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Milé čitateľky, milí čitatelia!
Aktuálne číslo Knižnej revue vychádza v predvečer Svetového dňa
kníh a autorských práv, ktorý si
pripomíname 23. apríla. K sviatku
knihy redakcia časopisu spolu
s Literárnym informačným
centrom otvára hlasovanie v našej
tradičnej čitateľskej ankete Kniha
roka. Novinkou je, že sme v tomto
ročníku ankety Kniha roka 2020
vytvorili tretiu osobitnú kategóriu
knihy určenej pre deti a mládež.
Čitatelia tak môžu ohodnotiť
pozoruhodné tituly z tvorby našich
autorov venované aj mladšiemu
a detskému recipientovi. V uplynulom roku 2020 takéto knihy
totiž priniesol celý rad slovenských
vydavateľstiev. Pozývame vás
hlasovať vo všetkých troch
kategóriách: Kniha roka, Debut
roka a Kniha pre deti a mládež.
Hlasovanie sme naplánovali od
26. apríla až do 30. mája, aby ste si
v pokoji mohli ozrejmiť paletu
nominovaných publikácií, ktoré
pre vás vybral z bohatej
vlaňajšej knižnej produkcie zbor
hodnotiteľov. Tešíme sa na váš
názor: je pre nás dôležitý a očakávanie prekvapivého výsledku vašej
voľ by – vzrušujúce.
Aj v aprílovej Knižnej revue nájdete
pravidelné rubriky, ktoré opäť
prinášajú zaujímavé uvažovanie
o nových knihách, ale aj návraty
k tvorbe overených autorov.
So zármutkom sme prijali správu
o úmrtí francúzskeho literárneho
tvorcu Bernarda Noëla, veľkého
priateľa Slovenska. V májovom
čísle časopisu vám priblížime jeho
všestrannú osobnosť v širších
súvislostiach.
Na titulnej strane Knižnej revue,
ktorú držíte v rukách, vidíte dielo
skvelej Márie Čorejovej. Nedá mi
nezacitovať slová autorky:
„Obálka je síce čierna, no nie smútočná, ale oslavná. Je to hold knihe,
ktorá je umiestnená na piedestáli:
horí večným plameňom.“
Nerušené čítanie.
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Aktuality

Šeptuchy si získali
aj stredoškolákov
Alena Sabuchová je štvrtou laureátkou ceny René

Cenu Dominika Tatarku za rok 2020
získala monografia venovaná
životu a dielu košického výtvarníka
Júliusa Jakobyho (1903 – 1985)
s názvom Jakoby – Retrospektíva,
ktorú spoluautorsky a edične pripravil
kunsthistorik a publicista Daniel Liška.
Publikáciu vlani vydalo Artforum
Košice. „Cenu Dominika Tatarku
prijímam ako ocenenie výnimočného
umelca Júliusa Jakobyho,“ reagoval
Daniel Liška. Autorskú a editorskú
prácu na publikácii, ktorá širšej verejnosti predstavuje tvorbu jednej z najvýraznejších postáv košickej výtvarnej
scény 20. storočia, ocenili aj dvaja laureáti Ceny Dominika Tatarku z predchádzajúceho ročníka Alta Vášová
a Milan Šútovec. Cena Dominka
Tatarku sa udeľuje od roku 1995
za výnimočné literárne dielo, ktoré
napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika
Tatarku. Od roku 2004 ju udeľuje
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
v spolupráci s Porotou Ceny Dominika
Tatarku.

Študentky a študenti koncom marca rozhodli. Z pätice nominovaných kníh na čítanie sa im najväčšmi páčili
Šeptuchy Aleny Sabuchovej (Artforum, 2019), ktorá sa tak
stala štvrtou laureátkou ceny René – Anasoft litera gymnazistov. Pätnásť hlasujúcich delegátov vybralo jej román
ako najreprezentatívnejšieho zástupcu preferencií stredoškolákov a stredoškoláčok.
Na vyhlásení výsledkov v Rádiu Devín sa zúčastnila iniciátorka ceny René a moderátorka záverečnej debaty Miroslava
Vallová a Zuzana Belková, ktorá bola členkou poroty Anasoft
litera v minulom ročníku.
Cenu udeľujú študenti vybraných gymnázií a stredných škôl
raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne
dielo. Vyberajú z pätice kníh, ktoré nominujú členovia poroty Anasoft litera.
V roku 2020 sa o výber nominovaných kníh postarala porota
v zložení: Zuzana Belková, Peter F. ‘Rius Jílek, Lubomír
Machala, Michal Jareš a Dado Nagy. Pre študentky a študentov vybrali na čítanie päť titulov vydaných v roku 2019:
román Petra Balka Østrov (KK Bagala), román Les prízrakov
Juraja Červenáka (Slovart), knihu Mariany Čengel Solčanskej
Jánošík (Ikar), Čepiec Kataríny Kucbelovej (Slovart) a Šeptuchy Aleny Sabuchovej. Štvrtý ročník ceny René bol iný ako
tie predchádzajúce. Školy boli na jeseň zatvorené, nekonali
sa kultúrne podujatia, a preto sa celý ročník nemohol uzavrieť už v kalendárnom roku 2020.
Predĺžený online ročník však mal aj svoje výhody. „Študenti
mali čas sa k niektorým knihám vrátiť viackrát, po rozhovore či besede sa priznali, že siahli po knihe aj druhýkrát,"
povedala pedagogička Alena Klindová
zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach, kde koordinuje cenu René. „Knihy navyše ostávajú
v školskej knižnici, spontánne sa o nich rozprávame aj na
chodbe, na hodinách, a to vnímajú aj žiaci, ktorí nie sú
priamo zapojení do ceny René,“ dodala.
Celkovo 23 zapojených stredných škôl a gymnázií dostalo
v máji balíčky kníh, ktoré študenti a študentky mohli čítať
celé leto. Vďaka spolupráci s Martinusom, Dibukom a vydavateľstvami nominovaných titulov (KK Bagala, Slovart, Artforum, Ikar) dostali na jeseň kódy na stiahnutie
elektronických verzií kníh, aby mohli čítať doma.
Besedy sa presunuli na začiatok roka 2021, všetky podujatia
sa konali online. Peter Balko, Alena Sabuchová a Mariana
Čengel Solčanská absolvovali virtuálne návštevy škôl. Niektoré besedy trvali takmer tri hodiny, študentky a študenti
s autormi živo diskutovali.
„Mala som pred online besedami rešpekt a bála som sa, že
anonymita online priestoru dovolí ľuďom skryť sa zaň.
Ale keď sme besedy rozbehli, pochopila som, že sú na ne pripojení mladí ľudia, ktorí sa neboja klásť aj osobné otázky
a deliť sa o svoje názory," prezradila čerstvá laureátka ceny
René Alena Sabuchová.
Mladá spisovateľka za svoju druhú knihu už získala ocenenie Anasoft litera a Cenu Jána Johanidesa. Ako laureátka
ceny René – Anasoft litera gymnazistov si prevzala sošku
Reného od akademického sochára Pavla Dubinu.
Literárna súťaž René podporuje čítanie mladých, ich záujem
o knihy a najmä kvalitnú súčasnú literatúru. Organizátorom
je Literárne informačné centrum a Anasoft litera.

✒ red

✒ Soňa Uriková

Bernard Noël

Zomrel Bernard Noël
Vo veku 90 rokov zomrel 13. apríla
v Paríži Bernard Noël, významný
francúzsky básnik, prozaik, esejista,
publicista a prezident frankofónneho
festivalu poézie, divadla a hudby
Capalest, ktorý sa od roku 2003 každoročne koná v Banskej Štiavnici
v spolupráci s Literárnym informačným centrom. V roku 1980 Bernard
Noël navštívíl v Bratislave Dominika
Tatarku. Stretnutie na neho hlboko
zapôsobilo a v roku 1986 vydal
o ňom svedectvo, keď vo vydavateľstve Talus d’aproche uverejnil esej
Stretnutie s Tatarkom.

✒ Literárne informačné centrum

Tatarkova cena pre
Jakobyho Daniela Lišku
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Knižná Revue

Ľudovít Štúr: Slavdom.
A Selection of his Writings,
in Prose and Verse (Slavdom.
Výber z jeho prozaických
a básnických textov)
Londýn (UK): Glagoslav, 2021
Preklad: Charles S. Kraszewski

Juraj Kováčik: W kinie
panoramicznym
(V panoramatickom kine)
Varšava (PL): Biblioteka Analiz,
2021
Preklad: Michał Wirchniański

Martin M. Šimečka: Cеред
словаків (Medzi Slovákmi)
Kyjev (UA): Dukh i Litera, 2020
Preklad: Iryna Pushkar

Alfréd Wetzler: Ucieczka
z Auschwitz (Čo Dante nevidel)
Varšava (PL): Wydawnictwo
Marginesy, 2021
Preklad: Katarzyna Dudzic-Grabińska, Tomasz Grabiński

Žijeme s knihami, píšeme
o knihách, niektorí z nás ich aj
tvoria. Ale ktoré knihy vydané
v uplynulom roku najväčšmi
oceňujú ich koneční adresáti?
O tom môžete rozhodnúť vy,
naše čitateľky, naši čitatelia.
Knižná revue aj tento rok otvára hlasovanie
čitateľov v tradičnej ankete o knihu roka.
Novinkou je, že o cene čitateľov Knižnej revue
sa v tomto roku rozhoduje v troch
kategóriách. Okrem tradičnej hlavnej ceny
a ceny za debut sme pridali cenu v kategórii
kniha pre deti a mládež. Naše rozhodnutie
organicky vyplynulo z toho, ako citlivo
zareagovala väčšina vydavateľstiev na spoločenskú situáciu, definovanú pandémiou.
V uplynulom roku totiž vyšiel celý rad krásnych, múdrych a inšpirujúcich kníh práve
pre najmladšiu generáciu, kníh, ktoré obohacujú aj starších.
Deväťčlenný nominačný zbor zložený zo
zasvätených literárnych odborníkov a redaktoriek Knižnej revue vytvoril tri zoznamy
a vybral 30 titulov z bohatej nádielky pôvodnej poézie, prózy, esejistiky, literatúry
faktu, humanitných a spoločenských vied –
20 v hlavnej kategórii Kniha roka, 5 v kategórii
Debut roka a 5 v kategórii Kniha pre deti
a mládež.
Hlasovať o nich môžete na osobitnej webovej
stránke www.kniznarevue.sk. Hlasovanie
otvárame 26. apríla a ukončíme 30. mája 2021.
Výsledky zverejníme na uvedenej stránke
a na www.litcentrum.sk 4. júna 2021
a vyhodnotíme v Knižnej revue č. 6, ktoré
vyjde 22. júna 2021.
Hlavnú Cenu čitateľov Knižnej revue Kniha
roka 2019 získal Jakub Drábik za publikáciu
Fašizmus a Cenu čitateľov Knižnej revue
v kategórii Debut roka Eva Urbanová za rozprávkovú knihu Jeleňatý a Kravatý.
Kto získa Cenu čitateľov Knižnej revue Kniha
roka 2020? Rozhodujú vaše hlasy. Ďakujeme.

K pravidlám súťaže
➲ Cena čitateľov časopisu Knižná
revue Kniha roka sa udeľuje raz
ročne za diela vydané knižne
v predchádzajúcom kalendárnom
roku.
➲ Organizátorom je Literárne informačné centrum, vyhlasuje ju
a koordinuje redakcia mesačníka
Knižná revue.
➲ Má tri kategórie: hlavná Cena
čitateľov Knižnej revue Kniha roka,
Cena čitateľov Knižnej revue
v kategórii Debut a Cena čitateľov
Knižnej revue v kategórii Kniha
pre deti a mládež.
➲ Deväťčlenný nominačný zbor
zostavuje redakcia Knižnej revue,
je zložený zo zástupcov redakcie
a externých členov.
➲ Zoznam nominovaných kníh
v hlavnej kategórii Cena čitateľov
Knižnej revue Kniha roka tvorí
20 titulov, v kategórii Cena
čitateľov Knižnej revue Debut
roka a v kategórii Cena čitateľov
Knižnej revue Kniha roka pre
deti a mládež najviac po päť titulov.
➲ Víťazi vzídu z elektronického
hlasovania verejnosti, hlasuje sa
vyplnením on-line formulára
na stránke www.kniznarevue.sk.
➲ Hlasuje sa od 26. apríla do
30. mája 2021, výsledky budú
známe 4. júna 2021.
➲ Ocenené knihy a autori môžu
používať titul „laureát Ceny
čitateľov Knižnej revue Kniha roka“,
resp. „laureát Ceny čitateľov
Knižnej revue v kategórii Debut
roka“ a „laureát Ceny čitateľov
Knižnej revue v kategórii
Kniha roka pre deti a mládež“
s označením príslušného roka.

Kniha roka 2020

Knihu roka
vyberte vy!

Hodnotitelia

Kto vyberal nominované knihy?
Markéta Andričíková Vedecká pracovníčka
a pedagogička na FF UPJŠ v Košiciach. Venuje
sa svetovej literatúre a iným druhom svetového umenia, slovenskej a svetovej literatúre
pre deti a mládež a problematike detskej
recepcie.
Tina Čorná Sikorová Šéfredaktorka Knižnej
revue. Je trojnásobnou víťazkou Novinárskej
ceny NOS/OSF a autorkou troch kníh rozhovorov s osobnosťami spoločenského a kultúrneho života.

Igor Hochel Básnik, prekladateľ, literárny
vedec. Na FF UKF v Nitre vyučuje slovenskú
literatúru 2. polovice 20. storočia. Externe
prednášal dejiny bulharskej literatúry na
FiF UK v Bratislave.
Ivana Hostová Výskumne a publicisticky
sa venuje reflexii pôvodnej a prekladovej
poézie, pôsobí v Ústave slovenskej literatúry
SAV. Prekladá umelecké texty z angličtiny.

Gabriela Magová Prekladá prózu a poéziu
z maďarčiny. Bola šéfredaktorkou Revue
svetovej literatúry. V súčasnosti je redaktorkou
v Slovenskom rozhlase a šéfredaktorkou
online časopisu Verzia.
Dominika Madro Redaktorka Knižnej revue.
Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru
na FiF UK v Bratislave a dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU. Zvíťazila vo viacerých literárnych súťažiach.
Viliam Nádaskay Doktorand v Ústave
slovenskej literatúry SAV. Od roku 2019 je
redaktorom internetového časopisu Platforma
pre literatúru a výskum (www.plav.sk).
Je editorom Kritickej ročenky 2019 a 2020.

Radoslav Passia Literárny vedec, kritik
a publicista. Pracuje v Ústave slovenskej
literatúry SAV v Bratislave. Bol šéfredaktorom
časopisu Romboid, v rokoch 2019 až 2020
viedol mesačník Knižná revue.
Zoltán Rédey Vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg. Zaoberá sa teóriou literatúry,
interpretáciou literárneho, najmä básnického
diela, a súčasnou slovenskou poéziou
a prózou.

✒ red
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Knižná Revue

Jana Beňová: Flanérova košeľa
Bratislava: Brak, 2020
Kniha na pomedzí publicistiky a beletrie
prináša aktuálny portrét Bratislavy
a svojského sprievodcu hlavným mestom,
rodiska autorky. Usiluje sa o zachytenie
ľudských príbehov, hľadanie sociálnych
väzieb a ponúka krátke exkurzie do
histórie jednotlivých priestorov, ulíc či
budov.

Eugen Gindl: Zaživa v Tramtárii
Bratislava: F. R. & G., 2020
Kniha autentických postrehov
a reportérskych reflexií z putovania je
vsadená do čiastočne fiktívneho
príbehu, vybudovaného na základe
pôdorysu prvého slovenského románu
Jozefa Ignáca Bajzu René mládenca
príhody a skúsenosti.

Peter Darovec: On, Pišťanek
Bratislava: LIC, 2020
Monografia literárneho vedca predstavuje
Petra Pišťanka ako prelomového
autora 90. rokov 20. storočia, ktorý
slovenskej literatúre otvoril nový svet
mafiánov a prostitútok a z nízkej
porevolučnej reality dokázal vytvoriť
vysokú umeleckú literatúru.

Tomáš Horváth: Medzi invariantom
a idiolektom. Detektív, dobrodružstvo, des
Bratislava: Veda, 2020
Publikácia literárneho vedca prináša
interpretácie jednotlivých literárnych
textov najmä vo vzťahu k textovým
invariantom – t. j. na ich žánrovom pozadí
a vo vzťahu k literárnym smerom.
Analyzuje aj žánre tzv. populárnej literatúry.

Mária Ferenčuhová: Černozem
Bratislava: Vlna, 2020
Piata zbierka básní autorky predstavuje
hypnotickú meditáciu o konci a prerode.
Individuálny osud človeka sa v nej prepája
s osudom vesmíru a mrazivo osobný
obraz intimity je zároveň všeobjímajúci.

Anna Kiliánová: Blízka budúcnosť
Levice: KK Bagala, 2020
Kniha pre milovníkov netradičných
zápletiek a nečakaných koncov obsahuje
deväť precízne napísaných poviedok
plných absurdných situácií, ktoré čitateľa
prenesú do surrealistického sveta.

Liza Gennart: Výsledky vzniku
Bratislava: Vlna, 2020
Zbierka básní ponúka poetický svet
rozdelený do kategórií, ktoré sú
motivované postupným oboznamovaním
sa s naším civilizačným dedičstvom.
Básne prechádzajú od ľudských,
epistemických cez prírodné
a technologické až po také, ktoré na
súdržnosť rezignujú.

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia
Benediková, (eds.): Epidémie v dejinách
Bratislava: Premedia, 2020
Kniha, ktorá vyšla v období proti
pandemických opatrení, prináša odborné
texty renomovaných archeológov
a historikov. Sumarizujú v nich vplyv
epidémií smrtiacich chorôb na ľudstvo
a spôsob boja proti nim.

Ivana Gibová: Eklektik Bastard
Bratislava: Vlna, 2020
Sarkasticky ladené príbehy, písané
formou poviedkového komiksu,
vychádzajú zo života súčasných
tridsiatnikov. Autorka so šťavnatým
sardonickým humorom rozpráva
o frustráciách, sebarealizácii, nadváhe,
starnutí, práci v korporáciách.

Ivan Lesay: Topografia bolesti
Bratislava: Ikar, 2020
Spoločenský román zachytávajúci príbehy
troch ľudí – tri osudy, tri mapy bolestivých
miest. Všetci sa stretávajú v bode,
v ktorom si kladú rovnako naliehavé
existenčné otázky.

Pavol Sucharek: Bricolage 44
Levoča: Modrý Peter, 2020
Kniha esejí prináša originálny spôsob
spracovania a priblíženia náročných
filozofických, spoločenských a kultúrnych
problémov v domácom kontexte a usiluje
sa o upevnenie postavenia filozofie
v očiach mladšej, ale aj staršej generácie.

Henrieta Moravčíková a kol.: Bratislava
(ne)plánované mesto/(un)planned city
Bratislava: Slovart, 2020
Dvojjazyčná publikácia vzišla
z dlhoročného výskumu. Sleduje
plánovanie a výstavbu Bratislavy
v 20. storočí a je príspevkom do
diskusie o budúcom rozvoji mesta.

Veronika Šikulová: Tremolo ostinato
Bratislava: Slovart, 2020
Voľné rozprávanie o hudbe, slovách,
písaní a vzťahoch, pre ktoré si autorka
požičala názov z hudby. V románenerománe, ako ho sama označuje,
sa bežné práce okolo domu prelínajú
s úvahami o literatúre a hudbe.

Richard Pupala: ženy aj muži, zvieratá
Bratislava: Lindeni, 2020
Tretia kniha autora s trinástimi
poviedkami, v ktorých sa zaoberá
témami, ako sú strata dieťaťa, strata
rodiča, narušené partnerské vzťahy,
rozpad rodiny či alkoholizmus.

Martin M. Šimečka: Telesná výchova
Bratislava: N Press, 2020
Kniha úvah spisovateľa, novinára, bežca,
plavca a jazdca na koni o pohybe,
tele a mysli. Vznikla na samote, kde autor
zredukoval svoje potreby na minimum
a oslobodil sa od tlaku vonkajšieho sveta.

Vanda Rozenbergová: Spoločný nočný
mier
Bratislava: Slovart, 2020
Román, v ktorom autorka na príbehu
z malomesta vykresľuje medziľudské
vzťahy a vzťahy medzi mužmi a ženami.
Odhaľuje vnútorné pohnútky,
poukazuje na klamstvá a podvody,
ťažké témy odľahčuje humorom.

Zuzana Šmatláková: Nič sa nestalo
Bratislava: Marenčin PT, 2020
Román o komornom divadelnom
predstavení, počas ktorého sa posilňuje
význam a stiera odstup medzi divákom
a herečkou. Dynamickým jazykom
odhaľuje novú realitu vzťahu muža a ženy
a nevery, to, čo skrývame pred druhými
a najmä pred sebou.

Arpád Soltész: Hnev
Bratislava: Ikar, 2020
Autor sa vo svojom treťom románe
vracia k postavám svojej prvotiny,
do éry mečiarizmu. Ani tento príbeh
nemá kladných hrdinov, je o normálnych
ľuďoch v nenormálnych podmienkach.

Monika Vrzgulová, Peter Salner:
Dvojrozhovor o pamäti, etnológii, meste
Bratislava: Marenčin PT, 2020
Kniha dlhoročných kolegov a priateľov,
vedcov Ústavu etnológie a sociálnej
antropológie SAV. V ich dialógu
sa postupne vynárajú asociácie, udalosti
a súvislosti, ktoré si zdanlivo nepamätali
alebo neuvedomovali a v rozhovore
vyústia do prekvapivého poznania.
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Daniel Liška: Jakoby. Retrospektíva
Košice: Artforum Košice, 2020
Monografia, ktorá verejnosti predstavuje
tvorbu jednej z najvýraznejších postáv
košickej výtvarnej scény 20. storočia,
výtvarníka Júliusa Jakobyho (1903 – 1985).
Získala Cenu Dominika Tatarku 2020.
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Nataša Holinová: Prípad starej dámy
Bratislava: Ikar, 2020
Autorka románu prostredníctvom
rozprávača, úradného a súdneho
tlmočníka a novinára, prináša silný
príbeh o žene, ktorá prežila
koncentračný tábor a po rokoch jej
odoberú chorú dcéru, o ktorú sa starala.

8

Knižná Revue

Kniha pre deti a mládež 2020

Debut roka 2020

Lukáš Cabala: Satori v Trenčíne
Bratislava: Artforum, 2020
Príbeh z Trenčína v akejsi neurčitej
budúcej súčasnosti. Odohráva sa
v magickom svete, ktorý sa nelíši
od skutočného, no napriek tomu je
Trenčín budúcnosti ťažko spoznateľný.
Rozpráva o živote, túžbe a jej
čiastočnom naplnení vo svete predstáv.

Veronika Dianišková: Pirátske rozprávky
Ilustrácie: Jaroslava Džuppová
Levoča: Modrý Peter, 2020
Prvá rozprávková kniha poetky, ktorá
vo svojej tvorbe s ľahkosťou využila
detský zmysel pre neskutočné podoby
sveta, fantazijnosť, odchýlku, zveličenie
a nonsens. V jej texte sa obyčajný dom
mení na pirátsku loď a jeho obyvatelia
na posádku.

Slavka Liptáková: Nová oktáva
Ilustrácie: Zuzana Mlynarčíková
Lišov: Stodola Lišov, 2020
Novela s príbehom dospievania
mladej klaviristky Momy, ktorá zisťuje,
že nežije svoj život podľa seba. Pocit
neautentickosti vníma fyzicky ako stratu
citlivosti v rukách.

Barbora Hrínová: Jednorožce
Bratislava: Aspekt, 2020
Zbierka poviedok autorky televíznych
scenárov a rozhlasových fíčrov.
Texty autenticky a zároveň humorne
reflektujú rôzne podoby inakosti
postáv, ktoré sa snažia nájsť svoje
šťastie v neistej a tekutej súčasnosti.

Ján Ondruš: Kreslím koňo koňaté
Ilustrácie: Daniel Hevier
Bratislava: Literárna nadácia Studňa,
2020
Doteraz nevydaný rukopis slovenského
básnika, ktorý sa dlho považoval
za stratený, sa po mnohých peripetiách
podarilo vypátrať a vydať. Obsahuje
básničky pre malých, väčších aj dospelých.

Karlos Kolbas: Všetko alebo znič
Levice: KK Bagala, 2020
Autor po úspechoch v literárnych
súťažiach prináša zbierku poviedok
o reálnom Slovensku, v ktorej
predstavuje naturalistickú fresku ľudí
na okraji spoločenského záujmu.
Texty charakterizuje jazyková strohosť,
dôraz na pointu, humor a ťaživá dezilúzia
z bezcieľnosti života.

Soňa Uriková, Tomáš Kompaník:
Jašo na jarmoku
Ilustrácie: Dominika Šikulincová
Bratislava: Aha Slovakia, 2020
Knižka prostredníctvom príbehu malej
Barborky a jej psa Jaša predstavuje
deťom jarmok ako miesto, ktoré patrilo
tradičným remeselníkom, kde ukazovali
a predávali svoj kumšt.

Dominika Moravčíková: Deti Hamelnu
Kordíky: Skalná ruža, 2020
Oceňovaný básnický debut sa vyznačuje
nemalými nárokmi na zmysel poézie,
siahajúcej po nadosobné témy do ďalekej
minulosti, ale aj do našej najaktuálnejšej
prítomnosti.

Dávid Ursiny: Strom života
(Rozprávky Veľkej Amazónie)
Ilustrácie: Dávid Ursiny
Bratislava: Petrus, 2020
Prvé slovenské vydanie výberu mýtov
a legiend amazónskych Indiánov. Príbehy
boli prerozprávané do podoby, ktorá je
v našom kultúrnom prostredí prijateľná
aj pre detského čitateľa.

Martina Sľúková:
Synchroironizovaný muž
Bratislava: Brak, 2021

Synchroironizovaný muž
Martiny Sľúkovej predstavuje dielo
programovo vytvorené stratégiou
synkretizmu. Nachádzame v ňom
prieniky literárneho a výtvarného
umenia, pričom vizuálny
aspekt tu neslúži len ako módny
doplnok, naopak, v knihe zohráva
kľúčovú úlohu.
✒ Tamara Janecová

D

ielo pozostáva z 36 žánrovo ťažko uchopiteľných
mikropoviedok či skôr textových fragmentov. Tematicky sú rôznorodé. Ide o útržky výjavov zo
života s akcentom na medziľudské vzťahy, drobné
reflexie, zamyslenia, ale objaví sa aj dramatizovaný
dialóg, báseň či súkromný list. Celkové gesto knihy
naznačuje odvrhnutie konvenčného písania a snahu
o vytvorenie originálneho umeleckého diela: texty sú
literárne aj jazykovo variabilné, využíva sa slovenčina,
čeština i angličtina, ilustrácie sú zas prepojením prvkov fotografie, kresby i tlačeného textu.
Aspektom, ktorý všetky tieto prvky dielo prepája
do homogénneho celku, je postup koláže. Martina
Sľúková vydala v roku 2015 spolu s Terezou Oľhovou
prózu Inak sa mám fajn, ktorá bola vystavaná na podobnom princípe – vo výsledku máme v rukách knihu
– mozaiku.

Ohlasy surrealizmu

Tamara Janecová (1988)
Na FiF UK v Bratislave
vyštudovala slovenčinu
a ruštinu. V súčasnosti
pôsobí ako odborná
asistentka na Katedre
slovenského jazyka
a literatúry Pedagogickej
fakulty Trnavskej
univerzity. Špecializuje sa
na slovenskú literatúru
20. storočia, publikovala
viacero vedeckých štúdií.

Literárna koláž

Koláž či koláč
nápadov

Dielo je po vizuálnej stránke zaujímavé. Tvoria ho koláže
vyznačujúce sa sviežimi, originálnymi nápadmi, nečakanými prepojeniami, ktoré príjemne pošteklia čitateľovu fantáziu. Ich snovosť, prepájanie heterogénnych
prvkov a kontextov odkazuje k estetike surrealizmu.
V Synchroironizovanom mužovi sa prelínajú časové
perspektívy, aj rôzne typy realít. Napríklad v mikropoviedke X. autorka navodzuje atmosféru starých čias.
Objavia sa tu prvky rozprávkovosti, ktoré zobrazovaný
priestor ďalej špecifikujú ako fantastický, ahistorický.
Protagonista s príznakovým menom Francesco da Scoliosa sa skláňa „nad starým dubovým stolom z mramoru, namáčal si husie brko do kalamára s octom a písal
milostný dopis neviditeľným atramentom“. (s. 26) Je
zamilovaný do hrobárovej dcéry a neprekáža mu ani
to, že „nevedela navariť prepeličie prdelky na čučoriedkach, nenavážala sa v mercedese.“ (s. 26)
Netradičná forma hrdinových ľúbostných listov
rozvíjaniu vzťahu ani sujetu očividne nepomáha, azda
aj preto sa rozprávač (nešikovne, povedzme, až hlúpo)
pýta: „Lenže ako si to ona chudera prečíta, keď nevie,
že tam je niečo napísané? A prečo to on neborák vlastne píše neviditeľne?“ (s. 28) „Našťastie“ sa však próza

Koláž Martiny Sľúkovej z jej knihy Synchroironizovaný muž

nerozvinie do tragédie – neborák Scoliosa si z ničoho
ťažkú hlavu nerobí a po večeroch hráva World of Tanks.
Autorkino písanie vyvoláva aj asociácie s poetikou
nadrealizmu, ktorý vychádzal zo surrealizmu; Fábryho básnenie pripomína genitívnymi metaforami ako
„pinzetou zašili otvorené zlomeniny zeleniny“. (s. 33)

Básne v próze
Jazyk Sľúkovej mikropoviedok je výrazne štylizovaný,
uplatňujú sa v ňom viaceré postupy lyrizácie prózy:
práca s rytmom vety, zvukové tvarovanie výpovedí,
anaforické opakovania slov, aliterácie, metaforickosť
výrazu. Viaceré z textov by sme mohli charakterizovať
ako básne v próze, prípadne priamo ako básne prepísané do lineárnej vety. Ako pars pro toto môžeme uviesť
fragment VI., ktorý je vlastne jedno enumeratívne
pásmo. Keby sa jednotlivé segmenty umiestnili pod
seba, pokojne by to mohla byť báseň.
Pre celú knihu je príznačná záľuba v kalambúroch
a kalambúrikoch, ktoré sú niekedy vtipné, niekedy sa
objavia skôr „z romantizmu rozmaru“. (s. 28) Láska
k slovným hračkám je ako podstatný prvok vypichnutá aj v nadpise. Názov Synchroironizovaný muž je
zaujímavý, hravý.
Sľúkovej koláž na obale diela (akýsi mechanizmus –
ozubené kolieska, hriadeľ, trúbky a uprostred nich
kresba ako z učebnice anatómie – realistický prierez
ľudského srdca) je akoby opakom Hrušovského Muža
s protézou, kde nás poručík Seeborn presviedča, že
má namiesto srdca protézu, a preto nič necíti. Sľúková vytvára obraz „protézy“ – stroja (muža) so srdcom.
Metaforicky aj vizuálne to funguje, ale názov dobre
„nepasuje“ k celej knihe, skôr len k jednej z rozvíjaných
myšlienok. Reprezentuje autorkinu snahu zaujať, čo je
legitímna stratégia. Viaceré texty však pôsobia tak, že
ich vznik primárne určovala potreba niekam umiestniť jednotlivé slovné hračky, inak toho poviedky veľa
nehovoria. Preto sa pri čítaní diela postupne zosilňuje
pocit, že sa literárne rozpadá, drobí na omrvinky bez
chuti. Hlavnou prednosťou diela 36 koláží ilustrujúcich poviedky rôznej hodnoty zostáva práve jeho vizuálna stránka.
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Chýba nám
Stredoeurópan
Peter Morvay:
Stredoeurópan
– Výber z textov
Bratislava: N Press, 2021

Nič lepšie pre publicistu
a novinára Petra Morvaya, ale aj
pre čitateľov, nemohli jeho
kolegovia z Denníka N urobiť,
keď sa rozhodli knižne vydať
výber z jeho textov – približne
40 článkov, komentárov, analýz
a esejí.
✒ Július Lőrincz

V

marci 2020 náhle zomrel a odvtedy nám chýba
a bude chýbať. Žil a tvoril v Česku, Maďarsku
a najmä u nás, medzi nami na Slovensku. Poznával ľudí, spoločnosť, ich dejiny a prítomnosť, myslel
na nich spolu s čitateľmi médií v troch stredoeurópskych krajinách.
Editori nazvali knižku jednoducho Stredoeurópan
– Výber z textov. To opäť pravdepodobne podnieti nový
kruh diskusií o tomto pojme – kto je Stredoeurópan, čo
to vlastne znamená? Jeho dlhoročný kolega i šéfredaktor Matúš Kostolný spomína, že Peter Morvay okrem
iného rozumel tunajším Maďarom „až tak, že mu to
mnohí nevedeli odpustiť“. Očakávali a on takisto cítil,
že „by mal byť s nimi“. Neraz sa však cítili urazení, lebo
on vždy hľadal a odhaľoval pravdu, „nemôže súhlasiť
s klamstvami, podvodmi či trikmi“. „Pravda je v tomto
viac ako prináležitosť k menšine, ktorá naozaj zažíva
ústrky a ľahostajnosť,“ interpretuje ho Kostolný.
V tom je niekde jeho „stredoeurópanstvo“: v jeho
znalostiach, rozhľadenosti, tolerancii, pochopení, ale
aj v nechuti k manipulácii, klamstvu a v jeho schopnosti kritického pohľadu a kultivovaného prejavu. To
všetko je vo „výbere z textov“ uverejnených v rokoch
1999 – 2020 v českom týždenníku Respekt, slovenskom
Domino fóre, v známom maďarskom literárnom a kultúrnom časopise Élet és Irodalom (Život a Literatúra),
v denníkoch SME a Denník N.

Vtipne aj vážne
Július Lőrincz (1940)
Novinár, publicista,
odborník na zahraničnú
politiku. Do roku 2002
pracoval v denníku
Pravda, neskôr na
Veľvyslanectve SR
v Chorvátsku. Píše najmä
o západnom Balkáne.
Niekoľko rokov pôsobil
v Tlačovej rade SR.
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Rad autorových príbehov sa začína nepolitickým, trochu úsmevným rozprávaním o maďarskom Robinovi Hoodovi, ktorý najmä v Budapešti bral bohatým
bankám, poštovým úradom a cestovkám, ale nestíhal
rozdávať chudobným. Napriek tomu sa stal veľmi populárnym. Išlo o bývalého hokejového brankára Attilu
Ambrusa, ktorý v rokoch 1993 až 1999 postupne vylúpil
dohromady 27 finančne zaujímavých inštitúcií so ziskom 142 miliónov forintov. Bol nápaditý, raz dokonca
prišiel do objektu svojho záujmu v úvodnej fáze lúpeže s kyticou kvetov, inokedy mal masku, ktorá kopírovala tvár policajného dôstojníka veliaceho pátraniu

po ňom. Volali ho „whiskár“, lebo pred každou akciou
„blízko vytypovaného miesta si dal panáka svojho obľúbeného nápoja“.
V ankete v tom čase najsledovanejšej maďarskej
komerčnej televízie až 72 percent ľudí z 20-tisíc telefonujúcich dúfalo, že ho polícia nedolapí. Morvay v roku
1999 v Respekte napísal, že tieto sympatie „výrazne
vyjadrujú postkomunistickú a transformačnú frustráciu… niekto sa za nás, ktorí sme pasívnymi obeťami
všetkých zmien a dejov, aspoň pomstí, a robí to navyše zábavne“.

Fenomén Orbán
Zážitkom pri čítaní Morvayových textov je zoznamovanie čitateľa s fenoménom Viktor Orbán. Lebo príbeh
a aktivity tohto maďarského politika sa už dávno netýkajú len Maďarska, ale dnes vlastne celej Európy vrátane nás. Z mladého liberálneho a revolučného politika
z prelomu 80. a 90. rokov minulého storočia sa stal
konzervatívny, nacionalistický a autoritársky politik.
Pamätám sa, ako Orbán so svojimi kolegami, poslancami za Fidesz, rozhorčene opustili rokovanie maďarského parlamentu, keď išiel hlasovať za ustanovenie
výročia Trianonskej dohody ako štátneho sviatku. Protestovali proti tomu, aby sa história v bolestínskej podobe miešala do politiky a stala sa záťažou pre vzťahy
so susednými krajinami a národmi. Dnes patrí Orbán
medzi nositeľov tradičného maďarského konzervativizmu, príležitostných vlajkonosičov a rozdúchavačov
sentimentov nacionalizmu.
Peter Morvay vecne písal o tom, ako voľakedajší obľúbenci finančníka a filantropa Georgea Sorosa urobili
z neho úhlavného nepriateľa. Orbán študoval za Sorosovo štipendium v Oxforde, sponzoring miliardára si
užíval terajší maďarský prezident János Áder i predseda parlamentu László Kövér, pre ktorého je teraz Soros
jedným z „hlavných nepriateľov demokracie“, niečo
medzi Satanom a Fantomasom… Ich záujmy sa aktuálne šíria aj na juhu Slovenska v najrozličnejších sférach
vrátane médií. Morvay napríklad analyzoval, ako Orbánov Fidesz, ktorý už dlho vládne v Maďarsku, „veľmi
škrie“, že mu zatiaľ nepatrí Új Szó, „dnes najvýznamnejší maďarský denník mimo Maďarska“.

Nechýba Trianon
Samozrejme, v Morvayových textoch nemôže chýbať problematika Trianonu, rozpadu uhorského štátu
v prvej svetovej vojne a po nej. Pre Slovákov to bola
slávnosť – proces vzniku vlastnej štátnosti, pre Maďarov rozpad Uhorska, porážka. Vnímanie bude vždy odlišné. Ako hovorí maďarský historik pôvodom z juhu
Slovenska László Szarka v interview Petrovi Morvayovi, bude odlišné aj preto, že „… maďarská historiografia
a verejnosť dodnes dostatočne nespracovala zodpovednosť maďarskej národnostnej politiky pred rokom
1918 za rozpad historického Uhorska“.
Sila Morvayovej tvorby je v tom, že sa nie bez úspechu usiloval dostať do svojich textov to, čo na rozdiel
od Slovenska postrehol v dotyku s publicistikou v Maďarsku aj v Česku: viac uvoľnenosti v jazyku, nadhľad
v diskusiách, viac obraznosti, humoru, ale aj viac príkrosti.

Foto: Archív Zuzana Homolová

Zuzana Homolová:
Francúzsky rok
Bratislava: Mladé topole,
2021

Neštandardná pesničkárka
a výtvarníčka Zuzana Homolová,
vlastným menom Dobromila
Baloghová, je dnes už legendou
slovenskej umeleckej society
s prakticky nevyčerpateľným,
ale diskrétne dávkovaným tvorivým
potenciálom.
✒ Pavel Malovič

H

oci je Zuzana Homolová asi najväčšmi známa
v alternatívnych hudobných kruhoch, nezaostáva ani vo výtvarnej výchove, ktorú „roky rokúce“
popri svojej originálnej „dospelej“ tvorbe empaticky
venuje najmä deťom. Jej umelecké línie formovalo navštevovanie Ľudovej školy umenia a bola aj členkou
avantgardného a mimoriadne ceneného Študentského divadla Karola Horáka pri Filozofickej fakulte UPJŠ
v Prešove, kde študovala slovenský a francúzsky jazyk.
Rodená Ružomberčanka roky 1968 – 1969 strávila na
francúzskej L’Université de Poitier v Tours. Od roku
1972 žije v Bratislave.

Silné balady

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.

Spomienková kniha

Zuzana Homolová
náruživo krehká

Na púti hudobným časom ju objavil český pesničkár Jaroslav Hutka a s jej originálnymi prezentáciami priviedol do legendárneho zoskupenia špecifických
folkových individualít 60. rokov – Šafrán. Po politicky vynútenom rozpade tohto združenia účinkovala Homolová v bratislavskom divadielku U Rolanda
(s Jarom Filipom a Petrom Belanom), vydala svoj historicky prvý a legendárny singel Išlo dievča po vodu /
Býval v horách jeden mlynár (1973), koncertovala a (síce
obmedzene, ale predsa) nahrávala ako sólistka alebo
spolu s osobnosťami folku (Slnovrat, Jednofázové kvasenie, Vladimír Merta, Jan Hrubý, Vlasta Redl, Samo
Smetana), rocku (skupiny Tagore, Longital) a džezu
(Jiří Stivín, Miloš Železňák)…
Najsilnejšou položkou v jej diskografii sú však neustále objavované slovenské ľudové balady: Slovenské
balady (1995, 1999), Tvojej duši zahynúť nedám (2005),
Ňet vekšeho rozkošu (2013) a Keď vojačik narukoval
(2018). Spolupracuje s viacerými osobnosťami alebo
skupinami (1FQ, Martin Chrobák & Private Music, Jiří
Pavlica, Jablkoň, Jan Burian, Ondřej Škoch) a má svoj
vlastný projekt Trojka Zuzany Homolovej.

Magické ohromenie
Aktuálne sa však na scéne objavil aj iný rozmer jej
poetickej duše, ktorý Homolová prezentuje v podobe
špecifických „memoárov“ – spomienkovou knižkou
Francúzsky rok. Zuzana sa veľmi intímne a po viac
ako 50 rokoch vracia k vyblednutým zážitkom a reminiscenciám na ročný študijný, ale aj „túlavý“ pobyt vo

Zuzana Homolová

Francúzsku v období rokov 1968/1969. Akcent tu kladie nielen na rozpomienky z denníkových záznamov,
ale v trojitej línii aj na prepisy súkromnej rodinnej korešpondencie s popisom dramatickej situácie v našej,
vtedy Sovietmi okupovanej krajine a s prezentáciou vývoja genetického stromu svojej famílie. Je to vlastne
viacrozmerný dokument niekdajších časov s odtlačkami historických súvislostí.
Samotný francúzsky denník poukazuje na situá
ciu vtedajšej generácie (dnes už seniorov), ktorá sa
premiérovo ocitla v úplne inom svete, než dovtedy
poznala. Bolo to istým spôsobom „magické ohromenie“ zo zistenia, že normálne veci fungujú normálne,
bez akýchkoľvek ideologických špecifík a limitov, aké
boli samozrejmé v socialistickom tábore.

Renesančný spôsob života
Hoci prvá časť roku 1968 u nás signalizovala niečo pozitívne, realita v podmienkach „západu“ sa predsa len
blížila k takmer neuskutočniteľným snom. Cestovanie,
kultúrne spektrum s prienikmi žánrov bez uzavretej
diaspóry, iné životné štýly a kontakty, nový jazyk – to
všetko hltali deti 60. rokov zo Slovenska obrovskými
hltmi, netušiac, že bude trvať ďalších dvadsať rokov,
kým si budú môcť z tohto pozoruhodného „pecňa slobody“ znova a opakovane odhryznúť. Vo Francúzsku
sa tak významným spôsobom formovala Homolovej
osobnosť a hĺbkou poznania aj spôsob perspektívnej
umeleckej a osobnej existencie. Priniesla si nové výtvarné nápady, afinitu k francúzskej kultúre a jazyku,
nezvyčajné, až „nedisciplinované“ vokálne frázovanie aj originálne hudobné inšpirácie, ktoré pretavila
do prehĺbenia poznatkov vlastných muzikálnych koreňov z ľudových balád.
To všetko prispelo k jej renesančnému spôsobu života a hudobných, pedagogických aj výtvarných prezentácií. Neopakovateľná a vtedy ojedinelá skúsenosť
(pre dnešné mladšie generácie „samozrejmosť“), je
v knižke popísaná pútavým jazykom, ilustrovaná pohľadnicami a fotografiami v príjemnom „archívnom“
štýle spolu s vlastnými autorskými ilustráciami. Línie
rozprávania sú farebne odlíšené, čo spolu s peknou adjustáciou knižky potencuje komplexnosť ich mozaiky.
Stojí to za opakované prečítanie.
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Chimamanda Ngozi
Adichie: Polovica žltého
slnka
Preklad: Kristína
Karabová
Žilina: Absynt, 2021

Je to Afrika, o ktorej píše mladá
Afričanka. Vojnu, ktorá viedla
k založeniu organizácie Lekári
bez hraníc, priamo nezažila,
pozná ju z rozprávania rodičov,
príbuzných, priateľov.
✒ Daniela Balážová

T

o, čo prežili, na fiktívnom príbehu rozpráva tak, aby
jej rozumeli Američania a Európania. Aj tí, ktorí
v Afrike nikdy neboli a o Biafre doteraz nepočuli.
Veď túžba po láske, šťastí, naplnení základných životných potrieb (nielen materiálnych) a po pocite bezpečia (bez nutnosti kopať bunkre pre prípad leteckého
útoku) sú prirodzené všade na svete.

Afrika kontrastov

Daniela Balážová (1973)
Redaktorka Knižnej revue.
Vyštudovala žurnalistiku
na FiF UK v Bratislave.
Roky sa venovala
zahraničnej politike
aj téme ľudských práv
v denníku Pravda,
istý čas pracovala pre
mimovládne organizácie,
ktoré poskytujú
rozvojovú pomoc v Afrike.
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Afrika nie je len chudoba, hlad, korupcia a vojna. Aj
keď to všetko v knihe Chimamandy Ngozi Adichie
Polovica žltého slnka je. Autorka, ktorá vyrástla v nigérijskom univerzitnom meste Nsukka a ako 19-ročná
odišla študovať do USA, začína svoj príbeh z pohľadu
bystrého chlapca z dediny, nastupujúceho do služby
k vzdelaným súkmeňovcom strednej vrstvy v meste.
Tí neboli chudobní, pred vojnou neriešili, či si môžu
dovoliť mäso častejšie ako pri slávnostných príležitostiach. Čítali knihy, učili na univerzite, viedli diskusie
s priateľmi o budúcnosti krajiny, odmietali povery
a k ľuďom sa správali ako k ľuďom. Mali ideály.
Tu sa zdá, že Afrika kontrastov má s nami viac
spoločného, ako by sme čakali. Pamätníci obdobia po
páde komunistického režimu môžu mať taký dojem
napríklad pri čítaní opisu až vulgárneho prepychu
či nevkusu domácich novozbohatlíkov, ktorí nahradili koloniálnych pánov. O korupcii, klientelizme
a netransparentnom získavaní štátnych zákaziek ani
nehovoriac.
Nechýbajú povery, mágia, čarodejníctvo. V podaní
Adichie sa však človek pozastaví nad tým, aký je vlastne rozdiel medzi poverou a hoaxom. Prečo sa tak šíria?
A prečo sú vzdelané alebo bezdetné ženy podozrivé
priam z bosoráctva? Téma postavenia žien je Adichie
blízka, vo vydavateľstve Absynt okrem jej neskoršieho
románu Amerikánka (2018) vyšli aj dva feministické
manifesty.

Vojna je veľmi škaredá
Hlavným motívom románu je vojna medzi Nigériou
a odštiepeneckou Biafrou v rokoch 1967 až 1970. Ako
autorka v doslove píše, jej otec končil mnohé príbehy
slovami – vojna je veľmi škaredá.

Foto: Slowking, Zdroj: wikipedia.org

Dvakrát o Afrike

Keď umierali,
svet mlčal
Chimamanda Ngozi Adichie získala cenu Women’s Prize

Na opis vojnových hrôz a ich dôsledkov sa slová
vždy hľadajú ťažko. Polovica žltého slnka však nie je
román napísaný vojnovým veteránom, ktorý je pre autora čiastočne terapiou na prekonanie post-traumatického syndrómu a pre čitateľa desivým svedectvom,
z ktorého mu takmer pri každej stránke zviera žalúdok
a nedá mu pokojne zaspať.
Adichie svoj román postavila na príbehu bežných
ľudí – vzdelanej Olanny, jej muža – profesora matematiky Odenigba, ich pomocníka v domácnosti Ugweho,
Olanninej dvojičky – sarkastickej Kainene a jej partnera Richarda Churchilla, Brita, ktorému sú rasové
predsudky cudzie a zhoda jeho priezviska so slávnym
premiérom je čisto náhodná.
Nie sú to dokonalé bytosti, majú svoje chyby, usilujú sa o lásku a čelia pocitom zrady. Chtiac-nechtiac
sa však stávajú utečencami vo vlastnej krajine. Neboli na to pripravení, aj keď niektorí absolvovali seminár s názvom Pre prípad vojny, kde im poradili, aby si
diplomy zabalili do nepremokavých obalov a v prípade evakuácie ich brali medzi prvými.
Nijaká organizovaná evakuácia. Utekajú z domu,
kde sa na sporáku ešte varí polievka a Olanna sa neskôr
chvíľu strachuje, či ten sporák vypli. Zvyšky „normálnosti“ niekdajších čias sa však strácajú a blednú tak
rýchlo ako tých pár šiat, ktoré si stihli vziať.

Biafru zlomil hlad
Biafra sa stala symbolom jednej z najhorších humanitárnych kríz po 2. svetovej vojne. Spája sa s obrazmi na kosť a kožu vychudnutých detí s nafúknutými
bruškami. Adichie konštatuje: „Biafru zlomil hlad (…)
pre hlad v Biafre rodičia po celom svete hovorili svo
jim deťom, aby nenechávali na tanieri jedlo. (…) Hlad
preslávil mnohých fotografov.“ (s. 288)
Z pohľadu civilistov, utečencov, pre ktorých hlad
nie je len slovo či záber v novinách, pridáva obrazy zúfalého čakania na potravinovú pomoc či zápasu o získanie sušeného žĺtka. Aj to, že „hlad ničí detskú pamäť“.
Adichie sa nepúšťa do hlbokých analýz konfliktu.
Upozorňuje však na výbuchy koncentrovanej nenávisti, systematické besné vraždenie. A dôsledky vojny.
Ale nepriamo pripomína aj to, že niečo také sa v moderných dejinách neudialo po prvý a ani posledný raz.
Aj preto jej opakujúce sa slová „Keď sme umierali, svet
mlčal“ zostávajú v pamäti. Možno aj hlbšie ako názov
Polovica žltého slnka.

Z temnoty srdca
do Konga
Joseph Conrad: Srdce
temnoty
Preklad: Tomáš Hučko
Bratislava: Brak, 2020

Druhého prekladu Srdca temnoty
sa po 60 rokoch zhostil
šéfredaktor angažovaného
mesačníka Kapitál Tomáš Hučko
a vydalo ho vydavateľstvo Brak.
✒ Dominika Madro

N

ovela Josepha Conrada Srdce temnoty vychádza v paperbackovej väzbe prispôsobená dnešnému mladému čitateľovi neodradiť ho od svetovej
klasiky s doslovom literárnej vedkyne Kristíny Kállay,
ktorá sa vo svojom výskume systematicky venuje
i postkoloniálnej teórii, a ilustrovanou informatívnou prílohou, ktorú zostavil a atraktívne ilustroval
Jindřich Janíček. Obsahuje portréty kľúčových osobností a stručný pohľad na detaily ich života, ktoré súviseli s kolonizáciou Konga s dôrazom na účasť Belgicka.
Tieto udalosti sa priamo dotýkajú postáv Conradovej
novely, hoci ich žiadna nekomentuje.
Dominika Madro (1990)
Vyštudovala slovenský
jazyk a literatúru na
FiF UK v Bratislave,
následne dramaturgiu
a scenáristiku na VŠMU.
Vyhrala Martinus Cenu
Fantázie 2019 i Poviedku
pre deti 2019. Debutovala
románom Svätyne
(KK Bagala, 2019).
Píše recenzie i rozhlasové
rozprávky a pripravuje
fantasy román.

Afrika témou dňa
Joseph Conrad navštívil Afriku koncom 19. storočia,
v dobe najväčšieho koloniálneho zápasu. The Scramble of Africa roztrhal kontinent medzi rôzne európske
mocnosti a zafarbil ho cudzími farbami. Túto z pohľadu kolonizátorov „nenásilnú farebnosť“ spomína
v knihe aj postava kapitána Marlowa, cez ktorého autor
tvrdo ironizuje optiku vtedajšieho človeka, nacionálne zmýšľajúceho, nadradeného a rasistického: „Bolo
tam množstvo červenej (britskej, pozn. D. M.) a to je
vždy dobré znamenie, znamená to, že sa tam odvádza poriadna práca.“ (s. 19) V doslove Kristína Kállay
pracuje najmä s prednáškou nigerijského spisovateľa

a otca modernej africkej literatúry Chinuu Achebeho
reprezentujúcej negatívny postoj ku Conradovej novele. Ostro kritizuje autorov nezáujem o ľudský faktor
Afričanov; podľa neho Conrad Afriku dehumanizuje
tým, že si ju berie len za kulisu pre rozklad jednej zanedbateľnej európskej duše. (s. 135 – 136)
V prvom rade treba zopakovať, že Joseph Conrad
sa sám plavil po rieke Kongo a na vlastné oči videl belgickú kolóniu na jej brehoch. Jej krv, bolesť a zločiny
páchané na Konžanoch pre chamtivosť po zbere slonoviny. Kvôli zraneniam musel Afriku opustiť, no nedokázal o nej nenapísať. Marlow, aj Kurtz sú univerzálne
postavy. Kým Marlow predstavuje človeka ambivalentného, relatívne dobrého, no vlažného v odpovedi na
krutosť, Kurtz je obrazom manipulátora, nadradenosti,
ktorá však nikomu z jeho rasy sama osebe neprekáža. Aimé Césaire, najvýraznejší hlas proti akejkoľvek
podobe ľudskej nadradenosti, obžalúva Európu v 50.
rokoch 20. storočia z pokrytectva – prekáža nám, že sa
Hitler – beloch niečoho takého neľudského dopustil na
tisíckach belochov. Bolo to obdobie, keď sa ešte stále
diali kolonizátorské krutosti napríklad v Alžíri. Pripodobniť Kurtza k Hitlerovi z dnešného pohľadu nie je
bez merita. Belosi boli v Srdci temnoty rovnako očarení a ovplyvnení osobnosťou Kurtza ako africkí domorodci. Conrad nehľadá zlo v Afrike, ani v jej vplyve na
ľudskú príčetnosť, ale v srdci človeka, ktorý sa dostal
k moci bez akejkoľvek kontroly. Kurtz je cieľavedomý
až do samého konca a uvedomuje si, že disponuje
hrubou silou, hoci je to „len náhodný dôsledok toho,
že niekto iný je slabší“. (s. 14) Rovnako ani v postave
Marlowa nenájdeme jednoznačné odkazy na jeho precitnutie z optiky vtedajšieho človeka – žiadne pochopil
som, bol som slepý. Úprimne ho prekvapuje, že čosi pre
jeho prostredie zažité a zaužívané, nefunguje, ak sa na
to pozrie vlastnými očami. „Viete, to bolo na tom najhoršie, to podozrenie, že nie sú neľudskí.“ (s. 58)
Keďže je Conradovo Srdce temnoty už dielom moderny, ambivalentnosť kapitána Marlowa zapadá do
významotvornej práce s textom. Charakterizuje ho implicitnosť, náznakovosť a podprahová irónia.

Dvakrát o Afrike

Joseph Conrad
(1857 – 1924) v ilustrácii
Jindřicha Janíčka
z knihy Srdce temnoty
(Brak, 2020)

Srdce temnoty v kinematografii
Francis F. Coppola si zo Srdca temnoty pre svoj film
Dnešná apokalypsa z roku 1979 zobral len rozprávačský
postup. Hlavný hrdina sa plaví panoptikom amerického šialenstva vo Vietname a Kurtz sa tu stáva zrkadlom nezmyselnosti a šialenstva vojny.
Druhého filmového spracovania sa Srdce temnoty
dočkalo v roku 1993, kedy sa tejto témy chytil britský
režisér Nicolas Roeg, ktorý vo svojej tvorbe útočí práve na tie najhlbšie ľudské emócie, posadnutia a túžby.
Jeho verzia je adaptáciou Conradovej novely.
V oboch filmoch bol Kurtzov rozpad zobrazený ako
šialenstvo rozumu, no v knihe išlo o „šialenstvo srdca“.
Je skutočne jednoduché vykresliť ho ako nepríčetného,
no zároveň aj alibistické, pretože Conradov Kurtz je
obrazom krutosti, ktorá sa považovala za správnu či
aspoň ospravedlniteľnú.

K prekladu a tlkotu
Hučko, ktorého vydavateľská i redakčná činnosť ukazuje záujem o témy nerovnosti, a teda i kolonializmu, vycítil osobitosť Conradovho štýlu v energických
súvetiach a esenciu jeho malebných viet atraktívne
preniesol do slovenčiny. Bije Srdce temnoty aj dnes?
Stále v nás parazituje pocit nadradenosti a predsudky, ktorých zbúranie by nás neuveriteľne zmiatlo?
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Od ideológie
k identite

Eva Filová a Eva
Vženteková: Slovenský
štát vo filme.
Dokumentárna a hraná
tvorba po roku 1945
Bratislava: Vlna, 2020

Autorská monografia dvoch
rešpektovaných slovenských
filmových teoretičiek,
Evy Filovej a Evy Vžentekovej,
je spoločným výstupom dvoch
paralelne prebiehajúcich
autonómnych výskumov
hraného a dokumentárneho
filmu domácej proveniencie,
ktorý sa akýmsi spôsobom
dotýka historického obdobia
existencie Slovenského štátu.
✒ Juraj Malíček

A

Juraj Malíček (1974)
Pôsobí v Ústave literárnej
a umeleckej komunikácie
FF UKF v Nitre, kde
prednáša teóriu
populárnej kultúry, dejín
kinematografie
a interpretácie filmového
diela. Príležitostne
publikuje – časopisecky,
knižne aj online.
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mbíciou autoriek teda bolo preskúmať prakticky
všetky relevantné filmy, ktoré vznikli v domácej,
slovenskej, československej alebo znova slovenskej produkcii k téme Slovenský štát. Ide o filmy, ktoré
akosi zachytávajú, prípadne interpretujú Slovenský
štát, nie nevyhnutne ako štátny útvar, ale aj ako historické obdobie, čo napríklad znamená, že monografia sa vo veľmi rozsiahlej miere venuje aj Slovenskému
národnému povstaniu.
Knihu samu osebe pritom tvoria pre potreby monografie adaptované štúdie a texty publikované oboma
autorkami už skôr, v rozmedzí rokov 2014 až 2019
v iných periodikách, prevažne v časopisoch Kino-Ikon,
ale aj v Slovenskom divadle či Viere a život, ale nielen
v nich. Prehľad, kde boli texty publikované pôvodne, je
súčasťou monografie, takže potenciálny čitateľ sa dozvie, že s textami obsiahnutými v knižke sa mohol stretnúť už kdesi inde, avšak v iných súvislostiach a v inom
kontexte.

A tu sa dostávame k tomu naozaj dôležitému. Kniha
Slovenský štát vo filme totiž prekonáva relatívne úzko
vymedzený akademický či akokoľvek inak profesijne
a profesionálne vymedzený špecializovaný priestor
filmovej vedy a filmovej histórie ako autonómnych
disciplín. Smeruje k spôsobu čítania, ktorý obohacuje jednoducho tým, že čitateľ sa dozvie dovtedy neznáme veci: sumu informácií, ktoré sú zaujímavé samy
osebe. Iste, pri takomto spôsobe čítania sa môže zdať
celkom irelevantné, že v kontextoch knižky o tom, ako
sa v slovenskom a československom filme interpretoval a zobrazoval Slovenský štát, sa cituje, povedzme,
Umberto Eco, to je však iba nepríjemný dôsledok toho,
že autorky v zmysle ich profesionálneho vymedzenia
jednoducho potrebujú podporiť niektoré svoje tvrdenia odkazom na autoritu. To je relevantná a legitímna hra, respektíve spôsob, ako sa podobné knihy píšu.
Alebo to skúsme inak. Kniha Slovenský štát vo filme
je legitímnym a relevantným vedeckým, teoretickým,
odborným textom, zároveň k nej však môžeme pristupovať ako k plnohodnotnej literatúre faktu, určenej
čo najširšiemu okruhu čitateľov, ktorí nie sú, nechcú
a vlastne ani nemôžu byť autorkám dôstojnými partnermi v odbornej diskusii, ale nechajú sa jednoducho
poučiť. Predovšetkým prvá časť – Vojna, povstanie, slovenský štát v dokumentárnom filme (Eva Filová) – štruktúrovaná siedmimi tematickými kapitolami, čitateľovi
analyticky predstavuje, ako sa tvorcovia v konkrétnych dokumentárnych filmoch vyrovnávajú jednak
s „vnútornými“ historicky definovanými témami (SNP,
fašizmus, holokaust etc.), a jednak s „vonkajšími“ politickými, ideologickými. ale aj kultúrnymi a spoločenskými podmienkami a limitmi filmovej tvorby. Druhá
časť – Obraz rokov 1938 až 1945 v hranom filme pre kiná
(Eva Vženteková) – je síce diskusii otvorenejšia v tom
zmysle, že autorkina stratégia predstavuje vlastné modely interpretácie hraného filmu vo vzťahu k bližšie
špecifikovaným motívom (priestory a prostredia, postavy a hrdinovia, rodiny a manželstvo etc.), aj tu sa
však zreteľ kladie na samotné filmové diela, resp. autorka zostáva prísne na deskriptívno-popisnej úrovni,
v rámci ktorej čitateľ môže jej tvrdenia konfrontovať
s konkrétnymi filmovými dielami.
A práve tento rozmer sa mi zdá najzmysluplnejší:
nielen si o filmoch čítať, ale nechať sa inšpirovať aj pri
dívaní sa, pričom mnohé z aplikovaného neplatí len
o filmoch, s ktorými pracuje autorka, ale aj o hraných
filmoch všeobecne, čo už je však znova celkom iný rozmer spôsobu čítania tejto časti.

Dopočuť sa viac o slovenskom filme
Hoci monografia Evy Filovej a Evy Vžentekovej spadá
do kategórií filmová veda a filmová história, zrejme
nevyvolá odbornú diskusiu. Skôr sa mi javí ako dôležitá publikácia rozširujúca poznanie slovenského filmu
a poznanie o slovenskom filme, predovšetkým preto,
že o ňom vieme relatívne málo. Nie filmoví vedci a teoretici, ľudia, ktorým je film profesiou, ale čitatelia, kultúrna verejnosť či ako inak nazvať ľudí, pre ktorých je
dôležité udržiavať si kultúrny prehľad. Lebo práve takéto čítanie sa mi zdá najzmysluplnejšie. Korpus 220
filmov, hraných, dokumentárnych, dokumentárnych
cyklov i televíznych seriálov venujúcich sa Slovenskému štátu vo filme, spracovaných erudovanými odborníčkami tak, že čitateľ ani na chvíľu nezapochybuje
o jeho spoločenskej užitočnosti. Veda, ktorá má nielen
zmysel, ale aj význam.

Zdroj: © Slovenský filmový ústav

Živá minulosť

Za hranice filmovej vedy

Kameramani
Karel Kopřiva (zľava)
a Emil Rožňovec.
Akciová spoločnosť
Nástup, ktorá vznikla
v roku 1939, dostala
zo zákona výhradné
právo výroby, dovozu,
vývozu a distribúcie
filmov na území
Slovenského štátu.

Zdroj: archív A. H.

Anton Hruboň:
NACIonaliZMY v nás.
Eseje o živej minulosti
Bratislava: Paradigma
Publishing, 2020

Zbierka esejí o histórii
slovenského „národa“ (alebo aj
československého „ne-národa“)
Antona Hruboňa s názvom
NACIonaliZMY v nás predstavuje
útle dielo s minimalistickým
bielym obalom, ktoré navonok
nepôsobí príliš ambiciózne.
V skutočnosti sa vyznačuje
diapazónom bystrých pozorovaní
o diskurzoch rozličných období
20. storočia, zeitgeistoch
a tvrdých aj mäkkých typoch
násilia na obyvateľoch vojnového
slovenského štátu.
✒ Dominika Moravčíková

N

ACIonaliZMY v nás najväčšmi vynikajú v auto

rovej analýze citlivej povahy nejasne delených
území v konzekvencii vojnového výsledku. Zbierke však trochu chýba finále, ktoré by preklenulo jej jednotlivé témy. Nakoniec teda trochu stráca na svojej
komornosti a čitateľa navnadeného na „väčšie sústo“
necháva polosýteho.

Rôznorodo štipľavé eseje
Anton Hruboň je historik politického nacionalizmu
Dominika Moravčíková
(1992)
Pochádza zo Strečna.
Je doktorandkou Ústavu
hudební vědy na FF UK
v Prahe a študuje
hudobné vzdelávanie
rómskych detí na
Slovensku. V roku 2019
sa stala laureátkou súťaží
Poviedka a Básne SK/CZ.
V roku 2020 absolvovala
tvorivé rezidencie
Kina Úsmev v Košiciach
a TROJICA AIR v Banskej
Štiavnici. V tom istom
roku vydala debutovú
zbierku básní Deti
Hamelnu vo vydavateľstve
Skalná ruža.

a radikalizmu. Jeho najnovší, rozsahovo skromnejší
knižný počin nasleduje za rozsiahlou monografiou
Alexander Mach: radikál z povolania (2018) a za podobne rozsiahlejšou knihou so zdanlivo roztomilým
názvom Ľudácka čítanka (2019). Najnovšie NACIonaliZMY v nás predstavujú kolekciu pozorovaní a analýz
zo sveta nenávistných ideológií na našom území, ale
nielen tých; eseje nie sú prísne rámcované vzťahom
slovenského etnika k Hitlerovmu ideologickému projektu či súčasnými ezoterickým inšpiráciami vojnovým
slovenským štátom, ktorým sa nadchýnajú napríklad
členovia ĽSNS. Hruboň nám skôr ich prostredníctvom
dômyselne ukazuje, ako sa ideologické a etnické konflikty rozpúšťajú v každodennosti a stávajú sa súčasťou
celkom bežnej kolektívnej pamäti aj verejného priestoru, v ktorom ostali zacementované nerozriešené medzietnické vzťahy z čias pôsobenia totalitných režimov
(napríklad „identitný koktail“ v Komárne, s. 81).
Prvá esej, ktorú Hruboň nazýva „poviedkový free
style“ (s. 17), predstavuje krátky sci-fi remix o osude
Slovenska po konci vojny v prípade, že by Hitler druhú

Živá minulosť

Hranice, ktoré
nerozriešime
„Mŕtve periférie a prízraky zabudnutého násilia“

svetovú vojnu vyhral. Hruboň na nej demonštruje, že
v Hitlerovej „Novej Európe“ by Slovensko nemalo
žiadnu skvostnú autonómiu, práve naopak. V nasledujúcich esejach autor strieda historické námety so
súčasnými: zatiaľ čo esej Dráždenia Dražoviec analyzuje súčasné začlenenie náboženských obradov do verejnej činnosti politickej strany ĽSNS, esej SNP na grile
obsahuje pozoruhodné, ak nie rovno šokujúce ukážky
z humoristického časopisu Kocúr, ktorý vychádzal vo
vojnovom období, a je bohatou studnicou dobovej neznášanlivosti a najmä mechanizmov jej normalizácie
a šírenia.
Po texte o miestach poznačených násilným vysídľovaním Mŕtve periférie a prízraky zabudnutého násilia
sa Kocúr stáva predmetom autorovej formálnej hry –
v možno najlepšom texte celej knihy Prečo nie sú teritoriálne len kocúry, ale aj nacionalizmy sa kocúr ako
„teritoriálny živočích“ (s. 79) prirovnáva k zhubnej sile
nacionalizmu, ktorá sa prejaví vtedy, keď je vypustená z bezpečia domu a vystavená „zákonu ulice“ (s. 79).
Na konci eseje autor ponúka recept, ako eliminovať
politické tendencie vytvárať „národnostne jednoliate štáty, postavené na nacionalistických princípoch“.
(s. 85) Tým receptom je idea „praktizovanou politikou
občanov menšinovej národnosti presvedčiť, že sú plnohodnotnými občanmi štátu (…)“ (s. 86)

Nedopovedané finále
S čitateľom či čitateľkou sa autor lúči trochu odseknuto
a nečakane (inak veľmi pozoruhodným) textom o prvom československom štáte a zlyhaní projektu tvorby
spoločného národa, ktorý sa „nielenže nepodarilo
utvoriť, ale v praxi sa ani nikdy nezačal formovať“.
(s. 104) Táto esej s názvom Polčas rozpadu mnohonárodnostného štátu svojím umiestnením vo finále celku
navodzuje pocit nedopovedanosti. Žeby autor chcel
ukončiť svoju analýzu (rozprestretú naprieč niekoľkými
esejami v knihe) nemožnosti sformovať etnicky jednoliaty štátny útvar ani napríklad kultúrne jednoliaty
verejný priestor mesta schválne práve príkladom rovnakej nemožnosti sformovať veľký mnohonárodnostný štát? Je teda možné alebo žiaduce hľadať politické
alternatívy, ktoré by dokázali prekonať podpovrchové
napätia, traumy z minulosti a konflikty zabudované
do urbanizmu aj žitej súčasnosti, teda možno dokonca
alternatívy národných štátov? Túto otázku si Hruboň
nekladie ani na ňu nedáva odpoveď.
To však neznamená, že problém napasovania
územných celkov a politických zriadení v nich na reál
ne miesta (a tiež telá) nie je trochu skryto ústrednou
témou NACIonaliZMOV v nás – knihy, ktorá rozhodne
stojí za prečítanie a jatrenie všetkých rán, ktoré stále
máme. „Etnicky spravodlivá hranica“ medzi obcami
na železničnej trati Nitra – Komárno, ako píše autor,
sa totiž nedá nakresliť. (s. 85)
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Foto: Katarína Križanovičová

Fenomén

Debris Company, Jób [Job], M. Potokárová & M. Noga

Myslieť telom I
v pohybe
a obraze

de o príbeh silnej generácie, ktorá sa združovala
okolo hudobníka, režiséra, performera a vizionára Jozefa Vlka, a po páde železnej opony výrazne
prispela k rozmachu súčasného tanca a pohybového
divadla na Slovensku. Je tak trochu príbehom mnohých, ktorí si pamätajú na katarzné okamihy v opustenom bazéne či očarenie z tela a svetla v katakombách
bratislavského starého mesta.

Svetlo – hudba – pohyb

Dáša Čiripová: Debris
Company
Bratislava: Debris
Company / Asociácia
Cor, 2020
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Monografiu s názvom
Debris Company napísala
Dáša Čiripová ako príbeh
kultového divadelného
zoskupenia, ktorý sa začal
odvíjať pred tridsiatimi
rokmi a trvá až dodnes.
✒ Eva Gajdošová

Kniha zaznamenáva tri desaťročia existencie divadla v chronológii jednotlivých tvorivých etáp a zlomových momentov, mapuje najvýznamnejšie inscenácie
a spolupráce, vývoj a tendencie v dramaturgii, krízy
aj vrcholy. Stopy vedú od vzniku pohybového divadla
Hubris Company, ktoré založil v roku 1990 Jozef Vlk
spolu s Martinom Ondriskom. V roku 1995 sa transformovalo na Debris Company, svojou tvorbou nadviazalo na poetiku Hubrisu a postupne smerovalo
čoraz väčšmi k tancu – zásluhou tanečnice, performerky a choreografky Stanislavy Vlčekovej, autorky
choreografie kľúčových inscenácií. Kniha sumarizuje rozsiahlu tvorbu Debris Company a zároveň Jozefa
Vlka ako performera, autora hudby, námetov, režiséra a dramaturga.
„Jozef Vlk spolu s Wilsonom veril, že najdôležitejšou zložkou divadla je svetlo. Alebo je to hudba?
Pohyb?“ pýta sa v úvode knihy teaotrologička Anna
Grusková. (s. 11). Jozefa Vlka vníma od 90. rokov ako
kozmopolitného umelca, ktorý sa témami a spôsobom vyjadrenia vymedzoval z domáceho priestoru
a hľadal spojenia s divadelným svetom, reprezentovaným Wilsonom, Samuelom Beckettom, Jamesom
Joyceom, Alfredom Jarrym, Franzom Kafkom, Brechtom a ďalšími.
Autorka Dáša Čiripová zvolila formu koláže fragmentov z rôznych textov, recenzií, útržky z rozhovorov,
štúdií, bulletinov atď. z pera viacerých autorov – tea
trológov, dramaturgov, spolutvorcov, divadelníkov. (…)

Foto: Katarína Križanovičová

Fenomén

Tvorivá sloboda
Kniha je rozčlenená do dvoch častí (Hubris company,
Debris company) a desiatich kapitol. V úvodnej kapitole Svojvoľná tvorivá sloboda autorka píše o genéze vzniku divadla, ako aj o okolnostiach, ktoré mu
predchádzali, na pozadí spoločenských a politických
premien. O začiatku éry nezávislých divadelných zoskupení, akými boli Stoka, Gunagu a Hubris, nadväzujúcimi na avantgardné smery, predstaviteľov novej
vlny v 90. rokoch s menami Peter Martinček, Marek
Piaček, Ľubo Burgr, Ivan Csudai, Eduard Krekovič, Vladimír Bokes, Jozef Bán a ďalší. (…)
Kapitola Proti tradícii – performancia a fyzické divadlo: Rewind, edit, play – prináša pohľad na ikonické
diela z obdobia Hubris Company, akými boli Ulysses
(podľa J. Joyca), Ubu celzia krona (na motívy hry
A. Jarryho), Murphy (podľa S. Becketta). Analyzuje
inscenácie, ktoré boli v poslednom desaťročí 20. storočia doslova manifestom mladých divadelníkov.
Vlka, Piterku a Ondrisku si pamätáme ako skvelých
performerov – v choreografii Marty Polákovej, ktorá
spolu s tanečnicou Monikou Čertezni priniesla novú
tanečnú reč, využívajúcu civilné gestá, prirodzený pohyb, improvizáciu. Definuje smerovanie divadla, ktoré
významne ovplyvnilo spojenie s prvým profesionálnym súborom súčasného tanca – skupinou a dato. (…)

Zásadný posun
Druhá časť knihy o Debris Company sa začína kapitolou s názvom Experiment otvorenosti ako normatív,
v ktorej charakterizuje ich nasledujúcu tvorbu. Tá
sa odvíja od 1995, keď Debris Company „vzniklo na
troskách Hubrisu“ v staronovej zostave Jozef Vlk, Martin Piterka, Monika Horná-Čertezni, Martin Burlas. Na
základe analýz inscenácií je zrejmé, že aj napriek existenčným problémom Debris uviedol pozoruhodné projekty – Code QUTNXZ84/8Y, Nobody Knows, Biology of
an obstacle, Cosmidiot, ktoré Jozef Vlk charakterizoval
ako diela medzi performanciou a inštaláciou. „Podobne ako inscenácie Hubrisu využívali princíp repetitívnosti, fragmentárnosti, dramaturgických svetelných
strihov či montáže.“ (s. 52)
V kapitole Myslieť telom v pohybe a obraze zaznamenáva autorka obraz Debrisu po šesťročnej odmlke, spôsobenej existenčnou krízou divadla. Rok 2006 prináša
zásadný posun v tvorbe súboru. „Kooptácia režiséra
s novou inšpiráciou, tanečnicou Stanislavou Vlčekovou, sa stala nielen pre Debris Company „osudovou“.
Stanislava Vlčeková sa na dlhé roky, až dodnes, stala
umeleckou aj životnou partnerkou Jozefa Vlka. Vlk
sa ako performer sťahuje na režisérsku stoličku, aby
mohla vyniknúť choreografka Vlčeková, ktorá preberá
pozíciu fyzického mediátora režisérovho intelektuálneho divadelného odkazu.“ (s. 58) V réžii Jozefa Vlka
a v spolupráci s ďalšími tanečníkmi z nezávislej scény vznikajú inscenácie, posúvajúce hranice ľudského
tela, prinášajúce nové témy a nové prístupy k pohybu,
využívajúce nové technológie, sofistikovaný svetelný
dizajn, progresívnu scénografiu – Soliloquy a Dolcissime Sirene, Hexen, Mono, Epic, Clear znamenali posun
nielen k tancu a telu, ale aj k úplnej profesionalizácii
divadla. (…)

Návrat k najlepšiemu
Finálna kapitola The World on Stage prináša niekoľko
pohľadov na vrcholné dielo Debrisu – trilógiu Únos
Európy, WOW! a Jób, prezentované ako zavŕšenie ich
doterajšej tvorby, z pohľadu témy, pohybu, výtvarnej

Debris Company, WOW!, S. Vlčeková

stránky a technológií príklad ich novátorstva a vizionárstva. Predstavuje Debris ako angažované divadlo
s humanistickým posolstvom. (…)
Posledná kapitola Keeping the distance, venovaná
sólovému predstaveniu Stanislavy Vlčekovej Glitch, je
podľa autorky návratom k inštalácii a k nedivadelným
priestorom, podľa Jozefa Vlka „inváziou divadelného
do galerijného – ako logický moment návratu.“ (s. 115)
Pre mňa je to návrat výnimočnej tanečnice a performerky k tomu najlepšiemu, čo počas kariéry na slovenskej scéne vytvorila.
V epilógu Teorémy Čiripová zhrnula význam Debris
Company pre slovenské divadlo, ktorý „nie je v tom, že
boli prvými, ktorí na Slovensku etablovali prvky fyzického divadla, ani nie v tom, že ako prví použili filmové či digitálne technológie v divadle, a dokonca ani
v tom, že sa ako prví pohrávali so súčasným tancom či
brechtovským efektom odcudzenia s rešpektom a zároveň nadhľadom. Ich prínos pre slovenskú a európsku
kultúru je v tom, že po tridsiatich rokoch sú ešte vždy
aktívni. Stále opakované postupy umeleckej formy
sú dôkazom jej transgresie.“ (s. 120) Texty umocňujú
fotografie, litografie, návrhy kostýmov a vizuály k inscenáciám, dokumentujúce jednotlivé obdobia. (…)
Kniha Debris Company je nielen záznamom výnimočného divadla, ale aj skvelou ukážkou podôb písania o tanci a divadle.
(Text bol redakčne skrátený, plnú verziu nájdete na
stránke www.litcentrum.sk v máji.)

Eva Gajdošová (1964)
Absolvovala tanečnú
vedu na VŠMU
v Bratislave. Bola
šéfredaktorkou prvého
odborného časopisu
zameraného na
pohybové umenie Tanec
(neskôr Salto). Pôsobila
na edičnom oddelení
Divadelného ústavu,
kde autorsky realizovala
edičné a výstavné
projekty v oblasti tanca.
V rokoch 2004 – 2010
viedla edičné oddelenie
Centra marketingu
v SND. Od roku 2012 je
dramaturgičkou Baletu
SND a píše o tanci.
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Michal Harpáň:
Súradnice literatúry
Báčsky Petrovec:
Slovenské vydavateľské
centrum, 2020

Dôverný znalec
Michal Harpáň

Trvanie
literárneho
vedca
Zuzana Čížiková (1971)
Literárna vedkyňa,
kritička, VŠ pedagogička
na katedre slavistiky na
FiF Univerzity v Belehrade.
Je autorkou monografií
Básnické dielo Viery
Benkovej (2005), Literárna
tvorba Jána Labátha
(2013) a knihy Rozhovory
(2015). Spolupracuje so
slovenskými kultúrnymi
inštitúciami doma a na
Slovensku. Žije v Kovačici.
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Pole pôsobnosti univerzitného
profesora Michala Harpáňa
je v súradniciach filologických
a literárnovedných disciplín
mnohostranné; pedagogickou
činnosťou na viacerých
domácich a zahraničných
univerzitných pracoviskách
nezačínajúc a prekladateľstvom
nekončiac.
✒ Zuzana Čížiková

Knižný súbor obsahuje 24 rozlične tematicky i metodologicky zameraných štúdií, prehľadov, interpretačných sond a esejí z oblasti literárnej teórie a kritiky,
komparatistiky, teórie i praxe prekladu. Tematickú
heterogénnosť textov môže ilustrovať niekoľko tematicky príbuzných skupín textov; napríklad jednu
skupinu tvoria texty o Pavlovi Vilikovskom, druhú
skupinu texty o preklade (Poézia Laca Novomeského
v prekladoch do srbčiny a chorvátčiny, Breviár slovanských rýmovaných básní), tretiu skupinu tvoria štyri
rozhovory, štvrtú texty o slovenskej literárnej vede,
piatu nekrológy…
Michal Harpáň ako dôverný znalec Vilikovského
prózy a dvorný prekladateľ jeho diel do srbčiny sem
zaradil texty Autor je preč…, Štyri novely Pavla Vilikovského a Kucanský: paródia a travestia spisovateľa
v poviedkach Pavla Vilikovského. Do tejto skupiny by
sme mohli zaradiť aj úvodný text spomienkového charakteru Moje Slovensko, kde autor retrospektívne hľadá
pramene svojej národnej identity a „znamenia vedľa
cesty“, ktoré ho ako človeka i vedca formovali, a ako
také osudové „znamenie“ figuruje aj prvé stretnutie
s Pavlom Vilikovským a Milanom Šútovcom v Novom Sade v roku 1966. Autentickosť zažitého cítiť aj
z nekrológu Autor je preč… (text vyšiel aj v KR č. 3/2020).
Harpáň si tu vybavuje spomienky na stretnutia s Vilikovským, z medziriadkového priestoru vanie nevyslovený smútok a v závere i sľub o nezabúdaní.
Konexie so Slovenskom tematizujú aj ďalšie texty,
vznikajúce v strete s umeleckými a vedeckými dielami
slovenských autorov. Okrem Vilikovského sú tu texty
o starších (Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik, Jozef Podhradský) a mladších básnikoch a prozaikoch (Laco
Novomeský, Dušan Kužel, Dušan Mitana), ale i literárnych vedcoch (Oskár Čepan, František Miko, Anton
Popovič, Viliam Marčok, Milan Šútovec). Nesúrodo
pôsobí aj zoradenie týchto textov, keďže kniha nie je
kompozične členená; striedajú sa texty nielen rozlične tematicky zamerané, ale i metodologicky ukotvené:
autorove spomienky, analýza výrazových kvalít poézie,
verzologické rozbory, analýza a interpretácia poetických prekladov do srbčiny, publicisticky zameraných
rozhovorov.

Foto: archív Michala Harpáňa

Osobnosť

N

a zmapovanie oblastí, ktorým sa prof. Michal
Harpáň (1944) vo svojej dlhej vedeckej kariére
venoval, textové vymedzenie tejto recenzie nestačí, dokonca to predo mnou lepšie a dôkladnejšie
urobili iní.
Prostredníctvom textov, ktoré sa k nám dostávajú
v jeho ostatnej knihe Súradnice literatúry (2020), sa
názorne ilustruje šírka jeho vedeckých záujmov. Kniha
vyšla v Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom
Petrovci a po dvadsiatich rokoch (1999 – 2020) uzavrela edíciu Živý prúd. Príznakovo, táto edícia sa knihou
Michala Harpáňa aj začína, ide o monografiu O Paľovi Bohušovi a táto pulzujúca rieka kníh je popretkávaná ďalšími tromi jeho knihami – S literárnou vedou
a kritikou (2005), Predslovy a doslovy (2009) a Skripta
manent (2014). K tomuto súpisu treba pridať i knihu
vydanú v Nadlaku Ars poetica pannonica (2014), zameranú na dolnozemský literárny priestor. Svedčí to
jednak o permanentnej prítomnosti Michala Harpáňa
v slovenskom vojvodinskom/dolnozemskom/slovenskom literárnom živote, jednak o trvaní jeho svojrázneho duchovného habitu literárneho vedca.

Životná skúsenosť / múdrosť
Z uverejnených rozhovorov sa dozvedáme, že v súčasnosti autor svoju energiu usmerňuje predovšetkým na
preklady umeleckej a literárnovednej literatúry, ale
Harpáňova produktivita autorských textov pritom nijako drasticky neklesá. Okrem toho, že aj naďalej má
z čoho vyberať (staršie texty), v poslednom zhruba
päťročnom období sa Michal Harpáň venuje interpretačným sondám svojich „obľúbených“ autorov, ako je
Vilikovský, Mitana, Kužel, žiaľ, aj z dôvodu ich (ne)dobrovoľného odchodu z literatúry.
Štyri texty sú zo sedemdesiatych rokov (najstarší
je z roku 1974), ďalšie štyri sú z rokov osemdesiatych
a ostatné z obdobia 2016 – 2020. Uvádzame to s cieľom
poukázať nielen na časový odstup medzi nimi, ale i na
zmenu prístupu k literárnym dielam. Staršie texty sú
problémovo zamerané na teoretické a poetologické
otázky s uplatnením exaktných postupov a metód
(napr. analýza jazykových výrazových prvkov, štrukturalistický rozbor verša, analýza lyrických prvkov
v epike) a texty novšieho dáta sú vo väčšej miere ladené zážitkovo a osobne (Moje Slovensko), respektíve sú
priepustnejšie prvkom esejistického prejavu aj na významovej (preukázanie citu, nálady, postoja…), aj na výrazovej rovine (ilustrujeme to napr. slovom úchvatný,
ktorý použil v jednom texte o Vilikovskom).
Táto skutočnosť príklonu k subjektívnejším žánrom, resp. odklon od čisto scientisticky orientovaných
štúdií bez účasti autorského subjektu (v zmysle prítomnosti osobných postojov interpreta a biografických
odkazov na autora), sa podľa nás u profesora Harpáňa
datuje približne od nultých rokov a dovádzame ju do súvisu jednak so zmenenou teoreticko-metodologickou

V najnovšej
knihe
Michala
Harpáňa
Súradnice
literatúry
sa naplno
prejavuje
viera
v možnosti
literárnej
vedy.

paradigmou literárnej vedy, a jednak s dodatočnou
životnou skúsenosťou/múdrosťou autora a jeho potrebou prehodnocovania a valorizácie prejdenej cesty.
Také sú už svojou podstatou štyri rozhovory zaradené na koniec knihy, ktoré profesor Harpáň poskytol
v posledných piatich rokoch Z. Valentovej-Belićovej,
E. Farkašovej, M. Součkovej a S. Lenhartovi. Aj napriek
tomu, že niektoré fakty zo života a tvorby Michala Harpáňa sa v rozhovoroch opakujú, prinášajú osvetľujúce fakty zo života a diela korešpondenta (načrtnuté aj
v úvodnom texte Moje Slovensko), ako i z obdobia jeho
pôsobenia v časopise Nový život.

Osobnosť

S úctou k nitrianskej škole
V kontexte textov orientovaných na slovenské témy
sa vynímajú dve štúdie o srbských autoroch: Básnická
štruktúra Nastasijevićovej prózy a Zivlakova Trojnožka
ako pripomienka Harpáňových juhoslovanských/srbských literárnych a vedeckých východísk a začiatkov,
i v komparatívnej paralele so slovenskou literatúrou
(Nastasijevićova próza verzus próza naturizmu). Veľký
tematický rozptyl je priamoúmerný časovému vzniku
jednotlivých textov. Tretina z nich je staršieho dáta –
uverejnené boli časopisecky a v zborníkoch; zaradiť
ich do knihy je v prvom rade asi výrazom autorovej
snahy aj takto ich uchrániť pred zabudnutím a sprístupniť čitateľskej verejnosti.
Harpáňov častý návrat k Mikovmu teoretickému
modelu výskumu literatúry vidíme predovšetkým
v úcte, ktorú k Mikovi a ostatným predstaviteľom nitrianskej školy (Anton Popovič, mladý Peter Zajac) prechováva. Rozsahom by azda aj všetky texty o Mikovi,
resp. „nitrianskej škole“, boli na jednu knihu. Mienime
predsa, že je účelné a opodstatnené texty roztrúsené
po rôznych publikáciách zozbierať, knižne sprístupniť
verejnosti a ešte raz overiť ich platnosť.
Harpáňove texty aj dnes obstoja pri skúške systematickosti, metodologickej fundovanosti a závažnosti
vypovedaného. Spomenieme tu niektoré z najstarších datovaných štúdií: Ján Kollár v časopise „Letopis
Matice srpske“ (1925 – 1916), Jozef Podhradský v Slovenských pohľadoch (1881 – 1916) alebo aj jediné tri texty
o našich autoroch: Výrazové kvality slovenskej poézie
v Juhoslávii, Michal Babinka o našej literárnej a kultúrnej minulosti a Básnik vo väzení o Paľovi Bohušovi. Posledný uvedený text a asi dve tretiny ďalších sú
novšieho dátumu.

Som literárny vedec
Na záver si dovolím túto krátku reflexiu zakončiť tak
trochu osobne. Profesor Michal Harpáň bol mojím profesorom a následne i školiteľom. Pomáhal mi viacej,
ako si je toho vedomý. Tým, čo napísal a tým, že ma nijako vedecky a metodologicky „neindoktrinoval“. Mala
som voľnú cestu aj pochybnosti, čím som sa vlastne
vzďaľovala od jeho v podstate scientického chápania literárnej vedy. Na moje esejistické pochybovanie
v expozé obhajoby o možnostiach „objektívne“ uchopiť taký premenlivý a „fluidný“ fenomén, akým je literárne dielo, profesor Harpáň sebavedome a hrdo/tvrdo
vyhlásil: „Ja som literárny vedec.“
Táto viera v možnosti literárnej vedy sa mi prejavovala aj na mnohých stranách profesorovej najnovšej
knihy Súradnice literatúry, predovšetkým v starších
textoch. K tejto viere sa, podľa mňa, ako pridaná hodnota (v textoch z posledných piatich rokov) dostáva
aj osobnostná a ľudská dimenzia literárneho vedca,
najmä v textoch spomienkového rázu a v rekapitulujúcich rozhovoroch.
Aj dedikácia Dcéram v úvode knihy je dojímavá.
Striedanie literárnych i literárnovedných generácií
aj v našej „malej“ literatúre je zákonitým procesom
a prastarý vzťah otcov a synov/dcér je často konfrontačný. Michal Harpáň bol však, dovolím si parafrázovať básnika, vždy ústretový, vážil si inakosť mladých
a vedel chápať aj toho, kto nebol taký ako on. Ako lite
rárny vedec par excellence vie, že tých ciest v snahe
uchopiť literárne dielo je viacero.
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Do 10. ročníka československej literárnej súťaže
Básne SK CZ prišlo vyše
500 príspevkov, čo dokazuje
jej životaschopnosť.
Ak sa chceme čosi dozvedieť
o životaschopnosti poézie,
musíme sa, samozrejme,
porozprávať o jednotlivých
príspevkoch.
✒ Matúš Mikšík

N

ajprv však poznámka na margo recenzovanej
knihy ako artefaktu: vizuál je veľmi príjemný, o to
väčšmi zamrzí veľa preklepov, ktoré nielen kazia
dojem z čítania, ale pri takej delikátnej veci, akou je
poézia, môžu aj takéto banality spôsobovať nenáležité posunutie, skreslenie či vychýlenie významov. That
being said, ako sa vraví, poďme hovoriť o poézii.

Prichádzajúci chlapec Maroš Bafia
Maroš Bafia sa predstavil oddielom Prichádzajúci
chlapec a otvára ho básňou Self-love so silným úvod-

Matúš Mikšík (1988)
Absolvoval doktorandské
štúdium na FiF UK
v Bratislave, kde
v súčasnosti pôsobí
ako odborný asistent na
Katedre slovenskej
literatúry a literárnej vedy.
Venuje sa primárne
slovenskej poézii
20. a 21. storočia,
recenzuje pre rôzne
literárne časopisy.
V rokoch 2016 až 2018 bol
šéfredaktorom Knižnej
revue. Na instagrame
tvorí obsah profilu
@instapretacia.
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Knižná Revue

Foto: Daniela Otáhalová, Zdroj: Básne SK CZ 2020 (literarnyklub.sk, 2020)

Básne SK CZ

Hovor(í)me
o poézii

ným veršom: „Odkedy sa pamätám, nenávidím samého seba.“ (s. 13) Nasledujúca báseň Tu som sa začína
v rovnakom tóne: „Hej frajer, / namiesto pozdravu
iba prostredník.“ (s. 14) Sú to verše expresívne, drsné,
možno až prisil(e)né, preto zaváňajúce „tradičnou“ rebelantskou pózou – čiže treba hľadať niečo, čo Bafiove
básne vyvažuje: mohla by to byť akási zraniteľnosť či
dokonca krehkosť, všeobecne povedané, nevyhnutná
je určitá problematizácia subjektu (aby neostal vo vyčerpanej, neproduktívnej pozícii prvoplánovo revoltujúceho mladého muža).
Ako kľúčové z tohto vyvažovacieho hľadiska vnímam dva obrazy spojené motívom ihly: „Z malej ranky
po ihle sa mi pustila krv“ (s. 15) a „Došla mi niť. Celé
je to o pichaní a nič to nezošije.“ (s. 18) Tieto (a ďalšie)
tvoria vhodný kontrapunkt k siláckej, „mužnej“ polohe subjektu, čím posúvajú Prichádzajúceho chlapca do
relatívne presvedčivej polohy, a to napríklad aj v porovnaní s podobnou poéziou nonkonformného individualistu Jozefa Urbana (termín J. Šranka).

Víťazka literárnej súťaže Básne SK CZ 2020 Irena Šťastná.

potomci včel Veroniky Dvorskej ze střech
prosklených domů
Veronika Dvorská získala prémiu za súbor potomci
včel ze střech prosklených domů. Dominuje tu pocit
akéhosi archetypálneho, primordiálneho ohrozenia,
základným substrátom je mýticko-symbolický prírodný svet. Z týchto rezervoárov čerpá v zborníku aj
poézia Alžběty Michalovej a Ireny Šťastnej. Dvorská
je v porovnaní so spomínanými autorkami špecifická v tom, že ohrozenie ústi do obrazov urbánnej apokalypsy (v domácom kontexte je vhodné pripomenúť
báseň Les postupuje zo zbierky Vie, čo urobí Kataríny
Kucbelovej), teda prírodné sa tu prelína s umelým, arteficiálnym a artefaktickým, čo vytvára aj ekosenzitívny aspekt (takto pôsobí už motív včely v prostredí
„prosklených domů“ z názvu oddielu).
Ominózna atmosféra je dobre viditeľná v básni
vyjdem si na pláž: „až pro nás přijedou, město zůstane
živé / velrybu na mělčině budou obírat / tisíce hladových toulavých koček“ (s. 24) a kulminuje v pôsobivom
obraze „všežravých húb“ (Ubikace vedle vápenky, s. 30),
ktoré blahosklonne nechávajú prežívať ľudí vo svojej
blízkosti. Otázkou ostáva, či tento poetický model literárneho zobrazenia, podobný (okrem už spomínaných) napríklad próze Biancy Bellovej Jezero či debutu
Kláry Vlasákovej Praskliny (čiastočne aj debutu Anny
Bolavej Do tmy), už nie je značne vyčerpaný.

S Emmou Kausc naše životy už nám
nepřipadají jako příběhy
Emma Kausc bodovala básňami cyklu naše životy už nám nepřipadají jako příběhy. Názov napovedá, že určujúcimi rysmi tu sú fragmentarizácia až
dezintegrácia naratívu ako ľudskej schopnosti uchopiť
svet a na túto ideu napojené zobrazovanie textového

PERESTROJKA Honzy Kistanova
Honza Kistanov uspel s oddielom PERESTROJKA. Ide o najrozsiahlejší príspevok do zborníka a autor dáva najavo, že mu „nič nie je
sväté“. Paľba groteskných výjavov s expresívnou a agresívnou dikciou sa postupom čítania stupňuje, pričom na lexikálno-štylistickej úrovni tvarovania textu sa pohybujeme od dadaisticky ladených
segmentov („nena nena říkej / nenalezneš nenamotaš / neuspěješ /
nena nena říkej (…) zabili janka, janíčka janka / zabili bili li / bili li /
líbili se li”, s. 54) cez všemožné aktualizácie ustálených slovných spojení a frazém („Utíkej, Petře, utíkej / jinak tě dožene Rusák divokej“,
s. 66) až po tvrdé vulgarizmy (nebudem citovať). Permanentné oslovovanie postavy Petra (ako vinníka), opakovanie zvolania „Gojda!
Gojda!“ a ďalšie prvky dodávajú výsledku istú eufonickú kvalitu, dokonca až ritualizačnú rytmiku, takže toto na časti delené pásmo stopovo pripomína invokačné, zaklínacie spevy.
Pozoruhodné je, že tento podivuhodne súdržný súbor unesie
aj váhu vlastnej polyfonickosti a polytematickosti – ide o radikálny počin, ktorý je aj výrazovo dotiahnutý a remeselne zvládnutý.

Miesto Daniely Kováčikovej zavesené
do vzduchu I. – VIII.
Miesto zavesené do vzduchu I. – VIII. Daniely Kováčikovej sa skladá z ôsmich minimalistických básní (jedna z nich má dĺžku iba štyri
slová), spoločne vytvárajúcich obraz fiktívneho miesta, ktorého existenciu uchopujú ako problém. Cez echo miesto-mesto sa cyklus dá
interpretovať na pozadí baudelairovského dokonalého mesta (baudelairovskú konotáciu môže mať verš „Si stvorený z kvetín“ na s. 74,
azda odkazujúci na Kvety zla, ale i ďalšie), v tomto zmysle dôležitý
moment zároveň vidím v expozícii prvého textu: „Miesto zavesené medzi bodmi A a B / je miestom avantgardného sna“ (s. 73, pričom výraz „avantgardného“ v tej istej formulácii na s. 79 alternuje
za „sugestívneho“), takže ak by aj nešlo priamo o mesto, určite ide
o aktualizovaný variant demiurgického (s)tvorenia niečoho slovom.
Aktualizácia spočíva práve v neuchopiteľnosti výsledku aktu
tvorenia („miesto zavesené do vzduchu“ je logický nezmysel a hneď
v prvej básni lyrický subjekt konštatuje: „Prepadáš fikcii“, s. 73) a neuchopiteľnosť, azda zámerná amorfnosť výrazu je vyjadrená aj v poslednej básni oddielu: „Všetko sa kamsi neurčito posúva.“ (s. 80)
Centrálna idea textovacej architektoniky (ak čítame echo mesta)
či geometrie (ak čítame miesto medzi dvoma bodmi) je vyvažovaná odkazovaním na ľudské – básne rozhodne nie sú zaľudnené, ale
v tomto fikčnom svete je evidentný predpoklad existencie ľudských
bytostí. V tomto zmysle sú Kováčikovej básne podnetné (dá sa o nich
uvažovať), možno by však nemuseli byť až tak hermeticky do seba
uzavreté a mohli by poskytovať čitateľnejší presah smerom od sveta
subjektu k svetu čitateľa či čitateľky.

Básne SK CZ

a metatextového procesu. Fikčnosť textovania vyjadrujú nadpisy
jednotlivých častí básní: katastrofa ich-formových hrdinek, narušení
děje, herní simulace část první a část druhá, ktoré sa navyše opakujú,
čo evokuje zvláštne zacyklenie, fraktálovitosť či rekurenciu, vyvolávajúcu vo mne predstavu nefunkčného programovacieho kódu.
Ide v podstate až o akési meta-meta-metatextovanie so silnejúcim
efektom scudzenia, ktoré sa pohybuje na osi realita/žitie – text/fikcia – simulácia, pričom simulácia opäť ústi do žitia, pretože sa nedá
od reality rozoznať: „jazyk 2D her způsobuje, že se ve světe pohybuješ zleva doprava / i my jsme tak četli, než nám naše životy přestaly připadat jako příběhy / šlo o jistou přirozenost, původní soulad
s božím záměrem.“ (s. 37)
Na technický pokrok napojené trans- či posthumanistické podložie, ktoré tu (a ešte u Mareka Torčíka) cítim, pôsobí osviežujúco
(ak báseň čítame ako fikciu), no na druhej strane aj znepokojivo (ak
je táto fikcia obrazom reality).

Čerstvá dřevitá vůně
Z toho muže bylo cítit řezivo.
Mlha způsobovala měknutí objektů
a obtáčela postavy.
Před nákupním střediskem
se mihotaly pruhy lidí.
Z vnitrozemí startovaly husy
k přímočarým letům.
Kopy hnoje za obchodem
zvětrávaly jako černá zvěř.
A poklidně čekaly
až z nás odpadnou další cáry.
Sleduji jej zezadu jako koroptev.
Kvete ti z ruky čaj – šeptnu
a dotknu se jeho tvářové kosti
s titěrným ochlupením.
Prapory mívají tvrdé oči – odpoví.
Ještě několik dní potom
spím za chůze. Hladovím.
Promísená jako těsto
s něčím novým a pilinami.
Báseň z cyklu Kontaminanty víťazky
Ireny Šťastnej (Básne SK CZ 2020, s. 118).

Alžběta Michalová a jej matka kerporak
Mýticko-archetypálny pôdorys básní Alžběty Michalovej z oddielu matka keporkak je transparentne viditeľný už od prvého verša –
„v dávnych časech“. (s. 83) Na pozadí takto vymedzeného priestoru
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sa hlavná motivická línia ďalej rozvíja obrazmi, v ktorých sa zrkadlí
žena a veľryba – zároveň je možné od uvedeného kontextu abstrahovať a toto usúvzťažnenie dať do súvisu s problémom vnímania korporeality (a korpulentnosti) žien spoločnosťou i toho, ako sa vníma
ona (v tomto prípade subjektka) sama: „moje cesta k sobě / sobě
matce / sobě – rozložité ženě / kytovci mezi lidmi / k tlusté tukem /
a pevné svaly“; a ďalej: „vel ryba / vel matka.“ (s. 84)
Neskôr sa groteskne hypertrofujú časti ženského tela i orgány
spojené najmä s materstvom, resp. s reprodukčnou funkciou a v závere oddielu sa po motíve dojčenia explikuje práve sexualita, pootočená do uhla zámerne vyvolávajúceho nevoľnosť a vyostrujúceho
estetiku škaredého (resp. toho, čo sa vníma ako škaredé): „žádné
chmýří a proláklinka / něžné chloupky / vůně broskví // mého muže
čeká / černá díra / mariánský příkop / tlama velryby čekajíci na Jonáše.“ (s. 90)
Maximálnu intenzitu dosahuje posledná báseň i celý oddiel v samotnom závere. Vďaka umnej kompozícii a vybočeniu, presiahnutiu
už spomínaného základného pôdorysu (ako som spomínal, je podobný aj u Veroniky Dvorskej a Ireny Šťastnej), vnímam tieto básne
Alžběty Michalovej pozitívne.

Otvorený svet Michaela Papcuna
Otvorený svet Michaela Papcuna je pretkaný (pop)kultúrnymi referenciami, odrážajúcimi prísľub v názve oddielu. Otvorenosť (v radiálnej rozbiehavosti podobná otvorenosti básní Osamelých bežcov
najmä zo 60. rokov 20. storočia) tu zároveň znamená fragmentárnosť
i babylonizovanosť súčasného globálneho sveta. Súčasný svet i Papcunove básne potom charakterizuje kolážovitosť či palimpsestickosť,
teda vrstvenie heterogénnych prvkov priamo na seba a ukotvenie
týchto procesov v postmodernom sebareferenčnom rámci textu:
„nový funkčný svet sa dá zložiť počas piatich dní z cudzích jazykov,
nábytku a vybavenia z všemožných republík“. (s. 96)
Subjekt básní vypovedá striedavo v prvej osobe jednotného
a množného čísla, pričom „my“ tu predstavuje predovšetkým druhú,
subjektom oslovovanú osobu („kým tu nie si, neodčítam pohyb pier“,
s. 93), ale azda aj ďalších, spríbuznených ľudí, s ktorými sa subjekt
cíti byť súčasťou toho istého spoločenstva – pravdepodobne takto
sa odkazuje na Vontov Jaroslava Foglara, explikovaných v úvodnej
básni oddielu.
Cez prizmu tohto motívu chlapčenstva sa potom dá otvorený
svet vnímať ako miesto pre hru a dobrodružstvo, sympatické však
je, že výsledok nepôsobí prvoplánovo idylicky, ale priestor básní je
komplexne a komplikovane problematizovaný.

Martin Poch o Poltergeistovi
Oddiel Poltergeist Martina Pocha je súborom básní o smrti, nejde
však o metafyzickú polemiku, pretože to, čo bolo od začiatkov poézie
veľkou, vysokou a váženou témou, tu autor zobrazuje prostredníctvom lakonických konštatovaní („Otec, který byl před lety prohlášen
za mrtvého, / stojí za dveřmi, s. 101; „Udělat poslední krok, k tomu
nám chybí odvaha“, v básni Eutanázie na s. 104), mieša ju s prvkami
(sú)časnosti („Mladá rodina cestuje časem – na dronech“, smrť je prítomná prostredníctvom titulného motívu poltergeista v predošlom
obraze na s. 103) a v celkovom výraze ju ironizuje (explicitne aj implicitne). Treba dodať, že autorským postupom nie je prvoplánové
prevrátenie, skôr je to sofistikovanejšia hra, ktorá je napriek všetkej
odosobnenosti a strohému tónu na viacerých miestach pôsobivá:
„Člověk se zničehonic stane zvířetem, obětí autonehody, křížkem
u cesty, hrdinou černé kroniky. / Anebo umírá na následky – ztracený ve světe, kterému nerozumí.“ (s. 105)
Odvrátenou stranou takéhoto ustrojenia je však dojem mdlosti, ktorému, žiaľ, tieto básne nedokážu celkom uniknúť – oddiel si
azda pýta akési vyhrotenie, možno jednu alebo dve prekvapivé, odvážne pointy, prípadne zopár expresívnych (v zmysle citovo podfarbených) pasáží.
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Päťkrát de-subjekt Mareka Torčíka
Poslednú z deviatich prémií získal Marek Torčík za de-subjekt,
ktorý tvorí päť textov, písaných v dlhých riadkoch, s charakterom
akýchsi operatívnych poznámok. Prúd vedomia subjektu prerušujú
repliky postavy nazvanej autor, pričom sa nedá jednoznačne určiť, či
je táto postava totožná so subjektom alebo nie – autor (Torčík) takto
celkom šikovne vytvára celú vrstvu vnútorného pnutia, napájajúcu sa na akt písania, v tomto prípade klávesnicového. S tým súvisí
aj mnohonásobné použitie výrazu „aplikácia“, a to aj v takých kontextoch, ktoré sa dajú metonymicky uplatniť na ľudí: „pro efektivitu
aplikace musí aplikace neustále běžet na pozadí“ (s. 110); podobne
postupoval Michal Tallo v cykle torrenty debutovej zbierky Antimita.
Pointou je prelínanie virtuálneho a reálneho, pričom osoba autora
aj subjekt zotrvávajú v polohe akejsi dvojdomosti, obývajú oba svety
(tak žije dnes v podstate väčšina z nás, resp. určite väčšina z tých, čo
sa dostanú tak k básňam, ako aj k tejto recenzii).
Opäť nás tu sprevádzajú kontúry trans- či posthumanizmu.
Záverečný obraz (aj explikovaný ako básnický obraz) Nuselského
mostu rekurentne prepája fiktívne/virtuálne s reálnym, svet počítačov a textov so skutočným (?) svetom, vytvárajúc tak bludný kruh
(ne)existencie, z ktorého niet úniku. Spoločne s textami Emmy
Kausc sa teda oddiel Mareka Torčíka vydáva k prekonávaniu človeka tak, ako ho poznáme, pričom v oboch prípadoch sa dá vnímať
od tohto procesu neoddeliteľný pocit akejsi neuchopiteľnej úzkosti.

Kontaminanty Ireny Šťastnej
Hlavnú cenu získala Irena Šťastná, etablovaná poetka (mimochodom, okrem nej už má knižný debut za sebou ďalších päť ocenených),
ktorej zbierku Žvýkání jader som dávnejšie recenzoval (Glosolália
4/2016). Mám pocit, že z toho, čo som napísal vtedy, veľa platí aj pre
tento víťazný súbor textov: autorkina poézia sa odohráva na rozhraní akéhosi „starého“ a „nového“ sveta, z hľadiska poetiky stavia na
archetypálno-mýticko-symbolickom uchopení prírodných motívov,
konfrontovaných často s ľudským elementom, to všetko v sugestívnej, snovo až halucinačnej, mierne surreálne pôsobiacej atmosfére.
Poetika autorky je stabilná, dokonca možno až rozpoznateľná,
hoci pole takéhoto tvarovania textu sa mi zdá v rámci českej literatúry pomerne zaplnené, ako som už naznačil vyššie (nerád by som
však tvrdil, že sa Šťastná recykluje, ani že iné autorky a iní autori
s podobnou poetikou sú jej epigónmi a epigónkami).
Kontaminanty obsahujú čosi starobylé, zaprášené až archaické,
zároveň latentne vyvolávajú pocity úzkosti či ohrozenia. Sugestívne
pôsobí najmä báseň Čerstvá dřevitá vůně, ktorá prenikavo hrá vôňami a pachmi takmer hmatateľnými: „Promísená jako těsto / s něčím
novým a pilinami.“ (s. 118) Nasledujúce básne zasa sugerujú obrazy
bolesti, čím sa amplifikuje spomínané ohrozenie: „Jako tyče / v půli
břicha / před kotoulem vpřed“ (s. 119); „Každá další pneumatika /
nabírá jeho světle šedé chlupy / a rozváží je po kraji“. (s. 120)
Skrátka, nič pre slabé povahy a už vôbec netreba čakať akékoľvek
„poetické pohladenie“.

Nebáť sa reflektovať
Leitmotívom celospoločenskej debaty o poézii (ak sa teda tento diskurz dá považovať za celospoločenský) je dlhodobo akýsi pocit neuspokojivosti – poézie sa píše buď príliš málo, alebo zbytočne veľa,
je nezrozumiteľná alebo banálna, z jednej strany prichádza otázka
„prečo by mali nejaké básničky niekoho zaujímať?“ a z druhej „prečo
taká dôležitá vec ako poézia nikoho nezaujíma?“.
Kontrapunkt tvorí v recenzovanom zborníku predslov predsedu
poroty Jana Škroba s názvom Československá poezie žije a daří se jí
dobře a rozsúdiť tieto dve strany „sporu“ je síce lákavé, ale zároveň
by to bolo nenáležite reduktívne.
Dôležité je, ako píše vo svojom ocenenom cykle Marek Torčík:
1. nebát se psát; 2. nebát se číst (to druhé je azda ešte kľúčovejšie)
a za seba dodávam: 3. nebát se interpretovat; 4. nebát se reflektovat –
sám/sama pre seba, v kolektíve i na celospoločenskej úrovni. Skrátka,
aby sa o poézii hovorilo.

Foto: Peter Procházka

Poézia

Jednotlivca, ako aj partnerskú dvojicu zobrazoval neraz
v zdanlivo malicherných situáciách, ktoré ich dokážu
nečakane „prerásť“.

Písanie s dlhou tradíciou

Ján Štrasser: Otváracie
hodiny
(Básne 1964 – 2020)
Levoča: Modrý Peter,
2020

Ján Štrasser

V súbornom diele Otváracie hodiny možno vnímať
Štrasserov básnický vývoj počnúc zložitou obraznosťou ovplyvnenou konkretistickým „sypaním soli do
zmyslov“ cez surrealistické inšpirácie až po civilnú
výpoveď príznačnú zjednodušením metaforiky, usilujúcu sa o to, aby zobrazovanej každodennej realite
a všedným „sekvenciám“ dňa zodpovedal patričný
spôsob stvárnenia jazykom. Štrasserove texty prechádzajú výraznými zmenami od snahy o zahmlievanie
výpovede, jej polysémantickosť až po úsilie básnika o väčšiu komunikatívnosť textu, dôraz na ľahšiu
dekódovateľnosť.

Otvorené pre všetkých?

Otváracie hodiny
sa môžu meniť
Nie je ničím výnimočným, ak učiteľ
(či už vedome alebo nevedome)
v mnohom ovplyvní svojho žiaka,
vrátane spôsobu, akým sa díva
na okolitý svet. Nie je preto
náhodou, že Albín Bagin, učiteľ
a neskôr i priateľ Jána Štrassera,
mal nepopierateľný vplyv na jeho
profesijné i ľudské smerovanie.
✒ Lenka Šafranová

Lenka Šafranová (1986)
Odborná asistentka
na Katedre slovenskej
literatúry a literárnej
vedy v Prešove, literárna
vedkyňa, zástupkyňa
šéfredaktora časopisu
o poézii a básnikoch
Vertigo, poetka, porotkyňa
literárnych súťaží
a lektorka literárnych
workshopov. V roku 2013
sa ako editorka podieľala
i spoluautorsky na
monografii K funkcii
subjektu v slovenskej
poézii ženských autoriek
(tzv. textovej generácie)
a v roku 2018 vydala
debutovú zbierku
básní post partum.

S

ám Štrasser sa ako zodpovedný redaktor Baginovej literárnovednej publikácie Priestory textu
o svojom učiteľovi vyjadruje na prebale knihy ako
o vedcovi, ktorý „bytostne inklinuje“ ku kritike sympatie, pretože ho literatúra zaujíma „ako súbor hodnôt“. Rovnako vníma poéziu Ján Štrasser, ktorého by
sme mohli nazvať v duchu spomínanej optiky vlastnej A. Baginovi „básnikom sympatie“. V jeho prípade
nejde o poetický „program“, štylizáciu, ale o básnický
postoj vychádzajúci zo samotného nastavenia autorského subjektu. Ján Štrasser bol básnikom sympatie
počnúc prvými textami. Jeho dôvera v človeka bola
zjavná, no nie „bezbrehá“ a bez schopnosti odstupu.

„Básnikom sympatie“

„Sprístupňovanie“ textu čitateľovi sa však v Štrasserovej tvorbe ukazuje ako ambivalentný moment. Na
jednej strane si básne nachádzajú širší okruh čitateľov, ktorí nemusia oplývať širším skúsenostným čitateľským komplexom, no napriek tomu ich autorove
texty zasahujú. Na druhej strane dochádza v prípade viacerých básní k trivializácii výpovede. Zámer
textu pritom signalizuje prílišnú snahu vyjsť čitateľovi v ústrety, čoho následkom je znižovanie estetických
kvalít textu. Azda najväčšmi sa evidentné úsilie komunikovať s čitateľom odráža na práci s humorom.
Humor v podobe irónie, sebairónie, satiry či sarkazmu (namierenému predovšetkým voči konkrétnym
dejinným udalostiam, politike a jej vplyvu na obraz
spoločnosti) nadobúda ako jeden z umeleckých prostriedkov charakteristických pre Štrasserovu tvorbu
„anekdotickú“ podobu, pripomína „vtipy na jedno použitie“ s prvoplánovými asociáciami: „V obývačke zhasla obrazovka, / zakrádajú sa tvoje tiché nohy, / zabili
ho, Cattaniho, vzlykáš / a ovíjaš okolo mňa / svoje chápadlá.“ (Chobotnica 4, s. 287)
Tendencia k „otváraniu sa“ textu čitateľovi mala
neraz za následok emocionálne preexponovanie textu. Kým v skorších zbierkach (Odriekanie, Hrkálky,
Podmet) tlmí potenciálny sentiment objavná, prepracovaná a systematická obraznosť, v neskôr vydaných
zbierkach (časť knihy Očné pozadie, Staré železo a i.)
ho často nedokáže vyvážiť ani hravosť. Tá (žiaľ) v básňach z ostatných rokov prechádza až do infantilných
jazykových hier: „Vpúšťať, / no nevypúšťať. / Pripúšťať,
/ no neprepúšťať. / Opúšťať, / rozpúšťať. / Toto dopúšťať. / Do gatí nepúšťať.“ (Čo dokáže púšť, s. 415)

Ak si možno vybrať, tak…
Podľa A. Bokníkovej „J. Štrasser predstavuje osobitý typ
intuitívneho a zároveň zručného básnika, ovládajúceho
vysoké i nízke žánre básnenia“. Zatiaľ čo Bokníková oceňuje oba spôsoby vypovedania, ja mám kriticky bližšie
len k jednej z básnikových polôh. Priznávam, možno
sú moje dôvody čiastočne subjektívne a vypovedajú
väčšmi o mojom vkuse, no ak si mám možnosť vybrať,
preferujem skoršie Otváracie hodiny.

Namiesto zavrhnutia a výčitiek väčšmi rezonovala obava o to, čo sa s človekom môže (predovšetkým v dobe extrémneho množstva podnetov, informácií a možností)
udiať a ako mu to môže ublížiť a poznačiť ho. Ústrednou
témou sa pre básnika stali medziľudské vzťahy a s nimi
súvisiace nedorozumenia, pocity osamelosti, nepochopenia, hľadania toho druhého, lásky a súčasne nelásky.

Apríl 2021
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Foto: archív Pavla Sucharka

Esejistika
Pavol Sucharek:
Bricolage 44
Levoča: Modrý Peter,
2020
Pavol Sucharek

Digitálne P
prepojení.
Existenciálne
osamelí

avol Sucharek (1981), vysokoškolský pedagóg,
ktorý sa okrem vedeckovýskumnej činnosti venuje i prekladom z francúzskej literatúry, vytvoril
knihu esejí. Číslo 44 v jej názve značí ich počet a sú približne rovnakého rozsahu. Niektoré z nich už boli publikované v časopisoch či odvysielané v Rádiu Devín
v rokoch 2014 – 2020. Pre túto knihu ich zeditoval Peter
Milčák a odborne posúdil Július Fujak.

Začiatok sa nikdy nekončí…

Gabriela Rakúsová (1943)
Literárna kritička,
recenzie publikuje
v printových
a elektronických
médiách. Je autorkou
rozhlasových literárnych
kompozícií
o spisovateľoch a ich
dielach, niekoľkých
dramatických próz.
Knižne vydala súbory
textov Z literárnych
reflexií (F.R & G., 2015),
Fiktívne rozhovory
(LIC, 2018) a Medzi
realitou a jej znakom /
interpretačné úvahy
o knihách (Modrý Peter,
2018).
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Pre eseje Pavla Sucharka
je typická polemickosť – či už
vyúsťuje do stotožnenia sa
s uvažovaným problémom,
alebo ho potiera. A nie sú to
problémy bežné, ľahké,
horizontálne. Autor ide po
vertikále k problémom
prazákladným, ako sú vznik
a zrodenie, počiatok a skon.
✒ Gabriela Rakúsová

Názov – Bricolage 44 – čitateľa upúta, ale aj zneistí.
Sucharek však v autorskej poznámke vysvetľuje tento
pojem ako „domáce majstrovanie, všeumelectvo“, no
takéto vysvetlenie, prirodzene, pre literatúru nestačí.
Ďalej však uvádza: „Je to pojem, ktorým francúzsky
antropológ Claude Lévi-Strauss ilustruje spôsob fungovania mýtického alebo ,primitívneho‘ myslenia. Mýtické myslenie postupuje podobne ako vo svojej dielni
domáci majster. Pri vyjadrovaní používa súbor prostriedkov, ktorých zloženie je na prvý pohľad pomerne
nesúrodé až bizarné.“ (s. 149) Na základe toho Pavol Sucharek hovorí o svojich textoch, ktoré kvalifikuje ako
eseje, že sa nevyhýbajú ani kríženiu poézie, historických reálií a metafyzických konštrukcií s najnovšími
vedeckými poznatkami.
Pre Sucharkove eseje je typická polemickosť – či
už vyúsťuje do stotožnenia sa s uvažovaným problémom, alebo ho potiera. A nie sú to problémy bežné,
ľahké, horizontálne. Autor ide po vertikále k problémom prazákladným, ako sú vznik a zrodenie, počiatok
a skon. Začiatok sa nikdy nekončí, ale večne sa začína.
„Začiatok je večný.“ (s. 9) Autor často vychádza z názorov renomovaných filozofov z histórie i zo súčasnosti
a porovnáva. V niektorých esejach mu stačí vyjadrovanie neosobné, prípadne 3. osoba, v iných pokladá
za dôležité obrátiť sa na príjemcu naliehavo. Používa
funkčne pôsobivú 2. osobu, čo vyvoláva priam imperatív pre rozmýšľanie a uvedomenie si, že napr. „k dispozícii máme rovnaké množstvo času ako naši predkovia.
Rozdiel oproti minulosti spočíva v odlišnom subjektívnom časovom prežívaní a zásadne rozdielnom vnímaní
jeho hodnoty.“ (s. 10)

Odpúšťanie lieči
Sucharek vo svojich úvahách prechádza voľne a zaujímavo od múdrostí minulých k súčasným, od akýchsi apelov na človeka k pripomenutiam príjemných

Pavol Sucharek
(Bricolage 44, s. 127)

Presvedčivá lektúra
Sucharek prejavil znalosť mnohých oblastí (najmä
z humanitných vied a z umenia) i poznanie činnosti
a tvorby významných osobností. „Prechádza“ rôznymi
druhmi umenia i rôznymi teoretickými, filozofickými
názormi a hľadá v nich paradoxy.
Nepohybuje sa iba na povrchu či na rovinách svojho
zmyslového vnímania, ale využíva poznanie tých, ktorí
sa vážnym spôsobom pričinili o rozvoj svetového myslenia a tvorby. Jeho posúdenie filozofov, ktorých pokladajú za ikonických, zo súčasnosti a najmä z minulosti,
je často prísne: „Sú to dinosaury, ktorých predbehla
vlastná doba: ich knihy sú hutné, no príliš rozvláčne,
ťažkopádne a pre väčšinu ľudí absolútne nezrozumiteľné. Nepraktické a povýšenecké. Intelektuálni bohovia,
no žiaľ, karikatúry múdrosti. To neznamená, že tárajú.
Ibaže namiesto pravdy majú radi vytáčky.“ (s. 35) Svo
jimi názormi, oponovaním často rúca mnohé výsledky
– diela v umení (filmovom a inom).
Autor vychádza z konkrétnych umeleckých koncepcií niektorých tvorcov rôznych druhov umenia a to
mu dáva východisko, aby vyjadril svoj (i všeobecný)
názor na rozdiel medzi skutočným umením a umením
tzv. konzumným. Od tohto má už blízko k zamýšľaniu
sa nad zlou kritikou a dobrou kritikou. Obdivuhodne
prepája poznatky z vied prírodných a humanitných;
umenie, psychológia a sociológia, filozofia a história
predstavujú množinu, z ktorej do svojich úvah naberá
materiál.

Čo robí človeka človekom
Jeho analýzam a názorom sa vari ani nedá nič vyčítať,
nehovoriac už o pôsobivej, až uhladenej kompozícii
a štylizácii. Kompozične sú Sucharkove eseje vystavané podľa vzorca: Úvod – čo sa o probléme všeobecne
vie a čo o ňom už povedali mnohí vo svetovej filozofii, jadro, ktoré býva spravidla aj polemické, a záver –
v ňom Sucharek vyjadruje svoj názor na riešené témy.
Z jeho textov vyplýva, že autor vníma skutočnosť, svet,
s ktorým komunikuje, všetkými zmyslami; veľmi precízne pozoruje, poznatky a dojmy spracúva, premýšľa
nad nimi. Často sa dostáva do sporov so všeobecne
„platnými“ a to robí z jeho textov lektúry originálne
a presvedčivé.
Vzhľadom na tendencie tejto doby sú viaceré autorove názory na prvý pohľad zastarané, ale v skutočnosti ide o vyjadrenie potreby vrátiť sa a zachovať
v mnohých oblastiach, osobitne vo vzťahoch, citoch,
pocitoch, to, čo robí človeka človekom, ľudí ľuďmi, čo
prospieva jednotlivcovi i spoločenstvu. „Naša doba si
pripisuje k dobru, že za hodné učenia považuje len to,
ako sa možno dobre zamestnať, ako sa presadiť, zarobiť
peniaze a realizovať svoje túžby. Predstava trvalej lásky, ktorá tak veľmi prospieva duši, ale nevynáša ďalšie
zisky, je pre ňu smiešna.“ (s. 58)
Pri postojoch človeka ku skutočnosti, k životu
skúma jeho vlastnosti, proces myslenia, túžby, hodnotenie seba i iných. Pracuje s veľkou dávkou kritického postoja a racionality, a tak dochádza k pravdám,
ktoré človek musí uznať a chvíľami musí byť aj zahanbený, zaskočený svojím vlastným ja. „A tak platí, že sa
identifikujeme na úrovni túžob a nie reálnych faktov,
potom je ľahko vysvetliteľný fenomén súčasných civilizačných chorôb (…) – nepriame následky zámeny
našich reálnych potrieb za imaginárne ciele, ktoré sú
vyprovokované (a zároveň ospravedlňované) reklamnými preludmi, nezvládnutou žiadostivosťou, chorobnou snahou zapáčiť sa a prehnanou ambicióznosťou.“
(s. 104) Všetky svoje názory o všeobecných témach
vyvodzuje zo súčasnej reality, predchádzajúce teórie
aplikuje na súčasnosť, na aktuálne problémy, preto
sú jeho úvahy účinné, preto nútia príjemcu súhlasiť
s nimi, miestami sa zahanbiť, uvedomiť si svoje negatíva, opak svojho konania. Nejde pritom o didaktizovanie, ide o konštatovanie, upozornenie, čo si treba
všímať a čomu prípadne dať prednosť, čo odstrániť,
čím to nahradiť.
Zaujímavá, často pertraktovaná je téma o narúšaní
súkromia rôznymi technickými vynálezmi – prístrojmi a nástrojmi, či iba „obyčajným“ internetom. „Chráň
si súkromie svoje by sa malo stať naším jedenástym
prikázaním.“ (s. 127) Tematicky na to nadväzuje esej
o otvorenosti. „Otvorenosť je vnímavosť, prístupnosť,
schopnosť poznávať, učiť sa a prijímať pravdu. Je to základná kvalita nášho vedomia a srdca zároveň.“ (s. 130)
Autorovi sa podarilo povedať to, čo sa často nepodarí
ani politológom či sociológom – vystaviť obraz o tejto
dobe a súčasných ľuďoch bez nejakých zaujatostí či
privilégií. Právom hovorí o dnešných súčasníkoch, že
sú existenciálne osamelí, izolovaní od seba samých.
Takto uvažuje aj o súkromí, nude, hneve, o radosti atď.
Pavol Sucharek napísal múdre a zaujímavé eseje,
k mnohým jeho textom sa čitateľ potrebuje vrátiť – ako
k dobrej próze či básni. Pavol Sucharek napísal múdre
a zaujímavé eseje, k mnohým jeho textom sa čitateľ
potrebuje vrátiť – ako k dobrej próze či básni.

Apríl 2021

Esejistika

„Chráň si
súkromie
svoje!
by sa
malo stať
naším
jedenástym
prikázaním.“

a bežných súčastí dnešného života. Netreba panikáriť, treba rozmýšľať, uvedomovať si, že vo svojej podstate sa zákonitosti sveta a života nezmenili, azda iba
vo forme a v akomsi povrchnom vnímaní.
V autorových názoroch je veľká otvorenosť
a úprimnosť bez zakrývania naozajstnej skutočnosti.
Áno, je to tak, ako uvažuje a tvrdí o všetkom, čím človek
žije a musí žiť, čo človek robí a čo musí robiť, čo prežíva,
keď sa „netvári“. Autor absolútne obnažil, čo je pravdivé a čo sa iba tak tvári, čo človek „neúprimne“ prežíva, lebo o tom nevie, pretože nepremýšľal nad tým,
resp. v zhone času ani nemal možnosť (nechcel mať
možnosť) si to uvedomiť. A mohol by byť slobodnejší, mať viac času, radosti zo všetkého. Otvorene hovorí o „technokratickom a politickom valci“. Vedome sa
podľa neho obchádzajú „univerzálne duchovné princípy a etické hodnoty“. (s. 13) Nejde o vyslovene subjektívne názory, ale o tvrdenia využívajúce doteraz známe
a dokázané poznatky z filozofie a ostatných relevantných vedných oblastí.
Čitateľ môže (a musí) mať pocit, že zabudol, zakrpatel, zišiel zo správnej cesty, odklonil sa od podstaty života. Autor prechádza od všeobecne platného,
základného k detailom ako príkladom, k teórii, ktorú
v kontexte vyslovuje. A mnohé dogmy vyvracia, resp.
obracia naopak. Všeobecné spája s jedinečným, celosvetové s osobným. Kladie vedľa seba konkrétne,
zväčša aktuálne svetové udalosti a postoj, zúčastnenosť alebo nezúčastnenosť jednotlivca na nich, na ich
riešení, resp. nezáujem o ne. To mu umožňuje prejsť
k takým dôležitým kategóriám, ako je previnenie, odpustenie, spravodlivosť a mnohé iné súčasti morálky.
„Výsledky v oblasti psychofyziológie ľudského stresu dokazujú, že následkom negatívnych myšlienok
a častého posudzovania druhých ľudí sa mení aj náš
vonkajší vzhľad.“ (s. 21) „Odpúšťanie je naozaj liečivý
prostriedok.“ (s. 22) Sucharkove eseje majú často charakter kvalitnej homílie.
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Françoise Saganová:
Temné zákutia srdca
Preklad: Beáta Panáková
Bratislava: Slovenský
spisovateľ, 2020

Na jeseň v roku 2019 nakrátko
zvlnilo hladinu francúzskej literárnej
scény posmrtné vydanie
nedokončeného románu Françoise
Saganovej Les quatre coins du
coeur z vydavateľstva Plon.
V kultivovanom, profesionálne dobre
zvládnutom slovenskom preklade
Beáty Panákovej vyšiel román
pod názvom Temné zákutia srdca.
✒ Katarína Bednárová

N

edokončený text mal podľa Denisa Westhoffa, Saganovej syna a správcu jej literárnej pozostalosti, slúžiť (skôr) ako synopsis k filmu. Konštatuje
v úvode knihy: „Text nie je úplný, ale tvorí dôležitú
súčasť spisovateľkinho diela – a Saganovej čitateľom,
ktorí ju poznajú a majú radi, by sa mala sprístupniť
celá jej literárna tvorba, aby mohli spoznať jej dielo
v úplnosti.“ Natískajú sa teda otázky: Aké miesto má
románové torzo v tvorbe F. Saganovej, keďže ho sama
za svojho života menila, nedokončila a nevydala? Aký
význam má jej výpoveď pre dnešného človeka? Presahuje k dnešku?

Nie román

Katarína Bednárová
(1954)
Pôsobí na Katedre
romanistiky Filozofickej
fakulty UK v Bratislave
a v Ústave svetovej
literatúry SAV. Prednáša
dejiny francúzskej
literatúry 20. storočia,
teóriu literatúry
a prekladu, vedie
semináre umeleckého
prekladu. Vo výskume sa
špecializuje na súčasnú
francúzsku literatúru
a na dejiny a teóriu
umeleckého prekladu.
Z francúzštiny preložila
diela M. Tourniera,
L.-F. Célina, S. Becketta,
B. Viana, A. Ernaux,
A. Chedidovej a i.
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Dlhý odstup medzi vznikom a vydaním knihy Westhoff
vysvetľuje problematickým prístupom k Saganovej literárnej pozostalosti. Spisovateľka zanechala za sebou
pomerne rozsiahle literárne dielo (dvadsať románov,
štyri zbierky noviel, biografický román, jedenásť divadelných hier, niekoľko filmových scenárov, piesňové
texty, pamäti, publikované denníky a rozhovory) a neusporiadané písomnosti, v ktorých sa za nejasných
okolností objavil aj text Temných zákutí srdca.
Spisovateľka a novinárka Marie-Dominique Leliè
vre uverejnila v týždenníku Journal du Dimanche
(19. 10. 2019) rozsiahly článok, v ktorom o pôvodnosti
publikovaného textu pochybuje. Označila ho ako náčrt,
pracovnú verziu, nedokončený koncept, len nie ako
román. Rozoberá aj peripetie okolo zamýšľaného filmového spracovania, predaja autorských práv za závratné sumy rôznymi subjektmi i ďalšie nejasnosti
okolo rukopisu. Bližší pohľad na tieto skutočnosti by
už zaváňal škandálom, o ktorý v živote F. Saganovej
nebola núdza.

Dobrý deň, škandál
Škandálom sa začala aj spisovateľská kariéra mladej,
vtedy osemnásťročnej autorky, vlastným menom Fran
çoise Quoirezová. Románový debut Dobrý deň, smútok
(1954) zožal na jednej strane veľký úspech v čitateľskej
verejnosti, na druhej strane odsúdenie časťou francúzskej literárnej scény. Autorka v románe tematizuje

Zdroj: francoisesagan.fr
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(Ne)utíchajúca
Françoise Saganová

Françoise Saganová (21. jún 1935 – 24. september 2004)

život dobre situovaných Francúzov a zlatej mládeže
bez existenčných starostí; rozprávačka príbehu, hlavná
postava Cécile, predstavuje typ slobodomyseľného dospievajúceho dievčaťa, mladej ženy bez zodpovednosti
a záväzkov. Ak by sme veľmi chceli, nesie v sebe aj čosi
zo života F. Saganovej. „Román rozpráva o dievčati, ktoré sa miluje s chlapcom, pričom nie je zaľúbené a ani
neotehotnie,“ takto lapidárne a razantne zdôvodnila
F. Saganová príčinu škandálu, ktorý sa rozpútal okolo
vydania románu. Odmieta tradičný obraz ženy, politiku,
rodinu, úprimnosť a hodnotu citov. Pomerne odvážne zameranie románu v situácii Francúzska 50. rokov
20. storočia, keď v literatúre ešte dominovala existencialistická angažovanosť, a v silno maskulínnej spoločnosti sa tradičné postavenie a práva žien menili veľmi
pomaly a opatrne.

(U)pozor(ň)ovateľka
Na ilustráciu toho, aký rozmer nadobudol škandál okolo textu v súvislosti s postavením žien a okolo samotnej autorky, je dobré pripomenúť, že Druhé pohlavie
Simone de Beauvoir, ktoré postupne ovplyvnilo verejný
diskurz o ženách, vyšlo iba v roku 1949, krátko pred
vydaním Saganovej prvotiny, no vážnejší pokrok s politickým dosahom nastal až v 70. rokoch. F. Saganová
však nechce meniť práva ani nebojuje za emancipáciu;
zostáva slobodomyseľnou a úprimnou pozorovateľkou
svojho okolia – prostredia vyšších bohatých spoločenských vrstiev, rodiacej sa konzumnej spoločnosti – a lieči vlastné deficity. Bola pozorovateľkou a cez
svoje pozorovanie aj nepriamou „upozorňovateľkou“,
slobodne hovorila o tabuizovaných témach svojej doby.
Na prvý pohľad by sa možno zdalo, že Saganovej
pohľad sa kĺže po povrchu ľahkého života. Dobrý deň,
smútok, za ktorý získala autorka v roku vydania Cenu
kritiky, je však aj svojským variantom tzv. bildungsrománu. Protagonistka problematicky kráča po ceste od
dospievania k dospelosti. Nemá však silu dospieť. Namiesto výčitiek za smrť cíti iba smútok.

Ikona
Prvý Saganovej román naznačil kontúry a faktúry jej
ďalších románov, ale aj jej pôsobenia na francúzskej
literárnej a spoločenskej scéne. Do románového žánru
nevniesla nijaké poetické inovácie. Jej písanie je pomerne jednoduché a jasné. Keď čitateľ prejaví vôľu
rozmýšľať, nájde v ňom aj odkazy na deficity ľudského
žitia. Saganovej meno sa nenachádza v nijakých akademických ani personálnych francúzskych dejinách

Saganovské ingrediencie dnes

Françoise Saganová:
Akýsi úsmev
Preklad: Zuzana Borovská
Bratislava: Slovenský
spisovateľ, 1963

Françoise Saganová:
Sarah Bernhardtová.
Neutíchajúci smiech
Preklad: Zuzana Borovská
Bratislava: Slovenský
spisovateľ, 1991

Sloboda, neviazanosť, odvaha, bezočivosť sú v súčasnej (nielen francúzskej) literatúre atribúty písania výrazne posunuté inam, s iným prahom citlivosti. V čase
Saganovej románového debutu Dobrý deň, smútok
(1954) i v ďalších rokoch by tieto charakteristiky naozaj platili a boli by obstáli. Dnes už tieto saganovské
ingrediencie nepoburujú ani ničím neprekvapujú. Čítajú sa inak.
O čo teda v jej poslednej knihe ide? O rozvody, spoločensky poburujúce milenecké vzťahy (svokra a zať),
citovú vyprahnutosť. „Groteskná rodinná dráma“, ako
čítame na zadnej strane obálky, schyľuje sa ku katastrofe, ale vyvrcholenie chýba. A neuveriteľné zápletky tiež.
Dlhé expozície postáv, podrobné, iróniou podfarbené opisy gýčového interiéru, vzťahy síce saganovsky
exponované cez povahovo, vekovo a citovo nerovné
dvojice, lenže trochu čierno-biele postoje, dojemné
otcovské, materinské, synovské, milenecké city. Vytriezvenie z prepiatosti citov, prázdnota, nenaplnenosť
života, smútok a pálčivá otázka, ako sa dá žiť s pocitom
viny za zradu, za smrť človeka či iné zlyhania, typické
vypointované Saganovej motívy, to všetko sa dá iba
tušiť, všetko zavislo na polceste. Sem-tam sa ešte na
oživenie mihnú duchaplné konverzácie obtierajúce
sa o ťažké kalibre francúzskej literatúry, ktoré sa patrí
čítať. Karikatúra bez pointy a s otáznikom na konci.
Nedopísaný, nedotiahnutý text: román v štádiu pokusu
o román, pokusu vydolovať zo sledu viac či menej, ale
skôr menej dotiahnutých obrazov súvislosti a vybudovať oblúk konfliktu.
Vo Francúzsku prijatie tohto opusu nebolo jednoznačné a pripravovaná senzácia okolo vydania
v pomerne veľkom náklade sa tiež odohrala skôr
v rozpačitom duchu. Vydavateľ dlho zamlčiaval meno
autorky i názvu, kniha nefigurovala v edičnom pláne.
Efekt vyrátaný tak, aby sa rozochvela vlna nostalgie,
aby autorka opäť zažiarila ako neodmysliteľná súčasť
francúzskeho literárneho a spoločenského života i pätnásť rokov po smrti.

Podobne zrejme uvažoval aj slovenský vydavateľ,
ktorý si spomenul na zašlú slávu a úspech Françoise
Saganovej u svojich čitateliek a čitateľov. Jej romány
predstavovali v čase prvých prekladov to, čo sa s demokratizáciou vydavateľského prostredia v 60. rokoch 20. storočia dalo pokladať za náznak fenoménu
literárneho bestselleru a čo plne korešpondovalo s jej
vydávaním v západnej Európe. Saganová sa s pozoruhodnou pravidelnosťou a s relatívne krátkym časovým
odstupom medzi originálom a prekladom začala na
Slovensku vydávať už koncom 50. rokov! Román Dobrý deň, smútok vyšiel vo Francúzsku v roku 1954 a už
v roku 1958 ho preložil Jozef Brandobur pre Slovenský spisovateľ, dlhé roky Saganovej dvorné vydavateľstvo. Postupne v prekladoch vyšli romány Máte rada
Brahmsa?, O mesiac, o rok, Akýsi úsmev, Zázračné oblaky, Odtrúbené. Posledným v tejto dekáde bol román
Trochu slnka v studenej vode (Pravda, 1971). V roku 1977
ešte Revue svetovej literatúry uverejnila preklad Ako sa
strom stal gentlemanom. V ďalších dvoch desaťročiach
napísala Saganová takmer desiatku ďalších románov,
pribúdali novely, divadelné hry, autobiografické texty.
V normalizačných 70. rokoch sa jej tvorba na Slovensku
už knižne nevydávala. Presunula sa do časopisov.
Po roku 1989 sa prirodzene dal očakávať vydavateľský návrat k mnohým autorom aj k Saganovej. Jej
cesta na Slovensku pokračovala prekladom Sarah
Bernhardtová: Neutíchajúci smiech, literárnou biografiou hraničiacou s mystifikáciou, ktorou sa jej podarilo
obísť konvencie tohto žánru i vlastnú poetiku. Tento
preklad priniesol trochu iný pohľad na Saganovú.
Nasledovali texty Obojok, Zrkadlo a mnohé reedície
starších prekladov. Za povšimnutie stojí aj fakt, že jej
romány prekladalo pozoruhodne veľa prekladateľov
(okrem už spomínaného J. Brandobura aj M. Kosová,
J. Oravec, J. Belnay, V. Müllerová-Husáková, M. Kultáková, V. Dudáš, D. Viskupičová-Fašangová, E. Hažírová,
Z. Borovská) a spisovateľkin obraz v slovenskom literárnom živote nikdy neprekročil prah jej prozaickej
tvorby. Z hľadáčika vydavateľov vypadli texty z 80. rokov. Nové preklady vychádzali opäť takmer synchrónne s originálmi z 90. rokov. Na okraj treba poznamenať,
že v českých prekladoch vyšli aj jej divadelné hry a memoárové texty, ba aj kniha Moje matka, Françoise Saganová (2012) z pera D. Westhoffa.
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Françoise Saganová:
Dobrý deň, smútok
Preklad: Jozef Brandobur
Bratislava: Slovenský
spisovateľ, 1958

literatúry. Zato sa o nej i jej knihách písalo v rubrikách
kultúrnej žurnalistiky: Saganovej život napĺňal stránky novín a pretriasal sa v médiách – bohémsky život,
kde sa nehľadelo na peniaze, snobská spoločnosť, aféry
s užívaním a prechovávaním drog aj so súdnou dohrou,
ťažká Saganovej autonehoda, zdravotné problémy, jej
manželstvá a bisexualita, problémy s neplatením daní
a napokon osobný finančný aj intelektuálny bankrot.
Hoci v literárnej tvorbe sa Saganová vyhýbala politickým motívom, angažovala sa už v mladom veku
proti Castrovmu režimu na Kube, podpísala sa pod
Manifest 121 proti Alžírskej vojne, v roku 1971 podpísala petíciu Manifest 343, ktorou ženy verejne priznávali slobodne podstúpenú interrupciu a vystavili sa tak
súdnemu stíhaniu. Povedané dnešným jazykom, bola
ikonou francúzskej literatúry druhej polovice 20. storočia, blízkou priateľkou prezidenta F. Mitteranda, veľmi
silnou predstaviteľkou francúzskej literatúry vo svete
a v prekladoch, symbolom francúzskej nonšalantnosti
a mondénnosti, búrliváctva a revolty, hoci – paradoxne – navonok si zachovala plachosť. Život skončila ako
stroskotanec – vyčerpaná fyzicky, psychicky i finančne. „Objavila sa v roku 1954 útlym románom Dobrý deň,
smútok, ktorý bol svetovým škandálom. Odišla po živote a diele rovnako príjemnom a odflinkanom, čo bol
škandál iba pre ňu samu,“ koluje veta z úst samotnej
autorky, ktorá dnes zaznieva silou epitafu.

Bez senzácie
Saganová je v slovenských prekladoch prítomná dlho
a pomerne intenzívne. Aj napriek recenziám a sporadickým článkom o jej tvorbe autorkin obraz zostal
bezfarebný, bez reliéfov a súvislostí. Preto je tu otázka,
čím ho vydanie románového torza obohacuje či hádam
mení. Vydavateľská stratégia je jasná. Ibaže na škodu
veci, papiera a prekladateľkinej energie. Obraz Saganovej diela sa nemení a týmto vydaním nebude ani
kompletný. Ak bolo myslené ako kuriozita, tak zvláštnosťou určite nie je, ba ani senzáciou. F. Saganová sa vie
dostať ľuďom a ich vzťahom až nesentimentálne hlboko
pod kožu, jej inteligentná irónia cieli presne. Keby sme
veľmi chceli, v takto nastavenom zrkadle provincionalizmu by sa v jej poslednom románe s polstoročným
odstupom uvidelo aj slovenské podnikateľské baroko.
Aj so svojím mentálnym nastavením. Lenže to je málo.
Zaujímavejšie by možno bolo zistiť, čo si Françoise Saganová myslela o živote mimo svojich postáv, ako vnímala vlastný turbulentný život, pripomenúť ju niečím
zmysluplnejším. Efektom posledného vydania je zatiaľ
iba trochu studenej vody v studenej vode.

Apríl 2021

27

Z nových kníh
Jana Bodnárová: Dievča
z morského dna. Hry
Bratislava: Divadelný ústav
Bratislava, 2021
Výber z dramatickej tvorby
pripravovaný k okrúhlemu
životnému jubileu literárne
všestrannej a jedinečnej
autorky. Súčasťou knihy je
rozsiahly rozhovor spisovateľky a filozofky Etely Farkašovej
s autorkou a štúdia literárnej
vedkyne Dagmar Kročanovej.

Fernando Pessoa: Bankár
anarchista a iné prózy
Preklad: Lenka Cinková
Bratislava: Portugalský
inštitút, 2021
Výber z prózy portugalského
autora obsahuje jeho najznámejšiu poviedku a ďalšie
krátke prózy, niektoré objavené po jeho smrti.

Saša Stanišić: Odkiaľ si
Preklad: Milina Svítková
Bratislava: Ikar, 2021
Kniha o hľadaní svojich koreňov autora, ktorý ako tínedžer
ušiel s rodičmi z Bosny do
Nemecka. V Nemecku sa stala
knihou roka 2019.

Kolektív autorov: Kritická
ročenka 2020. Antológia
súčasnej literárnej kritiky
Bratislava: LIC, 2021

Anton Pavlovič Čechov:
Ostrov Sachalin
Preklad: Silvia Šalatová
Bratislava: Európa, 2021

Publikácia zostavená Vladimírom Barboríkom a Viliamom
Nádaskayom obsahuje
21 recenzií venovaných knihám, ktoré vyšli v rokoch
2019 a 2020.

Prvé slovenské vydanie
slávnej knihy ruského dramatika a prozaika o živote
trestancov v cárskom Rusku.
Po jej vydaní bola vláda nútená zmeniť zákon.

Fang Fang: Denník z Wuhanu
(Správy z mesta v karanténe)
Preklad: Pavel Dvořák
Budmerice: Rak, 2021

Michel Houellebecq:
Možnosť ostrova
Preklad: Kamila Laudová
Bratislava: Inaque, 2021

Denník čínskej spisovateľky,
ktorý si začala písať po tom,
čo sa mesto Wuhan ocitlo
v karanténe. Na Slovensku
vyšiel rok po začiatku
pandémie.

Román francúzskeho básnika,
prozaika a esejistu, v ktorom
prináša príbeh našej doby
z pohľadu budúcnosti, v ktorej ľudstvo, ako ho poznáme,
už neexistuje.

Maja Lunde: Kôň
Przewalského
Preklad: Ľubomíra Kuzmová
Bratislava: Slovart, 2021
Tretia časť úspešného cyklu
nórskej autorky o tom,
ako človek ovplyvňuje život
na Zemi.

Ilona Wiśniewska: Biele
Preklad: Slavomír Bachura
Žilina: Absynt, 2021
Kniha poľskej reportérky
a fotografky žijúcej na severe
Nórska s príbehmi z najsevernejšieho ľudského osídlenia
na svete.

Pál Závada: Prirodzené svetlo
Preklad: Eva Andrejčáková
Bratislava: Slovart, 2021
Román súčasného maďarského autora, v ktorom sa opäť
vracia k svojim maďarskoslovenským koreňom do
Slovenského Komlóša v Békéšskej župe. Postavami v jeho
rozprávaní sú obyčajní ľudia,
muži a ženy, Maďari, maďarskí
Slováci aj Židia, autor rozvíja
ich osudy pred druhou
svetovou vojnou, počas vojny
a v povojnových rokoch.
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Annie Ernaux: Roky
Preklad: Mária Michalková
Bratislava: Inaque, 2021
Jedno z ikonických diel francúzskej memoárovej prózy.
Rozprávanie o období medzi
rokmi 1941 až 2006 aj predstavách o budúcnosti.

Z nových kníh

Walter Tevis: Dámsky gambit
Preklad: Samo Marec
Bratislava: Premedia, 2021

Vladimír Štefanič: Pustovník.
Slzy zeme
Stará Ľubovňa: Kumran, 2021

Román, ktorý sa stal predlohou úspešného seriálu spoločnosti Netflix. Príbeh o fiktívnej
talentovanej mladej šachistke,
ktorá čelí súperom aj vlastným
démonom.

Pokračovanie fantasy príbehu
o mužovi s leopardom,
v ktorom sa zápas dobra a zla
nekončí.

Ivona Kollárová, Imrich Nagy:
Matej Bel. Osobnosť,
médium a transfer ideí na
prahu osvietenstva
Bratislava: LIC, 2021
Monografia predstavuje Mateja
Bela (1684 – 1749) ako vydavateľa a prináša preklad jeho
autentického textu. Kniha je
prvým výstupom edície Pečate.

Vladislav Suvák: Foucault.
Od starosti o seba k estetike
existencie a ešte ďalej
Bratislava: Petrus, 2021
Eseje, ktoré sa zaoberajú
myslením predstaviteľa francúzskej intelektuálnej avantgardy 2. polovice 20. storočia.

Katharina Nocun, Pia
Lamberty: Falšovaná pravda
(O vplyve konšpiračných
teórií na naše myslenie)
Preklad: Milina Svítková
Bratislava: N Press, 2021
Kniha analyzuje nastavenie
ľudskej mysle, ktoré vedie
k viere v konšpiračné teórie
a môže ovplyvňovať rozhodovanie ľudí.

Natalia Gorbanevská: Svet,
ktorý sme nestratili
Preklad: Ján Štrasser
Bratislava: august august,
2021
Výber z básní ruskej exilovej
poetky, novinárky a disidentky
Natalie Gorbanevskej (1936 –
2013) v preklade Jána Štrassera.
Gorbanevská v auguste 1968
protestovala na Červenom
námestí proti sovietskej okupácii Československa. Bola
väznená. Od roku 1975 do
svojej smrti žila v exile v Paríži.

Etgar Keret:
Porucha na kraji galaxie
Preklad: Silvia Singer,
Michal Vlk
Bratislava: Artforum, 2021
Zbierka poviedok súčasného
izraelského autora, pre ktorého
je typický sarkastický humor
a ironický pohľad na život.

Monika Kapráliková:
Za hranice provincie
(Ján Smrek a jeho E/elán)
Bratislava: LIC, 2021

Adam Berka: Štefánik
– muž činu
Bratislava: 82 Book and
Design Shop, 2021
Ilustrovaná kniha približuje
Štefánika nielen ako diplomata, generála a štátnika, ale aj
ako človeka.

Dezső Kosztolányi: Škovránča
Preklad: Karol Wlachovský
Bratislava: Marenčin PT, 2021
Jeden z najobľúbenejších
románov modernej maďarskej
literatúry. Autor do románu
zašifroval spomienky na svoje
rodisko, dnešnú vojvodinskú
Suboticu.

Malgorzata StrekowskaZaremba: Dom z iného sveta
Preklad: Silvia Kaščáková
Bratislava: Ikar, 2021

Druhé vydanie monografie
o publicistickej činnosti Jána
Smreka (1898 – 1982). Ten je
známy najmä ako významný
básnik, menej ako publicista,
napriek tomu, že viac ako
dve desaťročia viedol kultúrnospoločenský mesačník Elán,
ktorý sám založil.

Knižka poľskej autorky pre deti
s citlivým príbehom s prvkami
fantasy odkazuje na reálne
problémy, o ktorých sa zvyčajne mlčí.
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Alta Vášová: Odlety
Bratislava: F. R. & G., 2019
Hoci Odlety Alty Vášovej vyšli na konci
roka 2019, treba sa k nim vrátiť prinajmenšom z dvoch dôvodov. Alta Vášová, táto
významná autorka (za svoju tvorbu získala
viacero dôležitých ocenení) prozaických
kníh, filmových a muzikálových scenárov,
divadelných hier i kníh pre deti, je
v tomto roku nominovaná druhý raz na
Cenu Anasoft litera (prvý raz ju získala
za knihu Ostrovy nepamäti v r. 2009).
Druhý dôvod návratu k Odletom je originalita a kvalita knihy. Vášovej autorský
rukopis, jej poetiku písania si nemôžeme
nevšimnúť a pomýliť s inými; tak je
to v žánrovosti, kompozícii a štýle aj tejto
knihy.
Odlety – to nie je iba vzďaľovanie sa od niečoho, od niekoho; sú to síce aj odchody, no
súčasne približovanie sa a pribúdanie
spomienok.
Epický subjekt v Odletoch má formu
druhej osoby a rozprávačka mu adresuje
svoje zážitky, pocity, názory, nálady,
to, čo odkladala v pamäti i v rôznych
zápiskoch od roku 2006 po rok 2018.
Je evidentné, že tým epickým subjektom
je samotná prozaička, ktorej autorská
rozprávačka adresuje svoje výpovede. Ide
o zaujímavý a nesporne objavný prozaický
postup, v ktorom absentujú dialógy, vety
sú prevažne menné, majú svoj rytmus,
až sa často približujú k poézii. „Stav paniky/ vnútorného chaosu/ či skôr zmeravenia umŕtvenia/ stav odmietania myslieť/
O jednoduchých otázkach/ O sebe/
O minulosti/ O príčinách/ O názoroch/
O vymyslených osobách.“ (s. 13)
Pritom uvádza množstvo významných
postáv – osobností – z rôznych súčastí kultúry, zo zahraničia a od nás, z minulosti
i súčasnosti. Aj tu, tak ako v takmer
všetkých svojich prozaických knihách,
spája osobné s celospoločenským
a celosvetovým. Vyberá zo skutočnosti
najmä to, čo sa dotklo jej vnútra, čo ju rozrušilo alebo upokojilo.
Autorská rozprávačka sa však prozaicky
odkrýva fakticky iba v častiach
(graficky odlišných od ostatného textu),
ktoré sa zakaždým začínajú slovami:
„Ahoj, sestrička…“
Epická hrdinka sa pohybuje vo svojom
súkromí, vo svojich myšlienkach a spomienkach, ale reflektuje aj exteriérové
pozície, ak sa týkajú kultúry, umenia, politiky, vzťahov minulých i súčasných.
„Do niečoho sa ponoríš, čítaš, pozoruješ,
premýšľaš – zároveň akoby pomimo prúdil
čas –“ (s. 76)
Nejde však „iba“ o spomienky, sú to osobitné asociácie na udalosti, často iba
okamihy, spájajúce sa s minulosťou, ale

30

Foto: Peter Sajkala

Recenzie

„MÍŇAME SA, UBÚDA Z NÁS…“

Knižná Revue

Kniha Alty Vášovej Odlety je v aktuálnej desiatke literárnej Ceny Anasoft litera

funkčne odrážajú aj súčasné prostredie,
svet a udalosti. Vášovej texty – to sú
sémanticky široké plátna i drobné kresby,
to sú spomienky i asociácie, otázky
i odpovede, pravdy, sentencie… „Vzdelanosť stráca na cene, úsudok podobne,
kultúrnosť, sčítanosť, empatia a zdvorilosť vzbudzujú pobavený úsmev.“ (s. 140)
Autorkine myšlienky sa prelínajú ako
priestory množín, ticho prenikajú jedna
do druhej – je to obraz skutočnosti:
užšieho spoločenstva, spoločnosti i sveta
a je to predovšetkým obraz toho, nad
čím autorka premýšľala a premýšľa, čo ju
trápi, znepokojuje či možno aj teší.
Väčšinu textov možno chápať ako psychologickú štúdiu o pocitoch osamelosti,
o človeku introvertnom, hĺbavom, premýšľajúcom o prazákladných veciach
v živote človeka, o dôležitosti a význame
toho, čím a ako žil. Nad smútkom či
clivotou však v knihe Odlety prevažuje

múdrosť, jednoznačný postoj k dobru
i zlu, k spravodlivosti; výborné sú reflexie
o zrade, dôvere, láske, o ľahostajnosti,
zdvorilosti a empatii. Vášovej texty sú
textami filozofickými a ani prevažne
lyrické vyjadrovanie im neuberá z reality,
práve naopak.
Pri prozaickej knihe Alty Vášovej Odlety
(i v niektorých iných) natrafíme na istú
nevšednosť – nezáleží príliš na tom,
na ktorej strane ju otvoríme a kde začneme čítať. Nestratíme „žiadanú“ epickú
niť. V próze tejto autorky je totiž taká
netradičnosť: aj lyrické, poetické časti
majú istý dej, zachytávajú pozadie
i samotný život človeka (autorskej rozprávačky) na základe jedinečného pozorovania a vnímania skutočnosti.
Texty v knihe sú relatívne krátke, žánrovo často rôznorodé, líšia sa štýlom
i grafickou úpravou, majú podobu úryvkov či celých zápiskov z denníkov,
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poznámok či zamyslení nad prečítaným,
videným či počutým a hoci na seba
fakticky nenadväzujú, je medzi nimi silná
súvzťažnosť. Takýto unikátny postup by
sme v próze len ťažko hľadali. Na jednom
mieste nájdeme v knihe text, ktorý je
akousi autocharakteristikou autorskej
poetiky: „Krátke útvary, málo slov –
niekedy uzlové body: ako keď sa prekvapene zazrieme v skle výkladu.“ (s. 84)
V Odletoch Alty Vášovej nie je iba clivota
a smútok za uplynulým, je v nej najmä
múdrosť z prežitého.

✒ Gabriela Rakúsová

Život pulzujúci v čiarach
Ivica Ruttkayová: Matematický
model večnosti a iné nočné kratochvíle
Ilustrácie: Miroslav Cipár
Bratislava: Petrus, 2021
Ivica Ruttkayová, rozhlasová publicistka,
poetka, spisovateľka, dramatička
a autorka recenzií, je od roku 1989 redaktorkou Slovenského rozhlasu. Pôsobí
v oblasti kultúrnej a umeleckej publicistiky a problematiky spoločenských vied,
predovšetkým v Rádiu Devín. Popritom
sa venuje vlastnej literárnej tvorbe.
Jej najnovším dielom je zbierka krátkych,
prevažne lyrických textov Matematický
model večnosti a iné nočné kratochvíle.
Knihu venovala Vilme a Miroslavovi
Cipárovcom a dôvod je zrejmý: všetky výtvarné diela, ktoré sú v nej použité
ako ilustrácie, pochádzajú z archívu
autora Miroslava Cipára, grafického
dizajnéra, typografa, kaligrafa, ilustrátora, maliara, sochára a grafika. Publikácia
je poctou jeho tvorbe.
Obal knihy je ladený v odtieňoch sivej
a písmená na ňom pôsobia ako vytesané
do kameňa. Pripomína to tak trochu
matematiku, umenie i večnosť. Vydanie
publikácie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Prvá časť knihy má názov Kresbospisy
(Texty ku kresbám Miroslava Cipára).
Čitatelia majú možnosť obdivovať kresby – denníkové záznamy – z jeho doteraz
nepublikovanej tvorby. Ivica Ruttkayová
k nim vytvorila texty s číslami 1 až 28,
a tak sa každý, kto sa do nich začíta, môže
dozvedieť, ako na ňu tieto diela pôsobili,
a porovnať si to pri pohľade na ne
s vlastnými pocitmi. Nájsť tu môžeme
príbehy i poetické zamyslenia. Dozvieme
sa napríklad o odchode kunsthistorika
Fedora Krišku (autora knihy s názvom
Miroslav Cipár), o stretnutí s paňou
trpiacou Alzheimerovou chorobou, o útokoch na Obchodnej ulici v Bratislave
či o tom, ako otca Miroslava Cipára počas
vojny priam zázračná náhoda zachránila
pred smrťou zastrelením. V textoch sa

Matematický model večnosti a iné nočné kratochvíle je štvrtou básnickou zbierkou
Ivice Ruttkayovej.

objaví Jozef K. z románu Franza Kafku
Proces alebo srbský spisovateľ a historik
Milorad Pavić a jeho lovci snov.
Významným symbolom je v týchto textoch čiara, ktorá sa stáva dynamickým,
pulzujúcim, živým objektom, stelesnením
lásky, narodenia, smrti, vášne, nenávisti
i večnosti. Ako píše autorka v texte č. 6,
„čiara je emócia“. (s. 18) Ďalším často skloňovaným „živým“ slovom je tu kresba.
Text číslo 6 sa začína vetou: „Kresba ako
tiesňové volanie, ako posledná možnosť
odovzdať správu.“ (s. 18) Text číslo 7 sa
zase končí slovami: „Papier zhorí. Kresba
zostane.“ (s. 21) Dôležité je bytie, zmysel
života a prístup k životu, spolupatričnosť.
Kresby, čísla či písmo sú ako archeológia,
výskum vo vlastnom vnútri, v génoch,
duši. Papier vonia mnohým maliarom
i spisovateľom. Aj matematikom?
Nasledujúca časť knihy sa volá ako kniha
sama: Matematický model večnosti

a iné nočné kratochvíle. Cítiť z nej snahu
vyjadriť, popísať básnickým jazykom
prienik matematiky, fyziky a ľudskosti,
bežného života. Čiary, kresby tu dostávajú podobu čísel a matematických pojmov.
Autorka píše o tom, ako nám život
ponúka rôzne možnosti i akú veľkú úlohu
v ňom hrá náhoda. Čas do určitej miery
lieči, no ak na dušu dlhodobo pôsobia
negatívne vplyvy, môže priniesť aj fyzické ochorenie.
V textoch (básňach napísaných voľným
veršom) sa vynárajú termíny ako algoritmy, fraktál, teória relativity, posunutá
realita, chromatické pole, derivácie,
permutácie, odmocnina či cyklometrická
funkcia a pôsobia tam úplne prirodzene.
Sprevádzajú ich známe mená: Albert
Einstein a jeho žena Mileva, Gottfried
Wilhelm Leibnitz, ba mihne sa tu plavným skokom i Schrödingerova mačka.
No nechýbajú ani sny, hudba, divadlo či
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Boh. Pre človeka je napokon predsa len
veľmi dôležité tak málo (?): „Jednoducho
pokoj v duši.“ (Binárne rovnice a tak ďalej,
s. 76)
V časti knihy pomenovanej Biele steny/
Biela stena Ivica Ruttkayová v navzájom
nadväzujúcich básňach tematizuje
cestu životom, zmysel života, večnosť
i to, čo je „tam na druhej strane.“ Jednoduchá, no veľmi pôsobivá je báseň
Šilalo paňori (K rómskemu holokaustu).
Posledná časť knihy má názov Valčík
na sídlisku, netreba to však chápať
ako metaforu pre ľahkosť, bezstarostnosť.
V prvej básni s názvom Pravidelná linka,
štvrtok večer, autobus číslo 83 alebo totálna
abstrakcia (s. 95 – 97) okrem tej totálnej
abstrakcie hrá významnú rolu aj dieťa
pod vplyvom drog. Báseň Cena zlata
(s. 98 – 99) je zase okrem iného príbehom
o stretnutí so starou paňou, ktorá hľadala
jedlo v kontajneri. Najdlhším textom
celej knihy je báseň v próze Štvrté vtáča
(s. 100 – 106). Pripomenula mi, ako
niekedy človek dokáže milovať niekoho,
upnúť sa na niekoho, s kým nemôže
byť, kto je ďaleko od jeho reality. Jediným
zmysluplným riešením je napokon
pochopiť a darovať objektu svojej lásky
slobodu. Súčasťou Valčíka na sídlisku je aj
cyklus básní s filozofickou tematikou
Teória stanoviska, venovaný filozofke
a literátke Etele Farkašovej.
Kniha je zakončená doslovom Miroslava
Cipára – Meranie večnosti, v ktorom sa
krátko zamýšľa nad umením a matematikou. Ivici Ruttkayovej sa tieto dve oblasti
ľudského úsilia podarilo v jej najnovšej
knihe elegantne spojiť. Obidve sú vzácnou, intelektuálne náročnou „kratochvíľou“, ktorá život nesmierne obohacuje.
Stačí si uvedomiť, že čiary sú živé.

✒ Ružena Šípková
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Ani sugestívny román
o strate, ani thriller
Susanne Janssonová: Zimná voda
Preklad: Katarína Uhríková
Bratislava: Lindeni, 2021
Severský thriller Zimná voda švédskej
autorky Susanne Janssonovej rozpráva
príbeh o zármutku otca, ktorý nečakane
príde o svojho syna. Román nadväzuje
na výber podobných titulov z dielne
vydavateľstva Lindeni, napríklad Dúfajme,
že ho nikdy nebudeš potrebovať alebo
V každom okamihu sme ešte stále nažive,
ktoré spája nečakaná smrť či tragédia ako
ústredný motív. Kým pri predošlých
výpovediach ide o sugestívne výpovede
preživších, Zimná voda zlyháva vo
vykreslení bolesti a zúfalstva hlavného
hrdinu. Napriek ťaživej téme sa tak
román stáva skôr oddychovým čítaním,
na ktoré po odložení knihy ľahko
zabudnete.
Hlavný hrdina Martin žije spolu s rodinou v ekologickej komunite na malom
ostrove vo Švédsku. V obyčajný deň sa
rozhodne urobiť si so štvorročným synom
Adamom piknik pri mori. Pri odchode
ich vyruší telefonát. Kým Martin dotelefonuje, Adam je preč, na pláži nájde
iba jeho topánku a vedierko. Adam zmizol, pravdepodobne sa utopil. To by
ste si mysleli, ak by vám koniec neprezradili na obálke knihy, kde sa anotácia
končí vetou Sugestívny román o zármutku
a zúfalstve so šťastným koncom.
Čitateľ je, bohužiaľ, už pripravený
na návrat strateného syna, ktorého niekto
uniesol. Keď sa od tohto nešťastne
zvoleného spoileru odosobníme, autorke
sa darí budovať určité thrillerové napätie.
Chvíľu podozrievate agresívnych susedov,
chvíľu partnera vedľajšej postavy Maye,
inokedy zasahujú do deja akési nad
prirodzené sily. O to väčším sklamaním je
rozuzlenie, v ktorom sa dozvedáme
o dávnou tragédiou poznačenej matke,
ktorá Adama impulzívne unesie.
Táto postava sa však v románe nikdy
predtým nevyskytuje a čitateľ k nej nemá
vybudovaný vzťah.
Jedným z najväčších problémov románu
je práve vykreslenie postáv. Martinove
pátranie po stratenom synovi a cestu
k zmiereniu sprevádza náhodná žena
Maya, ktorá sa začne v jeho živote objavovať len tak, z ničoho nič. Martina s Mayou
nič nespája: Maya nemá deti, je podstatne staršia, nevyvinie sa medzi nimi
žiaden hlbší vzťah. Nezmotivovane pátra
po Adamovi a záhadu sa jej dokonca
podarí rozlúsknuť skôr ako utrápenému
otcovi. Martinova nezlomná viera, že
Adam žije, preto nemá uspokojivý záver.
Postava Maye zároveň pôsobí až

podivným, psychopatickým dojmom,
ktorý sa však nenaplní.
S postavou Martina by ste sa aj dokázali
stotožniť, jeho konanie poznačené traumatickou udalosťou je uveriteľné.
Jedným z najsilnejších momentov knihy
je utopenie synovej mačky.
„Jednej noci vezme mačku do rúk
a odhodlane zamieri k mólu. Obráti malý
čln a vsunie ho do vody. (…) Pustí veslá,
vezme do rúk mačku, ktorá sa schúlila do
klbka na podlahe, a hodí ju do mora. (…)
Mačka zúfalo mňauká a snaží sa priplávať
k člnu, no vlny sú pre ňu privysoké,
voda príliš studená a čoskoro zmizne pod
hladinou. (…) Adam a jeho mačka sú
konečne spolu.“ (s. 187)
Jeho beznádej a pátranie po synovi drží
čitateľa až do konca. Opäť však nedostane
to, čo očakával. Stretnutie so strateným
synom sa uskutoční bezproblémovo,
o návrate domov a späť do života sa nedozvieme nič. Autorka venuje posledné
strany románu o smútku zo straty blízkeho radšej postave Mayi, ktorá usporiada
úspešnú výstavu fotiek. Susanne Janssonová bola tiež fotografkou, postava
Maye je jej pravdepodobne o čosi bližšia
ako strápený otec rodiny.
Knihe by sa dali vytknúť aj nešikovné dialógy, ktoré pôsobia akoby ani neprešli
editáciou. Adamova matka na vytúžené
stretnutie so synom, o ktorom si myslela,
že je mŕtvy, zareaguje vetou „Rada ťa
znovu vidím“, akoby stretla starého známeho v potravinách. Otázne je, či
strojenosť dialógov nie je spôsobená aj
prekladom Kataríny Uhríkovej, pretože
podobný problém bol citeľný aj pri
jej preklade emotívneho románu Dúfajme,
že ho nikdy nebudeš potrebovať.
Zimná voda, či už ako thriller alebo ako
sugestívny román o strate, nemá veľa
čo ponúknuť. Ak však hľadáte oddychové
čítanie do chladných dní, pri ktorom
netreba veľa premýšľať a stačí vám atmosféra severského mesta so záhadou
na rozriešenie, bude vám príbeh stačiť.

✒ Katarína Vargová

Dobrí či zlí susedia?
Mattias Edvardsson: Dobrí susedia
Preklad: Lenka Kočišová a Zuzana
Inczingerová
Bratislava: Ikar, 2021

António Lobo Antunes: Na konci sveta
Preklad: Jana Benková Marcelliová
Bratislava: Portugalský inštitút, 2020
V roku 2020 sa k slovenským čitateľom
a čitateľkám dostala kniha, ktorú napísal
jeden z najvýznamnejších súčasných portugalských spisovateľov ešte v roku 1979.
António Lobo Antunes vyštudoval medicínu, hoci túžil byť spisovateľom, a krátko po skončení školy dostal povolávací
rozkaz. Vyše dvoch rokov strávil doslova
„na konci sveta“, vo víre koloniálnej vojny
v Angole ako vojenský lekár. Táto skúsenosť ho poznačila na celý život a spracoval ju vo viacerých dielach.
Na konci sveta je vyznaním muža, ktorý
sa vrátil z pekla vojny domov, na miesto,
kam sa celý čas tešil, no už tam akosi
nepatrí. Zatiaľ čo bojoval v nezmyselnom
konflikte vedenom mocnými, ktorí
ani nevytiahli päty z Lisabonu, narodila
sa mu dcéra. A rozpadlo sa manželstvo.
Protagonista rozpráva svoje vojnové
zážitky neznámej žene v bare. V kapitolách označených písmenami abecedy
od A po Z sledujeme dve dejové línie:
v prvej odchod mladého muža, vychovaného v lisabonskom manierizme, do
Angoly (veď vojna z neho spraví chlapa,
ako sa vyjadrovali príbuzní, keď ho
odprevádzali), zážitky z vojny a návrat
domov. V druhej jeho zvádzanie ženy
v bare (keď jej dopodrobna opisuje hrôzy,
ktoré zažil), ich milovanie a ráno po ňom.
Zúfalstvo na bojisku, kde zošíval telá
roztrhané mínami alebo amputoval končatiny, zúfalstvo návratu domov, kde
ho nikto nečaká, nikto nechce a už vôbec
nie tí, ktorí ho poslali bojovať. Zúfalé
bojisko v posteli: „Ako bojové pole, veď
viete, posiate rozhádzanými mŕtvolami,
ktoré v nás už nevzbudzujú ani ľútosť…
Pretože nás nikto nezachráni, nikto
nás už nemôže zachrániť, nijaká rota nám
nepríde naproti s mínometmi v rukách.
Sme navždy sami na palube tejto postele
bez kompasu, váhavo sa pohojdávajúcej
na koberci sťa plť.“ (s. 176)
Antunes píše o vojne bez príkras, naturalisticky, občas až odporne a vulgárne.
A predsa inak, ako sme pri takýchto
témach zvyknutí. Moc jeho knihy netkvie
iba v príbehu, ale je ukotvená najmä
v jazyku. Poetickom i drsnom, rozvláčnom i údernom, plnom neošúchaných
opisov a prirovnaní, ukrytom v dlhých
súvetiach. Občas sa medzi veľkým
písmenom na začiatku vety a bodkou na
konci nachádza celý príbeh, inokedy
myšlienka, ktorou zhrnie celú ľudskú
skúsenosť: „… a ja som sa pýtal sám seba,
čo tam robíme, zovretí v agonizujúcom

očakávaní na podlahe šijacieho stroja
lode, zatiaľ čo sa Lisabon potápal
v diaľke s posledným vzdychom hymny.
Odrazu som tam stál bez minulosti,
s príveskom a Salazarovou medailou vo
vrecku, medzi vaňou a umývadlom
z domčeka pre bábiky, priskrutkovanými
k stene, a cítil som sa ako rodičovský
dom v lete, bez záclon, koberce zavinuté
v novinách, kusy nábytku pritisnuté
k stenám a pozakrývané veľkými zaprášenými rubášmi, striebro odložené
v komore starej mamy a ohlušujúca ozvena krokov nikoho v prázdnych miestnostiach.“ (s. 18)
Práve jazyk a štýl robí z tejto knihy výnimočné dielo hodné pozornosti.
Do slovenčiny ho preložila Jana Benková
Marcelliová, ktorá má na konte viacero
vynikajúcich prekladov z portugalčiny
(spomeňme napríklad Všetky poviedky
Clarice Lispectorovej alebo Obchodníka
s minulosťou Josého Eduarda Agualusu).
V tomto prípade musela rozšifrovať naozaj náročný text, bohato popretkávaný
nevšednými prirovnaniami a metaforami,
pričom ho nijako nezjednodušovala, neuhládzala, nebála sa ani vulgarizmov,
ktoré k tejto knihe a téme jednoducho
patria. Vďaka jej práci s bohatou slovnou
zásobou a jej použitiu interpunkcie, ktorou delí dlhé súvetia naozaj logicky
a funkčne, dostávajú čitatelia a čitateľky
plnokrvné dielo, ktoré robí česť portugalskému originálu.
Antunesov román Na konci sveta nie
je bežná kniha na čítanie pred spaním,
vyžaduje si sústredenú pozornosť,
ale odmení sa za ňu originalitou a svojskou krásou.

✒ Lucia Halová
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Zvláštne krásna kniha
o vojne

Kniha Dobrí susedia je najnovším románom z pera švédskeho spisovateľa
Mattiasa Edvardssona. Ide o príbeh
s kriminálnou zápletkou, ale na tom by
samo osebe ešte nič zvláštne nebolo.
Koniec koncov, škandinávske krajiny nás
kriminálnou literatúrou v ostatných
rokoch zásobujú naozaj hojne a mená ako
Henning Mankell či Jo Nesbø sa u mnohých priaznivcov tohto žánru už dobre
udomácnili. Otázka preto znie, čo nám vo
svojej knihe dokáže autor ponúknuť.
Dej románu sa odohráva v mestečku
Köpinge v južnej časti Švédska. Do rodinnej štvrti sa presťahujú manželia
Micke s Biancou, ktorí tu chcú začať nový
život a vytvoriť lepšie podmienky pre
svoje deti. Najprv to pôsobí ako ideálne
prostredie, lenže Micke a Bianca
postupne zisťujú, že nie je všetko tak,
ako sa na prvý pohľad zdá. Biancu
pred vlastným domom jedného dňa zrazí
auto a kým ona v nemocnici zápasí
o život, v meste sa začínajú šíriť pochybnosti: Naozaj to bola nehoda? A ako sa
s pravdou vyrovnať?
Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky nás
autor zavedie do zákutí ľudskej duše,
kde veci ani zďaleka nie sú čierno-biele.
Aj dobro a zlo závisia len od uhla pohľadu
a hranica medzi správnym a nesprávnym
je niekedy veľmi tenká a subjektívna.
Rovnako ako v skutočnosti, aj postavy
prekonávajú v živote rozličné prekážky
a ich charakter a vnímanie sveta sa
postupom času menia. Autorovi sa fungovanie procesov ľudskej psychiky darí
zachytiť mimoriadne realisticky, vďaka
čomu jeho postavy pred našimi vnútornými očami priam ožívajú. Úlohu v tom
zrejme zohráva aj jeho vzdelanie – autor
totiž popri písaní vyučuje na gymnáziu
psychológiu a švédčinu.
Vyššie spomenutý aspekt sa odráža aj
v štruktúre samotného románu. Dielo má
troch rozprávačov a autor nás prostredníctvom nich núti, aby sme si v hlave
vyskladali svoj vlastný obraz. Namiesto
otázok „kto“ a „ako“ sa tak čoraz častejšie
začneme zaoberať otázkou „prečo“.
Toto predstavuje oproti klasickým detektívnym románom posun, ale pre mnohých čitateľov by takýto posun mohol byť
vítaný.
Kniha dýcha drámou a napätím. Napätie
je citeľné prakticky od prvého riadka,
postupne naberá na intenzite a koncom
diela dospieva až do bodu varu. To nás do
deja vťahuje čoraz väčšmi a dá sa povedať,
že čím viac sa o jednotlivých postavách
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dozvedáme, tým väčšmi nás zaujíma, aké
bude rozuzlenie. Na záver je to ako
s lavínou – množstvo drobností sa napokon pospája do masívnej vlny, ktorá so
sebou zmetie oveľa viac, než sme na prvý
pohľad schopní pochopiť.
Dobrí susedia je napínavý psychologickokriminálny román, ktorý nás núti zamyslieť sa nad tým, čo všetko sme ochotní
urobiť a za akú cenu. Nie je to detektívka
v pravom slova zmysle, ale ak sa nebojíte
nazrieť, čo sa skrýva pod povrchom,
táto kniha je pre vás.

✒ Matej Golian

Powersov román
sa v tretine zotne
Richard Powers: V korunách stromov
Preklad: Samuel Marec
Bratislava: Premedia, 2020
Považujem za cenné, že americký spisovateľ Richard Powers (1957) konečne
vyšiel v slovenčine. Akurát škoda, že do
nášho jazyka vstupuje knihou V korunách
stromov (The Overstory). Hrubá próza sa
začína razantne, priam blockbusterovo
bombasticky. Deväť hlavných postáv
postupne spoznávame v okamihoch, keď
im tragicky zomierajú početní príbuzní,
keď skáču padákom z horiaceho lietadla,
zlyhajú v sľubnej kariére, ich profesori
kolabujú na prednáške, tragicky sa zrania
pri páde alebo ich takmer uškvarí elektrický prúd.
Zručne napísaný a výborne editovaný
úvod pripomína Powersove vrcholné
diela, najmä román Stopy pamäti, v ktorom sa čitateľ ponorí do pozoruhodného
vnútra muža so zriedkavým Capgrasovým
syndrómom, keď pacient vlastných
príbuzných považuje za dvojníkov. Lenže
tam sa nehoda rozvinula na autentický
dramatický príbeh o hľadaní pravdy, zložitosti poznania moderného sveta
a ilúziách identity. V korunách stromov sa
po tretine prepadá do zarážajúceho schematizmu a nudy.
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Ekologické motívy sa objavili vo viacerých autorových prózach, ale až tu im
poskytol dominantný priestor, pričom
históriu a osud amerických stromov
vyrozprával, žiaľ, zaujímavejšie a štylisticky zručnejšie ako motiváciu a konanie
literárnych postáv. Príbeh sa rozvíja silene, dej sa zbytočne naťahuje a zvraty
(nechcené zabitie, ekologický terorizmus,
plánovaná samovražda) vyznievajú
nepravdepodobne, a čo je horšie,
melodramaticky.
Powers rád epikou sprostredkúva vedu;
raz medicínu, inokedy genetiku, neurovedu, kunsthistóriu či kybernetiku,
nie náhodou sa ako k jednému zo svojich
vzorov hlási k Rakúšanovi Robertovi
Musilovi.
„Jedným z mojich umeleckých pôžitkov
je znovuobjavovanie samého seba pri
každej novej knihe,“ priznal Powers v rozhovore pre prestížny Paris Review. „Ak sa
chystáte ponoriť do projektu na tri roky,
prečo sa nepozrieť do končín sveta,
ktoré sú vám úplne cudzie, a nevydať sa
tam na cestu?“
Powersove rozsiahle romány niekedy
trpia istou epickou vykonštruovanosťou
a prílišnou snahou o myšlienkové posolstvo na úkor estetického pôžitku: svadba
nemeckého Žida a Afroameričanky v roku
1939 v románe Časy, keď sme spievali
o rasizme v povojnových USA alebo pygmalionovská fantastika o umelej inteligencii a pseudoautobiografia Galatea 2.2.
Spisovateľ pôvodne vyštudoval fyziku
a pracoval ako programátor, dokonca pre
člena španielskej kráľovskej rodiny v exile
vytvoril prvý softvér na obchodovanie
s hedge fondmi v reálnom čase. Aj tentoraz jeden z hrdinov posadnuto pracuje
s komputerom, tvorí rozsiahle počítačové
hry, ale inak jeho osud súvisí so spletitým
príbehom len voľne a nepresvedčivo –
keby sa postava vyškrtla, celku by to
neublížilo. Powers priznane nadväzuje na
bohatú tradíciu amerických naturalistov.
Autorky a autori, často v prvej osobe,
zaznamenávali svoje skúsenosti s ničením pôvodnej prírody a krajiny najmä
v súvislosti s postupujúcou priemyselnou
revolúciou a odmietali americký sen

o úspechu aj za cenu ničenia zdrojov
a genocídy pôvodného obyvateľstva.
Zvlášť si cením pripomenutie zoológa,
zakladateľa národných parkov, spisovateľa a priekopníckeho ochranára Johna
Muira, ktorého kultové Prvé leto v Sierra
Nevade vyšlo v roku 2015 v češtine.
V súčasnosti, v dobe klimatickej katastrofy, sa k tradícii nature writing hlási stále
viac nových tvorcov a žáner sa rozvíja
mnohými podnetnými smermi.
Vďaka biológom ako Daniel Chamowitz
dnes vieme, že rastliny disponujú početnými rozvinutými zmyslami, dokonca aj
istou formou pamäti. Priekopnícku prácu
v tomto smere vykonal Charles Darwin.
Už pražský Rabi Löw razil tézu, že všetko
živé a neživé sa navzájom spája a tvorí
vzájomne závislú jednotu. Podobné tézy
teraz spopularizovali náučné bestsellery
ako nemecký Tajný život stromov.
So stromami máme spoločné korene
a štvrtinu génov. Powersovi sa ambiciózne načrtnutý románový projekt nepodarilo rozvinúť do presvedčivého literárneho
tvaru. Drastické ničenie životného
prostredia sa dostáva do stredného prúdu
kultúry a nezostáva už len v gete klimatickej science fiction. Na veľký realistický
americký román o antropocéne si však
ešte počkáme.

✒ Michal Hvorecký

Zvonenie Heleny
Dvořákovej
Helena Dvořáková: Zvonenie
(Môj život s mailom)
Bratislava: Vydavateľstvo spolku
slovenských spisovateľov, 2020
Známa slovenská spisovateľka a publicistka Helena Dvořáková svoju novú
prozaickú knihu pomenovala Zvonenie.
Spisovateľka ju písala pomedzi mobilové
a rozmanité iné zvonenia, čo občas
človeku zazvonia v hlave, pomedzi počítačové káble a prepojenia, pomedzi
redakčné povinnosti a takisto pomedzi
pravidelné cesty za volantom auta
z bodu B1 (Bratislavy) do bodu B2 (Borský Mikuláš) a späť. Napadlo mi, že
knižka by sa mohla nazývať aj Napísané
pomedzi.
Kniha obsahuje krátke texty (autorka
ich špecifikuje ako kapitoly), sú to akoby
reportážne záznamy plné postrehov
z vlastnej zážitkovej každodennosti aktívnej a plodnej novinárky, tu a tam
popretkávané spomienkami, náhodnými
asociáciami i drobnými zrnkami múdrosti, vyslovenými len tak medzi rečou…
Ako napríklad: „Viem, že zmyslom života
môjho psa som ja. A čo je zmyslom
môjho života? Asi otázky. Na každú nie je

✒ Eva Maliti Fraňová

Rozvoj vedy verzus
politická moc
Dušan Kováč a Miroslav Michela:
Na ceste k poznaniu
Bratislava: Hadart Publishing, 2021
Po knihe rozhovorov s Ivanom Kamencom (Rozhovor s dejinami), ktoré
spracoval Miroslav Michela, prichádza
z vydavateľstva Hadart druhý zväzok.
Vznikla tak séria rozhovorov s historikom
Dušanom Kováčom (nar. v roku 1942)
o dejinách slovenskej historiografie, o príbehu historika od jeho detstva, o jeho
štúdiu a študijnej dráhe, o jeho zamestnaniach a všeobecne o pracovných a spoločenských pomeroch.
Práve pre pohľad na spoločenské pomery
môže čitateľa zaujať rozprávanie
o detstve Dušana Kováča. Jeho pôvodne
v Košiciach bývajúca rodina sa počas
okupácie južného Slovenska horthyovským režimom presťahovala do Humenného, kde Dušan Kováč žil až do svojich
vysokoškolských štúdií. Ako viacerí,
aj on sa rozhodoval medzi viacerými
smermi štúdia, nakoniec však zotrval
v kombinácii história – ruský jazyk. Spomienka na prednášanie medievalistu
profesora Branislava Varsika či neprednášanie vtedajšieho vedúceho katedry
Miloša Gosiorovského (ktorý bol súčasne
členom ÚV KSS) sú zaujímavým svedectvom o štúdiu dejín na prelome
50. a 60. rokov. Bolo to obdobie poznačené nielen dramatickými zmenami, ktoré
nastali na Univerzite Komenského
(predtým Slovenskej univerzite) po roku
1948, ale aj obdobím postupného uvoľňovania pomerov.
Po študentských časoch, ktorých výsledkom sa stala diplomová práca z realizácie
pozemkovej reformy na východnom
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odpoveď a v tom je ten zmysel. Zisťujeme,
čo nevieme.“ Alebo: „Cudzia reč je ako
les, do ktorého nemôžem vojsť, ale jeho
tajomnú silu vnímam. Nemôže ma
pohltiť, ale zvláštnym spôsobom mu
rozumiem. Je to magické.“ Stotožníme sa
s myšlienkou: „Ľudia sa správajú stále
rovnako, len to vždy inak vypáli a inak sa
to nazve.“ Zamyslenia hodných výrokov
sa v knihe nájde viac.
Príjemné čítanie nechce byť hlbokou či
vysoko umeleckou reflexiou skutočnosti,
je zámerne napísané len tak, pomedzi.
Dvořákovej Zvonenie nám „vyzvoní“,
že knihu napísala žena náležite vitálna,
optimistická, zaľúbená do svojho života,
ktorá sama seba vidí v dnešnej epoche
mobilov takto: „Som zrodená pre túto
dobu, v ktorej má každý svoje zvonenie.“
Na druhej strane má kniha jednotiacu
líniu, upozorňujúcu na odveký nástroj
literátov – jazyk, reč, slovo, písanie
i hovorenie. Svedčia o tom už len názvy
jednotlivých kapitol: Niekedy aj reč stratím, Píšem, ako mi zobák narástol, Jeseň
bez internetu, vtedy aj slová viaznu, Ako sa
zhovárame s pamäťou, Slová môžu film
aj pochovať alebo Slová ma zhudobňujú
a ďalšie. Akiste i vďaka počúvaniu nárečia
v dedinke na Záhorí, kde sa spisovateľka
pravidelne zdržiava a chalupárči spolu
s manželom V., novinárom a publicistom,
jej napadlo korunovať svoju knižku textom nazvaným – Prešpurácky slovník sa
mi vyrojil v hlave. K jej autorskému slovníku výrazov, ktoré si ako rodená Bratislavčanka pamätá z detstva a z mladosti, sa
dostaneme cez všetky ďalšie kapitoly, kde
je takmer v každej vyznačený prešpurácky výraz do slovníka. Ten bude iste
zaujímavý špeciálne pre slovenských dialektológov, ale aj pre Prešpurákov, pamätníkov premien nášho hlavného mesta
združených na internetovej stránke „prešpurčina ešče nevymrela“.
O spisovateľkinom chalupárčení v Borskom Mikuláši čítam s osobitou radosťou,
vynárajú sa mi spomienky na „moje“
dávne Búre – a v nich na každoročné
hodové návštevy početného príbuzenstva
s nezabudnuteľnou omamou… Asi najväčšmi ma v knihe oslovil ľudský,

smutno-smiešny text Rada sa zhováram
s vecami a zvieratami. Hovorí o smútku,
„krkavcovi v srdci“, spisovateľke ho
predpovedal snový havran v sklenej guli,
ktorý sám seba pomenoval Anasoftlitera.
Veľmi smutná bola pre ňu smrť kocúrika
Kredenca. Keď zomrel, nepuklo jej žiaľom
prekypujúce srdce, ale na polici sa z ničoho nič rozbila sklená cena Bibliotéky,
čo raz dostala za knižku. Trochu tajomne,
no i humorne podaná téma súčasného
oceňovania pôvodnej slovenskej literatúry v spojení s kocúrikovým zomieraním
vedie k úvahám o zmysle života: „Ležal
v altánku na stole, díval sa do záhrady,
ja na neho. Hladkala som ho. On ma vidí,
ja ho vidím, ale – aký to má zmysel?
Aký má život zmysel, ak sa musí skončiť?
No – končí sa?“

Slovensku po roku 1945, sa Dušan Kováč
stal pracovníkom Ústavu dejín európskych socialistických krajín. Písal sa
1. august 1968, zažil tak na tomto pracovisku nielen vpád okupačných vojsk, ale aj
prvú normalizačnú dekádu. Pre čitateľa je
užitočné vrátiť sa spomienkami do
rokov, keď miestne stranícke organizácie
zohrávali úlohu v rámci spoločenskovedných inštitúcií, ktoré sa pokladali –
a právom – za tie, na ktoré musí štátostrana dohliadať ako na ideologicky dôležité
pracoviská. Azda aj preto bolo pre Dušana
Kováča zrejme istou úľavou, keď v roku
1981 prešiel do Historického ústavu SAV.
Samozrejme, ani nové pracovisko nebolo
„politicky“ nezaujímavé; platilo, že staršie
dejiny boli pod menším drobnohľadom.
A ak ho November 1989 zastihol na pobyte
v Prahe, potom ponovembrové zmeny
už sledoval v Bratislave, na pôde Historického ústavu SAV. Pôvodné vedenie Historického ústavu svoje funkcie ponúklo a po
zorganizovaní voľ by nového riaditeľa sa
ním stal sám Dušan Kováč. V nových podmienkach ho čakali nové výzvy: výmena
niektorých ľudí a – ako sám Kováč podotýka – odideologizovanie dejín. Kniha rozhovorov sa veľmi podrobne venuje
ponovembrovému obdobiu. Bolo to obdobie, keď sa Československo (a po roku 1993
samostatné Slovensko) otvorilo svetu.
Po dvoch dekádach normalizácie so s ňou
spojeným zapuzdrením spoločnosti sa
dostávali do medzinárodných kontaktov
postupne aj slovenskí historici. Cieľom
bolo, pravda, nadviazať kontakty najmä
s krajinami, ktoré boli pred rokom 1989
pre našu spoločnosť uzavreté alebo aspoň
ťažšie prístupné.
Ponovembrové obdobie však okrem otvorenia sa svetu prinieslo aj 90. roky
a nástup mečiarizmu. Súboje s vtedajšou
politickou mocou Kováč a mnohí ďalší
odohrali na pôdoryse pokusov o presun
Historického ústavu pod nacionalistickú
Maticu slovenskú. Aj pre dnešok je preto
inšpirujúce pozerať sa na to, akým nebezpečenstvom pre rozvoj vedy môže byť
politická moc aj v (relatívne) demokratických podmienkach. A že akademická
samospráva nie je samozrejmosťou.
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Bolo by chybou, hoci aj na tomto malom
priestore, vynechať Kováčove spracovania slovenských dejín či už v podobe
syntetických prác, alebo v podobe učebníc. Do dejín slovenského školstva sa
totiž zapísal ako spoluautor prvých ponovembrových učebných textov dejepisu,
ktoré napísal v rekordne krátkom čase.
Z rôznych dôvodov, akiste aj finančných,
zostali tieto učebné texty pre žiakov
a učiteľov základnou pomôckou celé roky.
Na záver je dôležité dodať, že uvádzaný
druhý zväzok rozhovorov o dejinách
slovenskej historiografie výborne nadväzuje na prvý. Môže tak zaujať tých, ktorí
sa o slovenské dejiny zaujímajú zvonka,
ako aj historikov, pre ktorých je
formulovanie zásadných stanovísk k slovenskej historickej vede jednou z podstatných náplní ich poslania.

✒ Miroslav Lysý

Z matky pre matky
Soňa Dedíková Johanesová: {z}matky
zmätky. A ty to ako zvládaš?
Ilustrácie: Lenka Jabůrková a Evelína
Bratislava: Zum Zum Production, 2020
„A ty to ako zvládaš?“ Pýta sa ma Soňa
v podnadpise svojej čerstvo narodenej
zbieročky básničiek.
„Nuž, keď sa ma už pýtaš, ako zvládam ja,
ále fájn. Počkaj, malý musí papať...
och, pokakal sa, počkáš? Ták, a už sme
prebalení (pozor: mamičkovský plurál!),
nejaký je nespokojný, treba zase papať?
Počkaj, ale ktoré prso teraz, ľavé,
pravé, poloha zboku či popod rameno?
Ták, už papáme... Tu som, počúvam ťa,
kde sme to prestali? ... a už aj zadriemal...
(výdych plný nádeje) a zase sa zobudil...
ach (povzdych plný zúfalstva). A zase
plače... no čo ti poviem... máme sa fajn.“
„Ale ako dnes výborne vyzeráš, malý je
asi dobručký, čo?“
Nie, podľa mňa vôbec nejde o (matkine
alebo iné) zmätky. Ide o to Z Matky.
Každý veršík, hoci len jednoduchý rýmik
týchto básničiek od matky pre matky,
ktoré to matkovanie myslia vážne,
úprimne a tak naozaj, z (celého srdca)
matky, vystihuje to neuchopiteľné, neopísateľné a nepochopiteľné na poslaní
mať deti. Je to veľký dar, dostať dieťa do
života a starať sa oň takto úprimne –
niekedy s plačom, niekedy so smiechom.
Autorke sa šarmantne podarilo vystihnúť
práve to, že akokoľvek by sa človek usiloval, nikdy nebude dosť a akokoľvek
dobre by človek myslel, nikdy nebude
dostatočne dobre. A pritom, keď sa na to
pozrie z diaľky či s odstupom troch detí,
všetko je až nadmieru dobré, zázračne
milé, úžasná „švanda“ a toľko zážitkov
v dobrom aj zlom!
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Už od pôrodu môjho prvého syna snívam
o tom a hľadám spôsob, ako to celé
trefne uchopiť. Konečne to niekto dal na
papier za mňa!
Veľmi pekne ďakujem za úprimné čítanie,
smiech i slzy a hlavne spolupatričnosť
od všetkých, ktorí chcú vidieť nás matky
a byť pre nás oporou! Sme v tom (spolu).

✒ Petra Mikulášová

Život bez názvu
Tak možno práve preto zmätky vo
význame paradoxy materstva, to áno.
A práve o tom to aj je, že neexistuje dobre,
neexistuje zle. Všetko Z Matky je
najlepšie, aké v danej situácii môže byť.
Kto je bez viny (pánko dokonalý, vyspin
kaný do ružova), nech hodí kameňom
do matky s dieťaťom. „Milá žena, vec je
taká,/ že sa vážne nepokakáš/ z toho, že
sa blížia sviatky/ a tvoj deň je zrazu
krátky. (...) Nehuč doma s vysávačom,/
po rodine nehuč tiež./ Veď aj s hračkami
pod gaučom/ pekné sviatky prežiješ.“
(Milá žena!, s. 68 – 69)
Nie, deti v obchodoch, na uliciach či
v kočíkoch nerevú preto, že sú rozmaznané, zlé alebo že sa im chce. Nie,
deti nerozlievajú tri šálky denne len tak
bez dôvodu. Raz si šálku nevšimnú,
raz chcú sledovať vodu, ako sa ligotavo
rozprskne po parketách, a tretí raz je šálka
jednoducho akási priťažká. Nuž čo už.
Nie, mama nerobí naschvál, presne ako
ani dieťa nerobí. Tak ako matka robí niečo
z nejakého dôvodu, robí tak aj dieťa, jedno,
dve alebo sedem. A každé zo svojho
vlastného jedinečného dôvodu. Nakoľko
ich však všetky zachytíme, je otázka
aktuálneho stavu. Preto neradno súdiť.
„Pokročilá hodina/ a teatro začína./ Dieťa
má dnes iný plán,/ telke, knihe zbohom
dám.// Nezaberá teplé mlieko,/ ani božtek
na líca;/ návlečky už celkom zvlieklo/
a skáče jak opica.“ (Uspávacia, s. 46 – 47)
Ako tento beh na celý život uchopiť
lepšie než jednoduchým veršom? Ako
tento život, ktorý je zrazu životom
za a pre troch, štyroch ďalších (vrátane
muža, resp. partnera) popísať, ak nie tými
úplne bežnými slovami o bežných ľudských potrebách typu pipi-kaka?
Básničky Sone Dedíkovej Johanesovej
človeka veľmi jednoducho vtiahnu do
tejto pestrofarebnej reality matky, na
ktorú ani zďaleka nebola pripravená, keď
sa na ňu usmieval smejko na tehoten
skom teste, lebo na ňu sa jednoducho pripraviť nedá. A práve v tom počúvaní,
cítení, písaní, spievaní, rýmovaní je celá
tá krása a neistota, radosť i zúfalstvo
ukrytá. Všetko je presne tak ako má, ak
dáme žiť a nepostavíme nikoho do kúta.

Emma Reyes: Memoáre v listoch
Preklad: Peter Bilý
Bratislava: Inaque, 2020
Emma Reyes bola maliarka pôvodom
z Bogoty v Kolumbii, ktorá sa nikdy neusilovala stať sa spisovateľkou. Zachytiť
spomienky na detstvo a dospievanie
v podmienkach extrémnej chudoby ju
povzbudzoval jej priateľ, kolumbijský historik, Germán Arciniegas a neskôr aj
Gabriel García Márquez. Dlho sa tomu
vzpierala a dokázala to výlučne vo forme
listov adresovaných Germánovi. Prvýkrát
boli vydané v roku 2012 v Kolumbii,
deväť rokov po smrti autorky, a hneď sa
stali klasikou. Vydavateľstvo Inaque
ich prinieslo v roku 2020 do slovenského
prostredia v preklade Petra Bilého.
Knižka pôsobí v záplave konvencií knižnej produkcie veľmi osviežujúco.
Je vyrozprávaná nezaťaženým pohľadom
dieťaťa, ktoré nehľadá literárny námet,
ale zažíva svet, pri opise ktorého by slovo
dramatický pôsobilo ako eufemizmus
zo slovníka umelcov a intelektuálov.
Emma Reyes ako svoj prvý príbytok spomína búdu bez okien, v ktorej jediným
spojením s vonkajším svetom bola kľúčová diera a každé ráno z neho vynášala
nočník plný výkalov. Spolu s deťmi so
susedstva si na skládke vytvárali hračky
zo smetí, ktoré uctievali ako polobohov.
Počas celého obdobia, o ktorom Reyes
rozpráva, bola analfabetkou. Život,
o ktorom nám referuje, nepodáva cez
žiadnu kultúrnu ani významovú prizmu.
Jej detskú hrdinku na svet nikto nepripravoval ani jej ho nevysvetľoval. A tak
nevidí kravy, ale strašidelné zvieratá,
prvý automobil, ktorý sa zjavil v uliciach
Bogoty, je monštrom a mama a otec
sú iba slová, ktorým nevie priradiť žiaden
význam.
„Dievčatko“, ako Emmu jej okolie nazývalo, vyrastalo v zoskupení ľudí, medzi
ktorými bola snaha prežiť silnejšia ako
vzájomné putá. Postava, ktorú nenazve
inak ako seňora María, rozmýšľa iba
o tom, ako sa vyhrabať z chudoby,
a postupne sa zbavuje všetkých svojich
nemanželských detí. Opustenie „Drobčeka“ a „Chlapčeka“ z ľudskej svorky spôsobí Emme citový otras. Čoskoro sa stane
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základnými ťahmi načrtávala dojímavé aj
komické figúry, z ktorých cítiť imanentnú
opustenosť, ale aj potrebu držať spolu
proti osudu. Také sú aj jej memoáre. Neoplývajú psychologickými nuansami,
Reyes zachytáva iba výjavy, gestá a situácie, ktoré hovoria niečo silné a podstatné.

✒ Barbora Hrínová

Kvak a Čľup sú späť
čosi podobné aj jej so sestrou. Seňora
María sa opäť sťahuje za lepším životom,
mieri k železničnej stanici na chrbte
koňa, zatiaľ čo malé sestry absolvujú dlhú
cestu v prútených košoch na chrbtoch
dvoch Indiánov. Životná tragikomédia sa
prejaví aj tu. Jeden Indián neustále
popíja, druhý má hnačku. Prídu na stanicu neskoro, keď už vlak odišiel. Seňora
María ich nepočkala. Emmu a Helenu
obkolesujú cudzí ľudia, ktorí sa ich stále
dookola pýtajú: „Ako sa voláš?“ „Ako sa
volá tvoja mamka?“ „Ako sa volá tvoj
ocko?“ „Odkiaľ prichádzate?“ „Kam máte
namierené?“ V realite tieto otázky zrejme
mierne variovali, ale ich niekoľko
násobným presným opakovaním autorka
posilňuje efekt absurdity.
Ujmú sa ich v kláštore, kde sú opäť problémom, pretože nikto nevie, či boli
pokrstené. Reyes okúzľujúco a s ľahkosťou vykresľuje postavy a svet mníšok,
v ktorom bolo všetko od Boha alebo od
diabla. O osobný rozvoj dievčat v kláštore
nikomu nejde, sú len rukami, ktoré
môžu pracovať. Vonkajší svet k nim preniká iba cez bizarné zákazky a objednávky: šijú vlajky pre armádu, štandardy
pre katolícke združenia na procesie, tuniku ako dar k meninám pre pápeža
do Ríma. Mníškam a matke predstavenej
môžu pri rôznych príležitostiach darovať
„duchovné kytice“. Netvoria ich ruže,
tulipány či iné kvety, ale zväzky duchovných skutkov – päťdesiat omší, dvadsať
svätých prijímaní či pätnásť hodín
mlčania. Akokoľvek mizerné ich životy
boli, vždy sa mohli usilovať, aby sa stali
„lepšími ľuďmi.“
Emma Reyes vo veku devätnásť rokov
náhle z kláštora uteká. Našla si prácu
v bogotskom hoteli, kde sa naučila čítať
a písať, a postupne začala maľovať.
Získala štipendium na štúdium v Paríži,
preplavila sa do Európy, kde našla
priateľov a zázemie v kruhoch umeleckej
bohémy. Neskôr podporovala iných
výtvarníkov, ktorí sem emigrovali, a stala
sa „krstnou matkou“ latinskoamerického
umenia.
Maľovala obrazy, z ktorých väčšina je bez
názvu. Hrubými, zväčša iba niekoľkými

Arnold Lobel: Veselý rok
s Kvakom a Čľupom
Preklad: Miroslava Gavurová,
Ján Gavura
Prešov: OZ Slniečkovo, 2020
Arnold Lobel, americký spisovateľ, ilustrátor a nositeľ Caldecottovej medaily,
je v oblasti detskej literatúry známy
obrazovo-textovými naratívmi o postavách zo zvieracieho sveta. Nie je to inak
ani v štvordielnej sérii o Kvakovi a Čľupovi. Vydavateľstvo Slniečkovo privádza
túto zvieraciu dvojicu na slovenský
knižný trh už od roku 2008 (Kvak a Čľup
sú kamaráti, Kvak a Čľup sú spolu,
Kvak a Čľup nepoznajú nudu) v preklade
Miroslavy a Jána Gavurovcov.
Najnovšie vydanie Veselý rok s Kvakom
a Čľupom je súborom piatich mikropríbehov, ktoré rámcuje striedanie ročných
období. Hlavnými postavami je známa
antropomorfná dvojica z Lobelovej
série, ropušiak Kvak a žabiak Čľup. Povahovo aj vzhľadom odlišní, no predsa
najlepší kamaráti zažívajú zábavné situácie, ústiace do úsmevnej pointy. Kvak je
v príbehoch ten optimistickejší, pozornejší, rozvážnejší, Čľup protikladne
negatívnejší, nešikovný či naivnejší. Táto
antinómia postáv znamená ich vzájomné
dopĺňanie alebo slúži na rozohrávanie
situácií, v ktorých odlišnosť postáv značí
akceptáciu charakterov, teda to, čo
je pre budovanie láskavého vzťahu dvoch
kamarátov to najpodstatnejšie.
Príklad možno nájsť v príbehu s názvom
Štedrý deň o tom, ako Čľup netrpezlivo
čakal na štedrovečernú návštevu Kvaka.
Keďže Čľupove hodiny boli pokazené,
myslel si, že Kvak mešká, lebo sa mu na
ceste k nemu udialo niečo strašné. Začal
si namýšľať, že určite spadol do veľkej
jamy, stratil sa v lese alebo ho naháňa
zubaté zviera. Preto hľadal možnosti, ako
Kvaka vyslobodiť: našiel povraz, ktorým
by ho vytiahol z jamy, lampáš, ktorým
by mu posvietil na cestu z lesa, a panvicu,
ktorou by veľké zviera odplašil. Takto
vyzbrojený sa vydal Kvakovi v ústrety, no
vonku pred domom stál Kvak s veľkým
darčekom. Čľupovi sa ospravedlnil
za meškanie, spôsobené starostlivým
balením darčeka – úplne nových hodín.
Podobnú charakterovú diferenciáciu

nachádzame v zbierke poviedok slovenskej spisovateľky Evy Urbanovej o jelenej
dvojici s názvom Jeleňatý a Kravatý
(Face, 2019), za ktorú získala Cenu čitateľov Knižnej revue v kategórii Debut roka
2019. Aj v nej sa totiž nachádza vzhľadom
síce rovnaký, ale povahovo odlišný tandem animálnych postáv. Ich rozdielnosť
tvorí centrum zábavných konfliktov
a akceptácia odlišnosti zároveň nenútene
poukazuje na pozitívne hodnoty, ako je
potreba vzájomnej chápavosti, empatie či
súdržnosti v priateľstve.
Každý Lobelov príbeh tematicky reprezentuje jedno ročné obdobie a aktivity,
ktoré s ním súvisia, počnúc zimou
a sánkovačkou, pokračujúc jarou a jej hľadaním za každým rohom, letom a topiacou sa zmrzlinou, jeseňou a hrabaním
lístia, končiac už spomínanou oslavou
Vianoc. Jadro prvých dvoch mikro
príbehov tvorí zápletka prameniaca zo
situácií, ktorých autentickosť je blízka
detskému čitateľovi. V príbehu s názvom
Na saniach je to Čľupovo trucovanie
a leňošenie v posteli. V poviedke Roh
úprimná detská naivita, zvedavosť
a s ňou súvisiace poznanie, keď Kvak
retrospektívne rozpovie Čľupovi príbeh
o tom, ako za každým rohom hľadal jar.
Doslovné hľadanie jari sa sprvu javí ako
túžba nájsť čosi hmatateľné. Čím ďalej sa
Kvak vzďaľuje od domu a prechádza
lesnou cestičkou či lúkou, tým častejšie
nachádza len kamienky, suchú trávu,
červíka či jaštericu. Skutočný obraz jari je
však ukrytý vo vychádzajúcom slnku,
spievajúcich vtáčikoch na stromoch,
v mamke a ocovi, pracujúcich v záhrade
a v rozkvitnutých kvetoch, ktoré Kvak
napokon našiel za rohom svojho domčeka. Nasledujúce dva príbehy sú postavené na komickom aspekte, vychádzajúcom
z nešikovnosti alebo nevedomosti
protagonistov. V Zmrzline sa Čľup rozhodne urobiť radosť kamarátovi dvomi
kopčekmi čokoládovej zmrzliny. Tie sa
pod slnečnými lúčmi začnú topiť a Čľup
meniť na rohaté strašidlo. V Prekvapení si
dvojica zaumieni potešiť toho druhého
odhrabaním lístia z dvora. Nič netušiaci
o rovnakých intenciách sú so svojou
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prácou spokojní, no vtom sa strhne vietor
a lístie rozfúka na všetky strany. Keď dorazia
domov, na dvoroch ich čaká kôpka lístia. Obidvaja sa však tešia, pretože tomu druhému
urobili službu „a ešte aj v spánku sa usmievali od šťastia“. (s. 53)
Texty sú vystavané prevažne na jednoduchých vetách, čo môže vyhovovať najmä
začínajúcim čitateľom. Čitateľ sa v nich
nestretne ani s komplikovanými slovami či
výrazmi. Vyskytujú sa v nich napr.
onomatopoje a repetície, ktoré dynamicky
posúvajú dejovú líniu, ako napríklad v prvej
poviedke, kde sa Čľup nešťastne rúti na
saniach dole svahom: „Tresk! Sane narazili
do stromu. Plesk! Sane narazili do skaly.
Žuch! Sane sa zaborili do snehu.“ (s. 14 – 15)
Takto minimalisticky postavený text sprevádzajú jednoduché ilustrácie. Tie sú do
textu včlenené, niekde aj v podobe jedného
či dvoch vedľa seba orámovaných obrazov.
Lobel v nich využil kresbu, doplnenú
prevažne zemitými farbami (najmä odtieňmi
hnedej, zelenej a oranžovej farby). Svojou
jednoduchosťou vyjadrujú pokoj, milotu,
nežnosť, ale aj úsmev a humor, čím
korešpondujú s celkovým charakterom Lobelových nadčasových príbehov.

✒ Veronika Čigarská

Nepreniknuteľné tmou
Dana Podracká: Strážca zadných dvier
Ilustrácie: Jana Bálik
Bratislava: Perfekt, 2020
Dana Podracká je hlbinná nielen vo svojej
poézii a esejach, ale i v knihách pre deti.
Jej najnovšie dielo z tejto kategórie – Strážca
zadných dvier – tiež pristupuje k rozprávkovému príbehu s príťažlivou dávkou filozofie
a alegórie.
Takéto rozprávky (určené starším deťom
a dospelým) odjakživa držia nad
svetom tajomstiev a víťaziaceho dobra
ochrannú ruku. Spomeňme napríklad Saint-Exupéryho Malého princa či Hesseho Podivuhodné posolstvo z inej hviezdy. Strážca
zadných dvier sa v slovenskom literárnom
kontexte rozprávkových kníh pre starších
radí k náhrdelníku titulov, ktoré čerpajú
inšpiráciu z duchovného bytia človeka. Tvorí
ho detská tvorba Daniela Pastirčáka (od
Damianovej rieky po Starca a dieťa) aj nevšedná cesta lesom Olega a Zuzky Šukových
O Červenej čiapočke, ktorá tancovala s vlkmi či
detská fantasy séria Vladimíra Štefaniča Kráľovná z Tammiru.
Text presvetľujú zlaté nugety, ktoré okrem
alegorického posolstva (svetlo medzi slovami
i svetlo ako stála prítomnosť dobra presakujúca príbehom) majú aj praktickú formálnu
funkciu – pomáhajú čitateľom zorientovať sa
v dialógoch. Oddeľujú jednotlivé repliky. Text
je totiž prevažne dialogický, čo ladí s autorkiným implicitným zámerom poukázať na
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nevyhnutnosť neutíchajúceho rozhovoru
s vlastným srdcom.
Príbeh sa teda deje v dialógoch, v stretnutiach, v prepájaní postáv a ich úloh do jednotiaceho celku. Všetko súvisí s chrámovou
stavbou, jeho výzdobou a očistou. Samozrejme, ide o chrám srdca. Žiaden z pútnikov
nevyniká, neznamená pre celok viac ako niekto druhý. „Každý môže byť poslom vo
veľkom príbehu.“ „Aby sme spolu vytvárali
niečo, čo je viac než príbeh?“ spýtala som sa.
„Čo môže byť viac než príbeh?“ „Láska.“ (s. 49)
Mená protagonistov sú príťažlivo významotvorné (posol so svietiacim korálikom
v ústach, pustovník, ktorému z čela lieta jastrab) a každé jedno má nenahraditeľný
podiel na tvorbe niečoho veľkého. To „veľké“
sa skladá z rôznych výnimočných čiastočiek
(krištáľová slza, kubus, kľúč). Vzácne
maličkosti tvoriace duchovný domov podnecujú v deťoch túžbu vystavať si vnútorný
chrám – miesto, ktoré sa nezrúti pod tlakom
viditeľného.
Boj so zlom neprebieha na bojovom poli ani
v obratnosti a odvahe s mečom, ale v odvahe
premýšľať o videnom, zažitom, v odvahe
hľadať súcit a odpustenie. Svetlo je predsa
také pôvabné, až oslobodzuje aj srdce démona so špicatou žobráckou kapsou.
O grafickú úpravu sa postaral Palo Bálik
a o ilustrácie Jana Bálik, ktorá naplno spolupracuje so symbolikou textu. Všetky dôležité
prvky, javy, postavy sú dôsledne umiestnené
v priestore pripomínajúcom chrámové vitrážové okno.
Strážca zadných dvier je duchaplnou prehliadkou alegórií, meditatívnou rozprávkou
o potrebe strážiť si čisté srdce, pobáda
detských čitateľov k hlbšiemu záujmu o svoju
duchovnú podstatu, o hodnoty nepreniknuteľné tmou.
„A kde je strážca?“ „Za dverami.“ „On stráži
vnútri?“ „To je presné. Stráži vnútri,“ odvetil
geometer zhrbený do pravého uhla, akoby to
bola najprirodzenejšia vec na svete. (s. 65)

✒ Dominika Madro
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je tradičný a pritom moderný časopis pre
deti prvého stupňa základných škôl, ich
rodičov, pedagógov a knihovníkov.
Tento umelecký mesačník prináša kvalitnú
detskú literatúru najlepších slovenských
autorov a objavuje mladé talenty.
Špičková grafická úprava a ilustrácie
formujú estetický vkus a poskytujú
prehľad o najlepších súčasných aj
klasických ilustrátoroch pre deti.
Okrem autorských rozprávok a poézie
v ňom nájdete zábavnú dvojstranu Jožka
Mrkvičku, literárne potulky spisovateľov
po Slovensku, ekologickú rubriku Deti
v zelenom či etickú výchovu Lebopreto.

Čo prinesie 76. ročník Slniečka?
• overenú kvalitu a umeleckú tradíciu
od roku 1927
• moderný grafický dizajn
• texty našich najlepších autorov
od klasikov až po mladé talenty
Tešiť sa môžete na nový seriál
Jána Uličianskeho, veselé kuchárske
rozprávky Jozefa Kollára a jedinečný
KOMIKS!
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.

