovateľovho bytia, v ktorej je možnosť 
nadviazať intímnu komunikáciu s čitateľom. Slovami 
Petra Onufera: „Čitateľ sa stáva Kerouacovým dôver-
níkom, berie ho medzi svoje najintímnejšie myšlienky 
a zážitky, do oblastí, ktoré nám svet, ako sa niekedy 
zdá, zakazuje, aby sme sa s niekým delili – o pocity 
spojené s naším telom, naším sebaobrazom, nálady, 
ktoré inšpirujú a ovplyvňujú našu potrebu veriť.“

S takýmito hodnotami sa môže identifikovať kaž-
dá nastupujúca generácia, a preto sa nemožno čudo-
vať, že – ako upozorňuje ďalší český prekladateľ Jacka 
Kerouaca Josef Rauvolf –„čítanie diel predstaviteľov 
beatnickej generácie zažíva v súčasnosti renesanciu“. 
Toto poznanie by pána Kerouaca potešilo – ako drob-
ný príspevok k jeho narodeninám. 
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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).

Jack Kerouac 
(12. 3. 1922 – 21. 10. 1969)
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 posolstvá  
Otisa Lauberta
Vizuálny umelec 
Otis Laubert nachádza  
a vidí v „nevýtvarných“  
veciach to, čo iní nepovažujú 
za povšimnutia hodné. 
Kniha Spiace idey 1. 
vytiahla na svetlo jeho 
kompozície z denníkov 
rokov 1977 a 2018, 
pri ktorých sa človek uškrnie 
aj zasmeje, pouvažuje 
a s úľavou si vydýchne.
✒ Pavel Malovič 

Kultová postava slovenskej výtvarnej scény Otto 
„Otis“ Laubert (1946) vyštudoval Štátnu umelec-
kú priemyslovku (ŠUP) v Bratislave, ale po ab-

solvovaní školy sa umeniu dlhé roky venoval len po 
večeroch a cez víkendy, keďže počas dňa bol zamest-
naný v rôznych robotníckych profesiách. Jeho život-
ný príbeh a umelecké smerovanie významnou mierou 
formovali 60. roky, keď sa zúčastňoval rôznych hap-
peningov a konceptuálnych akcií. Existoval v komu-
nite spriaznených duší priateľov, ktorí si vymieňali 
kresby či navzájom čítali svoje básne. Medzi nimi bol 
aj jeho dobrý kamarát Vlado Weiser, verejnosti známy 
z trocha excentrickej epizódnej roly v slávnom filme 
režiséra Dušana Hanáka 322 z roku 1969 (podľa anke-
ty mesačníka Film.sk Slovenský film storočia). Otis 
s ním trávil celé dni a v čase do jeho emigrácie na-
priek nastupujúcej normalizácii spolu prežili pomer-
ne šťastné vzájomne inšpiratívne obdobie.

Už vtedy si robil skoro denne písmenkové zázna-
my a kresby, z čoho takmer päťdesiat percent pred-
stavovali literárne námety, verše či pseudoscenáre, 
ako on sám nazýval svoje texty, inšpirované očare-
ním z vtedajšej novej filmovej vlny a zo surrealizmu. 
Niektoré z nich sa neskôr stali impulzom pre výtvar-
nú tvorbu ako napríklad: „Slimáky, ktoré liezli po Tvo-
jich mladých tvrdých prsiach, zanechávali za sebou 
jemnú striebornú niť. Bola to súčasť spôsobu ich po-
hybovania sa. Po týždni si mala na sebe krásne strie-
borné šaty.“

Filiálka Guggenheimovho múzea
Stratu priateľa musel preklenúť a od začiatku 70. ro-
kov sa pohyboval v  prostredí nezávislej výtvarnej 
scény. V rámci jednej z aktivít ho oslovil umelecký 
mág Rudolf Sikora a  ponúkol mu možnosť zúčast-
niť sa 1. Otvoreného ateliéru v jeho dome na Tehel-
nej 32 – kolektívnej akcie, ktorá sa v roku 1970 stala 
medzníkom v dejinách slovenskej výtvarnej scény. 
Otis Laubert na nej vystavoval svoje objekty ako je-
diný „neakademik“.

Svoju prvú individuálnu výstavu usporiadal až 
koncom 70. rokov v sestrinom byte a nemala nijaký 
konkrétny program. Zaujímal ho názor umelecky 
založených a  vzdelaných priateľov na jeho kresby 
a koláže. Keď mu rodičia v roku 1982 kúpili polovicu 
rodinného domu, jednu z miestností premenil na tr-
valý výstavný priestor, ktorý recesisticky nazval Fili-
álkou Guggenheimovho múzea. Vstup na poriadané 
výstavy bol konšpiračný s presnými časovými kód-
mi a limitovaným počtom účastníkov. Vystavované 
objekty boli trocha šokujúce, miestami ohromujúce, 
patrične humorné, pre niekoho insitné, pre iného ne-
vídané špecialitky.

Veľká šichta
Do nežnej revolúcie bol Laubert známy prakticky len 
v úzkom kruhu neoficiálnych výtvarníkov, z ktorých 
sa vykultivovala Skupina A ‑R, ale priaznivcov mal aj 
v iných umeleckých a neumeleckých kruhoch.

Dodnes sa radí k tvorcom, ktorí – podobne ako 
Marcel Duchamp – nachádzajú a vidia v „nevýtvar-
ných“ veciach to, čo iní nepovažujú za povšimnutia 
hodné. Naoko jednoduchým intuitívnym spojením 
(hoci v skutočnosti je to intelektuálna aj manuálna 
šichta) takýchto zdanlivo nesúvisiacich elementov 
dokáže ponúknuť každodenným, „nepotrebným“, 
vyradeným a často banálnym predmetom z anorga-
nických surovín nový život.

„Táto bádateľská a zberateľská činnosť nie je samo-
účelná, má aj zmysel rehabilitácie toho, čo zahadzu-
jeme,“ napísal kedysi o ňom jeho francúzsky priateľ 
aj obdivovateľ a v časoch normalizácie (ale aj potom) 
dobrý duch našej neoficiálnej výtvarnej scény Etien-
ne Cornevin, ktorý mal veľký vplyv na jeho domácu 
výstavnú činnosť. „Raj sa podľa Otisa musí veľmi po-
dobať na blší trh,“ často k tomu poznamenával.

Annamária Juhasová 
(ed.): Spiace idey / 
Sleeping ideas 1977 / 
2018. Denníky Otisa 
Lauberta, 1. zväzok. 
Ročníky 1977, 2018
Bratislava:  
Kreatívne združenie 
Otisa Lauberta, 2021

Bicykel I. / Idea 70. roky, 
realizácia 2008 /  
Foto: Jozef Česla
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Pavel Malovič (1952)
Telovýchovný lekár, 
pesničkár a publicista. 
Od roku 1979 je členom 
pesničkárskeho združenia 
Slnovrat. Vydal dve 
zbierky poézie, Prírodný 
materiál (1998)  
a Tvar mojej tváre (2017), 
zborník recenzií 
Exkluzívne texty 
o knihách a hudbe (2020), 
o. i. aj populárne 
publikácie z oblasti 
zdravovedy Ako si udržať 
mladosť (2015) či  
Beh a zranenia (2019). 
Pripravuje svoje profilové 
CD Bolo ako nebude.

Denníky – najväčšie bohatstvo
Z hľadiska tvorby sa pre Otisa pádom režimu veľa 
nezmenilo, keďže vo svojich dielach jednak nebol 
nikdy poplatný režimu, ale ani sa voči nemu nijako 
obzvlášť nevymedzoval. Bol však rád, že sa konečne 
mohol dostať do povedomia verejnosti. „Ja chcem ho-
voriť k ľuďom, a keď vidím, že výtvarný je jediný jazyk, 
ktorý ovládam, tak ma teší tá spätná väzba. Je to pre 
mňa druhý najvýznamnejší honorár,“ poznamenáva.

„Bez denníkov by som bol takmer stratený, to by 
som musel byť vrátnik z dievčenského internátu, kto-
rý má fotografickú pamäť, aby toto všetko registroval,“ 
hovorí. A keď sa schyľuje k výstave, Laubert siahne po 
denníkoch a listuje v nich aj niekoľko dní. „Tie denní-
ky sú mojím najväčším bohatstvom. V každom zo zo-
šitov je nápadov na niekoľko výstav.“

Odhadnúť, koľko z  nich bolo realizovaných, si 
zrejme netrúfa ani on sám. Určite však vie, že množ-
stvo inšpirácií v denníkoch je také rozsiahle, že ich 
zhmotnenie do umeleckých diel je práca na niekoľ-
ko desaťročí, inými slovami, že verejnosť by sa o tých 
ideách nikdy nedozvedela. Ani keby mal dva páry rúk 
ako indická bohyňa Kálí. A tak vznikol nápad publi-
kovať ich knižne.

Projekt je so zreteľom na množstvo denníkov pl-
ných konkrétnych nápadov koncipovaný ako séria 
kníh. Za jeho prípravou a  realizáciou je Kreatívne 
združenie Otisa Lauberta, v ktorom sa okrem neho 
spolčujú mladí výtvarníci, bývalí študenti Školy úžit-
kového výtvarníctva Josefa Vydru: Barbara Fehérová, 
Dominik Hlatký a Annamária Juhásová. Ich partici-
pácia na Laubertových výstavách sa začala zhruba 
pred desiatimi rokmi na popud Otisovho priateľa aj 
kolegu z A ‑R, profesora Mariana Meška, a od pomoc-
ných prác pri príprave expozícií vyústila do dnešnej 
profesionálnej spolupráce.

Mimo chronologického poradia
A tak je na svete prvý zväzok zo zamýšľanej série „ce-
ruzkových“ denníkov predstavujúci zrealizované, ale 
aj nezrealizované impulzy pre umelecké diela Spiace 
idey 1. (vyd. Kreatívne združenie Otisa Lauberta, 2021), 
ktorý „vytiahol na svetlo“ kompozície z denníkov ro-
kov 1977 a 2018. Zostavovatelia sa rozhodli sprostred-
kovať predstavu o rozmanitosti Laubertových denní-
kov, a preto ich budú perspektívne publikovať mimo 
chronologického poradia – „na preskáčku“ z rôznych 
období jeho tvorby, aby sa s každým vydaným zväz-
kom Spiacich ideí rovnomerne dopĺňala mozaika jeho 
celoživotnej práce.

Laubert sa vo svojej tvorbe venuje množstvu tém 
a aj pri listovaní v návrhoch publikovaných v tomto 
zväzku objaví čitateľ aspoň dvadsať. Pretože témy sa 
v ročníkoch často opakujú, v každom vydanom zväz-
ku budú publikované texty k dvom až trom vybraným, 
doplnené obrazovými ukážkami, ktoré ilustrujú, ako 
Otis Laubert ku každej z tém pristupuje.

Rezervoár nekonečných ideí
V aktuálnej knižke sa venuje obľúbenej Otisovej téme 
MAPY Daniela Čarná v rozsiahlejšej eseji Kartograf ale-
bo tulák po hviezdach? Veľmi precízne „mapuje mapy“, 
ktoré súvisia najmä s Československom a vyjadrujú sa 
k spletitým vzťahom minulosti a dneška, ale ešte väčš-
mi k symbolom súvisiacim s tradíciami, prísloviami, 
hudbou a kultúrou a slúžia ako rezervoár nekonečných 
ideí. Z atlasov vytvára glóbus, snúbi pop ‑art s karto-
grafiou, objavuje nové mapy ticha a putovania.

Inou rozsiahlou témou je ZVER, ktorej sa v krat-
šej nadhľadovej charakteristike Jeleň zaplatil dva-
násťkrát venuje Alexander Balogh. Ako pamätník 
a v podstate súputník tvorby majstra zachytáva zápis 
o rázcestí jeho umeleckého smerovania a humorne 
charakterizuje milovanú zvieraciu ríšu, ktorej kraľuje 
jeleň v nespočetných variáciách. Hravosť, nápaditosť 
a imaginácia sú tu nekonečné, je to vizuálna smršť.

Vrúcnou Laubertovou témou je stále DOPRAVA, 
ktorou sa rozsiahlejšie zaoberá Jaro Rihák v esenciál-
ne dokumentárnej próze Predmety totožnosti. Humor, 
vtip, radosť, obrazovo ‑slovná hra, strata pôvodného 
nezmyslu nahradená novým zmyslom – nájdeme tam 
všetko.

Otis nás s  úsmevom a  „rúhačsky“ oslobodzu-
je a ponúka označkovaný svet s množstvom vrstiev 
významov, pri ktorých sa človek namiesto zákazov 
a príkazov uškrnie aj zasmeje, pouvažuje a s úľavou 
vydýchne. Veď nemusíme akceptovať ani tú najváž-
nejšiu vážnosť.

A tak sa tešme, lebo Spiace idey budú tvoriť „hol-
lywoodsky“ nekonečný seriál tichej radosti z erupcie 
nápadov a myšlienok, ktoré by nám samým asi/mož-
no ani nenapadli. 

Hravosť, 
nápaditosť 
a imaginácia 
sú tu 
nekonečné, 
je to 
vizuálna 
smršť.
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Martin Makara (1997)
Pochádza zo Spišskej 
Novej Vsi a je 
doktorandom v odbore 
teória a dejiny slovenskej 
literatúry na FF PU 
v Prešove. Zaoberá sa 
teóriou literárnej kritiky, 
dejinami marxistickej 
literárnej vedy 
a sociológiou literatúry.
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Spása 
je iba v nás

Politická biografia  
Bohdana Pavlů – vedúceho 
predstaviteľa česko- 

-slovenského zahraničného 
odboja, literáta a diplomata – 
je výsledkom úctyhodného 
výskumu Bohumily 
Ferenčuhovej v archívoch  
a jej štúdia súdobej aj súčasnej 
literatúry.

✒ Martin Makara

H oci sa Bohdan Pavlů narodil na Morave, priči-
nil sa o vznik Československej republiky a v jej 
diplomatických službách aj neskôr pôsobil, na 

vnútornej obálke jeho politického životopisu z pera 
Bohumily Ferenčuhovej je mapa Sibíri. Práve tam to-
tiž bol na sklonku prvej svetovej vojny politicky zod-
povedný za československé vojsko, ktoré sa pokúšalo 
dostať na západný front. Komplikovaná anabáza bola 
napokon úspešná a Bohdan Pavlů sa ňou po literár-
nych dejinách zapísal aj do tých politických.

Čitateľom slovenskej literatúry z predvojnového 
a medzivojnového obdobia nie je meno Bohdana Pav-
lů neznáme: poznáme ho nielen ako redaktora Prú-
dov či šéfredaktora Slovenského denníka, ale aj ako 
literárneho kritika pokrokovej, čechoslovakistickej 
orientácie. Ucelený obraz jeho literárneho pôsobenia 
nám dosiaľ chýba, lepšie je to s jeho politickou a dip-
lomatickou činnosťou, ktorú vyčerpávajúco mapuje 
jeho životopis s jednoduchým názvom Bohdan Pav-
lů: politická biografia 1883 – 1938. Umožňuje nám 
komplexne spoznať muža, ktorého jeho niekdajší 
spolubojovník a viacnásobný minister Ivan Marko-
vič označil ako vedúcu osobnosť československého 
zahraničného odboja hneď „po trojhviezdí Masaryk – 
Štefánik – Beneš“. (s. 401)

Doma na Slovensku
Samotný Bohdan Pavlů by azda ocenil, že jeho po-
litické dielo je zosumarizované prv než to literárne; 
v roku 1910 sa svojmu priateľovi a literárnemu kritiko-
vi Františkovi Votrubovi totiž priznal, že „politika je 
mi predsa milšia ako literatúra“. (s. 83) A hoci študoval 
aj právo a už od skorej mladosti mal otvorených nie-
koľko kariérnych príležitostí, politike sa ostal venovať 
až do smrti. Aj keď sa pre automobilovú nehodu do-
žil len päťdesiatich piatich rokov, boli sýte politicko‑

‑diplomatickými zásluhami a udalosťami: v Rusku sa 
za prvej svetovej vojny päť rokov (1914 – 1919) zasa-
dzoval za vznik ČSR a po návrate domov stihol byť 
veľvyslancom hneď v troch kútoch Európy: v rokoch 
1922 – 1927 pôsobil v Sofii, v rokoch 1927 – 1932 v Koda-
ni a napokon v rokoch 1935 – 1937 v Moskve.

Vďaka vynikajúcej jazykovej výbave, širokému 
rozhľadu a  neobyčajným organizačným schopnos-
tiam bol pre vlasť veľmi platným ambasádorom, hoci 
v  tejto profesii svoje životné naplnenie pravdepo-
dobne nenašiel. Napokon, tesne pred odchodom na 
Balkán svojim priateľom povedal, že „sám po diaľ-
kach nikdy netúžil, že na ďaleké cesty ho vyslal osud 
a doma je v tej krajine, kde sa nenarodil: najmä v Mar-
tine, Ružomberku a Liptovskom Mikuláši“. (s. 284)

Tradičné centrá slovenského národného života – 
rovnako ako Slovensko celkovo – mu iste neboli blízke 
len z kultúrnych dôvodov. Keď sa v roku 1920 vrátil 
do Československa, uvedomoval si, že bez budovania 
solidarity a záujmu medzi jeho národnosťami a re-
giónmi nebude možné mladú, od prvých chvíľ ťažko 
skúšanú republiku udržať.

Na prvom novinárskom zjazde na Slovensku preto 
svojich kolegov upozornil: „Dnes je pre vzájomnosť 
československú jeden zvlášť dôležitý úkol – boj proti 
pražskému separatizmu, proti tej úzkoprsej sebestač-
nosti pražského prostredia, ktoré zabúda na potreby 
ostatných krajov a tým potom vyvoláva odstredivé 
sily tam, kde by ich ináče nebolo. Keď Praha vyslobodí 
sa z tejto miestnej obmedzenosti, stane sa ozajstným 
stredom československého štátu.“ (s. 268)
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Bohdan Pavlů, dôstojník 
Čestnej légie.
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Bohdan Pavlů a M. R. Štefánik pri odovzdávaní  
Radu sv. Juraja v Jekaterinburgu, december 1918.

Koncepcia čechoslovakizmu síce neprežila druhú 
svetovú vojnu a „odstredivé sily“ napokon Slovensko 
od českých krajín predsa len na dvakrát odtrhli, no 
štátnické porozumenie Bohdana Pavlů, že decentrali-
zácia môže paradoxne napomáhať jednote, nezostarlo.

Poučene, no nevýberovo
Biografia Bohdana Pavlů je výsledkom dlhoročného 
výskumu Bohumily Ferenčuhovej v archívoch a jej 
štúdia súdobej aj súčasnej literatúry, čo je zrejmé už 
z úctyhodného rozsahu publikácie (511 strán). Autor-
ka v tomto životopise prejavila pôsobivú historickú 
akríbiu, s týmito prednosťami knihy však súvisí aj jej 
hlavný nedostatok. Dielo pôsobí, akoby v ňom autorka 
chcela zúročiť čo najviac preštudovaného materiálu. 
Samo osebe to iste nie je na škodu, žiadala by sa však 
prísnejšia selekcia v tom, ktoré informácie a v akom 
rozsahu je potrebné do výsledného textu spracovať.

Čitateľ sa v hutnom rozprávaní dozvie, okrem iné-
ho, aj program školského výletu, ktorý Bohdan Pavlů 
absolvoval na gymnáziu, či to, ako vnímala spoloč-
nú dovolenku v  Sovietskom zväze jeho manželka 
(a prítomné je množstvo ďalších podobných odbo-
čiek); takéto informácie pre niekoho môžu byť zaují-
mavé, ale pre politickú biografiu nie sú takmer vôbec 
relevantné.

Kniha je vo všeobecnosti napísaná pre špeciali-
zovaného čitateľa, ktorý je s československou politi-
kou vojnového a medzivojnového obdobia už dobre 
oboznámený: množstvo informácií tu nie je prime-
rane hierarchizované a hoci orientácii vo výklade po-
máha encyklopedický menný register, citeľne chýba 
kompaktné kalendárium života Bohdana Pavlů.

Množstvo a kvalitu vynikajúcej vedeckej práce tak 
čiastočne devalvuje čitateľsky nepríliš ústretové a prí-
ťažlivé literárne spracovanie. Iste, tento životopis nie 
je popularizačnou prácou, ale orientácia v množstve 
mien politikov, názvov organizácií, rokov a udalostí 
týkajúcich sa minimálne štyroch národných politic-
kých kontextov môže predstavovať výzvu aj pre pou-
čené publikum.

Hviezda bez žiary
Navzdory vyššej náročnosti podania si k životu Bohda-
na Pavlů môže čitateľ už len nevdojak osvojiť sympatie: 
nejde o príbeh nijakého stupňovaného triumfalizmu, 
a predsa má ďaleko od banálnosti či tuctovosti.
Pozoruhodný a riskantný podnik premiestniť desaťti-
síce československých legionárov naprieč celým Rus-
kom cez Vladivostok na západný front do Francúzska 
sa síce pre konflikt s boľševikmi a peripetie s Kolča-
kovou vládou do konca vojny nepodarilo dokončiť, 
väčšina bývalých česko ‑slovenských zajatcov sa však 
v roku 1920 úspešne vrátila do novej vlasti. Pravda, 
niektoré rozhodnutia (napríklad zrušenie vojenskej 
samosprávy) politického vedenia zahraničnej armá-
dy sa vnímali ako sporné nielen počas anabázy, ale 
aj v rokoch po návrate domov, a aj to iste patrí k dô-
vodom, prečo okolo Bohdana Pavlů nikdy nevznikla 
aura, ktorá sprevádza trojicu otcov zakladateľov ČSR.

Doma takisto nešlo všetko podľa plánu: Bohdano-
vi Pavlů sa najprv nepodarilo zamestnať sa v kancelá-
rii prezidenta a napriek dvojnásobnej kandidatúre do 
parlamentu ani prebojovať sa do tamojších lavíc. V zá-
vere knihy Bohumila Ferenčuhová pridáva jeho osob-
nú charakteristiku, ktorá neopomína ani úsmevné 
príhody, ako je napríklad strácanie osobných vecí či 
oficiálnych dokumentov. Na rozdiel od biografií iných 
veľkých historických osobností tak nečítame mytolo-
gické rozprávanie, ale životopis ozajstného človeka 
s jeho prirodzenými prednosťami aj nedostatkami.

V novom svete
V zhode s autorkou možno vyjadriť ľútosť nad tým, 
že Pavlů po sebe zanechal len málo osobných doku-
mentov a zvnútra ho preto poznáme len sčasti pro-
stredníctvom jeho korešpondencie. Aj s  pomocou 
úradných materiálov či povahopisov od jeho spolu-
bojovníkov a spolupracovníkov však možno Bohda-
na Pavlů sledovať nielen v jeho komplexnosti, ale aj 
(nie iba politickom) vývoji.

Zaujímavo ho ilustruje jeho vlastný komentár naj-
mladších úsilí v slovenskej literatúre z roku 1925. O na-
stupujúcich proletárskych spisovateľoch Františkovi 
Votrubovi zo Sofie napísal: „Keď si dnes spomínam 
na svoje literárne túžby, mám dojem, že by sa celkom 
dobre znášali so sociálnym poslaním mladého Davu, 
až na ten komunizmus, s ktorým mám odchodné skú-
senosti. […] Jedno je pekné, v mladých je chuť k životu, 
k boju, nie fikanie a nariekanie, chabý svetobôľ. Rodí 
sa nám na slobode nový svet. […] A naši chlapci nám 
do toho chcú s ruskou metódou. Aká nedomyslenosť! 
Z chaosu vychodíme do poriadku, a oni znova volajú 
po chaose. Slovom, život letí napred. Pochopme smer 
vývoja a hajde napred.“ (s. 308)

Úsilie jeho generácie o vybojovanie samostatnej 
Československej republiky bolo korunované úspe-
chom, sotva však padol vojnový prach, o slovo a čin 
sa už hlásila ďalšia kohorta nádejných literátov a po-
litikov s vlastnými víziami a zápasmi o ne.

Bohdan Pavlů s  ňou už s  výnimkou istého po-
rozumenia nemal mnoho spoločného, ale mladí, 
ambiciózni sociálni revolucionári by sa s týmto „ve-
teránom“ národnej revolúcie iste zhodli na tom, čo 
sám napísal v ich veku – a platí aj pre ten náš:

„Jeden spolieha sa na báčika z Chochoľova, druhý 
na suchú ratolesť, tretí na cisára vo Viedni, štvrtý na 
centrálne Slnko, piaty na Pána Boha. A spása je iba 
v nás.“ (s. 66) 

Kniha  
Bohdan Pavlů – 
Politická 
biografia  
1883 – 1938 
je životopisom 
ozajstného 
človeka s jeho 
prirodzenými 
prednosťami aj 
nedostatkami. 

Bohumila Ferenčuhová: 
Bohdan Pavlů. Politická 
biografia 1883 – 1938
Bratislava: Veda, 2021

23Marec  2022



O
su

d 
u

m
el

ca

Pier Paolo Pasolini: 
Búrlivý život
Obálka: Jozef Beňo
Bratislava: SVKL, 1963

Pier Paolo Pasolini: 
Rímske večery
Obálka: Jozef Krivoš
Bratislava: Slovenský 
spisovateľ, 1965

Dieťa života
100 rokov od narodenia 
talianskeho spisovateľa a režiséra – 
svetoznámeho umelca Piera Paola 
Pasoliniho

✒ František Hruška

„Spomínam si, ako si mi raz, myslím, že sme boli 
v Kongu, pri pohľade na rozľahlú archaickú kra-
jinu s hlbokým belasým nebom povedal, že si 

pochopil, čo je nesmrteľnosť. Tušila som, že si sa na 
chvíľu cítil nesmrteľný. A ty ním naozaj si, nie telesne, 
ale tvoje dielo sa stalo nesmrteľným.“ Takto sa o Pa-
solinim vyjadrila známa talianska spisovateľka Dacia 
Maraini vo svojej knihe Caro Pier Paolo, ktorá vyšla 
v Taliansku na konci februára tohto roku, iba niekoľ-
ko dní predtým, ako uplynulo sto rokov od narodenia 
básnika, spisovateľa a režiséra Piera Paola Pasoliniho.

Na svet prišiel 5. marca 1922 v Bologni, kam práve 
prevelili jeho otca, ktorý slúžil v armáde. Rodina sa 
s otcom vojakom stále sťahovala, najdlhšie sa zdrža-
la v kraji Friuli, kde ako dvadsaťročný vydal Pasolini 
svoju prvú zbierku poézie, Básne z Cassarsy, v miest-
nom nárečí. Po škandále s jeho homosexualitou odi-
šiel v roku 1950 do Ríma.

V hlavnom meste sa spočiatku „nezamestnaný 
a zúfalý“ iba pretĺka, píše články a kritiky do miest-
nych denníkov, postupne sa však jeho meno objavuje 
aj vo významných celoštátnych časopisoch. Skúse-
nosti a priateľstvá s chlapcami z rímskeho predmes-
tia mu poskytnú látku pre román Deti života (Ragazzi 
di vita) z roku 1955. Takýto preklad talianskeho názvu 
väčšmi vystihuje Pasoliniho postoj, lebo pre živočíšne 
správanie týchto detí ulice vyjadruje viac pochopenia 
než titul Pasáci, pod ktorým sa objavuje na Slovensku. 
Knihe sa ujde významná literárna cena a žaloba za ob-
scénnosť. O dva roky neskôr sa Pasolini vrátil k téme 
zo života mladých delikventov v románe Búrlivý život.

 
Tri fázy
Lákala ho práca pri filme. Očarenie obrázkami, ktoré 
by zachytili scény a osoby tak, ako ich vidí, keď píše, 
potvrdil svojou nasledujúcou filmárskou tvorbou, keď 
skoro každý rok nakrúcal jeden film. 

Aj jeho filmy sprevádzali polemiky, ocenenia a ža-
loby. Za film Tvaroh (z poviedkového filmu RoGoPaG, 
1963), v ktorom marxistický režisér točí v Taliansku 
pašie, podali na neho žalobu za hanobenie štátneho 
náboženstva. Samotného Pasoliniho, „neveriaceho 
marxistu“, inšpirovala návšteva cirkevného spolku 
v Assisi k „zostaveniu“ scén filmu podľa Matúšovho 
evanjelia. V apríli roku 2014 tento film, Evanjelium 
podľa Matúša, označil Vatikán za najlepší film, aký 
sa kedy nakrútil o Ježišovi Kristovi.

V jednom z posledných rozhovorov sa Pasolini vy-
jadril, že jeho filmová tvorba mala tri fázy. V prvej na-
krúcal filmy v duchu tézy o národno ‑ľudovom umení, 
pomerne jednoduché, prístupné širokému publiku. 
Patria sem filmy od Accatone po Evanjelium podľa 

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

Pier Paolo Pasolini (5. 3. 1922 – 2. 11. 1975)
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Matúša. Nástup masovej kultúry Pasoliniho upozor-
nil, že filmy pre široké publikum sa dajú ľahko zne-
užiť a premeniť na tovar. Začal nakrúcať ťažšie filmy 
ako Kráľ Oidipus, Médea, Teorema, Prasačinec, čo boli 
podľa neho náročnejšie, aristokratické filmy.

Potom sa rozhodol nakrútiť filmy, ktoré sám na-
zval „trilógiou života“, diela o telesnosti a sexe, kde 
je ľudské telo živé a vzťahy medzi ľuďmi, hoci pred-
historické, archaické, drsné, sú takisto skutočné, 
v protiklade k neskutočnosti konzumnej spoločnos-
ti. Bojoval v nich za sexuálnu slobodu, no civilizácia 
konzumu zašla v tolerancii omnoho ďalej a odstavila 
podobných bojovníkov na vedľajšiu koľaj.

Preto sa pustil do tretej fázy, nakrúcania triló-
gie smrti, kde sa radostná telesnosť predchádzajúcej 
trilógie zmení na krutú vecnosť násilia a zvrhlosti. 
Prvým dielom toho cyklu sa stalo Salò, ale Pasolini 
sa jeho uvedenia nedožil. Zomrel násilnou smrťou 
2. novembra 1975. Až v roku 1992 vyšlo posledné Pa-
soliniho prozaické dielo Petrolio (Nafta). Mala to byť 
rozsiahla poéma na dvetisíc stranách, z ktorej stihol 
napísať len štvrtinu.

Jasnozrivo, zúfalo, zúrivo…
V Taliansku sa pri príležitosti stého výročia narode-
nia Pasoliniho konalo množstvo podujatí, objavili sa 
nové vydania jeho kníh, premietali sa jeho filmy. V slo-
venčine si môžeme prečítať jeho román Búrlivý život 
(Slovenský spisovateľ, 1963) a výber z jeho poézie pod 
názvom Rímske večery (SVKL, 1963). RTVS odvysielala 
film Mamma Roma a Taliansky inštitút ponúkol v kine 
Lumière okrem tejto snímky aj Accatone, Evanjelium 
podľa Matúša a Teoremu. Vo foyeri kina si návštevníci 
mohli pozrieť aj výstavu fotografií s názvom Mamma 
Roma očami filmových fotografov.

Dacia Maraini vo svojich spomienkach napísala, 
že Pasolini bol plachý, tichý a uzavretý človek. Mal 
však v sebe aj niečo zo svojich „detí života“. Sám videl 
túto stránku svojej osobnosti takmer jasnozrivo: „Zú-
rivo, zúfalo milujem život. Myslím, že táto zúrivosť, 
toto zúfalstvo spôsobia môj koniec.“ 
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Provokácia  
vysokým umením 
Monografia venovaná životu 
a nekonvenčnej, novátorskej tvorbe 
skladateľa Juraja Beneša podáva 
aj cenné svedectvo o ľuďoch a dobe, 
v ktorej on a jeho spolupútnici žili.

✒ Ivan Marton 

G enerácia skladateľov slovenskej hudobnej avant-
gardy, ktorú až dodnes zo zotrvačnosti nazýva-
me „strednou“ a ktorej umelecký profil formovali 

známe mená ako Ilja Zeljenka, Roman Berger, La-
dislav Kupkovič či Peter Kolman, to nemala vo svojom 
tvorivom i osobnom živote jednoduché. Jej zlatým ve-
kom boli, tak ako pri iných umeleckých žánroch, šesť-
desiate roky minulého storočia, keď sa v ich tvorbe 
začali čoraz intenzívnejšie presadzovať kompozičné 
princípy Novej hudby.

Po krátkom období uvoľnenia v roku 1968, ktoré 
pre túto skupinu skladateľov vrcholilo v legendárnych 
Smolenických seminároch pre novú hudbu s účasťou 
niekoľkých západných guru, však prišiel zlom.

Stranícki normalizátori umeleckú generáciu po 
vstupe vojsk Varšavskej zmluvy mocensky rozpráši-
li, úplne jej znemožnili verejnú umeleckú produkciu 
a existenčne ju takmer zruinovali. Zeljenka s Berge-
rom sa utiahli do samoty, Kupkovič, Pavol Šimai i te-
oretik Peter Faltin ihneď po invázii emigrovali a Peter 
Kolman, nepodkupný nositeľ mravného občianskeho 
étosu, ich do exilu nasledoval o osem rokov neskôr. Až 
November 1989 tejto generačnej skupine definitívne, 
no, žiaľ, už oneskorene vrátil renomé a pozície v do-
mácej kultúre, ktoré im právom náležali.

Ivan Marton (1945)
Študoval muzikológiu 
v Bratislave,  
Varšave a Hamburgu.  
Bol dlhoročným 
dramaturgom Slovenskej 
filharmónie, pracoval aj 
ako hudobný producent. 
V roku 1990 bol 
poslancom Federálneho 
zhromaždenia ČSSR 
za VPN.

Naďa Hrčková (ed.): 
Juraj Beneš. Skladateľ 
a jeho doba 
Bratislava: Marenčin PT, 
2021 

Zjavenie, ktoré vyvolalo šok
Do uvedenej skupiny autorov s rovnakou krvnou sku-
pinou patril, vari ako jeden z jej najmladších členov, aj 
predčasne zosnulý skladateľ Juraj Beneš (1940 – 2004). 
V hudobnej profesii ostal počas normalizačného obdo-
bia pôsobiť naďalej, pracoval ako úspešný a študentmi 
priaznivo hodnotený vysokoškolský pedagóg, no funk-
cionárov skladateľského zväzu i ďalších kultúrnych 

„nomenklatúrnikov“ svojou nekonvenčnou tvorbou 
provokoval do tej miery, že mu v prístupe na koncertné 
pódiá a operné javiská všetkými prostriedkami bránili.

Úlohu v tom hrala osobná averzia, ale najmä sta-
vovská závisť skladateľských kolegov: Beneš bol totiž 
scénickým autorom „par excellence“, opere a divadlu 
rozumel viac ako ktorýkoľvek z jeho skladateľských 
kolegov a svojou fascinujúcou opernou tvorbou začí-
nal v tomto žánri ohrozovať mocenské pozície kory-
fejov staršej generácie.

Už jeho operná prvotina Cisárove nové šaty podľa 
rozprávky H. Ch. Andersena zapôsobila v roku 1969 
na scéne SND ako zjavenie a svojou nekonvenčnou 
divadelnou dramaturgiou, novátorskou hudobnou 
rečou a najmä aktuálnym politickým posolstvom vy-
volala doslova šok. Nič také dovtedy slovenská opera, 
založená na princípoch psychologizmu a realistickej 
vernosti, nepoznala.

Beneš bol literárne nadaný a výnimočne sčítaný 
hudobný tvorca, domácu poéziu, ale i svetovú dra-
matickú spisbu detailne poznal a libretá si k svojim 
operám písal sám. Tak to bolo aj pri druhej opere Ska-
menený (1978) s použitím fragmentov poézie Janka 
Kráľa, bolestnej reflexie indivídua, ktorý sa odmieta 
podriadiť pravidlám väčšinovej spoločnosti.

Nasledovala Hostina (1984) na texty biblických 
básnických eposov P. O. Hviezdoslava, Benešovo vr-
cholné a najapelatívnejšie operné dielo a napokon 
The Players (2002) s majstrovsky spracovaným hamle-
tovským námetom, kde v centre diania je znova jedi-
nec, odmietajúci rešpektovať zaužívané pravidlá hry.

Popri operách je Beneš aj autorom cenných or-
chestrálnych a početných vysoko originálnych komor-
ných diel s netradičnými nástrojovými zoskupeniami.

Nič nesmie ostať zabudnuté
V týchto dňoch prichádza na knižný trh publikácia 
Juraj Beneš – Skladateľ a jeho doba (Marenčin PT, 
2021), ktorej zostavovateľkou a hlavnou autorkou je 
Dr. Naďa Hrčková (mimochodom, jediná žijúca slo-
venská muzikologička s odborne nespochybniteľným 
profesorským titulom).

Kniha, ktorej prevažnú náplň tvoria Hrčkovej úva-
hy, rozhovory či reflexie a spomienkové či analytické 
state Benešových priateľov, kolegov a študentov, ma-
puje skladateľov život a tvorbu, no zároveň podáva 
cenné svedectvo o ľuďoch a dobe, v ktorej on a jeho 
spolupútnici žili. Sú tam dokumenty o  marazme 
kultúrneho prostredia v  normalizovanom Česko-
slovensku, zmienky o pevných, ale i o desivo zlome-
ných charakteroch niektorých našich dejateľov, o ich 
činoch a udalostiach, ktoré nesmú ostať zabudnuté.

Mínusom publikácie je nedostatočná, takmer až 
povrchná editorská práca. Chýba v nej poctivo spraco-
vaná pramenná bibliografia a menný register, z obálky 
a zo záverečného obsahu jednoznačne nevyplýva, že 
kniha je kolektívnym dielom. 
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Juraj Beneš: Cisárove 
nové šaty (1969),  
opera SND, 
Juraj Martvoň (Cisár). 
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Martin Boszorád (1985)
Estetik, pôsobí v Ústave 
literárnej a umeleckej 
komunikácie (FF UKF 
v Nitre). Učí a píše 
o všeličom – od súčasnej 
prózy domácej aj 
zahraničnej proveniencie 
cez televízne seriály 
a filmy až po dlhodobo, 
resp. kontinuálne živé 
fenomény, akými sú 
subkultúry či tetovanie. 
Doplnkovo sa venuje tiež 
kultúrnej publicistike 
a literárnej recenzistike /
kritike. Samého seba 
vníma ako človeka 
(z) periférie, nedá však 
dopustiť na mainstream.
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Rozkoš 
(z) mýtotvorby
Svoju románovú prvotinu Svätyne 
(2019) vystavala Dominika  
Madro okolo poznania / vedomostí 
ľudu, resp. človečenstva.  
To isté platí v podstate aj o jej 
novinke, už na prvý pohľad 
ambicióznej mytologickej fantasy 
Dediči posmrtnej ríše.

✒ Martin Boszorád 

rizomatická, doširoka rozvetvená próza Dominiky 
Madro má od rýchlokvasenej knihy (s ohľadom na 
inšpiračné zdroje, teda mytológiu) na míle ďaleko, je 
jej relatívne sofistikovaná, rozhodne nie nadbiehavá 
výstavba. A nejde pritom len o návratné frázy, nestra-
tené v preklade, ale aj o to, že hoci je rozprávanie na 
väčšine plochy lineárne, miestami sa v ňom k slovu 
dostáva princíp akejsi „mýto ‑poetickej“ slučky.

Rovnako ako je mytologicko ‑fantastický román 
Dediči posmrtnej ríše výsledkom autorkinej rozko-
še z bájenia, fantazírovania a (mýto)tvorenia, tak je 
výsledkom aj jej preukaznej rozkoše z písania. Áno, 
mnohé autorky a mnohí autori (bohužiaľ, nie všet-
ky a všetci) sú literárne gramotné/gramotní, Madro 
je však viac než to. Absolútne ma o tom presvedčil 
v podstate hneď prvý odsek prvej negenealogickej čas-
ti knihy: „Vzduch bol ako duch. Chodil, skákal, prevra-
cal sa, sem ‑tam sa rozbehol a smial ako víchor. Panna 
Ilmatar, biela kráska zahalená do čipkovaného plášťa, 
sa jediná vznášala v svrbivých dutinách vetrov a me-
luzín. Vietor ju kŕmil hlukom, vzduch tichom a vích-
rica – tá bola najnemilosrdnejšia – ničím. (…) Cítila sa 
odtrhnutá – nevedela od čoho; vytrhnutá – nevedela 
odkiaľ; roztrhnutá – nevedela kým. Pohadzovalo si ju 
prázdno v prázdne.“ (s. 12) 

Mýty dosýta
Keď som Dedičov posmrtnej ríše dočítal, nevdojak mi 
na um prišli celkom posledné vety z knihy Karen Arm-
strongovej Dejiny mýtov (2005), že román nás rovnako 
ako mýtus volá pozrieť sa do vlastných sŕdc a vnímať 
svet pod zorným uhlom prekračujúcim záujem o seba. 
A ak nás náboženskí vodcovia nepoučia o mytológii, 
azda sa ujmú tejto kňazskej úlohy naši umelci a pred-
stavia nám náš stratený a poškodený svet v čerstvom 
svetle. Vidím to tak, že Dominika Madro sa tejto úlohy 
zhostila nielen so cťou a priam až kňazskou dignitou, 
ale hlavne s potešením z mýtotvorby, V procese čítania 
to jednoducho musí oceniť každý, kto po knihe siahne 
a neočakáva pritom literárne taľafatky, ale obsahovo 
i formálne akostnú a náležite nasýtenú mýtickú be-
letriu. 
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V íťazka niekoľkých renomovaných literárnych sú-
ťaží a minuloročná porotkyňa dvoch z nich však 
oproti svojmu debutu v tomto smere zašla ešte 

o kus ďalej. Inšpirovala sa vo fínskej mytológii, my-
javské kopanice nahradila Dräkavršou a  Kryčinou 
a napísala prózu, ktorá sa nielen vracia ku koreňom 
a  (pra)zdrojom žánru fantasy, ale je zvonka rovna-
ko ako zvnútra aj rukolapným argumentom vo veci 
toho, prečo ľudí napríklad i Terry Pratchett nazýval 
bytosťami fantázie. A tým pádom aj toho, prečo z is-
tého uhla pohľadu nie je veľký rozdiel medzi predhis-
torickým či antickým človekom a autormi fantastiky.

Na míle od instantnej zmesi
Pokúšať sa synopticky zhrnúť dej Dedičov posmrtnej 
ríše nie je asi nemožné, ale mohlo by to dopadnúť tak, 
ako keby sme Pána prsteňov zhrnuli – nie nepresne, 
ale predsa len redukujúco – na konštatovanie „veľa sa 
tam putuje“. Dôležitých postáv je v románe niekoľko, 
kľúčové sú dve. Čo je však najpodstatnejšie, v knihe je 
všetko, čo v správnej mytologickej fikcii byť má: lás-
ka a zrada, život, smrť a život po smrti, duchovnosť 
a telesnosť, vtedy a teraz (a bezčasovosť/nadčasovosť), 
ľudskosť a neľudské/nadľudské, ale takisto množstvo 
krvavosti, fatálnosti a dramatickosti. 

Skutočností signalizujúcich, že Dediči posmrtnej 
ríše nie sú nejakým instantným, narýchlo „zamiese-
ným“, a preto tak nejako zákonite povrchným paš-
kvilom, poskytuje samotná kniha niekoľko. Mnohé 
napríklad napovedá šesťstránkové genealogické in-
tro, kde sa čitateľ toho dozvedá veľa nielen o svete, 
do ktorého sa vďaka autorke chystá na ďalších stra-
nách vstúpiť, o kľúčových postavách, miestach a uda-
lostiach, ale práve aj o svete autorkinej mysle, svete, 
ktorým evidentne hýbe číro ‑číra rozkoš z bájenia, fan-
tazírovania a (mýto)tvorenia. Lebo len tento pôžitok 
z tvorenia je, myslím, schopný zrodiť trebárs takú Öis-
sannu, „jaspani (…) so vzácmocou načúvať bohom“ 
(s. 6) či mladučkú Kaiju Zázrak so šakalími zubami, 
ktorá aby prelomila apatiu Šakalieho temena, chodi-
la „pred domce hltavo jesť a piť, pred rodičky ziapať“. 
(s. 28) Druhým dôležitým signálom toho, že patrične 

Dominika Madro:  
Dediči posmrtnej ríše
Žilina: Artis Omnis, 2021 
(Autorkou knihy 
je redaktorka Knižnej 
revue.)
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Ilustrácia Martina Lacka v knihe Dominiky Madro  
Dediči posmrtnej ríše (Artis Omnis, 2021). 
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Prakontinent  
 poézia
Po projektoch outsiderov 
z predchádzajúcich častí série, 
venovanej fenoménu zinov, máme 
príležitosť upozorniť na editorský 
počin Anny Luňákovej z platformy 
českého literárno -kultúrneho časopisu 
Revue Prostor, ktorá pod nenápadným 
titulom Pandezie združila  
texty vyše 70 básnikov a poetiek.

✒ Katarína Pirháčová

Básne ‑in ‑progress 
Korpus, z  ktorého je Pandezie zostavená, vznikol 
ako reakcia jednotlivých – zväčša českých, ale aj nie-
koľkých slovenských – autorov a autoriek na výzvu 

„k sepsání epigramu nebo haiku, které by jako vzpruha 
tematizovala současnou dlouhotrvající prekérní situ-
aci“. (s. 6) Pribúdajúce texty však zatlačili do úzadia 
nielen formálne podmienky príspevkov, ale aj ich po-
stoj. Totiž kŕč, ktorý v nás vyvoláva priamočiara slovná 
hra v nadpise, pociťujú tvorcovia súčasne s čitateľmi. 

V pandemickom písaní sa interpretačnými kľúčmi 
stávajú jednotlivé obranné mechanizmy: od cynizmu 
cez minimalistické pozorovania až po výkriky samoty 
a nádeje súčasne… Po obsahu (ktorého tabuľkový for-
mát pripomína šachovnicu) treba prechádzať prstom 
ako figúrkou: bez strát sa na jej koniec nedostaneme. 
Striedanie bielych a čiernych polí skladá konfliktný 
vnútorný svet pandémie pomocou jedného svojského 
média. Vo svojom predhovore Anna Luňáková stručne 
podčiarkuje úskalia publikácie, ktorej texty sú peri-
odicky (i tematicky) združené. Otvára otázku archívu, 
jeho plastického času, ktorý sa pod vplyvom návratov 
do lockdownov ohýba do špirály. Len nadchádzajúca 
jar nám pomôže rozšifrovať tú minuloročnú. Ale platí 
to aj naopak. „Prežije Pandezie pandemii?“ pýta sa po-
chybovačne Luňáková. Zborník dokazuje, že potreba 
svedectva či záznamu – odkazu pre deti pandémie 2.0 – 
mobilizuje tvorivé sily (i proti vlastnej vôli) a transfor-
muje naše súkromné zážitky do textových skíc. 

Inventár (nielen) českých básnikov
Autori a autorky, zaradení/é v zborníku, neprichádza-
jú s programom, ale texty medzi sebou nevyhnutne 
komunikujú. Je to hravá rôznorodosť: Pandezie je 
smetiskom, burzou i  staveniskom. Hlce do seba 
vplyvy z Dílny enviromentálního čtení (séria podujatí 
organizovaných platformou Psí víno), politicky an-
gažovanej poézie, českej prírodnej lyriky či aneste-
tického alebo zvukového experimentu. Metafyzické 
verše strieda denníková podrobnosť Aleša Krauera či 
trýznivé odpočítavanie dní v zápiskoch Ivana Motýla. 
Vďaka tematickej zviazanosti prestávame vystrašene 

Katarína Pirháčová 
(2001)
Študentka FiF UK 
v Bratislave. V rokoch 
2018 a 2019 sa zúčastnila 
literárnych workshopov 
Medziriadky. Venuje 
sa kultúrnej publicistike 
a súčasnej poézii.

Anna Luňáková (ed.): 
Pandezie
Praha: SPV revue 
Prostor, 2021

balansovať na žánrových križovatkách, prelínanie 
poézie a prózy sa koná v závislosti od potrieb textu, 
nie knižnej väzby či anotácie. 

Knižný trh bol pandémiou sprvu ochromený, ke-
ďže sa doň aktuálne vplyvy zapisujú o niečo pomalšie 
než do jeho hudobného náprotivku. Bezvýchodiskový 
stav v covidových vlnách dávno prerástol krátke útva-
ry uvedené v Pandezii. V roku 2021 sa objavujú prvé 
básnické zbierky, ktoré sa opierajú o pandemickú skú-
senosť. Patrí medzi ne Na druhý břeh (2021) Michala 
Maršálka, pripravovaný Nemocný měsíc Ewalda Mur-
rera či zbierka Milana Dežinského Šestý prst. 

Živná báseň
Otázku editorky: „Čo nám (vo vojne mlčiace) múzy 
šepkajú počas pandémie?“ pomáhajú zodpovedať aj 
autorské poznámky pripísané pod niektorými textami. 
Tajuplný minimalizmus s neštylizovanou výpoveďou 
statusového charakteru. Ide o autonómne rozhodnutie 
doplniť dojem básne o informácie zo svojho každoden-
ného života či osobné reflexie: „V průběhu pandemie 
jsem se vyoutoval, zamiloval a stal se magistrem umě-
ní.“ (Richard L. Kramár, s. 104) Ilustrácie tŕňových krov, 
ktorých autorkou je Tatiana ‑Sofiia Sorokina, vyvolá-
vajú dojem nepriestupnosti, kým rýdzosť prežívaného 
smútku a osamelosti nás núti nevydeľovať básnikov 
a poetky mimo spoločenský kolektív. Napokon, kni-
ha napĺňa svoj praveký cieľ a pôsobí utišujúco. Pátos 
poráža iróniu a úspešne bráni svoje opodstatnenie 
tvárou v tvár kríze.

Z medailónov (etablovaných aj „mladých“) auto-
rov sa dá vyčítať, že meravosť poetickej produkcie je 
len zdanlivá. Elitný žáner, ktorým sa poézia na Slo-
vensku v priebehu posledných dekád nesporne stala, 
si v Česku podmaňuje mládež z „provinčných“ (ne‑

‑pražských) oblastí. Dôkazom sú vydavateľstvá ako 
Bílý Vigvam (Ostrava) či nová knižná edícia Mlat 
(Větrné Mlýny). Aká časť obyvateľstva je presvedčená, 
že poézia je v dobe pandémie „narcistním gestem“? 
(s. 8) Kiežby práve oná doba, spoločná štartovacia čia-
ra, bola mostíkom medzi básňou a jej znovunájdeným 
čitateľom. 
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Místo křížů 
by nám 
na zdech 
měly viset 
větvičky! 
Aleš Kauer  
(24. apríl, 2020)
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Autorka ilustrácii zbierky Pandezie:  
Tatiana ‑Sofiia Sorokina. 
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Katarína Gecelovská 
(1988)
Narodila sa v Košiciach 
a vyštudovala slovenský 
jazyk a literatúru 
a estetiku. Donedávna 
pracovala ako učiteľka 
v Košiciach. V súčasnosti 
žije v Brne a pôsobí  
ako doktorandka na 
Masarykovej univerzite 
(odbor literárna 
komparatistika). 
Je členkou Spišského 
literárneho klubu, píše 
poviedky a publikuje 
recenzie v časopisoch 
Fraktál, Glosolália a na 
portáli Knihy na dosah.

Klinčeková 
  revolúcia
Podobne ako máme my Nežnú 
revolúciu – so všetkým,  
čo pre nás znamená –, majú  
Portugalci Klinčekovú revolúciu. 
17. 11. 1989 a 25. 4. 1974 – dva 
dátumy predstavujúce koniec 
neslobodných totalitných  
režimov a začiatok demokracie.

✒ Katarína Gecelovská 

Klinčeková revolúcia bola vôbec prvou mierovou, 
nekrvavou revolúciou v Európe, ktorá zvrhla dik-
tátorský režim. Vzbúrení vojaci si symbolicky za-

sunuli do hlavní svojich pušiek a samopalov klinčeky. 
Tento významný historický okamih je ústrednou té-
mou románu Lídie Jorge, ale Nezabudnuteľných 
nemožno vnímať len ako román o Klinčekovej revo-
lúcii. Sama autorka v rozhovore s prekladateľkou Sil-
viou Slaničkovou hovorí, že by predovšetkým chcela, 
aby sa slovenskí čitatelia pohrúžili do jeho stránok 
a „aby im boli blízke pre ľudský rozmer, ktorý predo-
stierajú a ktorý je oveľa dôležitejší než politický od-
kaz“. (s. 306)

Namiesto nábojov
Hlavnou postavou je reportérka Ana Maria, ktorá pred 
piatimi rokmi odišla z rodnej krajiny do Spojených 
štátov a venuje sa reportážam z vojnových konfliktov 
v Iraku, Jordánsku či Libanone. Zdráhavo prijme po-
nuku zapojiť sa do televízneho projektu Prebudené de-
jiny a nakrútiť jeden diel o Klinčekovej revolúcii. Toto 
rozhodnutie ju privedie späť do Lisabonu, v ktorom 
akoby sa od jej odchodu nič nezmenilo: otec a jeho 
zafajčená pracovňa v rodnom dome, kamaráti z uni-
verzity, mĺkvi ľudia ani pokojné, jasné mesto. Napriek 
tomu však návrat domov nie je idylický a čitateľom sa 
postupne odhaľujú príčiny protagonistkinho kompli-
kovaného vzťahu s otcom – legendárnym novinárom 
Antóniom Machadom –, jej odchodu do USA a počia-
točnej neochoty spolupracovať na projekte.

Román má teda dve základné línie. Prvou je prí-
prava dokumentu, na ktorom Ana Maria pracuje so 
svojimi bývalými spolužiakmi Margaridou Lotou 
a Miguelom Angelom. V sérii rozhovorov s účastník-
mi revolúcie sa dozvedajú o priebehu a najsilnejších 
momentoch pamätného dňa, ale aj o prežívaní, snoch, 
ideáloch a sklamaniach ľudí, ktorí ho zažili na vlastnej 
koži. Napríklad: „Keď som videl, ako vojsko postupuje 
pozdĺž obchodov a došlo mi, čo sa deje, zabudol som 
na všetko a kričal som: ‚Zoberte aj mňa, ľudia, odtrh-
nite mi hlavu a použite ju namiesto nábojov…‘“ (s. 66) 
Alebo: „V to ráno na Ribeira das Naus môj muž po-
chopil, že všetko smeruje k veľkému víťazstvu, keď sa 
jeden z jeho poručíkov vybral po Rua do Arsenal k pro-
tivníkovi. Ako všetci ostatní držal v ruke bielu vrec-
kovku. Generál ho privítal zauchom a prikázal naňho 
strieľať, ale plukovník, čo mal vykonať rozkaz, odmie-
tol so slovami, že nemôže strieľať na poručíka, ktoré-
ho si hlboko váži.“ (s. 206)

Stretávame sa s  rôznymi formami hrdinstva 
a s odlišným hodnotením významu revolúcie s od-
stupom tridsiatich rokov.

Obojstranná fotografia
Druhou líniou je osobný príbeh Any Marie, ktorá síce 
presviedča samu seba, že sa do Lisabonu vrátila výluč-
ne kvôli projektu, no v priebehu mesiacov nakrúcania 
je nútená čeliť svojmu vzťahu s otcom, spomienkam na 
detstvo a dospievanie a súčasnej realite života jej otca, 
ktorá sa pod oparom starého známeho dymu zmenila 
na nepoznanie. „U môjho otca išlo premýšľanie a faj-
čenie vždy ruka v ruke a odkedy si pamätám, práve 
v tom sivom oblaku sa začínali analýzy a stĺpčeky, 
riadky drobných slov, z ktorých nikto nezbohatol, ale 
podľa Rosie Machadovej objasňovali zmätok vo svete.“ 
(s. 45) Rosie Honoré Machadová je treťou členkou ro-
diny – neprítomnou, ale predsa neustále prítomnou 
manželkou a matkou.
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Ľudia v Lisabone počas 
Klinčekovej revolúcie 
nadšene vyliezli na tanky.



P
ortu

galský rom
án

Obe tieto línie prepája fotografia z  reštaurácie 
s krycím názvom Memories, vyfotená 21. augusta 1975. 
Sú na nej zachytené viaceré osobnosti späté s revolú-
ciou, ale aj s rodinou Machadových. Ana Maria po-
znala týchto ľudí ešte v detstve, ked navštevovali jej 
rodičov a hrávali sa s ňou. Zarámovaná fotka sa roky 
vynímala u otca v pracovni a na jej zadnej strane figu-
rujú prezývky zúčastnených, napísané rukou jej mat-
ky. Ana Maria sa rozhodne vystavať dokument práve 
okolo tejto snímky a  berie ju so sebou na stretnu-
tia s ľuďmi, ktorí sa skrývajú pod prezývkami ako El 
Campeador, Salamida, major Umbela či Bronzový 
dôstojník. Postupne sa odhaľuje, že deň zvečnený na 
fotografii bol dôležitý jednak z historického, jednak 
z osobného hľadiska.

Akčné rozhovory s pamätníkmi
Lídii Jorge sa darí takmer nemožné: vyhnúť sa pri ta-
kejto historicky a emočne silne zaťaženej téme senti-
mentu a pátosu. Vytvára potrebný odstup viacerými 
spôsobmi súčasne. Jedným z nich je výber personál-
nej rozprávačky v podobe fiktívnej reportérky Any 
Marie (ktorou nie je autorka sama, napriek tomu, že 
sa Lídia Jorge osobne zhovárala s viacerými skutoč-
nými účastníkmi revolúcie) a s tým súvisiaca voľba 
fikcie namiesto dokumentárneho žánru alebo knihy 
rozhovorov. Ďalšou účinnou metódou je, že hlavnú 
dejovú linku predstavuje nakrúcanie dokumentu, a jej 
súčasťou je tematizovanie a zdôrazňovanie samotného 
procesu nakrúcania, a to aj počas rozhovorov s účast-
níkmi revolúcie. Dojímavé spomienky majora Umbelu 
na význam starého otca v jeho živote napríklad preruší 
komentár rozprávačky: „Pokiaľ ide o Margaridu Lotu, 

mala síce na kolenách otvorenú osnovu s otázkami, 
ale nedokázala odolať pokušeniu ponoriť sa hlbšie 
do dlhého generálovho životopisu a nepostupovala 
určeným smerom. (…) Vyhlásila som: ‚Pán generál, 
prejdime k veci, vráťme sa k tej noci, keď ste obsadili 
rádio Clube. Moja kolegyňa by sa rada dozvedela, ako 
sa vám podarilo ukryť pištole pred zrakmi zamest-
nancov, okolo ktorých ste prechádzali na chodbách.‘“ 
(s. 126 – 127)

Nezanedbateľný je aj autorkin zmysel pre iróniu 
a absurditu, ktorý výstižne ilustruje scéna s El Cam-
peadorom na koni. Reportéri sa pokúšajú vtesnať do 
jeho nabitého programu a výsledok je takýto: „Marga-
rida odhodila bundu na piesok a utekala za jazdcom, 
kartón s nápisom CBS vysoko nad hlavou a zakriča-
la ešte hlasnejšie: ‚Prosím vás, nemusíte prerušovať 
tréning, porozprávate sa s nami zo sedla, zaberie to 
nanajvýš päť minút.‘ (…) Museli sme postupovať rých-
lo. Margarida Lota zakričala: ‚Aká chvíľa z toho dňa 
v sedemdesiatom štvrtom sa vám najväčšmi vryla do 
pamäti? A povedzte nám, prosím, aj prečo.‘ Jazdec od-
povedal, akoby ju ani nepočul: ‚Trénujem na tomto 
koni, lebo zajtra sa začína nakrúcanie Hrdinu mora 
a predsavzal som si, že tá scéna sa musí vydariť rov-
nako ako moje činy v tú pamätnú noc pred tridsiati-
mi rokmi.‘“ (s. 185 – 186)

Pohľad narodených po 74. roku
Autorkiným cieľom však nie je zosmiešňovať hrdinov. 
Jej román je implicitnou reflexiou o podstate hrdinstva 
a odvahy, o ľudskej túžbe po ideáloch a utópii či o rela-
tívnosti pojmu sloboda. Prostredníctvom účastníkov 
revolúcie, ktorí kedysi – na zdanlivo krátku chvíľu – 
konali v mene veľkých ideálov a stali sa súčasťou nie-
čoho ozajstného a vzácneho, ukazuje aj to, aké „ťažké 
je žiť ďalej, keď človek zažije niečo také krásne“. (s. 208) 
Mnohí hrdinovia revolúcie ostávajú uväznení v tom 
aprílovom dni roku 1974, často sklamaní z toho, čo 
nasledovalo neskôr, aj z osobných krívd, ktoré utrpeli 
za demokracie.

Istou slabinou románu – z môjho pohľadu však tou 
jedinou – je snaha autorky pristúpiť k dejinám z pozí-
cie mladej generácie, ktorá sa narodila až po sedem-
desiatom štvrtom.

Spisovateľkin úmysel, na ktorom by samo osebe 
nebolo nič zlé, však miestami presvitá a mierne narú-
ša vieryhodnosť a prirodzenosť konania postáv. Mladí 
reportéri sa napríklad, najmä spočiatku, smejú v ne-
vhodných chvíľach, neuvedomujú si význam niekto-
rých momentov a Margarida Lota a Miguel Angelo 
dokonca pred začatím práce na projekte ani nepo-
znali mená a osudy známejších predstaviteľov revo-
lúcie. Do istej miery je to pochopiteľné a prijateľné, 
ale miestami to už pôsobí prehnane. Tu sa však moja 
kritika končí. Nadšenie, s ktorým sa Margarida Lota 
vrhne do skúmania archívnych materiálov a ktoré po-
ciťuje pri rozhovoroch so svojimi novými hrdinami, je 
stvárnené vzhľadom na jej živú a empatickú povahu 
uveriteľné, aj keď značne úsmevne.

Hoci nezvyknem vyhľadávať romány venujúce sa 
konkrétnym historickým udalostiam, po Nezabudnu-
teľných som siahla s veľkou zvedavosťou a očakáva-
niami. Čítanie tejto knihy bolo pre mňa mimoriadne 
netradičným, mnohovrstvovým a emočne silným zá-
žitkom. 

Lídia Jorge: 
Nezabudnuteľní
Preklad: Silvia 
Slaničková
Bratislava: Portugalský 
inštitút, 2021
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Článok z denníka Jornal 
de Notícias zo dňa 
25. apríla 1974 
informujúci o tom, že 
od tretej hodiny 
popoludní sú v uliciach 
Lisabonu tanky.
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Paweł Piotr Smoleński: 
Šče ne vmerla i ne vmre – 
Rozhovor s Jurijom 
Andruchovyčom
Preklad: Slavomír Bachura
Žilina: Absynt, 2015
Dotlač knihy, ktorá je 
sprostredkovaním živelného 
vášnivého rozhovoru poľské-
ho novinára a spisovateľa 
s ukrajinským básnikom, 
prozaikom a hudobníkom 
Jurijom Andruchovyčom 
v období, keď spolu s tisícka-
mi ľudí protestoval na 
Námestí nezávislosti v Kyjeve.

Michail Zygar: 
Všetci mocní Kremľa
Preklad: Silvia Šalatová
Žilina: Absynt, 2016
Dotlač knihy ruského noviná-
ra, v ktorej na základe infor-
mácií z prvej ruky komponuje 
obraz premeny ruskej 
spoločnosti, ale aj samotného 
Putina v období jeho vlády. 
Ako sa z niekdajšieho refor-
mátora stal nepriateľ Západu 
a majster propagandy? 
Kniha neponúka univerzálne 
odpovede, ale môže pomôcť 
pri orientácii v spletitých 
labyrintoch politiky súčasné-
ho Ruska.

Silvia Avallone: Priateľstvo
Preklad: Ivana Dobrakovová
Bratislava: Inaque, 2022
Román talianskej autorky 
s príbehom sesterského vzťa-
hu dvoch mladých dievčat, 
ktoré spolu vyrastali, ale osud 
im určil veľmi odlišné cesty.

Ester Weissová -Fekete: Muž
Bratislava: Artforum, 2022
Beletristický debut slovenskej 
autorky a prekladateľky, 
ktorý vychádza pod pseudo-
nymom. Autorka rozpráva 
o vzťahoch medzi ženami 
a mužmi rôznych generácií 
vnútri rodiny i mimo nej.

Jon Klassen: Chcem späť 
svoj klobúk
Preklad: Tomáš Hučko
Bratislava: Brak, 2022
Ilustrovaná kniha pre deti 
kanadského spisovateľa 
a ilustrátora prináša príbeh 
so šibalskou pointou 
o medveďovi, ktorému sa 
stratil klobúk.

Boris Pilňak: Stroje a vlky
Preklad: Ivana Kupková
Bratislava: Európa, 2022
Román prozaika rusko‑ 

‑nemeckého pôvodu z roku 
1925 o porevolučnej realite 
v sovietskom Rusku. Autor 
(vlastným menom Boris 
Vogau) bol neskôr obvinený 
z trockizmu a popravený.

Jana Truhlářová: Dlhá cesta 
k porozumeniu
Bratislava: Veda, 2021
Monografia sa zameriava na 
komplikovanú slovenskú 
recepciu troch francúzskych 
spisovateľov 19. storočia: 
Gustava Flauberta, Émila Zolu 
a Guy de Maupassanta.

Viliam Klimáček: 
9 hier o slobode
Bratislava: 
Divadelný ústav, 2022
Výber deviatich hier 
zakladateľa divadla GUnaGU 
je doplnený jeho esejou 
a štúdiou Juraja Šebestu 
o politickej dráme.

Judith Vanistendael: 
Ako Dávid prišiel o hlas
Preklad: Annamária 
Gálová Vrbová
Bratislava: Brak, 2022
Grafický román flámskej 
autorky a ilustrátorky 
s citlivým príbehom o rodine, 
smrti a chorobe.

Christy Lefteri: Spev vtákov
Preklad: Simona Klimková
Bratislava: Tatran, 2022
Román, v ktorom sa prelína 
téma rasy a spoločenskej 
triedy, je inšpirovaný 
skutočnými prípadmi zmiz-
nutia pomocníčok 
v domácnosti na Cypre.

Timothée de Fombelle: Vango. 
Medzi nebom a zemou
Preklad: Monika Jurovčáková
Bratislava: Monokel, 2022
Kniha francúzskeho autora 
ponúka deťom dobrodružnú 
výpravu naprieč kontinentmi 
z čias, keď moria križovali 
parníky a nebo vzducholode.
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Rachel Cusk: Tranzit
Preklad: Kamila Laudová
Bratislava: Inaque, 2022
Druhý diel trilógie britskej 
autorky prináša úvahy 
o detstve, utrpení, morálnych 
problémoch osobnej 
zodpovednosti a záhadnom 
spôsobe, akým sa meníme.

Leonid Andrejev: Diablov 
denník a iné novely
Preklad: Ján Štrasser
Bratislava: Slovart, 2022
Výber z prozaickej tvorby 
významného ruského spiso-
vateľa konca 19. storočia 
a prvých dvoch dekád 20. sto-
ročia. Kniha obsahuje päť 
noviel vrátane novely Diablov 
denník, ktorá v slovenskom 
preklade vychádza prvý raz, 
a dnes už klasického diela 
Príbeh o siedmich obesených. 
Výber dopĺňajú Tma, Judáš 
Iškariotský a Gubernátor.

Z n
ových

 kn
íh

Tomáš Forró: Donbas. 
Svadobný apartmán 
v hoteli Vojna
Bratislava: N Press, 2019
Dotlač reportážnej knihy 
slovenského reportéra odha-
ľuje, prečo a za akých okol-
ností vznikol konflikt, ktorý 
v súčasnosti eskaloval do 
vojny. Autor si získal dôveru 
ľudí, ktorí ho vzali do zákopov 
aj do bytov, kde s nimi preží-
val bombardovanie. Upozor-
ňuje aj na hybridnú vojnu, 
ako aj na to, kto mal záujem 
udržiavať napätie.

Mia Couto, José Eduardo 
Agualusa: Terorista elegán 
a iné príbehy
Preklad: Zuzana Greksáková
Bratislava: Portugalský 
inštitút, 2022
Tri príbehy dvoch portugal-
sky píšucich autorov 
žijúcich na rôznych miestach.

Kristin Hannah: Slávik
Preklad: Eva Budjačová
Bratislava: Lindeni, 2022
Román americkej autorky, 
v ktorom zblízka skúma život, 
lásku a hrôzy vojny, ako 
aj spôsob, akým ľudia dokážu 
reagovať na nepredstaviteľné 
životné situácie.

Gad Saad: Parazitická myseľ
Preklad: Štefan Kočiš
Bratislava: Ikar, 2022
Kniha kanadského psycholó-
ga je príručkou kritického 
myslenia, analyzuje vytvára-
nie a šírenie nebezpečných 
myšlienok a ponúka spôsob, 
ako sa im brániť.

Jana B. Wild: Hej na západ – 
Geografie slovenských 
Shakespearov
Bratislava: Európa, 2022
Tri teatrologické štúdie 
uvedenia Shakespeara 
v slovenskom divadle: jedno 
zabudnuté, druhé 

„kultové“, tretie neznáme.

Timothy Snyder: 
Cesta do neslobody
Preklad: Igor Slobodník
Bratislava: Premedia, 2018
Dotlač knihy amerického 
historika, ktorá je kronikou 
nástupu autoritárstva od 
Ruska cez Európu po Ameriku. 
Autor odhaľuje hrozby 
pre demokraciu a právny štát.

Martha Gellhorn: 
Päť výletov do pekla
Preklad: Kristína Karabová
Banská Bystrica: 
Literárna bašta, 2022
Spomienky vojnovej reportér-
ky, ktoré zaujmú vykreslením 
situácií, miest či charakterov, 
ale aj ironickým nadhľadom.

Ján Púček, Jana 
H. Hoffstädter: Veronika 
z paneláku ide dobyť svet
Bratislava: 
E. J. Publishing, 2022
Knižka pre deti inšpirovaná 
príbehom lyžiarky Veroniky 
Velez ‑Zuzulovej.

Miloslav Szabó: 
Kráska a zvrhlík
Bratislava: N Press, 2022
Kniha slovenského historika 
a germanistu, v ktorej skúma 
nielen to, ako sa rasizmus 
prejavuje v textoch literár-
nych klasikov, ale hľadá 
aj pôvod týchto stereotypov.
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Dialóg v „bezčasí“
Maroš Krajňak: Už iba prítomnosť 
Bratislava: OZ Vlna / Drewo a srd, 2021

„Vyskladaj príbeh s viacerými postavami. 
Catalina, ja, môj kamarát Američan – 
genealóg, dlžník celkom slušnej sumy 
peňazí, opakovane sľubujúci, že  
objasní vraždu môjho pradeda za morom.  
Potom istá žena Catalina porozpráva 
o starcovi žijúcom v presvedčení, že si 
zabudol výherný lotériový tiket v kiosku. 
Ďalej krásavica z druhej strany Sloven-
ska, s ktorou sa tam neplánovane stret-
nem a ona mi povie, ako sa iný neznámy  
starec rozhodol prepíliť pravoslávne 
chrámové kríže, a keď to spravil, na vežu 
denne prilietal havran a ďobal do nej, 
a keď starec umrel, ďobal do kríža na 
jeho hrobe.“ (s. 101 – 102) Citovaný náčrt 
kľúčovej príbehovej línie predstavuje 
alúziu autorského zadania aj synopsu, 
od ktorej sa dá odraziť pri snahe uvažo-
vať o možnostiach čítania prózy Maroša 
Krajňaka Už iba prítomnosť. Autor do 
nej vkladá zdanlivo autonómne postavy, 
témy, nezávisle sú formované aj priesto-
rové kulisy. Ústrednými protagonistami 
sú manželia Martin a Catalina, ktorí  
väčšinu času venujú dialogickým fabulá-
ciám a kombináciám možnej reality. 
Pohrávajú sa s domnienkami a s predsta-
vami skutočnosti. Prostredníctvom 
dopredu navrhnutého verbálneho aktu 
navrhujú jej alternatívy, ktoré sa dajú 
chápať aj ako snaha hovoriacich ovplyv-
niť vlastnú históriu či dedičstvo. Dotýka-
jú sa vzájomných vzťahov a odhaľujú 
ich súvislosti, vďaka čomu sa v texte pre-
pojí legenda o dedinskom predvádzaní 
opice, zvláštny americký genealóg a jeho 
rukopis, provokatívna výstava HOW NO?,  
nájdená záhadná kosť, vražda pradeda či 
úradníčka katastra s jej dcérou. Celé  
rozprávanie je do istej miery postavené 
na striedaní rozprávačských polôh:  
opisné, fabulatívne alebo úvahové. Ďal-
ším špecifikom prózy je prítomnosť  
akéhosi pomedzia medzi minulosťou, 
prítomnosťou a budúcnosťou. Lomy 
medzi nimi sú väčšinou náhle. Momenty 
rozprávačského pokoja striedajú neraz 
prudšie scény, v ktorých si postavy 
vymieňajú niekoľko replík. Rozprávanie 
rozvíja dve paralelné polohy: v prvej  
nájdeme stopy rozprávačského fataliz-
mu, v druhej odhaľujeme rozprávačský  
relativizmus. Vrstvený dialóg medzi 
Martinom a Catalinou, pracujúci s alter-
natívami skutočnosti, akoby oberal text 
o pevné základy, dokonca by sa mohlo 
zdať, že samotné rozprávanie nepreberá 
zodpovednosť za dej a postavy. Na strane 
druhej exponovaná neistota sa môže 
meniť na istotu.

Takou je zdôrazňovanie prítomnosti, 
čo dokumentuje aj samotný titul knihy. 
Prostredníctvom autorského konceptu 
sa odkrýva presvedčenie, že v nej lepšie 
než v minulosti možno rozprestrieť  
akýsi okamih, v ktorom prestáva byť 
podstatné, čo bolo, je a bude. Filozofic-
kejšia reflexia tak podlieha zdanlivej 
ľahostajnosti voči samotnému času. 
To, čo sa v danej chvíli odohráva, je zjed-
notením času, no rovnako aj vykoľaje-
ním sa s lineárneho. Niekde tu sa začína 
hra s čitateľom. Ponúka sa mu simultán-
nosť, ktorú prítomný čas navodzuje 
a zároveň rozrušuje súdržnosť deja.  
Zmenou minulosti na prítomnosť autor 
vysiela určitý signál, že sa začne diať 
niečo dôležité. Dochádza k spomaleniu 
deja a zdôrazneniu toho, čo sa odohráva 
práve teraz. Rozpráva sa tu o niečom, 
čo si vyžaduje odstup, čo sa však  
paradoxne prostredníctvom aktuálne  
prítomného pohľadu asi nedá. 

„Ľahostajnosť“ k času by sa dala priradiť 
k pokusom odpútania sa mimo dosah 
času, čo znamená snahu prenikať nie-
kam za banálnu skúsenosť, do oblasti na 
hranici medzi poznaním a nevedomos-
ťou, kde by samotné rozprávanie dokáza-
lo „fingovať“ stav medzi životom 
a smrťou. Očakávaným výsledkom by 
mohlo byť autorské relativizovanie sub-
tílnejšieho delenia na minulosť, prítom-
nosť a budúcnosť, takáto časová 
stratifikácia by sa stala nepodstatnou. 
Relatívna sa môže zdať aj samotná orga-
nizácia prózy. Na prvý pohľad sa pred 
čitateľom odhaľuje prozaikova rozšaf-
nosť a rozprávačský apetít. Krajňák sa 
často necháva vlastným rozprávaním 

„uniesť“, podlieha rozličným detailom, 
epizódam, rozhovorom. Vlastné rozprá-
vanie môže v akomkoľvek okamihu 
zastaviť, pričom neskrýva istotu, že ono 
samé sa dokáže znovu rozbehnúť.  
Táto naratívna energia je schopná stierať 
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Ústrednými protagonistami Krajňakovej najnovšej prózy sú manželia Martin a Catalina,  
ktorí väčšinu času venujú dialogickým fabuláciám a kombináciám možnej reality.
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Jednota konkrétneho 
a abstraktného
Monika Zumríková Kekeliaková:  
Poézia Paľa Olivu 
Levoča: Modrý Peter, 2021

Monika Zumríková Kekeliaková sa Pav-
lovi Ušákovi (1914 – 1941) venuje dlhodo-
bejšie v podobe textov v časopisoch 
a zborníkoch, ale ako uvádza, „Dosiaľ nie 
je dielo tohto básnika dostatočne pre-
svetlené nielen z poetologických, ale ani 
z literárnohistorických a umeleckých 
aspektov.“ (s. 7) Jej kniha Poézia Paľa 
Olivu sa o to úspešne pokúsila, čo potvr-
dili v recenzentských posudkoch Ján 
Zambor, Andrea Bokníková a Igor 
Hochel. Monika Zumríková Kekeliaková 
sa už dlhšie obdobie zaoberá aj niektorý-
mi inými básnikmi 20. a 21. storočia  
nielen slovenskej, ale aj českej a francúz-
skej poézie, čo využila ako presahy 
a argumentáciu na charakteristiku času 
a tvorby Pavla Ušáka. A ako sa vyjadril 
Ján Zambor, jej erudovaný výskum pred-
stavuje jednotu interpretácie a poetiky.
Kniha Poézia Paľa Olivu obsahuje tri 
tematické oblasti výskumu jedného 
z predstaviteľov slovenskej katolíckej 
moderny. Prvej časti dala autorka názov 
Kritická recepcia poézie Paľa Olivu 
a pokladá ju za východiskovú pre publi-
káciu, lebo na jej základe sa vytvára 

„predstava o básnikovej tvorivej metóde“ 
a o „dobových i novodobých vývinových 
kontextoch a súvislostiach“. (s. 15) Zistila, 
že estetická účinnosť Olivovej poézie sa 
v jednotlivých vývinových obdobiach 
literatúry menila. Súviselo to osobitne so 
vzťahom konkrétne – abstraktné v jeho 
poézii. Za hodnoty Olivovej poézie 
v 30. a 40. rokoch minulého storočia sa 
osobitne pokladali časti transcendentné, 
ale aj otázka jednoty kňaza a básnika, 
modlitby a poézie a celkovo básnikov 
vzťah k Bohu. No už v 90. rokoch sa zdô-
razňovala konkrétnosť v jeho poézii – 
vzťah k ľuďom, témy sociálne a ľúbostná 
lyrika. Dá sa však povedať, že takmer 
všetci kritici a historici, ktorí sa doteraz 
Olivovou poéziou zaoberali (a nie je  
ich málo), inklinovali pri posudzovaní 
k jednote konkrétneho a abstraktného,  
estetického a duchovného. „Ak dobová 
kritika v 30. a 40. rokoch […] a novodobá 
kritika v 90. rokoch docenila Olivovu 
poéziu a hodnotila ju výsostne afirmatív-
ne, v období rokov 1948 – 1989 literárna 
veda a kritika Olivu nedocenila, a to 
v dôsledku zmenenej spoločenskej štruk-
túry, ktorá mala vplyv na vtedajšiu 
literárnu normu motivovanú ideologicky, 
t. j. mimoliterárne.“ (72)
Druhá kompozičná časť knihy – Torzá 
snov a vidín v poézii „chlapca z hmlovín“ 
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rozdiely medzi dôveryhodnosťou a nedô-
veryhodnosťou. Prozaikov rozprávač 
je tak trochu eskamotér prehľadávajúci 
skryté a málo prebádané medzery  
skutočnosti, čo sa premieta aj do replík 
protagonistov: „Čo ak je Wade poslom 
z pravej reality a prenikol do nášho mat-
rixu? Čo ak sa s nami zahráva cez akési 
sociálne experimenty, keď nám vo svo-
jom texte podsúva fragmenty naozajst-
nej alebo vyššej skutočnosti? (s. 109) 
Aj z v tomto úryvku môžeme čítať autor-
ský zámer, či presnejšie hru s nezáväz-
ným a občas aj trochu zábavným 
prenikaním do zákonitostí priestoru 
a sveta, kde vládnu modifikované záko-
nitosti. Pri zvýraznení tejto roviny  
pôsobí próza trochu umelo, čo však nie 
je problém, ak sa čitateľ rozhodne prijať 
pravidlá od tvorcu. V tejto súvislosti 
by však mohlo prekážať isté rozprávač-
ské dekoratérstvo, ktoré je schopné držať 
čitateľskú pozornosť iba na povrchu, 
čo by bola v prípade tejto knihy trochu 
škoda, keďže ona sama nechce byť 
povrchnou kategorickou proklámaciou 
úvah o neistotách sveta.
Organizácia prózy má však pre istotu 
aj druhú stránku, ktorá sa výraznejšie 
ukáže až pri záverečných epizódach. 
Do popredia sa totiž dostávajú aj ďalšie 
štruktúrne elementy, ktoré dodávajú 
textu prvok explicitnejšej súhry. Krajňa-
kovu knihu tak môžeme čítať aj ako  
stavebnicu, kde všetko do seba postupne 
zapadne. Autorské eskamotérstvo  
a konštruktérstvo tvorí dve roviny roz-
právania. Obe polohy však podliehajú 
rovnakej rozdrobenosti prózy a jej sme-
rovaniu k stále novému „tu“ a „teraz“. 
Aj vďaka tomu zažívame ilúziu času, 
ktorá vzniká vo chvíli, keď sme do nej 
ako čitatelia vstúpili. Rozprávanie sa 
totiž často realizuje ako aktuálne pred-
nášaná reč, ktorá nemusí mať pod úpl-
nou kontrolou vedomosť, kde sa skončí, 
čo sa v neposlednom rade pretavuje aj 
do jemne bezcieľneho hľadania Martina 
a Cataliny. Napriek občasnej strate  
kontroly nad vlastným rozprávaním je 
dobré, že autor nie je utáraný a prehnane 
dekoratérsky. Ani jeho evokácie nie sú 
studené. Oceňujem aj to, že všetky  
dôležité scény necháva obrazne dozrieť. 
Legitímnym spôsobom pracuje s neisto-
tami a nechápaním postáv, v tejto súvis-
losti si neuzurpuje nárok na akúkoľvek 
pravdu. Na uzde dokonca  
drží aj zaujatosť vlastným rozprávaním, 
takže nám necháva priestor na „vychut-
návanie si“ prítomného sveta. Krajňak 
vo svojej próze chce rozprávať a výsledok 
tejto snahy napriek zdaniu neuzatvára 
do konštrukcií a kategórií. Preto  
sa dá jeho neistotám aspoň trochu veriť.

 ✒ Karol Csiba

(výraz R. Dilonga, pozn. G. R.) s podtitu-
lom Interpretácia a poetika sna v Olivo-
vej lyrike – je už oproti prvej časti 
analytickejšia, s množstvom citácií z Oli-
vovej poézie, s precíznymi odkazmi 
a vysvetlivkami. Autorka odkrýva a pod-
robne analyzuje základné motívy  
(sen, voda, oblaky) v básnikovej poézii 
a ich smerovanie. Dôkladne porovnáva 
identické alebo podobné motívy v tvorbe 
Olivu, Dilonga a Rimbauda.
Sen, transcendentno, viera a láska sa 
premietajú v Olivovej poézii aj do  

„poetickej hry s vlastnými menami“, čo 
autorka veľmi zaujímavo rozvíja v tretej 
kapitole knihy – Vlastné mená „múz“ 
a svätíc v poézii Paľa Olivu. „Olivovo 
zobrazenie ženy a lásky sa zabstraktňuje 
cez asociácie lásky a sna, lásky a viery“ 
a cez úsilie „zjednocovania básnickej 
a kňazskej poézie“. (171)
O Pavlovi Ušákovi (Paľovi Olivovi a obja-
vilo sa i viacero iných pseudonymov) 
sa v minulosti písalo prijímajúco, indife-
rentne i priam odmietavo alebo sa „strá-
cal“ popri iných predstaviteľoch 
katolíckej moderny. Pritom to bol básnik, 
ktorý vo svojej poézii tvorivo využil  
podnety symbolizmu, poetizmu, dokon-
ca prvky surrealizmu a celá jeho tvorba 
smerovala k spirituálnosti a transcen-
dentnu. Zumríková Kekeliaková touto 
publikáciou vytvorila precízny, hlboký 
a mnohostranný obraz o autorovej  
síce nerozsiahlej, ale dôležitej poézii 
vo vývine našej literatúry s presahmi do 
iných časov a priestorov a s rôznymi 
hodnotiacimi pohľadmi literárnych ved-
cov na jeho tvorbu a život. Monografia 
Moniky Zumríkovej Kekeliakovej Poézia 
Paľa Olivu je obsahovo bohatá, dôležitá, 
odborne erudovaná a invenčná publiká-
cia s dôsledne vypracovanými i rámco-
vými časťami.

 ✒ Gabriela Rakúsová
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e divočiny.“ (s. 12 – 13) O filmoch, výtvar-
ných artefaktoch či literatúre píše autor-
ka pútavo, reálny život, jeho bolesti 
a ťažoby však nedokáže postihnúť tak, 
aby „znel ozajstne, aby som v ňom  
dokázala rozoznať hlas, šialenstvo“. 
(s. 14) O. de Lamberterie proklamatívne  
vyhlasuje zbohom smútku, no ten je  
len kamuflovaný večierkami na bratovu 
počesť, rozhovormi s priateľmi či rodi-
nou alebo starosťou o deti. Presvedčivej-
šie ako pasáže, odsudzujúce poľského 
psychiatra alebo tých, ktorí nepochopili 
bratovu dušu, sú reflexie o tom, do  
akej miery sa dalo niečo pre Alexa urobiť.
O. de Lamberterie, ktorá sa celé roky 
v rozhovoroch pýtala spisovateľov,  
prečo píšu, si musela položiť tú istú otáz-
ku. Hoci si odpovedá ako mnohí iní,  
že „kniha sa píše sama“ (s. 99), jej debut 
potvrdzuje skôr opak – knihu písala 
autorka, ktorej smútok ešte neprebolel.

 ✒ Marta Součková

Rozpoloženie v pokročilom 
štádiu rozpadu
Nina Lykke: V pokročilom štádiu 
Preklad: Zuzana Bátorová Vahančíková 
Bratislava: Tatran, 2021

Nórska spisovateľka Nina Lykke má za 
sebou už niekoľko vydaných titulov, 
slovenskému čitateľstvu sa však predsta-
vuje až teraz knihou V pokročilom  
štádiu, za ktorú získala v roku 2019 nór-
sku literárnu cenu Bregaprisen a ktorá sa 
stala najpredávanejšou knihou roka 
v Nórsku. Tento román nás s uštipačným 
humorom a občas s filozofickou hĺbkou 
prevedie krízou stredného veku a stred-
nej triedy z pohľadu hlavnej postavy Elin. 
Ako vidieť, zaujal nielen kritiku, ale 
i čitateľskú verejnosť, pretože sa v ňom 
nájde asi každý z nás, kto už v živote 
čo ‑to preskákal. Autorka jedinečne opí-
sala sklamanie zo vzťahov a z práce, 
vyhorenie, nudu blahobytu a dostatku, 
nenápadné závislosti, pocity nároku  
(na pozornosť, na lepší život, na drahé 
lekárske vyšetrenia…) a mnohé iné 
aspekty súčasného života.
Elin je všeobecná lekárka, ktorú akosi 
zrádza napohľad pohodlný život strednej 
triedy. Keď sa jej na sociálnych sieťach 
ozve bývalý frajer z mladosti, začne sa jej 
rozpadať dovtedajšia existencia. A pri-
tom ho vôbec nevyhľadala ani naňho 
nemyslela, len mu nechtiac „zamávala“ 
pri prezeraní novej aktivity na mobile 
a potom jej bolo hlúpe neodpísať mu 
na správu, lebo čosi také sa predsa 
nepatrí. „Odjakživa mám akýsi elemen-
tárny pocit, že svetu čosi dlžím, či  
už je to pozornosť, peniaze alebo niečo 

Povolanie: čítať (a písať)
Olivia de Lamberterie: Zbohom, smútok 
Preklad: Ivana Dobrakovová 
Bratislava: Inaque, 2021

Odkedy píšem o knihách, rozmýšľam, do 
akej miery nám dokáže tvorba pomôcť – 
zabudnúť, vypovedať sa, vyrovnať 
sa (s niečím) –, ale aj to, aké slová (a či 
vôbec) majú v literatúre zmysel. Podob-
né úvahy vyvoláva aj debut francúzskej 
kritičky a šéfredaktorky časopisu Elle 
Olivie de Lamberterie Zbohom, smútok, 
čiastočne odkazujúci (aj v texte) na Saga-
novej prózu Dobrý deň, smútok. Autorka 
sa v ňom pokúša verbalizovať svoje 
pocity po bratovej samovražde, respektí-
ve i pomocou písania si Alexa sprítom-
ňuje a umožňuje mu pretrvať nielen  
v jej spomienkach, ale aj prostredníc-
tvom literárnej postavy.
Hoci od smrti Alexa do vydania diela 
(v origináli v r. 2018) uplynuli tri roky, 
O. de Lamberterie sa nepodarilo od nej 
získať odstup. Na jednej strane je silné, 
nedištančné prežívanie „rozprávačky“ 
legitímne a v autenticitných (memoáro-
vých či autobiografických) žánroch  
často aj produktívne, na strane druhej sa 
autorka nevyhla pátosu a sentimentalite, 
ba až klišé: „Neopustil si nás. Postaral si 
sa o to, aby si v našich existenciách zane-
chal takú silnú stopu, ktorá nám zabráni 
padnúť na dno a napokon nás prestúpi. 
Tvoja existencia je nezmazateľná. Nepre-
stal si dýchať, si v nás. Vďaka tvojej  
smrti sme viac živí.“ (s. 185) Ako literárna 
kritička pozná O. de Lamberterie cenu 
slov, no zároveň nedokáže verbalizovať 
svoje pocity bez dopovedania, balastu 
a redundantných rečníckych otázok. 
Každý reaguje na smrť blízkych inak – 
sestra Caroline v texte hovorí potichu, 
matka po tragickej správe „spadne, 
doslova sa zosype, otec ju chytí a odve-
die na pohovku. Zakryje si tvár, nedoká-
že nič vysloviť, preriecť čo i len slovo, 
nikdy som nevidela nikoho takého  
zdrveného bolesťou. Všetci sme zlomení, 
držíme sa navzájom, sme masa ľudí, 
prepletených ramien, stisnutých rúk,  
dotýkajúcich sa líc s chuťou sopľa a soli. 
Žiadne slovo neobstojí. Žiadna útecha. 
Niet čo povedať. Smrť nám zatvorí ústa 
a podlomí nohy.“ (s. 127) Na rozdiel 
od mimotextovej reality však literatúra 
zachycuje aj ticho slovami, tu sa však 
paradoxne o mlčaní hovorí, ba až kričí. 
O. de Lamberterie po presnom opise 
matkinej mimiky a gestiky, po jej zosypa-
ní sa, použije neinvenčné epitetá 
a nefunkčné opakovania, respektíve pri-
veľa rozpráva ešte aj o „zatvorených 
ústach“.
Iným problémom pri modelovaní témy 
samovraždy je pre mňa štylizovanosť, 

neprimeraná v autentickom, bolestnom 
rozpomínaní sa – namiesto zúfalého, 
zmäteného či až neartikulovaného  
hlasu sa tu využívajú lyrické prostriedky  
a rytmizácia, vznikajúca prostredníc-
tvom návratných otázok, „rozprávačke“ 
dokonca znie v ušiach verš od Rimbauda. 
Autorka, zasiahnutá správou o bratovom 
suicidálnom pokuse, najprv uvažuje 
o tom, čo si oblečie a zoberie na cestu, 
čím znižuje „vysoké“ (možnú smrť). 
Neskôr však svoju výpoveď „ornamenta-
lizuje“: „Do akého pekla na zemi sa  
to rútim? Leto ležalo s rozpáraným bru-
chom. (…) Zdvihla sa neviditeľná búrka, 
ktorá zmietne naše pokojné životy.“ 
(s. 34) Od „nízkeho“ (žabiek na nohách, 
neadekvátneho oblečenia či cigariet)  
sa teda nielenže posunie k „vysokému“, 
ale modeluje ho vozvýšeným jazykom. 
Autorka sa vracia do minulosti, no jej 
spomienky na perfekcionizmus, uzavre-
tosť či láskavosť členov rodiny pozname-
nanej genetickými dispozíciami 
vyznievajú plocho, podobne generalizu-
júce sú jej poznámky o vegetariánoch, 
školskom systéme, iných ľuďoch či 
porovnania minulosti a prítomnosti: 

„Uvedomelí oteckovia, tridsaťroční  
adolescenti či zrelé ženy loviace zajači-
kov neexistovali. Deti boli malé a dospelí 
starí.“ (s. 39)
Kniha Zbohom, smútok ma, paradoxne, 
nezasiahla ani emočne vypätou témou, 
ani jej tvarovaním, oslovili ma skôr tie 
časti, v ktorých O. de Lamberterie uvažu-
je o čítaní a písaní, možno preto, že štyli-
zovanosť v nich je motivovaná fiktívnym 
svetom cudzích diel: „Môj život literár-
nej kritičky. Toto zvláštne povolanie 
mi evokuje Lásku na úteku, jediný tro-
chu nepodarený film Françoisa Truffau-
ta, ale aj tak ho mám rada, (…) Čítam tak, 
ako dýcham, mám svoje rituály, začínam 
stranou 66, aby som zistila, či dielo za 
niečo stojí, a potom ho zhltnem. Zbožňu-
jem túto paralelnú existenciu, zintenzív-
nenú realitu. Čítanie je ideálne miesto 
pre ľudí ako ja, pohybujúcich sa medzi 
dvoma svetmi. Medzi šampónom proti 
všiam vo vlasoch mojich detí a Volaním 

34 Knižná Revue



R
ecen

zie

materiálne, a že sa o tom kdesi vedú účty, 
v ktorých som neustále v mínuse.“ (s. 68)
Po tom, ako sa prevalil jej románik,  
býva Elin vo svojej ordinácii na poliklini-
ke. Pomedzi vyšetrenia pacientov sa 
v duchu rozpráva s plastovou kostrou 
Torem, neúprosným partnerom do deba-
ty, a postupne odhaľuje príbeh svojho 
manželstva a nevery.
Pred rokmi sa mladí manželia Elin 
a Aksel, obaja lekári, nasťahovali 
do domčeka vo štvrti, kde na ich strane 
ulice žila slobodomyseľná, tolerantná 
komunita s výhľadom na úhľadné boháč-
ske vily na druhej strane cesty. Viedol sa 
tam veľmi družný život, no susedia ich 
bežne využívali ako prvú pomoc, pričom 
na rozdiel od boháčov odnaproti sa za 
túto nadštandardnú pozornosť nijako 
nerevanšovali. „V priebehu rokov v Gren-
de sme od susedov nikdy nedostali  
žiadnu odmenu za svoje lekárske služby. 
Aksel hovorieval, že nás berú ako akýchsi 
novodobých remeselníkov, a ja som 
zvykla oponovať, že to tak nie je, pretože 
v Grende by sa nikto neodvážil požiadať 
inštalatéra či elektrikára, aby pracovali 
zadarmo.“ (s. 103)
Po rokoch nastúpila rutina, deti vyrástli 
a odišli a v dome ostali sami dvaja: Aksel, 
závislý od športovania a Elin, závislá 
od svojho gigantického pohára vína (pre-
zývaného akvárium). A pritom cez deň 
pacientom v ordinácii radí, ako zdravo 
žiť, vyvážene sa stravovať a správne 
sa hýbať. Ale musí sa nejako vyrovnať aj 
s tým, že pacienti k nej nechodia, aby 
reálne niečo zmenili, chcú len potvrde-
nie toho, že sú alebo nie sú chorí a môžu 
fungovať ako vždy. „Tento typ pacientov 
ma využíva ako bezpečné teplé miesteč-
ko, kde môžu natankovať. Nespravia  
nič pre to, aby svoju situáciu zlepšili. 
Naopak, zdá sa, akoby ich rozhovory so 
mnou povzbudzovali aj naďalej pokračo-
vať v tých istých koľajach. Prídu sem, 
uľavia si a načerpajú odvahu a silu 
pokračovať rovnako ako doteraz.“ (s. 99)
Keď jej do života vpadne Bjørn, prestane 
piť, na čo je patrične hrdá, ale Tore 
jej nezabudne pripomenúť, že len jednu 

z neporiadku, ktorý tam vládne, a je  
presvedčená, že ten chaos v ich domác-
nostiach je odrazom chaosu v ich hla-
vách. Druhým dôvodom, prečo som si ten 
názov článku všimol, bolo to, že som si 
práve kúpil knihu Martina Poliačika 
a Lindy Lančovej Poriadok v hlave s pod-
titulom Kritické myslenie na každý deň.
Myslenie nám môže pripadať ako samo-
zrejmá vlastnosť, ktorá je nám daná. 
Descartes ho stotožnil so samotným 
bytím človeka, no už Kant nás upozornil, 
že na rozum sa musíme dívať kriticky. 
Aj na ten náš. „Kritické myslenie je vnú-
torné nastavenie človeka, vďaka ktorému 
svoju myseľ, vnímanie a komunikáciu 
neustále sleduje a udržuje v strehu.“ 
Takýto postoj si vyžaduje zodpovednosť 
a pokoru, do ktorej sa väčšine ľudí nech-
ce. Keď sa Trumpa ešte ako kandidáta 
na prezidenta opýtali, s akými odborník-
mi sa radí, odpovedal: „Radím sa sám 
so sebou, som číslo jeden, pretože mám 
skvelý mozog.“ Počas pandémie covidu 
potom neváhal navrhnúť, aby si ľudia 
mohli ako prevenciu do tiel vstrekovať 
čistiace prostriedky. Lipneme na vlast-
ných názoroch, ľahko prijmeme mienku 
iných, keď si myslia to isté, čo my, ale 
bránime sa, keď majú iný názor. Postu-
pom našej mysle, keď preferujeme také 
informácie, ktoré potvrdzujú naše posto-
je, sa podrobnejšie zaoberal americký 
bádateľ Daniel Kahneman a nazval ho 
konfirmačným skreslením. Poliačik preň 
navrhuje priamejšie pomenovanie – ego-
centrické skreslenie.
Kontrola nášho myšlienkového postupu 
však nezaručuje, že budeme prijímať 
správne rozhodnutia. Na to potrebujeme 
čo najviac informácií o téme, ktorá je 
predmetom nášho rozhodovania. Prob-
lém dostatku informácií pri dnešnej  
úrovni komunikácie nahrádza problém 
s množstvom informácií a ich 
vyhodnotením.
Masová komunikácia generuje aj masové 
myslenie. Jeden z prvých analytikov 
tohto fenoménu, Marshall McLuhan, 
pomenoval komiks bláznivou predizbou 
televízie a prístup známeho autora 

závislosť vymenila za inú. Keď na jej 
neveru príde Aksel, prekvapivo ho to roz-
čúli natoľko, že sa Elin odsťahuje.  
Manželia neplánovane, v dôsledku priro-
dzeného vývoja, žijú paralelné životy  
bez styčných plôch a bodov, a predsa sa 
zabehaný režim zrúti, keď sa jeden  
z nich rozhodne dopriať si dávno strate-
nú intimitu s niekým iným. Má však 
cenu zachraňovať takéto manželstvo, či 
skôr spolunažívanie spečatené 
papierom?
No Elin opustí aj Bjørn, vrátil sa k man-
želke, ktorá na sociálnych sieťach hojne 
vystavuje svoj napohľad dokonalý život. 

„Poležiačky som civela na všetky tie  
fotografie, zamýšľajúc sa nad tým, aké je 
to bizarné, že v dnešnej dobe sem  
človek môže vojsť a takto zblízka pozoro-
vať druhých, a zároveň som dostala  
chuť byť triezva a zdravá a vybrať sa na 
prechádzku do života, ktorý sa predo 
mnou postupne odhaľoval.“ (s. 72)
S týmto všetkým sa teda Elin musí 
vyrovnať, a tak sa kniha skôr než na dej 
sústredí na jej vnútorné prežívanie,  

„rozpoloženie“ – ako tento stav, typický 
pre národy žijúce pol roka v šere, nazvala 
sama prekladateľka.
Román z lekárskeho prostredia, ako znie 
podtitul knihy, výborne preložila Zuzana 
Bátorová Vahančíková aj v spolupráci 
so zodpovednou redaktorkou Evou Meli-
chárkovou. Odborné termíny a postupy 
konzultovala s lekárom, takže aj „medi-
cínske“ pasáže pôsobia dôveryhodne, 
a vyhrala sa aj s prekladom, či skôr adek-
vátnou voľ bou prísloví, ktoré štedro pou-
žíva matka hlavnej hrdinky. 
V prekladateľkinom podaní spoznávame 
Ninu Lykke ako autorku, ktorá s veľkým 
pochopením opísala nielen vnútorný 
svet rozprávačky, ale aj svet frustrova-
ných lekárov a lekárok, ktorý my ako 
pacienti vnímame len z druhej strany.
Nemožno opomenúť ani obálku, ktorú 
navrhol Peter Zentko. Svojou decentnos-
ťou azda trochu zapadne v záplave  
iných titulov na pultoch, no práve touto 
decentnosťou a jemným humorom ilu-
strácie dokonale vystihuje náladu knihy.

 ✒ Lucia Halová

Poriadok doma, poriadok 
v hlave
Martin Poliačik, Linda Lančová: 
Poriadok v hlave. Kritické myslenie 
na každý deň 
Bratislava: N Press, 2022

Tento titulok v jednom dámskom maga-
zíne ma zaujal z dvoch dôvodov. Mám 
známu, ktorá z každej návštevy v bytoch 
svojich dospelých detí odíde zhrozená 
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s ich narodením či výberom mena. 
Osudy popretkávané množstvom zaují-
mavostí a prekvapivých informácií 
predstavujú konkrétnu dobovú mentali-
tu s pozoruhodným pohľadom na celko-
vý vývoj rodičovstva a vzťahu rodičov 
k deťom v priebehu rôznych historických 
období. Vďaka poznaniu rodičov tak táto 
prelomová kniha prináša možno trochu 
odlišnú optiku vnímania vybraných zná-
mych ľudí histórie.
Jediné „mínusové body“ by sa dali prira-
diť za úplnú absenciu obrazovej doku-
mentácie. Výnimkou je len obálka knihy, 
ktorú zdobí reprodukcia obrazu rakúske-
ho maliara Johanna Nepomuka della 
Croce Mozartova rodina s výjavom mla-
dého Mozarta, jeho sestry a otca, v poza-
dí s portrétom zosnulej matky. Čitatelia 
tohto druhu literatúry by určite privítali 
fotografie, dobové kresby či litografie 
aspoň vybraného okruhu rodičov  
slávnych. Vydavateľstvo Marenčin PT 
však opäť potešilo knižkou populárno‑
‑náučného charakteru s príťažlivou 
tematikou, po ktorej siahnu nielen nad-
šenci histórie, ale aj milovníci kuriozít.

 ✒ Miroslava Bilačičová

Množstvo príbehov 
v nešikovnej vločke
Louise Nealon: Snehová vločka 
Preklad: Marína Gálisová 
Bratislava: Lindeni, 2022

Debutový román Louise Nealon Sneho-
vá vločka je príbehom o komplikova-
ných rodinných vzťahoch, mentálnom 
zdraví, ktoré je stále v spoločnosti  
tabu, a o zložitom procese dospievania. 
V zahraničných recenziách autorku  
často prirovnávajú ku Colmovi Tóibínovi, 
s ktorým ju spája najmä ukotvenie  
príbehov v Írsku, a ešte častejšie k Sally  
Rooney. Prirovnanie k Rooney nie je 
náhodné, autorky spracúvajú podobné 
témy, no každá svojím vlastným 

komiksového seriálu Al Cappa prirovnal 
k prístupu spisovateľa Stendhala.
Stendhal sa vyjadril: Jednoducho svoje 
postavy zahrniem dôsledkami ich  
hlúposti a potom ich vybavím mozgom,  
aby mohli trpieť. Al Cappova formula 
bola: Jednoducho svoje postavy zahr-
niem dôsledkami ich hlúposti a potom 
im odoberiem mozog, aby boli bezmocní. 
Bezmocná neschopnosť postáv jeho 
komiksov je všeobecnou paradigmou 
ľudskej situácie.
Dnes je televízia a internet hlavným 
zdrojom informácií. Keď sa oháňame 
právom na vlastný názor, mali by sme si 
dávať pozor, na základe čoho sme si ho 
vytvorili. Poliačik upozorňuje, že zdravý 
sedliacky rozum, opierajúci sa o vlastnú 
skúsenosť a intuíciu, už na terajší infor-
mačný pretlak nestačí, potrebujeme 
myslieť kriticky. Spomínaný Kahneman 
tieto dve podoby uvažovania vidí ako 
rýchle a pomalé myslenie alebo Systém 1 
a Systém 2. Systém 1, založený na asocia-
tívnej pamäti, myslí intuitívne a použí-
vame ho, keď sa potrebujeme rozhodnúť 
rýchlo, na čo sa pomalý Systém 2, opiera-
júci sa o analýzu a štatistiku, nehodí. 
Výhodou systému 1 je, že nešetrí len čas, 
ale aj energiu, ktorá je potrebná na 
zachovanie života, zodpovedá princípu 
biotickej efektívnosti, preto sa mozog 
správa ekonomicky, myslí čo najefektív-
nejšie, hoci s chybami, aby spotreboval 
čo najmenej energie. Systém 1 beží auto-
maticky a Systém 2 je bežne v šetriacom 
režime, Systém 1 priebežne vytvára pod-
nety pre Systém 2: dojmy, intuície,  
zámery a pocity. Ak ich Systém 2 schváli, 
dojmy a intuície sa premenia na presved-
čenia a z impulzov sa stanú vedomé 
úkony. Deľ ba práce medzi Systémom 1 
a Systémom 2 je vysoko efektívna:  
minimalizuje úsilie a optimalizuje  
výkon. Kahneman to opísal na 528 stra-
nách a za svoju prácu v tejto oblasti zís-
kal Nobelovu cenu za ekonómiu. Poliačik 
tak vysoko nemieri, jeho práca má len 
140 strán, ale prináša užitočné informá-
cie nielen o tom, ako si organizovať  
myslenie, ale aj ako viesť rozhovor, ako 
argumentovať a komunikovať. Práve  
pre lepšiu komunikáciu s čitateľom má 
kniha ľahší tón, nechýba jej ani humor 
a zaslúži si, aby si ju prečítalo čo najviac 
ľudí. Možno ich nebude toľko, ako ich 
má slávna „upratovačka“ Marie Kondo, 
ktorej bol venovaný spomínaný článok 
o poriadku doma, ale bolo by dobre,  
keby niektorí z nich, keď si upracú byt,  
dostali chuť urobiť si poriadok aj v hlave.

 ✒ František Hruška

Priania rodičov slávnych
Martin Furmanik: Rodičia slávnych 
Bratislava: Marenčin PT, 2021

Kto by nepoznal slávnych ľudí histórie 
ako boli Alexander Veľký, Jana z Arku, 
Charles Darwin, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Charlie Chaplin či Michael 
Jackson? Málokto však pozná ich rodičov.
To, že Cézarov otec zomrel pravdepodob-
ne na infarkt, aj skutočnosť, že hlavné 
mesto Dominikánskej republiky Santo 
Domingo je pomenované po otcovi  
Krištofa Kolumba, vie asi len zopár z nás. 
Mnohých neprekvapí, že otec Leonarda 
da Vinci bol vážený florentský notár 
a jeden z najvýnimočnejších géniov 
v dejinách ľudstva bol jeho nemanžel-
ským synom. Je všeobecne známe, 
že najväčší zločinec všetkých čias, Adolf 
Hitler, nadovšetko miloval svoju dobro-
srdečnú matku, ale to, že jeho rodičia 
boli pomerne blízki príbuzní a museli si 
vymôcť povolenie sobáša až z Ríma,  
už patrí medzi menej známe skutočnosti.
Do akých rodín sa narodili títo významní 
ľudia? Ovplyvnilo ich ďalší život to, ako 
prežili detstvo? Ako rodičia, prirodzene 
najbližší „sprievodcovia“ životom, 
zasiahli do formovania životných ciest 
svojich slávnych detí?
Na tieto otázky sa snaží odpovedať kniha 
historika Martina Furmanika Rodičia 
slávnych. Autor vyše stovky odborných 
štúdií i popularizačných článkov na 
tému histórie odhaľuje nepoznané osudy 
rodičov slávnych postáv svetových  
dejín. Výberom tridsiatich najznámej-
ších osobností histórie sa pokúsil zistiť, 
aký mali na nich vplyv ich rodičia. 
Cez sociálne prostredia, v ktorých žili, 
samotné povahy a spôsoby výchovy  
detí preniká do historicky prehliadaných 
rodinných zákutí. Aj keď sú osobnosti 
so svojimi rodičmi v knihe usporiadané 
chronologicky, knihu nemusíte čítať 
zaradom. Môžete si nezávisle vybrať 
práve tú osobnosť, ktorá vás zaujíma.
Kapitoly majú podobné členenie: domi-
nantný priestor je venovaný otcovi 
a matke slávneho „dieťaťa“, nasleduje 
časť, ktorá sa zaoberá detstvom osobnos-
ti, kde autor predkladá aj menej známe 
súvislosti, a záver patrí stručnému  
zhrnutiu dospelého života. Je nepre-
hliadnuteľné, že o niektorých rodičoch 
slávnych sa dochovalo pomerne málo 
informácií, dokonca sú aj takí, o ktorých 
dodnes nie sú spoľahlivo doložené údaje. 
Boli to úplne obyčajní ľudia, niektorí 
však patrili medzi známe postavy dejín.
Kniha preniká do nesplnených prianí 
a ctižiadostivosti rodičov, ktoré prenášali 
na svoje deti. Prostredníctvom málo  
známych faktov mapuje vplyv aj iných 
členov rodiny a ponúka legendy spojené 
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autorským štýlom. Podobne ako román 
Normálni ľudia, aj Snehová vločka zazna-
menala vo svete prekvapivý úspech,  
predaj práv za vysoké sumy a očakávanú 
televíznu adaptáciu.
Osemnásťročná Debbie žila od malička 
na mliečnej farme blízko Dublinu. Jej 
najbližším človekom je strýko Billy, ktorý 
žije v karavane a má problém s alkoho-
lom. Debbiena matka Maeve je výstredná  
žena, posadnutá svojimi snami, s nediag-
nostikovanou psychickou chorobou. 
Život Debbie sa mení, keď ju príjmu na 
prestížnu Trinity College v Dubline, 
aby študovala anglický jazyk. Spoznáva 
tam svetaznalú a sebavedomú Xanthe, 
svoju prvú skutočnú priateľku. Obe by 
mali byť vernými reprezentantkami 
generácie snehových vločiek, ktorá je 
charakterizovaná ako precitlivená, emo-
cionálne labilná a presvedčená o vlastnej 
jedinečnosti. Najväčšou slabosťou knihy 
je práve nedôsledné spracovanie množ-
stva dejových liniek a drobných príbehov, 
ktoré autorka rozohráva. V prvých  
kapitolách spoznávame matku Maeve,  
ktorá neustále spí a snívajú sa jej živé sny, 
a keď nespí, venuje sa čudesným  
rituálom. „Pozriem z kuchynského okna 
a v záhrade za domom uvidím svoju 
matku, nahá ako prst tancuje v žihľavo-
vej húštine.“ (s. 35) Prostredníctvom 
týchto magických pasáží by sme si mali 
postavu obľúbiť, podobne ako Debbiena 
kamoška Xanthe v neskorších kapito-
lách, na čitateľa však pôsobia silene 
a neuveriteľne. Maeve má mladého part-
nera Jamesa, ktorý pracuje na farme, 
vykreslený je ako praktický jednoduchý 
chlapec, preto nie je vôbec jasné,  
prečo žije s dysfunkčnou Maeve. „Jame-
sa milujem asi ako nejakého princa  
z disneyovky,“ (s. 37) opisuje Debbie 
vzťah s Jamesom, s ktorým vyrastá od 
tínedžerského veku, akoby si neuvedo-
movala patológiu v tomto prehlásení. 
James v polovici knihy tragicky zahynie 
pod hriadeľom traktora. Sledujeme aj 
príbeh alkoholika – strýka Billyho, s kto-
rým Debbie na streche karavanu pravi-
delne pozoruje súhvezdia ako v podivnej 

narodení malého brata premenujú na 
Ococha, zažívajú neobyčajné chvíle 
a obyčajné radosti. V knihe pre deti a ich 
rodičov, ktorú napísala známa herečka, 
komička a influencerka Kristína Tormo-
vá, dominuje humor a dobrodružstvo.
Kniha O Duške a Luške sa nedá charak-
terizovať ako rozprávka, aj keď je napísa-
ná najmä pre detského čitateľa. Vo viac 
ako tucte príbehov zaznieva nepísaný 
podtitul – „ako si užiť úplne normálny 
život“. Dvojičky Duška a Luška sú hravé, 
trocha roztopašné, vtipné. Ich dob-
rodružstvá nespočívajú vo výpravách 
na druhý koniec sveta ani v zachraňova-
ní zemegule pred zlými hrdinami – na 
ceste detstvom ich stretávajú celkom 
všedné, a predsa krásne momenty. 
Maminka Minka, teda samotná autorka 
knihy, z nich v knihe utkala pútavé 
a vtipné príhody s množstvom milých, 
nevtieravo podaných posolstiev. V úvod-
nom O čare Vianoc sestričky polemizujú 
o tom, kto vlastne pod vianočný strom-
ček nosí darčeky. „Ale tie darčeky sú 
akési iné, než napríklad na narodky. 
Majú špeciálne čaro a to by som im ja 
sama od seba nikdy nedodala. Nedoká-
zala by som to…“ vysvetľuje Minka. V prí-
behu O moríčku sa dvojčatá pri 
predstave dovolenky zháčia, pretože im 
kamošky Soňa a Broňa nahovorili,  
že ich tretiu sestru Koňu pri mori zožral 
žralok. Minka situáciu rieši vysvetľova-
ním. To je nielen láskavé rodičovské, ale 
aj typické „tormovské“, a teda okorenené 
originálnym humorom. „Žralok má 
odkedy nohy? A vôbec… Videli ste nieke-
dy v obchode so zvieratkami, že by rybič-
ky chovali v klietke medzi králikmi?“ 
Humor je dôležitou, ba priam kľúčovou 
súčasťou všetkých „duško ‑luškovských“ 
príbehov. Preniká aj do samotného jazy-
ka knihy, ktorý je v prvom rade prirodze-
ný, hovorový, neštylizovaný. Ponúka  
tak priestor jazykovej hre a otvára sa 
čitateľovi osobitým – pútavým, azda až 
familiárnym spôsobom. Netypickým, 
originálnym a vítaným doplnkom knižky 
sú Otázky pre malých a veľkých ľudí, 
ktoré uzatvárajú každý text. Stávajú sa  

romantickej idylke. Ku koncu knihy sa 
Billy nezmotivovane pokúsi o samovraž-
du, a keď ho Debbie zvesí z lana, tvrdí, že 
to bol iba taký žartík.
Časť knihy je venovaná aj Debbienmu 
zaľúbeniu do spolužiaka, ktorý si začne 
s Xanthe. Debbie sa s ním však nikdy 
nerozprávala, táto tajná láska preto 
vyznieva až detsky naivne. Najdôležitej-
šia linka knihy ostáva preto popri všet-
kých ostatných nevyužitá.
Román Snehová vločka by mal byť príbe-
hom dospievania mladého neistého 
dievčaťa v sebavedomejšiu a k sebe prav-
divejšiu ženu, na čo slúži linka odchodu 
z farmy a malého mesta na vysokú školu 
v Dubline. Táto linka sa však pod všetký-
mi vzťahmi stráca. Debbienu skúsenosť 
v škole čitateľ vníma iba prostredníc-
tvom jej nešikovného cestovania do Dub-
linu, v ktorom bola predtým údajne iba 
na vianočných trhoch s Billym, hoci má 
už osemnásť a býva iba polhodinu odtiaľ, 
prostredníctvom jej večného strácania 
študentskej karty a avantúr s rôznymi 
mužmi. Aj tu je hlavná postava nekonzis-
tentná, Debbie je introvertná samotárka, 
ktorá nemá v malom meste jedinú 
kamošku, no zároveň si vodí ku Xanthe 
na gauč náhodných mužov, s ktorými sa 
do desiatich minút po stretnutí vášnivo 
bozkáva. A je panna, takže nič viac 
ako bozky im nikdy nedovolí, hoci občas 
o svojom panenstve pochybuje, lebo si 
niektoré stretnutia pod vplyvom alkoho-
lu nepamätá.
Autorka akoby nevedela, aké jej postavy 
vlastne majú byť: či má byť Debbie seba-
deštruktívna príťažlivá žena, alebo 
introvertná naivka z farmy. Kým Sally 
Rooney je voči svojim postavám až 
chladná, Nealon im nechce ublížiť 
a za každú cenu chce, aby boli čitateľovi 
v niečom sympatické, ale zase nie až 
príliš.
Román Snehová vločka môže osloviť skôr 
dospievajúcich čitateľov, ktorých nebude 
iritovať povrchné vykreslenie hlavnej 
hrdinky. Kniha je zručne napísaná a číta 
sa ľahko, akurát po viac ako tristo stra-
nách vo vás ostane pocit, že jej čosi 
chýba, čosi pod tými všetkými nánosmi 
ostalo a nikdy sa nedostalo na povrch.

 ✒ Katarína Vargová

Ako sa Duška a Luška  
učia životu
Kristína Tormová: O Duške a Luške 
Ilustrácie: Zuzana Dreadka Krutá 
Bratislava: Bublina print, 2021

Duška a Luška sú sestry – dvojčatá. 
A Minka je im mama. Spolu s Maco-
chom – nevlastným otcom, ktorého po 
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podnetom pre čítanie s porozumením, ale aj 
mostom pre rozhovor v rodine a vnútorný 
monológ. „Aké boli vaše najkrajšie prázdni-
ny na svete? Báli ste sa niekedy nejakej 
blbosti?“ A podčiarknuť treba aj vydarené 
ilustrácie Zuzany Dreadky Krutej, ktoré 
výborne korešpondujú a dotvárajú celkový 
výraz a náladu knižky. Príbehy s Duškou 
a Luškou nepochybne rozosmejú a upútajú 
najmä školopovinné deti, no dokážu zabaviť 
aj dospelého čitateľa. Zatiaľ čo Duška 
a Luška sú celkom obyčajné deti so všetkým, 
čo k detstvu patrí, ich mamina v textoch 
nevystupuje ako dokonalý zástupca sveta 
dospelých, nedrží v ruke pomyselnú pocho-
deň pokoja, harmónie a rodičovskej etiky 
od svitu až do mrku. Dokáže si zafrflať, neta-
jí občasnú vyčerpanosť ani neukojiteľnú 
túžbu po sladkom či po „dospeláckom džúsi-
ku“. Minka je skrátka mama, ktorej kompa-
som je láskavosť a vetrom v plachtách 
dobrodružstvo a chuť žiť. A to je veľa. 
To v knihe cítiť. Aj preto ide o povzbudivé 
čítanie pre malých i veľkých.

 ✒ Diana Mašlejová 

Hľadanie so šťastným 
koncom
Miroslav Búran: Katkine dobrodružstvá 
Ilustrácie: Ivana Vargončíková  
Banská Bystrica: Signis, 2021

Básnik a prozaik Miroslav Búran je nielen 
autorom zbierok poézie a noviel pre dospe-
lých čitateľov, ale venuje sa aj tvorbe pre deti. 
V minulom roku vyšla jeho debutová detská 
knižka Katkine dobrodružstvá. Autorkou 
ilustrácií je Ivana Vargončíková. Jej kresby 
sa priam vznášajú vo víre snov a fantázie. 
Obálka knižky žiari veselosťou a pestrosťou, 
až má čitateľ chuť na príbehy vnútri ako 
na farebné cukríky. Myslím si, že si na nich 
môžu s pomocou rodičov „pochutnávať“ 
už päťročné deti. Obálka je aj veľmi príjemná 
na dotyk.
Táto prozaická knižka sa delí na pätnásť 
kapitol. Ako už napovedá názov, hlavnou 
hrdinkou je osemročná školáčka Katka. 
Vyniká odvahou a dobrosrdečnosťou 
a nezištne pomáha svojim priateľom – plyšo-
vému potkanovi Ferovi, starému kocúrovi 
Archibaldovi a túlavej mačke Maci s malým 
synčekom Murkom, ktorí utekajú pred 
nepriaznivými životnými podmienkami, – 
nájsť skutočný prívetivý domov. Na začiatku 
vhupneme rovnými nohami do deja vďaka 
chvíľkovému rozprávaniu v prvej osobe jed-
notného čísla. Neskôr nastupuje tretia osoba 
jednotného, prípadne občas množného  
čísla. Dej príbehu ozvláštňuje personifikácia 
(plyšová hračka a zvieratá rozmýšľajúce 
a hovoriace ako ľudia) či pomoc nadpriro-
dzenej bytosti (škriatok – dievča menom 
Vločka).

Dôležitú úlohu tu zohráva jazda na bicykli 
a hlavne na kolobežke (obľúbenom Katki-
nom dopravnom prostriedku, na ktorom sa 
vozí i so svojimi priateľmi). Príbeh je teda 
dynamický, nie je to však road movie, ale 

„cycle path movie“ so špecifickým obsahom 
a atmosférou. Čitateľ sa tu dočká dobrodruž-
stva a napätia, no okrem v dnešnej dobe 
takého moderného „action“ knižka Katkine 
dobrodružstvá ponúka i náhľad do oby-
čajn ho života – do vzťahov, rozhovorov, sta-
rostí… V príbehu je veľa ukážok pekného 
správania, spolupatričnosti a rodinnej har-
mónie. Katka svojim rodičom dôveruje a oni, 
hoci sú veľmi starostliví, dávajú svojej jedi-
nej dcére aj primeranú voľnosť. Priateľská 
a starostlivá Katka berie plyšového potkana 
Fera i zvieratá ako ľudí. Keď sa naje, 
nezabúda nakŕmiť aj mačky. Starého kocúra 
Archibalda volá „pán Archibald“, až kým 
si nepotykajú, a má ho rada ako kamaráta, 
čo je pre neho veľká radosť po ústrkoch, 
ktoré zažíval v rodine, kde bol nútený dlhý 
čas žiť. Rovnaké je to aj s „plyšákom“ Ferom. 
Nie je tu núdza ani o vtipné momenty, 
napríklad keď Archibald hovorí o mačkách 
alergických na ľudí alebo keď Kačka (Katka) 
poznamená, že by rada bola kačkou a vedela 
lietať. V knižke sa objavuje aj vzťah autorky 
(pani Zuzany) a jej diela (plyšového potkana 
Fera), ktorý pripomína vzťah matky 
a dieťaťa.
Miroslav Búran rozhodne disponuje talen-
tom vtiahnuť čitateľov do svojich príbehov. 
A nielen deti. Pri čítaní Katkiných dob-
rodružstiev som sa pristihla, že stále zvedavo 
očakávam, ako sa bude príbeh vyvíjať ďalej, 
hoci detstvo mám už dávno za sebou. Napo-
kon, autor svoj rozprávačský talent prejavil 
aj vo svojich knihách pre dospelých. Putova-
nie Katky a jej priateľov má šťastný koniec. 
Svoje šťastie naozaj našli. Čitateľ však tajne 
dúfa, že sa dočká aj pokračovania tohto 
príbehu a znova s harmonickým koncom. 
Tak, ako to v rozprávkach už býva.

 ✒ Ružena Šípková

38 Knižná Revue



Čo prináša 76. ročník Slniečka?

• autorské rozprávky a poéziu
• kreslený zábavník Jožka Mrkvičku
• literárne potulky našich autorov
po Slovensku

• ekologickú rubriku Deti v zelenom
• etickú výchovu v rodinnom seriáli
Lebopreto

• kuchárske rozprávky Jozefa Kollára
• jedinečný komiks Továreň
stratených snov

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 štátna príspevková organizácia
zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky.
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