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Editoriál
Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
vzácni priatelia!

Tina Čorná
Sikorová
Šéfredaktorka

„Keď ide o život, knihy sú bokom.
Ale časom začnú chýbať.
Nielen ako terapia,“ píše v úvode
článku Knižka, kúsok domova
a bezpečia Daniela Balážová.
„S ukrajinským susedom sa na
Slovensku predtým akosi
nepočítalo. Chýbajú knihy ukrajinských autorov aj knihy
v ukrajinčine – pre deti, dospievajúcich, dospelých. Uvedomili
si to mnohí ľudia, ktorí pomáhajú
ukrajinským utečencom, kníh
kupectvá, knižnice aj vydavatelia,“ rozvíja aprílovú tému
Knižnej revue o úžasných iniciatívach „prvej knižnej pomoci“
bratislavského kníhkupectva
Artforum, vydavateľstva kníh pre
deti Buvik, celého radu slovenských knižníc, ktoré posilňujú aj
ponuku učebníc slovenčiny
pre cudzincov. Záujem prirodzene rastie.
Čo sa o nás dozvedia naši susedia,
keď nám začnú bez prekážok
rozumieť? „Na čo budú spomínať,
keď sa raz vrátia do svojich
domovov, ktoré nebudú vyzerať,
ako keď odchádzali, a ktoré,
ako sa nazdávali, opúšťali na pár
týždňov? A čo budú čítať,
ak sa rozhodnú, že sa nevrátia?“
Hore srdcia – zaznie z Božích
chrámov na Slovensku v čase
Veľkej noci o to naliehavejšie, o čo
hrozivejšie znie gong vojnových
dní. Nikdy si naň nezvyknime!
Myšlienka dvíhajúca sa k výškam – takto približuje výtvarný
umelec Bohdan Hostiňák
svoje dielo, ktoré poskytol
na obálku aprílovej Knižnej revue.
Vďaka.
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Aktuality

Slovensko predstavilo na medzinárodnom
knižnom veľtrhu v talianskej Bologni vyše
350 titulov.

Slovensko na Bologna
Children’s Book Fair
21. – 24. marec 2022
Takmer letné počasie privítalo v marci návštevníkov medzinárodného knižného
veľtrhu pre deti a mládež v talianskej Bologni. Po dvoch rokoch virtuálnych stretnutí
konečne prišiel tento unikátny veľtrh
pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti publikovania a obsahu venovaného deťom, v prezenčnej podobe.
Už 59. ročník tohto významného knižného
podujatia sa konal od 21. do 24. marca,
prezentovalo sa na ňom približne 950 vystavovateľov. Čestný hosť – emirát Šarjah –
sa predstavil s bohatým programom
podujatí, panelových diskusií, výstav a seminárov pod vedením viac ako 30 arabských
autorov, ilustrátorov a umelcov.
Rôznorodé výstavy a platformy venované
vydavateľom kníh pre deti a mládež, prekladateľom, ilustrátorom, ale aj zaujímavý
priestor zameraný na africký vydavateľský
sektor či na komiks, to všetko veľtrh
ponúkal nedočkavým zástupcom detského
literárneho sveta.

Vyše 350 titulov zo Slovenska
Literárne informačné centrum organizačne
zabezpečilo knižnú expozíciu Slovenska
a na rozlohe 32 m² vystavilo vyše 350 titulov
slovenskej literatúry pre deti a mládež
z viac ako 30 vydavateľstiev. Slovenský stánok so svojimi čistými líniami v atypickom
prevedení dával vyniknúť samotným
knihám, o ktoré bol živý záujem. Tak ako
v minulých rokoch, stánok bol referenčným
bodom pre vydavateľov, autorov, ilustrátorov, literárnych agentov, prekladateľov
a ďalšie osobnosti pôsobiace vo svete literatúry pre deti a mládež.
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Návštevníci oceňovali originalitu slovenskej tvorby aj jej diferenciáciu. Oslovili
najmä knihy s ilustráciami Simony
Čechovej, Han, Adely Režnej či Petry
Lukovicsovej, ale zaujali aj odkazy
starších ilustrátorov ako Jana Kiselová
‑Siteková, Dušan Kállay či Miroslav
Cipár. V rukách zahraničných odborníkov sa často ocitla pôsobivá kniha autorky Alexandry Salmely Strom
s ilustráciami Martiny Matlovičovej z produkcie LIC a kniha Útek Mareka Vadasa
s ilustráciami Daniely Olejníkovej
z vydavateľstva Brak, ktorý vďaka podpore komisie SLOLIA – grantového
systému LIC, vyšiel vo viacerých jazykových mutáciách. Rezonovala aj kniha
vydavateľstva Monokel Rok dobrých
správ autora a animátora Martina Sma
tanu, ktorá nie je primárne literárna,
ale jednoznačne zožala úspech hlavne
vďaka pozitívnemu myšlienkovému
poslaniu a originalite výtvarného stvárnenia. K slovu sa dostali aj vyhľadávané
tituly o „inakosti“ ako Môj brat Hlavička
Juraja Raýmana z vydavateľstva Slovart
s nekonvenčným prístupom k problematike autizmu, Zimná zmrzlináreň Zuzany
Líškovej z vydavateľstva Brak a ďalšie
knižné tituly našich renomovaných
vydavateľstiev s touto tematikou. Bodovali aj stále aktuálne komiksové
publikácie vydavateľstva E. J. Publishing.
Veľmi podnetné bolo stretnutie so študentkami slovenčiny Bolonskej
univerzity so sídlom vo Forli v sprievode
lektora slovenského jazyka a kultúry
Ivana Šušu, ktoré ukázalo potenciál

mladých nádejných prekladateliek
zo slovenského do talianskeho jazyka.
Je potešujúce, že ako tretí jazyk si slovenčinu vybralo sedemnásť študentov.

Úspechy v rámci výstav a ocenení
Stojí za to spomenúť aj úspechy slovenskej detskej literatúry a ilustrácie v rámci
výstav a ocenení samotného veľtrhu.
Knižný titul Etiketa: Pravidlá slušného
správania s ilustráciami Marty Matus
Mészárosovej z produkcie vydavateľstva
Slovart sa dostal do užšieho výberu
na prestížnu cenu Bologna Ragazzi
Award 2022 a mladá slovenská ilustrátorka Terézia Fillová sa spomedzi
3 873 svetových ilustrátorov z 92 krajín
dostala medzi 78 najúspešnejších, ktorí
vystavovali svoje ilustrácie na prestížnej
Ilustrátorskej výstave 2022. Aktuálne
výtvarné stvárnenie knihy Krutá Marta
Mareka Vadasa a ilustrátorky Daniely
Olejníkovej z vydavateľstva Brak bolo
zaradené medzi 130 najlepších publikácií
s použitím fluorescentných farieb vystavených v expozícii Fluo Lit up Books
2022. Na záver jeden postreh: je nepopierateľným faktom, že slovenské vydavateľské domy prinášajú na svetový trh
viditeľné, umelecky originálne posilnenie domácej autorskej scény.

✒ Miroslava Bilačičová, LIC

Peter Šulej: Vrnitev velikega
romantika? (Výber z poézie)
Apokalipsa, 2022 (SI)
Preklad: Primož Repar

Mila Haugová: Dama in
Samorogn (Výber z poézie)
Cankarjeva Založba –
Založništvo d. o. o., 2022 (SI)
Preklad: Andrej Pleterski

Kniha Moniky Kompaníkovej, ktorá vlani vyšla
v anglickom preklade Janet Livingstone vo vydavateľstve Seagull Books, je v užšom zozname
nominovaných na Literárnu cenu Európskej banky
pre obnovu a rozvoj (EBOR).
Literárna cena EBOR propaguje literatúru takmer
40 krajín, kde banka investuje: od štátov strednej
a východnej Európy po strednú Áziu, balkánske
štáty a krajiny v oblasti južného a východného
Stredomoria. Je jednou z mála cien, ktorá rovnakým
dielom oceňuje autorov a prekladateľov ich diel.
Hlavná cena je honorovaná sumou 20 000 €.
Porota v zložení Toby Lichtig, Alex Clark, Boris
Dralyuk a Kathryn Murphy do užšieho zoznamu
vybrala desať diel z Bieloruska, Českej republiky,
Grécka, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovenska,
Ukrajiny a Uzbekistanu, ktoré považuje za knihy
s výnimočným rozprávačským potenciálom.
V užšom výbere sú knihy napísané pôvodne
v ôsmich jazykoch. „Všetci v porote sa tešíme z tohto
výberu, ktorý predstavuje úžasnú rozmanitosť
súčasnej beletrie pochádzajúcej z východnej a strednej Európy a zo strednej Ázie,“ uviedol predseda
poroty Toby Lichtig. Pozornosť sveta sa podľa
neho opäť upiera na tento región a cena je pripomenutím schopnosti literatúry sprostredkovať
dôležité skúsenosti a premostiť rozdelenie ľudí.
Román Piata loď Moniky Kompaníkovej, ktorý
je v desiatke nominovaných diel, vyšiel v slovenčine
po prvý raz v roku 2010 a odvtedy bol preložený
do 13 jazykov. Finalistov piateho ročníka Literárnej
ceny EBOR (troch autorov a prekladateľov
ich diel) oznámia 16. mája 2022. Víťazov či víťazky
slávnostne vyhlásia začiatkom júna.

✒ LIC

Víťazi Magnesia Litera
2022
Peter Balko: Il était une fois
à Lošonc (Vtedy v Lošonci)
Bleu et Jaune, 2022 (FR)
Preklad: Barbora Faure

Hlavným víťazom 20. ročníka českej výročnej knižnej ceny Magnesia Litera sa stala kniha
Gott – Československý příběh hudobného publicistu Pavla Klusáka (Brno: Host), ktorá nie je klasickou biografiou, ale zrkadlom niekoľkých generácií
Čechov a Slovákov. V kategórii próza porotu najviac
zaujal román Stanislava Bilera Destrukce (Druhé
město), v kategórii poézia Vladimír Mikeš a jeho
Odkud to přichází? (Protimluv). Ocenenie v kategórii náučnej literatúry získala popularizačná kniha
odborníka v oblasti chemickej komunikácie,
fyziológie a etológie hmyzu Jana Žďárka Ohroženi

Aktuality

Piata loď v zozname
Literárnej ceny EBOR

Prvá Verzia
v tlačenom formáte
Literárny časopis Verzia, ktorý sa zameriava
na umelecký preklad a jeho reflexiu,
vychádza po prvýkrát v tlačenej podobe.
Prvé tohtoročné číslo, ktoré redakcia
zverejnila 31. marca v online formáte,
si môžu čitatelia už objednať aj v tlačenej
verzii. Aktuálne vydanie je venované
prekladom krátkych žánrov rumunskej
prózy, ktoré vznikli v posledných dvoch
desaťročiach. Zostavovateľky, romanistka
Jana Páleníková a literárna vedkyňa
Eva Kenderessy, vybrali texty zachytávajúce
súčasné dianie v rumunskej literatúre,
ktorých spoločnou črtou je motív odchodu
a príchodu. V najnovšom čísle nechýbajú
rubriky Klasika a Nové knihy. Vizuálnu
stránku časopisu dotvárajú fotografie diel
výtvarníčky, ilustrátorky a prekladateľky
ukrajinského pôvodu Tanye Kyianytsie.
Publikačný priestor vo Verzii získajú aj
víťazky súťaže Prekladateľský inkubátor:
Ivana Schrötter (v kategórii Nová nemecká
queer, čierna, post-koloniálna, post-migrantská literatúra), Zuzana Bajuszová
(preklad poviedky Samanty Schweblin podľa
vlastného výberu) a Annamária Kapičáková
(rodina v súčasnej švajčiarskej po nemecky
a po francúzsky písanej literatúre). Čestné
uznanie za esej na tému Invariant je najväčší
hoax v dejinách prekladu bol udelený Lívii
Laczovej.

✒ Milina Svítková, LIC

hmyzem? Neobvyklá setkání po 40 letech
Mária Ferenčuhová:
Tierra negra (Černozem)
Vaso Roto, 2022 (ES)
Preklad: Lucia Duero

(Akademia), ktorou nadviazal na svoju publikáciu
vydanú v roku 1980. Najlepším debutom sa stala
kniha Terezy Dobiášovej Tajemství – Neskutečný
příbeh Anežky České (Jota).

✒ red

Apríl 2022

5

Knihy pomáhajú

Knižka, kúsok
 domova
a bezpečia
Vojnu, ktorú rozpútalo Rusko
v susednej Ukrajine,
takmer nikto nečakal. Ženy,
matky s deťmi, starší ľudia
prechádzajúci hranice
s pár vecami, ktoré si zbalili
a neopísateľne ťažko sa
rozlúčili so svojimi mužmi,
ale ani ľudia, ktorí sa im
na Slovensku usilujú pomôcť.
Keď ide o život, knihy
sú bokom. Ale časom začnú
chýbať. Nielen ako terapia.
✒ Daniela Balážová
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Knižky, ktoré sa
vďaka Vladimírovi
Michalovi z Artfora,
ďalším ľuďom
a sponzorom
podarilo dopraviť
na Slovensko,
doputovali
aj k ukrajinským
čitateľom
do rekreačného
zariadenia SHMÚ.

Jedným z prvých bol Vladimír Michal, zakladateľ kníh
kupectva a vydavateľstva Artforum a podpredseda
Zväzu vydavateľov a kníhkupcov Slovenska (ZVKS),
ktorý s nasadením svojej rodiny a známych aj s podporou ZVKS v prvej polovici marca zabezpečil dovoz
tisíca kusov detských kníh z Ukrajiny na Slovensko.
Knihy pre deti od 3 do 12 rokov nakúpené zo ľvovského vydavateľstva Stary Lev rozdelili do 13 kníhkupectiev, kde boli pre Ukrajincov hľadajúcich útočisko
na Slovensku a pre ľudí, ktorí im poskytujú pomoc,
zadarmo. Rozchytali sa za pár hodín.
Misia, ktorej cieľom bol dovoz knižiek pre ukrajinské deti a zároveň podpora ukrajinských kolegov vydavateľov, medzitým pokračovala. Na druhej zásielke
kníh, päťkrát väčšej, už pracovala aj nezisková organizácia Artfora a ďalší ľudia a organizácie. Tlačiareň
Dóša zadarmo vytlačila záložky s dvojjazyčným textom, bratislavské gymnázium C. S. Lewisa poskytlo
priestor a dobrovoľníkov na rozdeľovanie a balenie
kníh, slovenská ambasáda v Užhorode, kam sa premiestnila po evakuácii z Kyjeva, logistickú a dopravnú podporu.
„Prvá tretina kníh z druhej zásielky je už dnes,
prvého apríla, rozdaná, ostatné knihy prídu budúci týždeň,“ informoval začiatkom apríla Vladimír
Michal s tým, že záujem o tieto knižky hlásia ďalší
Ukrajinci, organizácie, knižnice, ľudia starajúci sa
o utečencov.
Má jasno v tom, prečo do toho investuje toľko času
a energie: „Knihy vydané a vytlačené na Ukrajine sú
kúskom domova, ktorý prišiel v prvom rade za deťmi,
ale prináša aj pocit bezpečia, prenáša sa do iných svetov, spája. Knihy totiž pomáhajú, zbližujú, vzdelávajú.“

Dvojjazyčné rozprávky
Podobne to vníma aj Milica Matejková z vydavateľ
stva Buvik, ktoré v polovici marca vydalo pre ukrajinské deti dve dvojjazyčné rozprávkové skladačky
„ako prvý dotyk so slovenčinou a zároveň privítanie
rozprávkou v rodnom jazyku“. Ide o dve ľudové rozprávky Rukavička a Kačička, krivá nožička v preklade
Mariána Hevešiho. Texty v ukrajinčine poskytol Ivan
Jackanin. „Vydať knihu je časovo náročné, preto sme
sa rozhodli pre rýchle riešenie – trojlisty na kvalitnom
papieri, ktoré nám promptne zalomil grafický dizajnér
Mojmír Zmija a za priateľskú cenu vytlačila Kníhtlač
Gerthofer. Použili sme rozprávky z našich kníh, ku
ktorým sme mali ilustrácie Oľgy Bajusovej a Vlasty
Baránkovej,“ upresnila Milica Matejková.
Rozprávky z vlastných zdrojov vydali v náklade
dvetisíc kusov a venovali ich mestským častiam v Bratislave, ktoré ich distribuovali ukrajinským deťom do
škôl, škôlok, komunitných centier a ubytovacích zariadení. V priebehu týždňa sa rozobrali.
„Ak sa nám podarí získať dotáciu, radi by sme vo
vydávaní trojlistov pokračovali a ponúkli ich ukrajinským deťom aj v iných mestách a obciach Slovenska,“
dodala Milica Matejková.

Zdroj: archív Vladimíra Michala

Počítame s Ukrajinou

S

ukrajinským susedom sa na Slovensku predtým
akosi nepočítalo. Chýbajú knihy ukrajinských
autorov aj knihy v ukrajinčine – pre deti, dospievajúcich, dospelých. Uvedomili si to mnohí ľudia, ktorí pomáhajú ukrajinským utečencom, kníhkupectvá,
knižnice aj vydavatelia.

Na to, čo sa deje a ťažko sa na to hľadajú slová, zareagovali aj viaceré knižnice po celom Slovensku. Niektoré
vyhlásili výzvy na darovanie kníh v ukrajinčine.
Jednou z prvých bola Krajská knižnica Ľudovíta
Štúra vo Zvolene. „Ozval sa nám ukrajinský spisovateľ
na Slovensku Ivan Jackanin, zástupca ukrajinských
a rusínskych spisovateľov na Slovensku, a v krátkom
čase prišiel do knižnice balík kníh a časopisov v ukrajinčine. Balík obsahoval približne 120 kníh v ukrajinčine pre deti a dospelých a 60 časopisov pre deti,“
informovala Zlatica Brodnianska z Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene. Jednotlivci darovali niekoľko
kníh. Časť daru zostáva vo fonde knižnice.
V Mestskej knižnici v Bratislave bol ohlas na výzvu skromnejší. „Do daru sme dostali pár kníh od
jednotlivcov – vydavateľov, ktorí ich získali na zahraničných knižných festivaloch a o čosi viac kníh
od ukrajinskej školy v Bratislave. Podarilo sa nám získať knihy v ukrajinskom jazyku z vydavateľstva Stary lev a Artfora, ktoré ich priviezlo v spolupráci so
ZVKS,“ uviedla Natália Zajačiková z Mestskej knižnice v Bratislave.
Niektoré z knižníc, ktoré oslovila Knižná revue,
majú vo svojom fonde len niekoľko kníh v ukrajinčine, čo pri rastúcom dopyte nemusí stačiť. Aj preto oceňujú iniciatívu Artfora na dovoz kníh priamo
z Ukrajiny. Viaceré knižnice sa zároveň zapojili do
projektu s kníhkupectvom Martinus s názvom Deti
potrebujú knihy. Kúpte – pošlite – darujte, v rámci
ktorého možno darovať konkrétnej knižnici obrázkové knihy pre deti.

V oáze medzi knihami

Daniela Balážová (1973)
Redaktorka Knižnej
revue. Vyštudovala
žurnalistiku na FiF UK
v Bratislave. Roky
sa novinársky venovala
zahraničnej politike
aj téme ľudských práv.

Aj v Knižnici pre mládež mesta Košice majú knihy
v ukrajinčine vďaka knižným darom od Artfora a od
jednotlivcov. „Máme ich k dispozícii pre návštevníkov
a čitateľov v centrálnej pobočke – LitPark a v ďalších
dvoch menších pobočkách. Samozrejme, nie je ich toľko, koľko by sme chceli, a prevažne sú určené mládeži
a deťom,“ uviedla Viera Ristvejová z košickej knižnice.
Knihy v ukrajinčine podľa nej nie je možné zatiaľ
nakúpiť. Záujem o ne však rastie. „Najmä v Kulturparku, kde funguje aj centrálna zbierka pre Ukrajinu, nás
v čoraz väčšom počte navštevujú deti ukrajinských
dobrovoľníčok. Trávia u nás voľný čas, kým ich mamky pomáhajú pri triedení a expedícii humanitárnej
pomoci. Už máme aj takých, ktorí sa chcú stať riadnymi čitateľmi a knihy si požičiavať,“ dodala Viera
Ristvejová.
Pomoc napadnutej krajine, jej obyvateľom a spoluúčasť môžu mať rôzne formy. Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravila výstavu ukrajinskej maliarky
a ilustrátorky Oksany Paliy, ktorá vytvorila aj dielo
Útek pre marcovú obálku Knižnej revue. Predajnú
výstavu v priestoroch knižnice otvorili 4. marca výtvarníci Ľudovít Hološka a Rudolf Sikora. „Počas
vernisáže, ktorá pritiahla veľa návštevníkov, sa predala viac ako polovica vystavovaných diel. Výťažok
z osobitnej zbierky na pomoc Ukrajine sme po vernisáži zaslali na účet Človeka v ohrození,“ informovala
riaditeľka knižnice Daniela Tóthová.
Po začiatku vojny na Ukrajine aj v tejto knižnici
začali hľadať možnosti, ako kúpiť knihy v ukrajinčine,
keďže dovtedy nemali v tomto jazyku ani jednu a len
zopár v ruštine. Vďaka iniciatíve Artfora a projektu
Martinusu teraz požičiavajú pár detských kníh v ukrajinčine a obrázkové knižky v slovenčine. Ukrajinskí

utečenci „zároveň môžu v knižnici využívať internet
a hračky v oddelení pre deti, chystáme dielničky pre
najmenšie deti“.
V Krajskej knižnici v Žiline, ktorá sa takisto zapojila do projektu Martinusu, majú v ukrajinčine len
niekoľko kníh. „Zatiaľ sme urobili výber detských
obrázkových kníh z fondu našej knižnice a poskytli
sme ich Campu Žilina, ktorý ubytováva ľudí z Ukrajiny. Poskytli sme im aj omaľovanky, pastelky, farebné
papiere, lepidlá. V spolupráci s NTS organizujeme
Mierovú kvapku krvi,“ uviedla Katarína Šušoliaková.

Počítame s Ukrajinou

Knihy pre knižnice

Aj na učenie sa slovenčiny
Niektoré knižnice upozorňujú, že rastie záujem o knižky, ktoré pomôžu pri učení sa slovenčiny. „Ukrajinské
mamičky majú záujem aj o slovenské detské knihy
kvôli naučeniu sa jazyka,“ uviedla Daniela Tóthová
z Malokarpatskej knižnice.
„Ak sa zamyslíme nad tým, že tieto deti budú navštevovať naše školy, zrejme bude z ich strany rásť
záujem o knihy v slovenčine a angličtine,“ dodala aj
Viera Ristvejová z Knižnice pre mládež mesta Košice.
Natália Zajačiková z Mestskej knižnice v Bratislave vníma pomerne veľký záujem nielen o detské
knihy v ukrajinčine, ale aj o literatúru pre dospelých,
ktorú sa im zatiaľ nepodarilo zohnať. Ale posilňujú aj
ponuku učebníc slovenčiny.

Nesplatený dlh
Aká je to krajina, ktorá teraz poskytuje susedom útočisko? Čo o nich vie? A čo o nej vedia susedia, ktorí s týmto
príchodom za dramatických okolností nerátali? Na čo
budú spomínať, keď sa raz vrátia do svojich domovov,
ktoré nebudú vyzerať, ako keď odchádzali, a ktoré, ako
sa nazdávali, opúšťali na pár týždňov? Čo budú čítať,
ak sa rozhodnú, že sa nevrátia?
Vladimír Michal chce v dovoze kníh z Ukrajiny
pokračovať, časom aj na obchodnej báze. „Ukrajinské knihy, nielen detské, by sa stali súčasťou bežnej
ponuky kníhkupectiev. To sa dá v mierových časoch,
teraz nie.“
Knihy, ktoré teraz nakúpia u Starého leva, rozdávajú na Slovensku zadarmo. „A kým budeme mať
ukrajinským vydavateľom čím zaplatiť, dovtedy to
budeme robiť. Prvých tisíc kníh zaplatilo ZVKS. Členovia združenia sa môžu v prebiehajúcej zbierke na
tejto sume podieľať. Náklady na druhú várku zaplatíme aspoň čiastočne z dobrovoľných príspevkov návštevníkov kníhkupectiev a ľudí, ktorí prispejú na
účet neziskovej organizácie Art‑fórum pre literatúru,“ uviedol Vladimír Michal.
V hre je aj vytlačenie ukrajinských kníh na Slovensku. Vladimír Michal pracuje aj na tejto možnosti:
„Niektorí vydavatelia to zvažujú. Tu je možnosť spolupráce s českými, prípadne poľskými vydavateľmi.
Takto vytlačené knihy sa dajú kvôli väčšiemu repertoáru aj vymieňať a to je ďalšia výrazná pomoc Ukrajincom v rámci nášho stredoeurópskeho priestoru.“
Máme dlh, ktorý – keďže sme sa nespamätali
skôr – je načase začať splácať…
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O čom dumal Milan Lasica

Marek Ormandík:
Denníkové kresby z cyklu
Karantéma (2020)

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.
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Každý človek
je príbehom
(a niektorý
obzvlášť)
Obsažná denníková
autobiografia Milana Lasicu
V krátkosti je jedinečnou
výpoveďou aj čiastočnou
vivisekciou majstra,
ktorý o svojich vnútorných
pocitoch tak úprimne vlastne
nikdy nehovoril. „Sem
môžem napísať nielen, čo si
naozaj myslím, ale aj
čo chcem,“ stojí v úvode knihy.
✒ Pavel Malovič

Informačne obsažná a zároveň šťavnatá denníková
autobiografia totiž tvorí 405-stranový vrstvovitý opus
a je to jedinečná výpoveď aj čiastočná vivisekcia majstra, ktorý o svojich vnútorných pocitoch tak úprimne
vlastne nikdy nehovoril. „Sem môžem napísať nielen,
čo si naozaj myslím, ale aj čo chcem,“ stojí v úvode knihy. „Papier totiž, na rozdiel od sliepky, znesie všetko,“
prečítame na inom mieste.
Samozrejme, nie je to Lasicov prvý pokus tohto
typu. Najskôr skúšal podobnú formu v osemnástich,
potom ako štyridsiatnik, ale nikdy nepísal dlhšie
kontinuálne. Písomnosti minulosti sa však, našťastie,
zachovali v osobnom archíve. Obdobie na prahu sedemdesiatky v ňom však iniciovalo rozhodnutie rozsiahlejšie a veľmi otvorene sa pozrieť na vlastný život,
osudy ľudí okolo aj na celú spoločnosť. Mohol si dovoliť pomenovať všetko úplne natvrdo a bez nutkania
vylepšovať vlastný obraz.

Výrazná trauma
Je obdivuhodné, akou obrovskou množinou tém sa
autor zaoberá a s akými pozoruhodnými prienikmi
okruhov prichádza. Celkom pochopiteľne sa venuje
„výskumu“ predkov (starý otec si ešte v roku 1903 z taktických dôvodov zmenil meno na Lipcsei – tak sa volal
Lasica ešte po narodení, otec sa vrátil k pôvodnému
menu až neskôr) a rozkrýva aj vzťahy v rodine, ktoré
nosí hlboko v podvedomí (mamina nevera, rozvod,
vzťah s otcom, jeho partnerkou, s mamou a jej novým
manželom, svoje prvé manželstvo, spomienky na uja
Era – Ernesta Šmálika väzneného v nacistickom tábore
aj v komunistickom väzení).
Priznáva, že sa nevyhol ani podpisu pod vyhlásením umeleckých zväzov Za nové tvorivé činy v mene
socializmu a mieru, ako znel oficiálny názov takzvanej
Anticharty (1977), čo bola pre neho výrazná trauma
a vracia sa k nej v texte viackrát. Bolo to v čase pitoreskností, keď boli spolu so Satinským sólistami
spevohry (!) Novej scény v nezabudnuteľnej inscenácii Pierre‑Aristide Bréala Husári, ktorú hrával aj Jan
Werich s Miroslavom Horníčkom.
Podpis pod tento dokument sa im „zdal ako kolektívne výkupné, ako masová akcia, boli v tom skoro
všetci a tým to strácalo na cene“. Nepomohlo to. Sedemdesiate a osemdesiate roky boli naozaj ponižujúce, najmä tie sedemdesiate, ktoré sa „vyznačovali
zvláštnym prepojením statočnosti a zbabelosti, solidarity a udávania“.
Viacerí umeleckí kolegovia skúšali Lasicovi so Satinským pomôcť, napríklad Martin Ťapák, ktorý ich
chcel obsadiť do filmu Pacho, hybský zbojník (1975), čo
mu však nepovolili, tak im ponúkol aspoň spoluprácu na scenári (priznáva ju aj autor pôvodnej poviedky
Peter Jaroš) a dialógoch, no napokon nesmeli byť ani

Zdroj: Slovart

Denníky

O

máloktorej knihe môže čitateľ povedať, že ju
umiestni do portfólia publikácií, ktoré bude opakovane čítať do konca života, nech je v akomkoľvek stave. Po prelúskaní poslednej knižky, ktorú vo
forme denníkových zápiskov a nedatovaných poznámok z rokov 2009 – 2015 ponúkol verejnosti Milan
Lasica pod názvom V krátkosti (Slovart, 2021), doplnenú o nonsensové kresby Mareka Ormandíka z cyklu Karantéma (2020), si ju do tohto zoznamu určite
zaradí. A odporučí svojim priateľom, aby ju umiestnili na svoj finálny „bucket list“.

Denníky

tomu ho zabijete, rozrežete a možno aj zistíte, prečo
žije – akurát že už nežije. Tak je to aj s humorom.“
Často sa vracia k inscenácii Fašírky (pôvodne
Rozhovory), ktorá je inšpirovaná dialógmi Jevgenija
Griškovca (ruský režisér, autor a hudobník, známy aj
krátkymi televíznymi vystúpeniami), ale aj k iným
programom, kde hral s Bolkom Polívkom, respektíve
s Milanom Kňažkom. Dialógy Fašírok, ktoré podľa
majstra nemusia zaujať všetkých, najmä mladších
divákov, okrem nostalgie za svetom iných hodnôt
nesú v sebe čaro prepojenia súčasnosti a minulosti.

Odtajnený priateľ René
Neskutočne úprimne hovorí aj o svojom najbližšom
hereckom priateľovi Julovi a odkrýva črty jeho pracovnej povahy aj úskalia ich spolupráce. Odtajňuje aj inšpiráciu ich fenomenálneho scenára Náš priateľ René,
a to Matuškove kritické eseje „z jeho mladosti, ktoré
písal do pražských novín, boli to postrehy o Slovákoch,
vyslovené s omračujúcou prostotou a presnosťou, ale
aj s vtipom a eleganciou ironika (,Slováci sa vystatujú,
že sú Slováci, a robia to pred inými Slovákmi‘)“.
Zasiahnutí pochopili, a preto hru nemohli uviesť
v Bratislave, ale neskôr našli isté pochopenie v Divadle
pre deti a mládež v Trnave, kde ho v roku 1986 naštudoval im blízky režisér Juraj Nvota. V Štúdiu S túto
inscenáciu uviedli až v roku 1991 v réžii Jara Filipa.
Zaujímavo spomína na spoluprácu s Karlom Gottom,
píše o Václavovi Havlovi, nezabudne na Jiřího Suchého, Stanislava Štepku a ďalšie blízke osobnosti.
Používa exaktné literárne príklady, pokorne dokumentuje svoju sčítanosť a vedomosti. Jeho štylistika
je senzačná. Glosuje niektoré spoločenské a politické
udalosti, spomína zásahy jazykových korektorov, ktorí nepripúšťajú hovorovú reč, žargón alebo bohemizmy, čím sa ochudobňuje náš jazyk. V tejto súvislosti
sucho pripomína absurdný, ba až dadaistický jazykový zákrok „pracovníka bývalého tlačového dozoru,
ktorý opravil v rozhlasovom scenári meno autora, ktorým bol Vladimír Rusko. Prečiarkol Rusko a napísal
Sovietsky zväz“.

v titulkoch. Napriek Ťapákovej snahe nemohli účinkovať (možno našťastie) ani v seriáli Sváko Ragan.
V podpore neuspel ani režisér Ján Roháč. V dobe,
ktorá „trvala príliš dlho na to, aby to mohlo byť zábavné“, im konkrétne pomohol dramatik Ján Solovič, keď
napríklad súhlasil s adaptáciou svojej hry Žobrácke
dobrodružstvo, a tak vznikla úspešná hudobná komédia Plné vrecká peňazí. V súvislosti s inou kontroverznou osobnosťou, Vladimírom Mináčom, Lasica
konštatuje, že ten nemal toľko odvahy ako spomínaný dramatik, keď nepovolili uvádzať Výrobcu šťastia.
Spomína na básnika Milana Rúfusa, ktorý mu poslal
bylinky na nespavosť a ktorému dal Mináč akýsi „ideologický mandát“ na tvorbu smutných básní, čo sa
v čase socialistického „optimizmu“ nenosilo.

Pole bez plevelu

„Nechám sa prekvapiť“
Lasica, samozrejme, píše aj o rodine, s veľkou úctou
o manželke Magde, ktorá sa stala jeho „svetlom v tuneli“ a pomohla mu postaviť sa umelecky aj ľudsky
na nohy. S nehou spomína prvú vnučku Ester, volá ju
„monarchisticky“ Esterházyová. Láskavo a často hovorí
o dcérach aj golfe. Tam prichádza zamyslenie sa, čo sa
s ním stane, ak raz odíde: „… nebolo by zlé rozsypať
môj popol na niektorom golfovom ihrisku, kam budú
naše dievčatá chodiť hrávať. Ide už len o to, na ktorej
jamke a či na greene alebo v bunkri. Asi na greene.
Určite. Ale na ktorej jamke? Nechám sa prekvapiť.“
Niekedy používa čarovné starosvetské a írečité
slová, pritom aj vkusne hreší a nadáva. Humoru sa
dotýka len zľahka, napríklad na tému aforizmov, obdivujúc stručné a presné nápady svojho priateľa Tomáša Janovica. Lasica konštatuje, že „písať aforizmy,
to mi pripadá, ako keby som ja na javisku hovoril iba
pointy. Ale pre komikov je zaujímavá aj cesta k pointe.
Tú aforisti nepoznajú alebo lepšie – taja. Tiež k tomu
aforizmu musia nejako dospieť.“
V tejto súvislosti sa dá spomenúť na to, čo už raz
povedal: „O humore sa dá hovoriť veľmi ťažko. Jan
Werich raz povedal, že chcieť charakterizovať humor
je rovnaké, ako chcieť zistiť, prečo žije zajac. Kvôli

Milan Lasica, Marek
Ormandík: V krátkosti
Bratislava: Slovart, 2021

Veľmi otvorene rozoberá nadčasové témy, ktoré mu
uviazli v hlave alebo si ich potrebuje doriešiť. Zároveň
už realisticky uvažuje o starobe a smrti. „Po šesťdesiatke sa oslavuje každých päť rokov a po osemdesiatke
každý deň. Ale povedzme si to na rovinu – nie je dôležitý vek, ale forma, v akej ste. Žiť za každú cenu nemá
zmysel. Je to ponižujúce. Vlastne si želám len jedno:
aby umieranie bolo dôstojné. Znamená to netrpieť veľmi. Mohlo by to byť aj trochu veselé, ale to by som asi
chcel veľa. Keď sa blíži čas smrti, čas odchodu, človek
si želá len jedno, aby to nebolelo.“ K tomu dodáva jeho
manželka Magda Vášáryová: „Chodil, videl, nepotreboval načúvací prístroj a nikto nemohol povedať, že
nech ten starý Lasica už zmizne. To je fantastická vec.
Môžete zomrieť zo šťastia a to sa Milanovi stalo.“
Čítať túto knihu je lepšie po dúškoch ako na ex.
Predstavuje vychutnávanie, pri ktorom „blúdite“ aj
vlastným životom. Niektorí autori ponúkajú zbierky
krátkych sentencií ako zrnká múdrosti, drobnosti
majstrov a podobne. Milan Lasica svoje zrnká „nedbalo“ trúsil po širokom okolí, zasial do úrodnej pôdy
svojho počítača a máme tu na podnose pole bez plevelu aj prales textu, z ktorého – ako hovorí ku knižke
piesňový básnik a esejista Kamil Peteraj – budeme
budúcich sto rokov intelektuálne žiť.
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Cesta k organickým plastikám

Maria Bartuszová
(24. 4. 1936 – 22. 12. 1996)

Gabriela
Garlatyová (ed.):
Maria Bartuszová
Grafický dizajn:
Matúš Lelovský
Košice: Archív Marie
Bartuszovej /
Mestská galéria
Rimavská Sobota, 2021

Umenie
 ako živý
organizmus
Listovať monografiou
Maria Bartuszová je zážitok,
pri ktorom intuitívne
vnímame, že sa dotýka
tajomstva života a nie vždy
ľahkého príbehu vzácnej
osobnosti, ženy a umelkyne.
✒ Daniela Čarná
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Na tvorbu dnes medzinárodne renomovanej sochárky
Marie Bartuszovej, ktorej výstavu aktuálne pripravuje londýnska Tate Gallery, monografia nahliada z viacerých uhlov. Jej hlavnú os tvorí chronologická línia
vývinu tvorby od detstva a štúdií v Prahe na Oddelení keramiky a porcelánu Vysokej školy umeleckopriemyselnej, obdobie strávené v Kameníne na juhu
Slovenska po svadbe so sochárom Jurajom Bartuszom
a v zakotvení v Košiciach. V tejto východoslovenskej
metropole prežila väčšinu tvorivého života, na adrese
s príznačným názvom Vnútorný červený breh, obklopená mikrokozmom a bezpečím svojho sveta, ateliéru a záhrady.
Monografia poukazuje na introvertnú osobnosť
autorky; jej život sa nevyznačoval mnohými vonkajšími udalosťami, ale o to väčším bohatstvom hlbokého vnútorného prežívania. To odzrkadľuje jej tvorba
a cesta k organickým plastikám, prepájajúcim prírodné procesy s univerzálnymi princípmi života. Napokon, dialóg a napätie archetypálnych tém zrodu
a zániku, bezpečia, úkrytu a ohrozenia či zranenia, plnosti objemu a prázdna, vertikály a horizontály boli
pre ňu kľúčovými úvahami. Ako píše G. Garlaytová,
„väčšia časť tvorby Marie Bartuszovej vznikla v uzavretosti pred okolitým svetom, otvorená však svetu prírody a tvorivým silám bytia“.
Chronologickú os knihy dopĺňa kontextualizácia
tvorby autorky v súvislostiach domáceho a medzinárodného vývinu (nielen sochárskeho) umenia, dotýka
sa aj paralel s umením minulosti. Spätne, na základe
výstav a nemnohých publikovaných textov pred a po
roku 1989, autorkiných zápiskov, kresieb a rozhovorov s jej blízkymi, manželom a sochárom J. Bartuszom, vzťah s ktorým bol pre jej život a tvorbu určujúci,
s dcérami či priateľkami – výtvarníčkami Katarínou
Šujanovou, Katarínou Tekeľovou Blažovou – vrství
viaceré rozmery jej života, tvorby, rodinných, osobných a profesionálnych vzťahov, ktoré tvoria dôležité zázemie jej prác. Autorka textu nachádza súvislosti

Foto: Archív Marie Bartuszovej / Mestská galéria Rimavská Sobota

Monografia

P

ublikovanie monografií umelcov, zvlášť tých,
ktorých tvorba siaha hlboko pred rok 1989, by
malo byť samozrejmosťou. Väčšinou však ide
o dlho očakávanú udalosť, ktorej predchádza nevyhnutné obdobie výskumu, overovania faktov, poctivého a trpezlivého umelecko‑historického bádania
a primárneho spracovania tvorby. V neposlednom
rade je výsledkom organizačných zručností autorov
a editorov. Nie vždy za ich vydaním stojí inštitucionálne zázemie a početný tím spolupracovníkov, ale
zanietení jednotlivci, sám umelec alebo jeho rodina.
Editorkou a autorkou textov 560-stranovej monografie Maria Bartuszová je historička umenia
a kurátorka Gabriela Garlatyová, ktorá spravuje Archív M. Bartuszovej v Košiciach a ktorá monografiu
zostavovala spolu s Bartuszovej dcérami Annou, Veronikou a vnučkou Soňou, ktorá pozostalosť sochárky
fotograficky zdokumentovala. Citlivá grafika je dielom Matúša Lelovského. Za jej prípravou sú roky systematickej a „mravčej“ práce.
Editorka datuje ideu vzniku monografie do roku
2004 a jej zameranie vidí v kontextualizácii tvorby
Marie Bartuszovej (1936 – 1996), pričom „nie je formulovaná ako vsadenie marginalizovaného diela do
hegemónneho vývoja umenia, ale dešifruje analogické súvislosti jej tvorby, priame vzťahy a dialogické komunikácie so širším umeleckým svetom“.

Monografia

Uvažovanie o tvorbe v širších súvislostiach života, v haptických, psychologických, procesuálnych aj
terapeutických možnostiach sochárstva Bartuszovú
priviedlo k tvorbe didaktických skladačiek – haptických sôch pre nevidomé deti, čím zasiahla aj do vývoja výtvarnej pedagogiky. Realizovala ich od polovice
60. rokov (workshopy s nevidiacimi deťmi v spolupráci s G. Kladekom sa konali v r. 1976 a 1983). Uvažovala
o tom, že jej plastiky by mohli slúžiť ako „didaktické
pomôcky, napríklad plastika vodnej kvapky pre pochopenie aerodynamiky a gravitácie alebo ako hračky – rébusy pre rozvoj hmatovej orientácie“.
Realizácie do architektúry, ktoré boli aj zdrojom
príjmov, uvádza monografia ako integrálnu súčasť autorského uvažovania vo voľnej tvorbe. Diela M. Bartuszovej sú zároveň environmentmi, o ktorých sa
zamýšľa v širších súvislostiach dialógu s krajinou
a prostredím, ako to dokladajú dobové dokumentačné fotografie jej diel, na ktorých kvalite si dávala záležať (mnohé z nich fotografoval fotograf a teoretik
Gabriel Kladek).

Senzitívne vnútorné znenie

Maria Bartuszová:
Škrupina (1980, SNG)
1989

aj prostredníctvom publikácií z Bartuszovej knižnice
a vytvára tak pomerne plastický obraz toho, o čo sa
autorka vo svete umenia aj bežného života zaujímala, s ktorými autormi viedla tvorivý dialóg (Constantin Brancussi, Hans Arp, Henri Moore, Lucio Fontana,
Louise Burgeois, Barbara Hepworth, Eva Hesse, Eva
Kmentová, Alina Szapocsnikow a i.), ale aj kam viedli jej nemnohé študijné cesty, medzi ktorými zaujme
najmä cesta do Egypta.

Nadčasové, konzistentné dielo

Daniela Čarná (1977)
Kurátorka, galerijná
pedagogička, publicistka.
Študovala dejiny
umenia na FiF UK
v Bratislave, doktorát
absolvovala na FF TU
v Trnave. Pôsobí
v Galérii Slovenského
rozhlasu a v Galérii
umenia E. Zmetáka
v Nových Zámkoch.

Jej tvorba dozrievala v zdanlivej izolácii a tichu jej
vlastného sveta, ale zároveň v tvorivom napojení na
dianie v umeleckom svete, z ktorého vzišlo nadčasové,
rozsiahle a kvalitou mimoriadne konzistentné dielo:
„Moje pokusy o vlastný výraz sa začínajú malými plastikami modelovanými z hliny, z jednoduchých oblých
tvarov vychádzajúcich z prírody – kvapka vody, obilné
semeno, puky klíčiacich rastlín, často motív klíčenia,
tvary pripomínajúce delenie buniek alebo dotýkanie
buniek. Modelovanie som postupne nahradila odlievaním dokonalých tvarov z nafukovacích gumených
balónikov priamo do sadry.“
K nápadu odlievania do balónových foriem smerujúcich k autorskej technike gravistimulačného tvarovania (od r. 1961) ju inšpirovali detské hry s dcérou
Annou, navrhovala aj sochárske prvky a preliezačky
pre detské ihriská. Autorka monografie v tejto súvislosti uvádza zaujímavú analógiu umeleckých objavov, ktoré často pramenia v aktivitách bežného dňa.
Františka Kupku k abstrakcii inšpirovalo pozorovanie detskej hry jeho dcéry s loptou a rozpracovanie
jednotlivých fáz jej pohybu v čase (Dievčatko s loptou,
1908), u Sonye Delaunay jej dizajnérska tvorba nadviazala na realizáciu detskej prikrývky pre syna s využitím geometrického tvaroslovia.

Tvorba M. Bartuszovej bola pomerne dlho neznáma aj
odbornej verejnosti. Podľa súpisu výstav v monografii
sa pred rokom 1989 konalo sedem jej samostatných
výstav, väčšinou v regionálnych priestoroch, iba dve
z nich boli v galériách (v r. 1983 v Oblastnej galérii
M. A. Bazovského v Trenčíne a v r. 1988 vo výstavnej
sieni ZSVU v Košiciach). Po roku 1989 už nechýbala na
žiadnej zo sumarizujúcich a prierezových kolektívnych
výstav. Aj keď na prvej medzinárodnej Svetovej výstave
Expo ’58 v Bruseli bola tvorba autorky zastúpená už
počas štúdií ako súčasť prezentácie ateliéru prof. Otta
Eckerdta, výstavou, ktorá jej tvorbu etablovala v medzinárodnom kontexte, bola až documenta 12 v Kasseli
v roku 2007. Jej kurátorkou bola Ruth Noack, ktorej
dal Mariu Bartuszovú do pozornosti Boris Ondreička.
V monografii sa poukazuje na zámer výstavy, situovanej na lukratívnom mieste v hlavnom výstavnom pavilóne, vyvolať dojem kanonizácie tým, že
„sme práce ponechali pospolu a vystavili ich ako objav,
ktorým pre nás boli pri prvom náhodnom stretnutí
s nimi“. Uzatvárajú ju kurátorské texty Joanny Mytkowskej a Jana Verwoerta. Ten píše o podprahovej
úrovni nášho vnímania, ktorej sa Bartuszovej diela
dotýkajú. Vladimír Beskid zhodnocuje jej tvorbu bez
slova „komplexne“ a zdôrazňuje, že sochárka „formuje senzitívny biely svet jednoduchých foriem so silným „vnútorným znením“ v krátkodobom stretnutí
večného a efemérneho“.
Listovať monografiou M. Bartuszovej je zážitok,
pri ktorom intuitívne vnímame, že sa dotýka tajomstva života a nie vždy ľahkého príbehu vzácnej osobnosti, ženy a umelkyne, limitovaného reštriktívnymi
obmedzeniami komunistického režimu, ktorý mal
negatívny postoj k abstraktnému umeniu. V tvorbe
dokázala poctivým a nekompromisným hľadaním
odpovedí na tie najzákladnejšie otázky života vyjadriť princípy bytia. Dielam väčšinou nedávala názvy,
ako píše G. Garlaytová, „nepoznačila ich príbehmi, tie
ukryla do vnútorného života svojich diel“. A Ruth Noack uzatvára: „Zanechala po sebe množstvo malých
a niekoľko veľkých stôp. Je na nás, aby sme prijali ich
prítomnosť a pochopili ich význam.“
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Fenomén
Martina Pachmanová:
Civilizovaná žena. Ideál
i paradox prvorepublikové
vizuální kultury
Praha: UMPRUM, 2021

Civilizovaná,
 moderná, nová,
kultivovaná…
Žena novej doby
O brnianskej výstave a knihe
Civilizovaná žena –
Ideál i paradox
prvorepublikové vizuální
kultury.
✒ Anna Grusková

Alžbeta GöllnerováGwerková,
Jarmila Zikmundová:
Žena novej doby
Tatra, 1938

Titulka časopisu Světozor
č. 1/1925

K

eď sa povie prvorepubliková žena, vybavia sa
nám najskôr asi elegantné módne kreácie, známe z filmov pre pamätníkov, krajčírske majstrovstvo dobových salónov, krátke účesy, nostalgická
spomienka na prezidenta Masaryka a jeho podporu
ženskej emancipácie. Pripomenieme si modernizáciu spoločnosti a jej demokratizáciu, volebné právo
pre ženy aj to, že mohli konečne študovať na všetkých
školách.
Vo všeobecnosti vyvoláva toto krátke obdobie medzi koncom prvej svetovej vojny a nástupom nacistickej totality pozitívne asociácie: bola to doba nových
ideálov, nádejí, pokroku. Ženy vstupovali do verejnej
sféry, začali sa výraznejšie spoločensky angažovať, ich
účasť na budovaní spoločnosti bola oficiálnou požiadavkou. Šírenie ideológie a ideálov novovzniknutého
československého štátu uľahčil rozmach technológií,
a tak si mohol dopriať bohatú vizuálnu reprezentáciu
a propagáciu. Sprostredkovať dobové hodnoty pomáhali početné noviny a časopisy s rastúcou polygrafickou kvalitou, filmy, reklamy, výstavy, ale aj umenie.

Fiktívna, mytologizovaná aj reálna a žitá
Anna Grusková (1962)
Filmová a divadelná
autorka, režisérka
a kurátorka. Nakrútila
dokumentárny film
o priekopníčke
demokracie na Slovensku
Alžbete GwerkovejGöllnerovej Žena novej
doby a napísala umeleckú
reportáž o procese
hľadania jej stôp
v Banskej Štiavnici Tichý
pobyt na ulici GwerkovejGöllnerovej, ktorá
onedlho vyjde v Literárnej
bašte v Banskej Bystrici.
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Nové, lákavé nároky prirodzene priťahovali najmä aktívnejšie, mladšie ženy a s nimi sa aj dominantným
mužským spoločenstvám hladšie spolupracovalo.
Ťažko sa však vzdávali vedúcich pozícií a stereotypných predstáv o ženskosti. V tom tkvie jeden z paradoxov vtedajšej doby. A bolo ich viac. Aj o tom je
objemná, takmer 480-stranová kniha Civilizovaná

žena – Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury, ktorá súvisí s rovnomennou výstavou (Moravská
galéria v Brne – Pražákův palác, 8. 10. 2021 – 10. 7. 2022).
Výstava aj kniha sa zameriavajú na „paralelné procesy modernizácie a ženskej emancipácie, ktoré sprevádzali vznik a rozvoj českej kultúry a kulminovali
v druhej polovici dvadsiatych a na počiatku tridsiatych rokov“. Autorkou publikácie i spoluautorkou
výstavy je významná česká historička umenia a kurátorka Martina Pachmanová, ktorá spolupracovala

s viacerými odborníčkami na histórie žien – Kateřinou Svatoňovou, Libušou Heczkovou a ďalšími.
Kniha zaraďuje dobové ženské emancipačné
hnutie do širšieho kontextu, vysvetľuje, že postava modernej ženy patrila ku kľúčovým emblémom
nástupníckych štátov po rozpade rakúsko‑uhorskej
monarchie. Zatiaľ čo v iných krajinách sa používal pojem moderná alebo nová žena, autorka túto postavu
(„čiastočne fiktívnu a mytologizovanú, čiastočne reálnu a žitú“) nazýva civilizovaná žena, lebo to považuje za špecificky českú charakteristiku. Inšpirovala sa
brnianskou výstavou a publikáciou Civilisovaná žena:
Jak se má kultivovaná žena oblékati / Zivilisierte Frau:
Wie sich eine kultivierte Frau ankleiden soll z prelomu
dvadsiatych a tridsiatych rokov. Významný je pre ňu
ikonický motív z plagátu výstavy i obálky publikácie,
lebo ho v knihe umiestnila na čestné miesto hneď
za predsádkou: mužskú ruku s nožničkami, ktorá sa
chystá odstrihnúť ženský vrkoč. Dôležitá pre ňu bola
aj obsiahlejšia Výstava moderní ženy z roku 1929, ktorá
sa takisto konala v Brne. Obe jej poskytli východisko
pre novú výstavu – v tom istom meste.
Šesť kapitol knihy predstavuje rôzne aspekty vizuálnej kultúry civilizovanej/modernej ženy. Žena
exponovaná a žena jako exponát, Res publica: veřejná žena, Čtyři stěny: domestikovaná žena, (P)odívání:
módní a konzumní žena, Tělo‑cvik: sportovní a zdravá
žena, Rychlost a technologie: mašinizovaná žena.
Jednotlivé kapitoly sprevádzajú medailóny málo
známych alebo neznámych osobností spätých s konkrétnymi témami. Je za nimi záslužná práca širšieho
autorského tímu. Chýbajú však fotografie/portréty
týchto osobností. V knihe zameranej na vizuálnu reprezentáciu by sa to očakávalo.
Podstatné však je, že autorka v knihe prezentuje
veľmi bohatý, umne zostavený dobový vizuálny archív, verejnosti takmer neznámy, ktorý umožňuje nielen lepšie pochopiť jej východiská a interpretácie, ale
poskytuje aj estetické potešenie, zábavu a poučenie:
text i dokumenty rôznej povahy spolu tvoria viacvrstvový celok, a tak umožňujú diferencované vnímanie
fenoménu civilizovanej/modernej ženy v prvej Československej republike.
Zaujímavé je napríklad zachytenie vtedy hojne zobrazovaného a diskutovaného fenoménu ženy fajčiarky – na rozdiel od dnešných dní, keď sa cigareta stáva
symbolom skôr nižších sociálnych vrstiev a dokonca
istej zaostalosti, „fajčenie bolo výrazom ženského sebavedomia i ekonomickej a spoločenskej nezávislosti
a bolo teda – rovnako ako kaviareň – priamo spojené
so zrodom modernej ženy“.
Súčasný a zároveň interdisciplinárny rozmer
projektu výstavy i knihy dodáva príloha s výtvarnými dielami Mileny Dopitovej, ktorá striedmo a citlivo
pracuje s dobovou ikonografiou.

Slovenská žena, jej život a práca
Martina Pachmanová sa vo svojej práci venuje najmä českej spoločnosti, nájdeme tu však aj zaujímavé
svedectvo o zástoji slovenských žien. V podkapitole
Kreace a prokreace, lidovost a strojovost: komplementarita, anebo konkurence? spomína účasť Živeny na
brnianskej Výstave moderní ženy v sekcii Žena v povolání a veřejném životě. Bola to práve slovenská expozícia, ktorá vzbudila polemiku.
„O ideovej nejednoznačnosti, oscilujúcej medzi
modernitou a tradíciou, svedčí rovnako súbežná prezentácia moderného a funkcionalistického dizajnu

Zdroj: UMPRUM

a folklóru,“ píše Martina Pachmanová o koncepcii už
spomínanej Výstavy modernej ženy z roku 1929. Uvedomuje si, že výstava mala prezentovať čo najväčšiu
otvorenosť a demokratickosť v oblasti ženskej práce
a existencie, „avšak funkcionalistické zásady v expozícii stáli v kontraste k atrtefaktom remeselnej ľudovej umeleckej výroby, textíliám, figurálnej a úžitkovej
keramike, vrátane (modranskej) ľudovej, dreveným
hračkám, oblečeniu, výšivkám, čipkám, či (nevestinej) výbave, ktoré na výstave prezentovali slovenský
ženský spolok Živena a bratislavské výrobné družstvo
Detva, zamestnávajúce dve tisícky vidieckych pracovníčok“. Neprekvapí, že expozíciu Slovenská žena, jej
život a práca vizuálne pripravili dvaja muži: architekt František Malý a Ľudovít Fulla, ktorý vytvoril jej
dizajn.
Pretláčanie folklóru pobúrilo vtedajšiu prispievateľku brnianskeho časopisu Index Pavlu Kuncovú,
ktorá to považovala za trápne, spiatočnícke a zaťažujúce: „Spôsob života modernej ženy vedie k hlbokému
a ozajstnému uvedomeniu si povinností rodinných,
sociálnych a kultúrnych. Nemôže sa teda obracať
k nezdravému a piplavému ubíjaniu času výšivkami.
Konečne moderné textilníctvo prináša vkusnejšie

Fenomén

a lacnejšie náhrady, na ktoré sa na výstave celkom
zabudlo. Rovnako smiešne a nemoderne pôsobí paličkujúce dievča v jednom z výstavných pavilónov.“
Bolo by zjednodušujúce v kontexte jednej slovenskej reprezentácie, ktorá nepochopila zadanie a stavila na osvedčený tradičný model prezentácie ženskej
práce, posudzovať celé slovenské emancipačné hnutie, ktoré sa vyvíjalo aj mimo etablovaných štruktúr.
Práve na Slovensku v roku 1938 vyšla mimoriadna
práca, ktorá mala rovnaké ciele ako spomínané výstavy a publikácie: je to ambiciózna šesťstostranová
„učebnica demokracie pre ženy“ s názvom Žena novej doby. A mohla by sa pokojne volať aj Civilizovaná,
Nová alebo Moderná žena. Jej zostavovateľkami boli
Dr. Alžbeta Göllnerová‑Gwerková a Jarmila Zikmundová a v početnom autorskom tíme sú zastúpené Slovenky aj Češky.
Práve pomalý proces modernizácie a demokratizácie prispel k tomu, že kniha vôbec vznikla: editorkám išlo o jeho urýchlenie a skvalitnenie. Keby však
vyšla skôr, mohla sa stať bestsellerom, príručkou
do každej domácnosti. Na verejnosť sa, žiaľ, dostala až v čase silnejúcich klérofašistických tendencií
a tie najskôr zmietli knihu a potom aj jej editorku
Dr. Göllnerovú‑Gwerkovú.

Plagát k výstave v Brne
v r. 1929 – 1930
Zdeněk Rossmann:
Civilisovaná žena /
Zivilisierte Frau

Josef Čapek: z cyklu
Umělý člověk /
Ilustrovaný feuilleton,
Praha 1924
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Dopoludnia 6. augusta 1921
bolo v bratislavskom
prístave mimoriadne rušno.
Ministri československej
vlády, zástupcovia
obchodných komôr,
predstavitelia rôznych úradov
i vojenského veliteľstva,
novinári, ako aj ďalšie stovky
domácich a zahraničných
návštevníkov sa zhromaždili,
aby sa po slávnostnom
otvorení mohli roztrúsiť
do desiatok výstavných
pavilónov so vzorkami
rozmanitého tovaru od viac
než 1 500 vystavovateľov.
Nasledujúce dva týždne bola
Bratislava v kolotoči
bohatých spoločenských
a kultúrnych podujatí,
uzatvárali sa obchodné
kontrakty, do mesta prúdili
tisícky zvedavcov. Začal sa
prvý ročník Orientálneho trhu.
✒ Ivan Stodola

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

História
Pavol Komora:
Medzinárodný dunajský
veľtrh v Bratislave
1921 – 1942
Bratislava: Slovenské
národné múzeum, 2021

Medzinárodné

dunajské
veľtrhy
v Bratislave
Kornel Stodola (1866 – 1946)

F

enomén Medzinárodného dunajského veľtrhu
(tento názov sa začal používať od roku 1923) je
známy najmä nadšencom dejín Bratislavy, širšej
historickej obci a pamätníkom, ktorí mali možnosť
zúčastniť sa ho. Širšej verejnosti veľtrhy nedávno pripomenula výstava, ktorá sa pri príležitosti 100. výročia prvého ročníka konala v jednom z bratislavských
nákupných centier. Počas minulého režimu nebola táto téma z pochopiteľných dôvodov predmetom
záujmu bádateľov a porevolučná historiografia sa jej
venovala len okrajovo. Do tejto situácie vstúpila monografia Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave
1921 – 1942 autora Pavla Komoru.

Vizionár Kornel Stodola
Zriadenie medzinárodného veľtrhu bolo súčasťou
širších predstáv politika, hospodárskeho pracovníka
a bývalého fabrikanta Kornela Stodolu, ktorý mal ambíciu pretvoriť prvorepublikovú Bratislavu na silné
centrum obchodu medzi Východom a Západom. Podľa jeho úvah by mesto vďaka svojej geografickej polohe, toku Dunaja a demokratickému charakteru štátu
mohlo v tomto smere konkurovať Viedni či Budapešti.
Ťažiskovou orientáciou veľtrhu mal byť Balkán, krajiny Orientu a po vyjasnení politických pomerov aj južné oblasti Ruska.
Porozumenie pre svoju ideu našiel v domácich,
ako aj zahraničných politických a hospodárskych kruhoch, ktoré mu pri realizácii vízie vychádzali v ústrety.
Podnikol propagačnú a študijnú cestu do Paríža, kde
pre myšlienku účasti francúzskych firiem na prvom
ročníku veľtrhu získal aj samotného ministra obchodu. Možno spomenúť, že mimoriadne zaujímavú
osobnosť Kornela Stodolu pritom historická veda
dosiaľ obchádzala, čo sa snaží Pavol Komora v predstavenej publikácii aspoň čiastočne kompenzovať;
okrem jeho aktivít viažucich sa bezprostredne k veľtrhom predstavuje jeho život aj v širšej perspektíve.

Úspešné podujatia
Vďaka významnej štátnej podpore, entuziazmu organizátorov, ako aj širokému záujmu, ktorý veľtrhy
vzbudzovali, možno konštatovať, že išlo o mimoriadny
hospodársky a kultúrny jav presahujúci regionálny

Zdroj: SNM
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O pevnom
postavení
veľtrhu
svedčí zaiste
i fakt, že si
svoju úroveň
dokázal
udržať aj
v podmien
kach veľkej
hospodárskej
krízy,
ktorá ťažko
doľahla
i na Česko
slovensko.

rámec, o čom vypovedajú aj autorom starostlivo zhromaždené štatistické údaje. Na vydarenom šiestom
ročníku sa napríklad zúčastnilo 1 204 vystavovateľov,
ktorí svoje produkty prezentovali na ploche 18 000 m2.
Podujatie navštívilo 123 tisíc návštevníkov.
Jeden z nich v tlači uviedol: „Na Dunajskom veľtrhu bolo toľko stánkov a tak krásnych, že človek nevedel, kde má na okamžik – oko nechať.“ (s. 133) Vďaka
pravidelnému organizovaniu podujatia došlo k nebývalému rozvoju bratislavského prístavu a pretváraniu
Bratislavy na moderné hlavné mesto Slovenska.
Ako skonštatoval Pavol Komora: „Veľtrh pomáhal
formovať jednotný československý trh a bol určitým
stabilizačným prvkom slovenského hospodárstva.
Oboznamoval návštevníkov s technickými novinkami, prinášal podnety pre zavádzanie nových technológií a zároveň podporoval rozvoj slovenského
ľudového umeleckého priemyslu a tradičnej domáckej a remeselníckej výroby. Vytváral tiež priestor na
rozvíjanie činnosti rôznych záujmových hospodárskych združení a organizácií. V neposlednom rade
prinášal verejnosti kus rozptýlenia a zábavy.“ (s. 179)
O pevnom postavení veľtrhu svedčí zaiste i fakt,
že si svoju úroveň dokázal udržať aj v podmienkach
veľkej hospodárskej krízy, ktorá ťažko doľahla i na
Československo. Medzinárodný dunajský veľtrh bola
tradícia a značka taká cenná, že organizácia podujatia, spätého s medzivojnovou ČSR, pokračovala aj
po zmene politických pomerov v rokoch 1938 a 1939.
Samozrejme, s personálnymi zmenami, v „poštátnenej“ podobe a s príslušným ideologickým nánosom.
Posledný ročník veľtrhu sa v dôsledku vojnových udalostí uskutočnil v roku 1942.

Prínosná publikácia
Jadro viac než 300-stranovej publikácie tvorí opis jednotlivých ročníkov veľtrhu, pričom autor objasňuje ich
prípravu, priebeh, ako aj množstvo problémov, ktoré
ich sprevádzali. Venuje sa jednotlivým výstavným
plochám a pavilónom, približuje bohaté sprievodné
kultúrne a ekonomické podujatia, predstavuje vzácnych návštevníkov veľtrhu, medzi ktorými nechýbal
ani prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Autor uvádza štatistiky, špecifiká jednotlivých
ročníkov, ako aj reflexie zo strany návštevníkov a médií. Úvodné a záverečné kapitoly sú venované „otcovi“
veľtrhov Kornelovi Stodolovi, ktorého osobnosť prestupuje celou publikáciou.
Pavol Komora vo svojom naratíve vychádzal zo
širokej palety prameňov, ktorým dominuje tlač, oficiálne výstavné katalógy a archívne fondy viacerých
inštitúcií. Bádanie pritom sťažuje fakt, že veľká časť
dokumentov k veľtrhom sa zničila počas bombardovania rafinérie Apollo v júni 1944. Text dopĺňa veľké
množstvo pestrých obrazových materiálov, z ktorých
väčšina dosiaľ nebola publikovaná. Zdroje informácií sú uvádzané v poznámkach pod čiarou. Publikácii
možno vytknúť azda len nie celkom pochopiteľnú absenciu úvodu a záveru a niekoľko drobných formálnych nedostatkov.
Kniha vydaná Slovenským národným múzeom
má reprezentatívnu podobu, škoda len, že publikácie z tejto produkcie sa distribuujú veľmi obmedzene,
čo sa iste odrazí na užšom okruhu čitateľov. Celkovo
možno publikáciu Medzinárodný dunajský veľtrh
v Bratislave 1921 – 1942 hodnotiť ako veľmi cenný a potrebný príspevok k hospodárskym a mestským dejinám, ako aj k osobe a aktivitám Kornela Stodolu.

Apríl 2022

15

Praktický prejav slovanského princípu

Janko Kráľ
(24. 4. 1822 – 23. 5. 1876)

Ľubica Schmarcová
(1979)
Literárna vedkyňa,
pôsobí v Ústave
slovenskej literatúry SAV.
Zameriava sa na výskum
dejín literatúry
19. storočia, špeciálne
na romantizmus
a nacionálne hnutia,
teóriu a dejiny subjektu
a subjektivity, ako
aj na reflexiu súčasnej
literatúry. Venuje
sa editorskej činnosti,
prípravou kritických,
ale aj čitateľských
vydaní diel 19. storočia.
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Romantik,
 cestovateľ,
advokát
 a mesianista
200. výročie narodenia
Janka Kráľa
✒ Ľubica Schmarcová

Osobitnou romantickou kapitolou Kráľovho života je
jeho cestovanie. V septembri 1844 sa podujal na svoju prvú poznávaciu cestu po stopách Juraja Jánošíka:
smeruje do Tisovca, Klenovca, na Kokavu, do jeho rodiska – Terchovej. Potom odišiel do Pešti, kde urobil
skúšky a zamestnal sa ako pisár v kancelárii advokáta Alexandra Boleslavína Vrchovského.
Od roku 1845 niekoľkokrát navštívil Dolnú zem,
bol v Novom Sade a Záhrebe, stretol sa dokonca
s ruským matematikom Fjodorom Vasilievičom Čižovom. S túlavým kandidátom teológie Michalom
Mlynárčikom z Vaňarca z Novohradskej stolice putoval pustami na Dolnú zem do Báčky, kde pôsobil ako
vychovávateľ dcér zemana Stratimíroviča a detí popa
Jovu v Kulpíne. Tieto cesty v podobe expedícií za poznávaním kultúry a spôsobu života iných slovanských
národov možno považovať za akýsi praktický prejav
proklamovaného slovanského princípu.
Navštívil nielen srbské, ale aj ukrajinské dediny –
tak sa pravdepodobne dostal do (v sekundárnych prameňoch niekoľkokrát spomínanej) Besarábie. O tom
však nemáme žiadne primárne pramene okrem indícií, že Kráľ si zaznamenával ukrajinskú ľudovú tradíciu (zaujímali ho svadobné zvyky, povery a ukrajinská
démonológia).
V roku 1847 sa vrátil k Vrchovskému a počas revolúcie sa začala ďalšia výrazne aktívna fáza jeho života:
spolu s učiteľom Jánom Rotaridesom žiadali rozdelenie panských lesov občanom, zrušenie dávok z viníc
a používanie slovenčiny v školách. Za tieto aktivity
boli väznení v Šahách a dokonca odsúdení na smrť,
Kráľa vyslobodil spod šibenice až bán Jelačič.
Po revolúcii sa pre úrady stal podozrivým, preto
žil v ústraní. Často musel meniť miesto pôsobenia
(Čadca, Martin, Kláštor pod Znievom, Zlaté Moravce)
a po roku 1867 ho dokonca zo štátnych služieb prepustili. Zložil advokátske skúšky a žil v ústraní v Zlatých
Moravciach, kde sa po vypuknutí týfusovej epidémie
pravdepodobne stal jej obeťou. Jeho hrob je neznámy
a tak existujú dohady o možnej samovražde.

Intenzívne nutkanie písať
Kráľ napĺňal tradičnú predstavu romantického básnika nielen svojím životom, ale aj prirodzeným básnickým naturelom. Mal intenzívne nutkanie písať,
tvoril živelne a prvopisy málokedy prepisoval. Len
minimum textov prepracoval, väčšinu nechal v nečitateľných náčrtoch alebo ich dokonca zámerne zničil.
O jeho fenomenálnej pamäti (na vlastné, ale aj cudzie texty) kolovali v romantickej generácii legendy.

Zdroj: wikipedia

Janko Kráľ

J

anko Kráľ predstavuje v kontexte slovenskej literatúry priam emblematického autora básnického
romantizmu, ale romantické akcenty nenachádzame len v jeho rozsiahlej a členitej tvorbe, ale aj
v jeho dynamickom a farbistom živote či radikálnom
postoji k svetu.
Ako aktívny študent lýcea v Levoči istý čas býval
so Samom Vozárom a neskôr v Bratislave dokonca
býval u Ľudovíta Štúra.
Po zosadení Štúra z funkcie námestníka profesora
Palkoviča išiel na protest spolu s ďalšími študentmi
späť do Levoče, kam však nikdy nedorazil, zostal
pravdepodobne v Liptovskom Mikuláši. Neskôr, keď
Kráľ kritizoval Národné noviny za nedostatočné presadzovanie slovanského princípu, Štúr voči nemu
zatrpkol.

K duchovnej vláde slova

Janko Kráľ: Básne
Bratislava: Kalligram /
Knižnica slovenskej
literatúry, 2015

Moja duma

býlie divé,
žiaden ho

z ľudí neseje,
gazda sa oň

nepostará —
iba Pán Boh

ho poleje (…)
Moja duma

vtáča hôrne,
keď mu milé
 odtnú kriela —
ej, kdeže si sa
podela,
holubička
sivokriela!
Janko Kráľ:
Duma slovenská
(1861, úryvok)

Dielo Janka Kráľa, ako ho postupne sprístupňovala
a doteraz interpretuje literárna historiografia, pôsobí v kontexte slovenského romantizmu ako svojrázny
fenomén aj pre vysokú mieru heterogenity jednotlivých jej okruhov, podmienených ideovou ráznosťou
rozličnej proveniencie.
Tvorba Janka Kráľa pozostáva z revolučných vlasteneckých básní, piesňových a baladických ponášok
na ľudovú slovesnosť, textov vypätej individuality
a subjektivity byronovského typu, ale aj profetických
textov mesianistického charakteru, vzývajúcich nastupujúcu éru slovanského živlu a duchovnej vlády
Slova. Počiatočný mladícky titanizmus, orientácia
na veľké hrdinské činy v prospech spoločenstva teda
možno považovať za akúsi protomesianistickú situá
ciu, z ktorej po stroskotaní takýchto veľkolepých
ambícií subjekt rezignuje a zotrváva v ideologických
schémach: v mesianistickej pasivite a očakávaní veľkej dejinnej zmeny.

Fascinácia nadrealistov
V dejinách slovenskej literatúry sa dlho zdalo, že Kráľ
je len autorom romantických balád a piesní. Len tieto
žánre totiž boli zastúpené v prvom i druhom knižnom
vydaní básní J. Kráľa zostavenom Jaroslavom Vlčkom
v rokoch 1893 a 1923. Vlček zaraďuje do súboru Kráľovho diela balady a povesti, „osobnú“ lyriku, vlastenecké básne, ale aj „varianty alebo ukážky toho, čo
v celosti nehodilo sa“. Rozšírená paleta básnických realizácií Janka Kráľa sa ukázala až po vydaní Něznámych básní Janka Kráľa v edičnom výbere Stanislava
Mečiara v roku 1938. Práve tento výber spôsobil v prostredí slovenských nadrealistov fascináciu.
Kráľovo dielo v jeho celistvosti po prvýkrát spracoval a zinterpretoval až Milan Pišút v štúdii Básnik
Janko Kráľ a jeho Dráma sveta, ktorá vyšla ako samostatná publikácia v roku 1948. O dva roky neskôr
sa tento cyklus básní stal súčasťou prvého vydania
Súborného diela Janka Kráľa v edícii M. Pišúta. Boli
sem zaradené básne, ktoré J. Kráľ zredigoval a zverejnil ešte za života, básne zachované v pôvodných
rukopisoch, básne zachované v Přerovskom sborníku, ktorý je verným prepisom z rukopisov autorových
a z almanachu Nitra a Orol tatranský, ako aj básne
z iných prepisov a pretlačí, neredigovaných básnikom.

V druhom vydaní Pišútovej edície Súborného diela z roku 1959 pribudli ďalšie novo nájdené Kráľove
texty. Sám editor poukazuje na básnikovu improvizačnú metódu, ktorá výrazne determinuje podobu
diela, pretože dodatočnú súvislosť básnik určoval len
rôznymi značkami na okraji textu. Pišútovo pomenovanie najrozsiahlejšieho Kráľovho diela Dráma sveta
sa v rukopise neobjavuje ako názov cyklu, ale ako spojenie z básne Dva orly, ktorým autor odkazuje na svoju
tvorbu a charakterizuje ju ako „povesti“ a „drámu“.

Janko Kráľ

Janko Kráľ:
Ňeznáme básňe
Z rukopisu vydal
a zredigoval
Dr. Stanislav Mečiar
Martin: Matica
slovenská, 1938

Vedel po francúzsky, anglicky, nemecky, maďarsky,
poľsky, rusky, srbsky, česky. V pozostalosti sa zachovali jeho ukrajinské výpisky zo Zaleského, ruské z Nestora a Pskovského letopisu, z Chomjakova, Puškina.
Podľa ruského prekladu P. Petrova preložil zo sanskrtu do slovenčiny úryvky z Mahabharáty, Kalidasovu
Sakontalu, povesti O Ribe a O Nalovi a Damajante.
Už spomenuté presvedčenie o exkluzívnosti Slovanov a spasiteľskej úlohe slovanského princípu v dejinách podnietilo jeho myšlienku vysťahovať sa do
Srbska, neskôr dokonca do Ruska, aby zabránil maďarizácii svojej rodiny, čo sa mu však napokon nepodarilo. Manželka Mária Modrányi, sestra Kráľovho
bývalého spolužiaka z Bratislavy Karola Modrányi
ho, používala ako primárny jazyk maďarčinu. Dcéra
Anastázia sa vydala za maďarského akademického
maliara Gejzu Kaciányho a žila v Pešti, kam za ňou
odišla aj jej matka. Syn Mladen hrával v Martine divadlo, Ján sa intenzívne venoval literatúre a umrel
v mladom veku.

Monumentálny rozsah diela
Do koncepcie a celkového vyznenia Kráľovho diela
zásadne zasiahol Oskár Čepan, keď zmenil názov tohto
rozsiahleho diela, ale aj jeho usporiadanie a pozíciu
jednotlivých básní. Pri určovaní poradia jednotlivých
segmentov cyklickej básne vychádza zásadne z autorovho číslovania jednotlivých zošitov rukopisu (1 – 3
a 1 – 53) aj s prihliadnutím na básne, ktorým chýbajúce
sekvencie možno doplniť podľa odpisov v tzv. Přerovskom zborníku. Zatiaľ nie je známe, či samotný autor
plánoval dať fragmentom, ktoré zanechal v očíslovaných zošitoch, spoločný názov, resp. aký titul pre toto
monumentálne dielo zamýšľal. Aj preto dodnes nie
je uzatvorený problém názvu a nie sú vyriešené ani
niektoré ďalšie textologické problémy, napr. poradie
jednotlivých básní v rámci cyklu.
Čepan zdôrazňoval monumentálny rozsah diela
a navrhol titul Strom nesmrteľnosti alebo Dvanásť
slov. Názov Dvanásť slov sa totiž v texte ako jediný
objavuje dvakrát. Toto spojenie je alúziou na biblickú
knihu Genesis a výklad stvorenia sveta ako postupné
uskutočňovanie stvoriteľom vyrieknutých dvanástich slov. Motív stromu nesmrteľnosti zároveň súvisí s biblickým stromom poznania dobra a zla, resp.
s rozprávkovo‑mýtickým stromom života ako symbolom túžby po odhalení tajomstva bytia. Dielo Strom
nesmrteľnosti alebo Dvanásť slov vyšlo v tejto podobe
až v roku 2015 v rámci výberu Básne.

Obohacujúce mapy romantizmu
Na príklade tvorby básnika Janka Kráľa ako emblematického básnika slovenského literárneho romantizmu
teda možno ukázať, ako každá z generácií literárnych
historikov prepisovala a akcentovala významové vrstvy korešpondujúce s dobovou predstavou o typických
znakoch romantizmu. Tieto aktualizácie básnického
diela často vstupujú do kontradikcií a ešte väčšmi
posilňujú výraznú vnútornú heterogenitu a ideové
antagonizmy básnikovej tvorby, ako aj premenlivý
dosah jeho estetickej a ideovej koncepcie na celkový
obraz slovenského romantizmu.
Každá nová edícia Kráľových textov je tak zásadnou udalosťou, transformujúcou literárnohistorické
konfigurácie a prepisujúcou nielen mapu romantizmu ako literárneho smeru, ale aj podobu romantickej
tradície.
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Kniha je veľmi
tajomný predmet
Zbigniew Machej:
Môj rodák Tranoscius,
môj sused Hviezdoslav
Preklad: Karol Chmel
Bratislava: LIC, 2021

„Musel som prežiť niekoľko
rokov v Bratislave, aby
som objavil Tranoscia,
ktorý sa narodil a vyrástol
v sliezskom Tešíne, kde
teraz bývam. A musel som
zájsť na Oravu, aby
som zistil, že Hviezdoslav
používal slová, ktoré
používala aj moja babička
na tešínskom vidieku,“
píše Zbigniew Machej.
✒ Gabriela Rakúsová

T
Gabriela Rakúsová
(1943)
Literárna kritička,
recenzie publikuje
v printových médiách.
Je autorkou rozhlasových
literárnych kompozícií
o spisovateľoch
a ich dielach, niekoľkých
dramatizovaných
próz. Knižne vydala
súbory textov
Z literárnych reflexií
(F. R. & G, 2015), Fiktívne
rozhovory (LIC, 2018),
Medzi realitou a jej
znakom / interpretačné
úvahy o knihách
a Medzi autorom
a čitateľom (Modrý Peter,
2018 a 2021).
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o je odpoveď poľského básnika, esejistu a prekladateľa na otázku, čo ho priviedlo k tomu, aby
sa zaoberal práve Tranosciom a Hviezdoslavom.
Zbigniew Machej (1958) absolvoval štúdium poľštiny
a religionistiky v Krakove, bol aktivistom disidentskej
Poľsko‑česko‑slovenskej solidarity, programovým riaditeľom Poľského inštitútu v Prahe, neskôr riaditeľom
Poľského inštitútu v Bratislave.
Machejovu publikáciu o Tranosciovi a Hviezdoslavovi editorsky (s bohatými informačnými textami
na obálke i na záložkách obálky) pripravila Dana Pod
racká, odborne ju posúdil Ján Gavura (autor predslovu) a Timotea Vráblová. V knihe nájdeme lexiku
slovenskú, českú, nemeckú, latinskú, rôzne varianty
oravských nárečí a s tým všetkým, popri preklade textov z poľštiny, si výborne poradil prekladateľ Karol
Chmel.
Kniha má dve kompozičné časti, pomenované
ako názov publikácie, tie sa delia na kapitoly a spolu s predhovorom a zoznamom použitej literatúry
predstavujú 186 strán. Obidve kapitoly začínajú fotoportrétmi skúmaných autorov, ktoré svojím „zatemnením" evokujú historickosť dôb, na ktoré sa Machej
pozerá z pozície človeka 21. storočia.

Tranoscius a jeho doba
Jiřík Třanovský, na Slovensku Juraj Tranovský alebo
Tranoscius sa narodil roku 1592 v Tešíne, jeho rodným jazykom bola čeština, podpisoval sa však Gergius Tranoscius alebo Georg Tranosci. Od detstva
prejavoval hudobné a jazykové nadanie. Ako 15-ročný
začal študovať na univerzite vo Wittenbergu, Lutherovom meste, „najdôležitejšom intelektuálnom centre

reformácie“. Kapitola Imitatio Lutheri obsahuje široké a výborné informácie o výchove a vzdelávaní v období renesančného humanizmu, o školstve, ktoré
bolo na vysokej úrovni.
„Vzdelanie sa vtedy nazývalo literné umenie (písmenné umenie! […] Cieľom […] bolo poznanie skutočnosti aj poznanie seba samého a zároveň zdokonaľovanie vlastnej pozície vo svete, ktorý by bolo treba priblížiť kráľovstvu Božiemu.“ (s. 31)
Bolo to obdobie významných udalostí; napríklad Shakespeare vtedy napísal Hamleta, Monteverdi operu Orfeus, Kepler pozoroval Halleyovu kométu,
Angličania založili v Amerike kolóniu Virginia atď.
Z. Machej musel preštudovať množstvo archívnych
materiálov (z nich aj cituje).
To, s čím sa Tranovský počas štúdia a života vôbec
stretával, čo a u koho študoval, čo písal a ako písal, to
všetko Machej dokladá veľmi podrobnými údajmi zo
širokého spektra vtedajšej kultúry.
Vari niet historickej udalosti, kultúrnej a literárnej zaujímavosti, ktorú by Machej obišiel, keď opisuje záujmy, štúdium a tvorbu Juraja Tranovského (toto
meno sa používa až od 19. storočia). Možno priam hovoriť o epickej šírke textov tejto knihy. Napríklad na
základe zachovaných kníh, ktoré Tranoscius evidentne a dokázateľne študoval, lebo sú v nich jeho signatúry, emblémy, exlibrisy, sa dá usúdiť, čo ho zaujímalo,
čo prípadne ovplyvnilo jeho tvorbu.

Metafyzický básnik v Citare svätých
„Pre Tranovského bola najdôležitejšou knihou, samozrejme, Biblia“ a najmä jej časť Knihy žalmov. „Kralická biblia bola pre Tranovského vzorom biblickej
a zároveň literárnej češtiny.“ (s. 22) Už na univerzite
začal písať básne (po latinsky), zaujímala ho poetika
a piesne.
Spev chápal ako dokonalejšiu formu modlitby
a podľa Lutherovho vzoru skladal piesne a písal texty.
Z. Machej o ňom hovorí ako o jednom „z najschopnejších a najlepšie vzdelaných Lutherových nasledovníkov […], ktorý perfektne ovládal rétorické procedúry
[…]. Opierajúc sa o ne, majstrovsky vybudoval svoje
najzávažnejšie dielo – kancionál Cithara Sanctorum“.
(s. 43)
Citara svätých vyšla tlačou v r. 1636 v tlačiarni
Vavrinca Brewera v Levoči. Machej uvádza okolnosti názvu Tranovského kancionálu, ktorý sa pôvodne
nazýval Písně Duchovní s nadtitulom Cithara sanctorum Apocal V. Tranovský teda „uvádza presnú lokalizáciu fragmentu Biblie, na ktorý sa odvoláva“. (s. 69)
Machej používa komparatívnu metódu, aby sledoval,
kým a ktorými textami sa autor inšpiroval v obsahu
i vo forme. Podrobne rozoberá jednotlivé texty Tranovského piesní, ich pôvod, vznik, témy, poslanie,
formu…
Vari najzaujímavejšia kapitola prvej časti knihy je
Kancionál ako metóda východiska z labyrintu sveta.
Viacerí myslitelia, ako píše Machej, uvádzajú, že čisto duchovný typ poézie bol postupne ovplyvňovaný
Petrarcom a jeho ľúbostnou lyrikou, a tak dochádzalo k premene duchovného typu poézie na reflexívnu
náboženskú lyriku a pod jej vplyvom písal aj Tranovský. V 19. storočí však „odstránili z Cithary sanctorum
erotický preklad Tranovského a nahradili ho prekladom pozbaveným zmyselnosti“. (s. 75)
Rozhodne zaujímavá a veľmi aktuálna je kapitola Ukrytý metafyzický básnik, ktorá je výbornou esejou; v nej Z. Machej charakterizuje literatúru obdobia

Zbigniew Machej

A ďalej uvažuje: „Prehnal to s básnickou dokonalosťou, a preto ho nečítajú, nerozumejú mu a nie je populárny.“ (s. 160)
Písal v jazyku ešte dostatočne neskodifikovanom,
ktorý sa chápal ako slovanský dialekt, ale vytvoril literatúru vysokej úrovne, „pokračujúcu v duchu najlepšej európskej literárnej tradície“. Pokladal si priam
za povinnosť pozdvihovať slovenský jazyk na úroveň,
„v ktorej možno vyjadriť všetko tak ako v iných európskych jazykoch […]“. (s. 144)
Celá časť o Hviezdoslavovi je originálna a unikátna v porovnaní s tým, čo sa o tomto autorovi a jeho
dobe doteraz napísalo, ale i tým, ako Machej fakty aktualizuje a mnohé doterajšie vyvracia. Odmieta kultúrne klišé ako súradnice v lokalizáii literárneho diela
v dejinách, odmieta škatuľkovanie, umelecké prúdy,
smery („pseudovedné stereotypy“), ako sa to robí
v učebniciach.
Zdá sa, že Z. Machej nám objavil Hviezdoslava, keď vo vynikajúcej eseji Hviezdna misia poézie
uvádza, čo všetko o P. O. Hviezdoslavovi ešte nevieme a čo sme jeho tvorbe dlžní. V poslednej kapitole
(Ekofeministický básnik) prichádza napríklad s tvrdením, že Hviezdoslavova báseň Zuzanka Hraškovie „je
veľdielom svetovej poézie univerzálneho charakteru
vzhľadom na tému domáceho násilia“ a „z prísne poetického hľadiska je to zaručene jedna z najkrajších
básní napísaných v 19. storočí“. (s. 169)
Pre Hviezdoslava je typický úžasný vzťah k prírode a Machej túto problematiku nachádza skoro v celej jeho tvorbe. Pars pro toto verše: „Čul som raz divný
v poli plač. / I skúmam, odokiaľ / prichádza plač ten?
Nuž, či viete - / to vám tam háj plakal. // Ja pýtam sa
ho, čo plače, / nač’háju slzy liať mladému? / Viete, čo
mi riekol? Zajtra idú ma sťať…“ (s. 172)
Hviezdoslavovu poéziu hodnotí vysoko, je podľa neho univerzálna a má vlastnosti poézie modernej.

Hviezdoslav je moderný a svetový

Autor vytvoril knihu o charaktere literatúry najmä v 17.,
čiastočne v 18., dôsledne v 19. storočí a do istej miery
v storočí 20., aktualizáciami sa dotýka aj 21. storočia.
Do knihy nahromadil toľko informácií, zaujímavostí
až kuriozít, že čitateľovi okrem úžitku poskytuje aj zážitok. Hľadá súvislosti, polemizuje, vyvracia mnohé,
doteraz uznávané tvrdenia, nachádza silné súvislosti
medzi tvorbou Tranovského a Hviezdoslava. Zdôvodňuje, prečo Juraj Tranovský a jeho Citara svätých je
jedným zo základných literárnych diel a čo bráni tomu,
že Hviezdoslav nepatrí k najdôležitejším európskym
básnikom, keďže jeho diela sú veľdielami.
Zbigniew Machej svoje názory na oboch autorov
príjemcovi nevnucuje, jeho texty sú však plné takých
dôležitých podrobností, že čitateľ si svoj názor doplní, upevní, prípadne zmení. Možno len súhlasiť s výrokom Jána Gavuru v predhovore „Kniha Môj rodák
Tranoscius, môj sused Hviezdoslav je výnimočná.“

Aj druhá časť tejto Machejovej knihy je epicky široká, prináša množstvo faktografického materiálu
o dobe, v ktorej Hviezdoslav žil, i o časoch, literatúre a autoroch, ktorých sa mal možnosť „dotknúť“.
V prvom rade to bol Juraj Tranovský. Uvažuje však
aj o Poliakoch – romantikoch, o Goethem, nachádza
isté spojivá s J. Kollárom, keď Hviezdoslava pokladá
za jeho významného pokračovateľa v tvorbe sonetov.
Zdôvodňuje napríklad, prečo si vybral pre dielo Krvavé
sonety formu sonetu ako žánru. Veľmi zaujímavo, aktuálne, ale odmietavo sa však zmieňuje o Kollárovej
Slávy dcére a vyššie hodnotí jeho Národnie spievanky
ako „skutočné perly ľudovej poézie“. (s. 126)
Pozornosť venuje aj A. Bernolákovi a Ľ. Štúrovi
predovšetkým ako kodifikátorom jazyka a v kapitole
Protirečivé jazyky romantického ohňa píše o jazyku
Hviezdoslavovej najmä počiatočnej tvorby. Mladého ho síce očarili Kollárove Národnie spievanky, ale
Machej zdôrazňuje, že Hviezdoslav bol vychovaný na
Tranosciovi.
Porovnávaním tvorby P. O. Hviezdoslava a iných
básnikov jeho doby však prichádza k záveru, že
Hviezdoslav bol sám sebou; jeho diela sa nedostali
k príjemcovi v pravom čase, teda keď boli aktuálne; žil
oddelene od spoločenstiev, v horskej samote. Zdôrazňuje aj fakt, že sa o jeho poézii hovorí ako o náročnej,
preto sa málo číta alebo vôbec nečíta – jeho verše odrádzajú „takzvaných normálnych, laických čitateľov“.

Kniha LIC
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renesancie a baroka a v tomto kontexte hodnotí tvorbu J. Tranovského. Kladie si aj otázku, akú má Tranovského dielo (v ktorom nachádza isté spojivá aj
s J. S. Bachom) hodnotu z hľadiska teórie poézie. Pokladá za donkichotské úsilie vyskúmať originalitu či
neoriginalitu textov básní – piesní obdobia renesancie a baroka, a teda i textov Juraja Tranovského.
„Zdráham sa označiť Georgia Tranoscia za autora kancionálu Cithara sanctorum“(s. 99), píše Machej
a tieto svoje slová odôvodňuje tým, že pre obdobie,
keď Tranoscius žil a tvoril, bolo príznačné napodobňovanie, preberanie, preklady, inšpirácie, neoriginálnosť a originálnosť zároveň, imitačné techniky,
viacautorské publikácie či kolektívne autorstvo.
Tranoscius neoznačoval svojím menom ani piesne, ktoré sám zložil a, pravdaže, ani tie preložené či
prepísané. Tranovský sa vo svojom kancionáli akoby
stráca, ale súčasne je v textoch zašifrovaný ako metafyzický básnik. Tranovského dielo sa nezachovalo
pôvodné, bolo mnohonásobne prekladané, upravované a cenzurované. Vydania kancionálu vychádzali
takmer vždy s nejakými zmenami.
Z. Machej to aj dokladá na konkrétnych textoch
básní. „V mnohých piesňach Juraja Tranovského, ako
aj v jeho prekladoch nemeckých piesní, však nachádzame dojímavý záznam jeho utrpenia a výrazné echá
jeho osobnej drámy.“ (s. 94) Aj preto sa Tranoscius pokladá za metafyzického básnika. A keďže Zbigniew
Machej je až nadmieru epický, poskytol nám rozhodne interesantné údaje z histórie knižnej kultúry, keď
napríklad už v 17. storočí „bolo možné upadnúť do
depresie z nadmerného množstva kníh a iných tlačených publikácií“, že vo Frankfurte nad Mohanom
sa organizovali prvé knižné trhy, že vznikali knižnice a objemné knihy. Cithara sanctorum mala vyše 700
číslovaných strán a obsahovala 412 piesní, dočkala sa
vyše 200 vydaní. Juraj Tranovský umrel (1637) niekoľko mesiacov po vydaní svojho kancionálu.

Výnimočná kniha
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Mark Fisher:
Kapitalistický realizmus.
Neexistuje alternatíva?
Preklad: Martin Makara
Bratislava: KPTL, 2022

„Príčina je v nás“
Mark Fisher (11. 7. 1968 – 13. 1. 2017)

Trvalá prítomnosť

Jednoduchšie
je predstaviť
si koniec sveta
než koniec
kapitalizmu.
Mark Fisher

Kniha Marka Fishera
Kapitalistický realizmus –
Neexistuje alternatíva? je akýmsi
úvodom do kultúrnych teórií
Slavoja Žižeka a Fredrica Jamesona
pre začiatočníkov. Je kritikou
postmodernizmu jeho vlastnými
zbraňami.
✒ Peter Takáč

O

d čias hippies sa na Západe stal populárnym prístup východnej spirituality „buď tu a teraz“. Spočíva v sérii techník zameraných na upriamenie
pozornosti vedomia na prítomnosť. Z historického
hľadiska však dnes žijeme v dobe, keď máme problém od neustálej orientácie na prítomnosť sa odpútať.
Fisherova kniha Kapitalistický realizmus – Neexistuje alternatíva? (prvé angl. vydanie r. 2009, český
preklad r. 2010, slovenský preklad r. 2022) poskytuje
úvod do obdobia trvalej prítomnosti, do koncepcií
opisujúcich bezvýchodiskovosť našej doby. Autor
ňou ohmatáva steny postmoderného kapitalizmu,
v ktorom je všetko dovolené, a zisťuje, že má kontúry
kobky. Naznačuje, že čakáme na vlak, ktorý sme sami
zastavili.

Nech to stojí, čo to stojí

Peter Takáč (1984)
Filozof a publicista.
Zameriava sa na problém
ideológie a filozofiu
Slavoja Žižeka. Publikuje
pre Pravdu, Slovo
a kultúrno-spoločenský
magazín Pole.

20

Knižná Revue

Britský spisovateľ, teoretik kultúry, filozof, kritik
a vysokoškolský pedagóg Mark Fisher (1968 – 2017)
predstavuje svojou najznámejšou knihou Kapitalistický realizmus – Neexistuje alternatíva? akýsi úvod do
kultúrnych teórií Slavoja Žižeka a Fredrica Jamesona
pre začiatočníkov. Je kritikou postmodernizmu jeho
vlastnými zbraňami. Textom plným kultúrnych odkazov, brázdiacim terén sociálnych javov od literatúry
cez hudobné kanály až k psychickým chorobám.

Tento smer považuje za márne dávať si klapky na
oči, takáto má byť podľa oficiálnej propagandy (dnes
hovoríme „oficiálneho naratívu“) pravda. Tak nám
ostáva iba pasívne sa prizerať stavu vôkol nás, pocit
rezignácie (s. 51), nudy, uzatvorenie sa do seba (s. 54)
a predstieranie (s. 93).
Na revoltu nie je príčina ani dôvod. Napokon, ak
by bola, prisvojil by si ju kultúrny priemysel alebo by
jej jednoducho bolo vyhovené. Chcete viac integrácie,
blahobytu alebo zábavy? Váš hlas je vítaný, dokonca
vyžadovaný. Prejavte sa, participujte! Sociálne siete,
online hlasovania, nezávislé televízie, virtuálne knižnice sú otvorené a transparentné, aby sa všetci mohli
podieľať na spoločenskom dianí. Preto máme údajne len to, čo sme si zvolili sami. Nikto iný ani žiaden
„druhý“ nie je za nás zodpovedný. Môžeme viniť iba
sami seba. Príčina je v nás. Triedny boj sa medzitým
odobral do psychologickej sféry. Záujmy ktorej triedy majú hájiť pracujúci, ak sú vykorisťovaní a zároveň chcú maximálny podiel z investičných fondov?
Jediným spôsobom, ako sa dá tento stav podľa Fishera narušiť, je poukázať na nereálnosť kapitalistického realizmu. „Kapitalistický realizmus možno ohroziť
jedine tým, že sa ukáže ako nekonzistentný či neudržateľný; povedané inak, ak sa ostentatívny „realizmus“ kapitalizmu ukáže ako nerealistický.“ (s. 41)

Kapitál je ničím a všetkým
Okrem upozorňovania na široké sociálne rozdiely to
možno dosiahnuť aj poukazom na ekologický problém.
Ekologická katastrofa nie je len vedľajším produktom
našej spoločnosti, ale aj dôsledkom vyplývajúcim z neprestajného rozširovania trhov a fetiša rastu. (s. 45) Ak
má byť terajší stav jediný skutočný, potom to znamená,
že v budúcnosti nás už žiadna realita nečaká. Ako sa
ukazuje, kapitalistický realizmus nie je taký slobodný a prirodzený, ako sa na prvý pohľad javí. Napriek
prísľubom o odbúraní byrokracie sa opiera o všadeprítomný kontrolný aparát. Štát nezmizol, naopak, posilnil vojenské a policajné funkcie na úkor sociálnych.
(s. 117) Občania sa tak ocitajú pod neustálym dohľadom.
Pracujúci či nezamestnaní musia dokazovať a vykazovať činnosť, aby sa nemrhalo peniazmi, ktoré by sa
mohli investovať do bezodných trhov.
Je to ozrutný stroj, na konci ktorého je taký istý
človek ako vy. Nič nevytvoril, za nič nemôže a predsa má byť – tak ako vy – zodpovedný za všetko. Kapitál je ničím a všetkým. Sprostredkovateľom, ktorého
nenájdeme, pretože ho máme celý čas pod nosom. Je
prítomný v našich vzťahoch, z ktorých spravil nástroj
vytvárania zisku.

Zdroj: ninapower.net

Filozofická literatúra

Kapitalistický realizmus evokuje pojem socialistického realizmu: umeleckého smeru predstierajúceho zobrazovanie reálneho života ľudí a ich úspechov.
Realizmus, ktorý prezentoval, sa však pod prívlastkom „socialistický“ nutne menil na realizmus želaný
a vysnívaný. Síce sa dovolával sociálnej reality a bežného človeka, no jeho odkazy v skutočnosti slúžili ako
zásterka vlastnej ideologickej vyumelkovanosti. Kapitalistický realizmus robí čosi podobné. Tvrdí o sebe,
že našiel pravú podstatu sveta a človeka, ktorou má
byť „ontológia biznisu“, a tej sa hodlá za každú cenu
držať. Nech to stojí, čo to stojí. „Chudobu, hlad a vojnu prezentuje ako neodmysliteľnú súčasť sveta, zatiaľ
čo nádej, že tieto podoby utrpenia možno eliminovať,
ľahko onálepkuje ako naivný utopizmus.“ (s. 41)
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Poézia
Kol. autorov:
Básne SK/CZ 2021
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(Ne)očakávaj
dobrodružstvo
 myslenia
Mená známe i menej
známe, generačne či tvorivo
rôznosmerne vyvinuté –
také rôznorodé je zloženie
literárnej verejnosti na
Slovensku a v Česku a také
pestré bolo aj zastúpenie
súťažných príspevkov
najväčšej česko-slovenskej
literárnej súťaže Básne SK /
CZ 2021.
✒ Veronika Kužmová

O

bčianskym združením literarnyklub.sk a českým vydavateľstvom Fra každoročne organizovaná súťaž sa dočkala aj svojho 11. ročníka, ktorý
sa niesol v podmienkach spoločensky aj ľudsky zložitého, no zato tvorivo plodného roka 2021. Tam, kde sa
končí sila človeka, začína sa sila slova, ktorú je niekedy ťažké uchopiť vôľou a ešte ťažšie hodnotiť. Napriek
tomu bol však odbornou porotou zostavený rebríček
desiatich najlepších literárnych počinov za rok 2021.
Víťazom hlavnej ceny sa stal Marek Mikuláš so svojím básnickým cyklom Muzikál žuvačiek a ružového
postkapitalizmu.

Očakávania

Veronika Kužmová
(1998)
Študentka magisterského
štúdia v odbore
Editorstvo a vydavateľská
prax na Univerzite
Konštantína Filozofa
v Nitre. Orientuje
sa na oblasť textológie
poézie prvej
polovice 20. storočia.
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Malá červená knižka. Z pohľadu editora – kritika bez
výraznejšej vizuálnej zložky, útla, nenápadná, prostá. Rozporuplná, a to nielen v rámci vonkajšej formy,
ale najmä vnútorného obsahu. Hlavným konfliktom
zbierky sa stáva očakávanie.
Je náročné abstrahovať prvky, na základe ktorých
by sa dali publikované verše vzájomne porovnať, či
také, ktorými by sa dala zhodnotiť kvalita súťažných
príspevkov. Napriek tomu sa však v rámci jednotlivých príspevkov dajú odpozorovať aspoň spoločné tematické a motivické tendencie. Jednou z nich
je metamorfizácia prírody, ktorá v rámci vybraných
príspevkov úzko súvisí s reflektovaním smrti ako jedinej životnej istoty.

Nie je v silách žiadneho autora, literáta ani laika vysloviť, či je rebríček zostavený správne. To v konečnom
dôsledku nie je ani žiaduce (tento aspekt „hodnotenia“
zvýrazňuje aj I. Hostová vo svojom predhovore Najlepšie bude citovať ). Potreba určiť isté miery hodnotenia bezprostredne súvisí s očakávaním, ktoré čitateľ
od poézie má. Vybrané príspevky súťaže Básne SK/CZ
2021 však bojkotujú akékoľvek očakávania a prinášajú
čistý, skutočný lyrizmus založený na pocitoch, bez patetických zafarbení, niekedy dokonca surový a nahý,
s miestami zdanlivo až absentujúcou umeleckosťou.
Z pozície čitateľa je často náročné oslobodiť sa od
očakávaní, ktoré sa formujú napríklad na základe informácií o autorovi, poznania jeho poetiky či skeptických pocitov, ktoré sa v mladej generácii spájajú
s čítaním poézie. Pri čítaní medailónov, ktoré by boli
funkčnejšie, keby bola ich forma jednotnejšia, si čitateľ len veľmi ťažko dokáže nevytvoriť ďalší rad očakávaní a predpokladov. Kým pri niektorých poetoch má
biografická poznámka charakter informačne nasýtenej referencie bez snahy vopred formovať čitateľov
názor, iná zas a priori modifikuje orientáciu poézie,
s ktorou sa má čitateľ ako príjemca stretnúť. Nevytvorí si čitateľ očakávanie od poézie, ktorej autorka
je definovaná ako niekto, kto „Poezii píše, je-li to nezbytně nutné.“? Nie je medailón o Jakubovi Lenčéšovi už sám osebe umeleckým textom so zašifrovaným
odkazom? Ktovie.

Rod / lišajník / monokultúra
Poézia si nekladie hranice a pri jej čítaní sa ani vyjadrené nemusí javiť ako definované. V takomto zmysle treba čítať prúd myšlienok Oľgy Gluštíkovej, ktorý
sa ako kruh uzatvára v realite smrti a života. Geometricky definovaný tvar kruhu podčiarkuje aj absencia
interpunkcie poézie a veľkých začiatočných písmen,
čo z prúdu veršov tvorí jeden básnický celok. Autorka sa pohybuje v napätí medzi akceptáciou smrti ako
prirodzeného fenoménu života v chápaní jednotlivca
a zároveň dáva do súvisu dva kľúčové aspekty a spoločensky akceptované istoty – rodinu a smrť. V kontexte
jej súboru básní – Rod / lišajník / monokultúra – sa slová smrť a život stávajú akoby synonymnými, pričom
cez obraz prírody ako silne akcentovaného motívu (už
samotný názov hovorí o prekrývaní fenoménu prírody a rodiny – rod a lišajník) sa autorka usiluje oslabiť
negatívne konotácie spojené s realitou smrti (obrazné pomenovania). Chcela autorka podať osobné svedectvo života alebo vytvoriť zaujímavo spletitý obraz
jeho základných fenoménov? Odpoveď na túto otázku
ostáva otvorená, no v kontexte prítomného básnického lyrizmu sa autorkine verše javia miestami až priezračne čitateľné.

Básne robábu
Osobitným zjavom zborníka Básne SK/CZ 2021 sa stáva
súbor básní Jakuba Lenčéša – básne robábu. Očividné
je tu narábanie s interpunkciou, ktorá má funkčný charakter. Zmes zátvoriek, čiarok, dvojbodiek a medzier
podčiarkuje pôsobenie rušivej atmosféry, ktoré vychádza z poetiky samotných veršov. Poézia založená na
odvíjaní myšlienok zhmotnených do slov a viet, akoby
náhodne pospájaných do graficky rozčlenených a neusporiadaných veršov, ktorých atmosféra sa miestami
javí až agresívne nejasná. Čitateľ vsadený in medias res
je omamne unášaný na prúde myšlienok, ktoré však
nemusia smerovať k spoločnému cieľu (báseň Obrys).

Ani ryba, ani ryba a Megaslimák
Poéziou subjektovo vyspelejšou sa stáva aj súbor básní
Ani ryba, ani ryba českej poetky Renaty Štěpařovej. Kým
pred ňou zaradený súbor básní Megaslimák Anny Chesil
Řezíčkovej sa vyznačuje už v slovenskej literatúre analogicky spracovanou poetikou smrti, prírody a človeka,
v tomto prípade sú verše atmosféricky pokojnejšie. Treba
poznamenať, že ak pristupujeme k čítaniu básní zo súboru
Ani ryba, ani ryba v ideálnych podmienkach, bez vopred
formulovaných očakávaní, odlišnosti motivované generačným rozdielom medzi autorkou a ostatnými poetmi sú
napriek tomu vo veršoch čitateľné. Na základe tejto skutočnosti sa iba potvrdzuje zložitosť vytvorenia jednotného
hodnotiaceho princípu, keďže aj také zdanlivo triviálne
odlišnosti, akými sú jazyk či generačné zaradenie autora, predstavujú osobitosti, ktoré pri hodnotení nemožno
prehliadnuť.

Víťazný cyklus
Vyvrcholením napätia všetkých básní v zborníku je víťazný
príspevok Mareka Mikuláša. Tak ako sa otvárali a zatvárali
rôzne otázky a témy v predchádzajúcich deviatich príspevkoch, tak sa v rámci posledného napĺňa tá správna
poetická tenzia, vďaka ktorej sa zbierka Muzikál žuvačiek
a ružového postkapitalizmu stala najlepšou v rámci tejto
kolekcie českej a slovenskej poézie. Všetky doterajšie
prostriedky, ktoré pôsobili rušivo (akcentovanie symbolu
rodiny, otázka mravnosti, erotické motívy, smrť), dokázal
Marek Mikuláš spracovať do majstrovského komplexu motívov a symbolov, ktorý vtiahne čitateľa do svojho vnútra
a nedá mu nadýchnuť sa, až kým svoj dynamický cyklus
neuzavrie.
Vyvrcholenie v tomto prípade prichádza v podobe
tradičného vykúpenia, ktorým sa nestáva nič iné ako
smrť. Lyrický subjekt muža je vyobrazený v celej šírke
jeho predností, erotické motívy sú imanentne prítomné
a v tomto zmysle potvrdzujú postuláty o tematickej neohraničenosti poézie. Autor dáva skutočnú podobu všetkým tabuizovaným témam, pričom však táto podoba nie
je silená či umelá, ale miestami až desivo reálna. V rámci maskulínnej poézie publikovanej v zborníku sa v Marekovi Mikulášovi spája patetická láska k žene (u Filipa
Németha) s kultom tela a erotickými motívmi (u Tomáša
Vaňka), pričom oproti stratenosti Jakuba Lenčéša tu stojí lyrický subjekt až sebatrýznivo vyrovnaný.

Zamysli sa, čitateľ poézie
Zborník Básne SK/CZ 2021 núti zamyslieť sa nad sebou
ako nad čitateľom poézie. Vybrané príspevky sú dôkazom, že potenciál modernej slovenskej literatúry nie je
ani zďaleka pochopený, ak ostane ovplyvnený očakávaniami formovanými prirodzene v čitateľskom vnímaní.
So zmenou poézie teda musí prísť aj zmena čitateľa, lebo
to, čo sa v poézii otvára, ak sa oslobodíme od zaužívaných
vzorcov a čitateľských návykov, predstavuje novú dimenziu literárneho estetického pôsobenia.

(Text je redakčne krátený. Plné znenie nájdete
od mája 2022 na www. litcentrum.sk)

Poézia

Z nového herbára
Kontrastom k zatíchnutej individualite lyrického subjektu
sa stáva poézia Filipa Németha. Verše súboru básní Z nového herbára sú kvapkou pokoja v búrke, ktorá sa v čitateľovi
zmieta vo víre hlasov v hlase iných hlasov, hlásajúcich
o nehlasnom hlase v hlasnom hlase iných hlasov. Rastlina,
žena, pec, autor či mnohobunkový organizmus… Kto je
vlastne skutočným lyrickým subjektom?

Pieseň druhá: láska
Svoju ženu som stretol mŕtvu,
hrala v komparze
seriálu Walking Dead živú mŕtvolu,
a vo mne sa zrodila taká láska,
akú možno vidieť
iba v nezávislých filmoch
s rozpočtom do piatich
miliónov dolárov.
Keď sa na mňa pozrela, v jej očiach
nič nebolo, boli zakalené a
odporné, akoby zahnívali,
akoby mali každú chvíľu vypadnúť,
a seriál Walking Dead mal
v tom čase hodnotenie 9,1/10
na IMDb, hoci odvtedy
prešlo niekoľko rokov a hodnotenie
neustále klesá. Na našom prvom
oficiálnom stretnutí
žena ma pozvala na obed,
bola odlíčená a jej oči
nepripomínali nič z toho,
po čom som sa rozhodol túžiť,
no keď som sa na ne opýtal,
sľúbila, že kontaktné šošovky
z pľacu ukradne.
Ak sa niekedy budeme milovať,
pomyslel som si,
chcem, aby jej oči niesli tento kal,
aby za nimi nebolo nič
a aby sa v tesnej blízkosti
mojej pokožky
nevyskytlo nič,
len zrýchlene dýchajúca prázdnota.
Marek Mikuláš
víťaz súťaže Básne SK/CZ 2021
(báseň z cyklu Muzikál žuvačiek
a ružového postkapitalizmu)
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Fantasy

Neputujme

sami
Rozhovor s katolíckym kňazom
a spisovateľom
Vladimírom Štefaničom

Nik by nemal putovať životom
sám, tvrdí Vladimír Štefanič,
ktorému nedávno vyšla
pútavá fantasy sága Pustovník.
✒ Jana Savčáková

Debutovali ste fantasy sériou pre deti a mládež Kráľovná z Tammiru. Za jej prvý diel ste získali Cenu Ivana
Kraska v roku 2009. Čo ste očakávali od svojej prvej
knihy?
Príbeh z Tammiru som začal písať kvôli sebe, nie
publiku. Nemal som v pláne bojovať o jeho knižné vydanie. Nevidel som sám seba ako spisovateľa, nieto
ešte aby som premýšľal nad vydaním knihy. Aj preto
som nemal žiadne očakávania. Iba som si vychutnával
tú cestu, putovanie od prvej myšlienky na čarovnú
vŕbu cez jednotlivé obrazy a dejové zvraty až po samotné dokončenie príbehu.
Vo fantasy žánri pokračujete svojou druhou ságou Pustovník. Má štyri diely a kníhkupectvá ju zaraďujú aj do
náboženskej literatúry. Považujete Pustovníka za ná
boženskú fantasy? Existuje niečo také?
Neviem, kam by som knihu v kníhkupectvách
zaradil ja. Mnohí ľudia, ktorí túžia po čisto duchovnej literatúre, Pustovníka odmietajú, keďže je to rozprávkový príbeh, v ktorého názve sa spomína leopard.
A naopak, tí, ktorí chcú čítať príbeh z fantazijného
sveta, sa spomenutého diela boja, lebo si myslia, že
to bude až príliš duchovné, keďže to napísal kňaz. Pamätám si aj na takúto reakciu: ,Ja to nebudem čítať,
lebo to bude ako katechizmus.‘ Ja som však nechcel
písať katechizmus. Skôr niečo univerzálne, príbeh,
v ktorom si každý môže nájsť kúsok seba. Príbehy
predsa milujú všetci. A rozprávky zvlášť. Radi čítame
s tušením, že všetko sa napokon dobre skončí, tak rozprávkovo. Aj Pustovník je jeden veľký príbeh o nádeji.
A či existuje niečo také ako náboženská fantasy?
Možno áno, kým to však nebude jedna z maturitných
tém, tak to asi nebude oficiálne, nie? Začal by som
určite svetom Narnie. Tá sem zaručene patrí.
Po prečítaní celej série Pustovník som sa cítila lepšie
a lepšou… Čím by ste to vysvetlili?
A vy viete vysvetliť, prečo ste sa cítili lepšou?
(smiech) Mnohí, ktorí po tejto knihe siahli, možno
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zažívajú presne ten istý pocit, aký máte vy. Ja som
zažíval to isté, keď som to písal, keď sa aj pre mňa
ten príbeh pomaly roztváral. Nebol komplexný, ako
je teraz v štyroch knihách, úplne od začiatku. Aj ja
som príbehom putoval, aj ja som v ňom zažíval niečo
povzbudzujúce. Z toho dôvodu verím, že aj tí, ktorí
sa do príbehu o Pustovníkovi ponoria, zažijú niečo
podobné.

Pustovník odzrkadľuje túžbu človeka po sprevádzaní.
Súvisí to s tým, že ste katolícky kňaz, a teda sprievod
ca na duchovnej ceste?
Nik by nemal putovať životom sám. A teraz nemyslím ako ja, katolícky kňaz, alebo ako vdova alebo
vdovec, prípadne starý mládenec. Skôr sa na to dívam
cez optiku večnosti a zázračnosti. Verím, že sme boli
tak stvorení, aby sme nikdy neostali sami. Aj preto
veríme na anjelov strážcov alebo Tešiteľa. Utiekame
sa k Panne Márii. V iných náboženstvách ľudia hľadajú iné nadprirodzené sprevádzania alebo iné formy
pomoci. Verím, že v tej istej túžbe po sprevádzaní. Pri
písaní tohto príbehu bola pre mňa veľmi dôležitá postava leoparda. Stelesňuje túžbu po tom, aby človek
týmto svetom neputoval sám. Keby som mal jednoducho opísať príbeh o Pustovníkovi, poviem, že hlavná
postava je taký ranený uzdravovateľ, človek, ktorý
prešiel tragickou, až hraničnou skúsenosťou, ktorý
svoju osobnú bolesť prekonal aj v prítomnosti zázračného leoparda a len preto je schopný uzdravujúco
vplývať aj na ľudí, ktorí mu prichádzajú do cesty. Celý
príbeh je o postavách, ktoré sa navzájom ovplyvňujú
na ceste vpred.
Symbolom čoho je leopard, ktorý sprevádza hlavnú po
stavu vašich fantasy príbehov, a na druhej strane, koho
stelesňuje samotný Pustovník?
Leopard je ktosi zázračný, niekto, kto mi môže dať
niečo, čo si ja sám nedokážem dať. A ten, „zázračný“
ma sprevádza mojím životom. Niektorí v ňom môžu
vidieť napríklad anjela strážneho. Čo sa týka osoby

Vladimír Štefanič (1987)
Vyštudoval Teologickú
fakultu v Košiciach.
Pôsobí ako farár v obci
Zlatá Idka pri Košiciach.
Debutoval knihou
Kráľovná z Tammiru,
ktorá získala Cenu Ivana
Kraska (2009). Okrem
knižnej série Kráľovná
z Tammiru mu vyšla aj
séria s názvom Pustovník.

Jana Savčáková (1987)
Vyštudovala masme
diálnu komunikáciu
na Univerzite sv. Cyrila
a Metoda v Trnave.
Pracuje ako
PR manažérka v DOSTe.
Externe spolupracuje
s denníkom Korzár.
Absolvuje rigorózne
štúdium na Inštitúte
slovakistiky a mediálnych
štúdií na FF PU v Prešove.

Vladimír Štefanič:
Pustovník.
Muž s leopardom
Stará Ľubovňa:
Kumran, 2020

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

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

Vladimír Štefanič:
Pustovník. Slzy rytiera
Stará Ľubovňa: Kumran,
2022

V prvej knihe Pustovníka s názvom Muž s leopardom
sa čitateľ stretáva s tzv. družkami bezmenného boha.
Sú inšpirované skutočnými osobnosťami?
Nie. Určite nie. Chcel som mať v príbehu silnú
ženu, Sáru, a okolo nej ostatné služobnice. Lenže ani
bezmenní rytieri, ani družky bezmenného boha nie sú
žiadnou alegóriou, obrazom nejakej časti spoločnosti
či nejakej skupiny, ani čohokoľvek, čo poznáme v tomto svete. Vznikli, lebo ich potreboval príbeh. V celej
sérii o Pustovníkovi nie je žiadna zámerná alegória.
Nie sú tam príbehy, do ktorých by som nenápadne strčil Ježiša alebo Petra či starozákonného Jakuba.
Kým v prvej sérii o Kráľovnej z Tammiru bola alegória
zámerná, v tejto nie je žiadna.
Prečo ste v Pustovníkovi odstúpili od alegórie?
Kráľovná z Tammiru v sebe skrýva veľa príbehov
z Biblie a ja som nechcel písať jej pokračovanie. Keď sa
vo mne zrodil príbeh o mužovi s leopardom, ako prvé
som urobil rozhodnutie, že ho prevediem vlastným
originálnym príbehom. Cítil som sa tak slobodnejší.
Veď to, že som kňaz, ešte neznamená, že všetko, čo
napíšem, musí v sebe skrývať odkazy na kresťanstvo,
zvlášť, keď píšem beletriu. Duchovno ostáva, to nezapriem, ale svoj diel alegórie som si už vyčerpal pri
prvom príbehu.
Osobne mám na vašich knihách rada to, že na rozdiel
od iných príbehov sa v nich nebojuje a pozitívne posta
vy neupadajú, nevytrácajú sa zo života… Dá sa hovoriť
o jednom z princípov vášho rozprávania?
Neviem, či mám pri skladaní príbehu nejaké princípy alebo šablóny. Skôr sa nechávam príbehom viesť,
ako keby už bol napísaný a ja si ho čítam, pomaly odhaľujem, ponáram sa doň. Niekedy mám pocit, že píšem len to, čo by som sám chcel čítať. A keďže nemám
rád boje, tak ich je v knihách pomenej. Jedna vec je,
že sa mi ťažko píšu, a druhá vec, že ich ani neviem
písať. Pravda je taká, že mi aj prekážajú. Ja sa vyhýbam aj rozprávkam a príbehom, kde je príliš veľa boja
a násilia. Mám rád deje ľahko plynúce, kde sa postavy
pomaly budujú a premieňajú, kde sa ich charakter vyvíja a oni bojujú s tým dobrým a zlým v sebe samom.
Osobne mám radšej také trpezlivejšie čítanie, a teda
aj v knihách o Pustovníkovi ide skôr o budovanie charakterov konkrétnych postáv, o ich vnútorné zápasy,
nie o to, aby tam…, že by tam po každých dvadsiatich
stranách zúril boj alebo zabíjanie. Príliš veľa krvi mi
nesvedčí.
Sú také príbehy vo fantasy žánri? Bez boja a násilia?
Vo fantasy príbehoch sa nádej často vykupuje boles
ťou a krvou.
Samozrejme, že také sú. Nie každý fantasy príbeh
končí na bojovom poli, ktoré sa premení na more krvi.
Aj preto mám rád napríklad knihy Patricka Rothfussa. Jeho séria Meno vetra je taká netradičná, hlbšia

a pokojnejšia. Príbeh predsa nepotrebuje hektolitre
krvi, aby bol zaujímavý alebo aby sme ho mohli nazvať fantasy.
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Pustovníka… pri písaní akéhokoľvek príbehu je pre
mňa ťažké písať tak, aby som do príbehu nedal niečo
zo seba. Pustovník má rád divočinu, je skôr introvert,
nemá rád masy ľudí… a taký som aj ja. Nemôžem a ani
nechcem však povedať, že ja som Pustovník. Je skôr
obrazom každého človeka, ktorý bojuje. Povedal by
som, že je to univerzálna postava, ktorá sa zaručene
bude páčiť každému. (úsmev) Mnohí o ňom hovoria,
že je až príliš dobrý, ako keby nemal chyby. Zväčša to
však hovoria tí, ktorí nečítali celú sériu.

Je vám blízka mytológia, keďže sú vaše príbehy previa
zané aj s ňou?
Neviem, či mytológia. Mne sú blízke príbehy.
Mám rád veľké príbehy, mám rád malé príbehy. Je
mi blízky Tolkienov svet, každý nový originálny svet.
Mám rád aj veľké televízne svety ako Marvel či DC,
príbehy, v ktorých sa postavy menia, nejakým spôsobom vyvíjajú, a kde sa malé, či už skutočnosti, alebo
postavy, spájajú do niečoho veľkého, čo ich presahuje.
Ja mám rád príbehy vo všeobecnosti. Ak ma príbeh
pohltí, nechám sa ním viesť, ak nie, zabudnem naň.
Ste spisovateľom na plný úväzok?
Ja nie som profesijne spisovateľ. Som kňaz. To je
taká moja výhoda, keďže ja nepotrebujem písať, aby
som uživil seba alebo rodinu. Píšem, kedy chcem a nikdy nemusím. Pre mňa písanie nie je zamestnanie, to
asi na Slovensku ani nie je možné, aby sa niekto živil
písaním. Pre mňa je to naozaj skôr využívanie daru,
objavovanie krásy v príbehoch.
Predpokladám, že najčítanejšou knihou vo vašej kniž
nici je Biblia. Máte obľúbené niektoré z podobenstiev,
keďže podobenstvo je príbeh?
Na fare mám ikonu o dobrom pastierovi, ktorú
som dostal od svojho spolubrata. Vždy, keď sa na
ňu pozriem, nedívam sa ani tak na Ježiša, skôr na
tú ovečku. To som ja. To len aby som nezabudol, čo
potrebujem.
Venujete sa i tvorbe scenárov či textov piesní?
Kedysi dávno, vtedy som ešte nebol kňazom, sme
mali v Bardejove spoločenstvo mladých a v spolupráci s nimi tam vznikli dve muzikálové divadlá. O Jane
z Arcu a Judášovej matke. Ďalšie muzikály, ktoré
vznikli neskôr, nepatria mne. Hoci muzikál Príbeh
z Tammiru vznikol na motívy mojich kníh, scenár aj
texty piesní preň písala Katka Pirohová. Čo sa týka
textov piesní, nejaké vznikli pre skupinu kňazov známu pod názvom Kerygma a jeden text aj pre Petra
Cmoríka. Nespomeniem si však už na názov piesne.
To bolo dávno.
Je tu Veľká noc. Stávajú sa niektoré liturgické obdobia
vaším inšpiračným zdrojom? Pôstne či veľkonočné ob
dobie, počas ktorých istotne ako kňaz vnímate potre
bu ísť do hĺbky?
Nemôžem povedať, že liturgické obdobia sú pre
mňa inšpiráciou k písaniu, skôr k zamysleniu či rozjímaniu. Predsa len som aj kazateľ. Veľká noc mi znovu
a znovu ponúka príležitosť podať jej posolstvo, akoby
som ju aj ja sám prežíval prvýkrát. A na to sa potrebujem ako kňaz pripraviť, zamyslieť a nechať sa sprevádzať tým, ktorého zmŕtvychvstanie chcem znova
a znova komunikovať.
A krátka otázka na záver: aj vaša ďalšia kniha bude
z fantasy žánru?
Ak nejaká bude, tak áno. Neviem si totiž predstaviť, žeby som písal niečo iné. Rozprávkové mi je predsa len najbližšie.
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Jednoducho a dobrodružne
Ilustrácia Mariany
Prochasko z knihy Kam
zmizlo more?

Krádež šťastia
Mariana a Taras
Prochasko:
Kam zmizlo more?
Preklad: Ľubor Matejko
Bratislava: Buvik, 2022

V roku 2013 vyšla Tarasovi
Prochaskovi, jednému
z najvýraznejších súčasných
ukrajinských prozaikov,
kniha pre deti Kto nám
z neba sype sneh? V Ukrajine
získala cenu za najkrajšiu
detskú knihu roku 2013
a dostala sa do svetového
katalógu The White Ravens
2014. Aké je jej pokračovanie –
Kam zmizlo more?
✒ Natália Dukátová

Natália Dukátová (1977)
Vyštudovala učiteľstvo
na Pedagogickej
fakulte UK a Ruské
a východoeurópske
štúdiá na FiF UK
v Bratislave. V roku 2020
skončila doktorandské
štúdium na Ústave
svetovej literatúry SAV.
Venuje sa výskumu
literatúry pre deti
a mládež a všeobecne
kontextom
v detskej literatúre.
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oznam Prochaskových štúdií, aktivít aj práce
je nezvyčajne pozoruhodný. Vyštudovaný biológ pôsobil ako lesník, barman, učiteľ, strážnik,
moderátor v rádiu a nakoniec aj ako redaktor vo viacerých novinách. Debutoval v undergroundovom
časopise Četver (štvrtok) ešte v 90. rokoch. Rád píše
poviedky a krátke literárne formy, pretože ako sám
hovorí: „Veľké romány sú umelé, lebo sa vzďaľujú od
bežného spôsobu uvažovania.“ Je držiteľom viacerých literárnych cien a členom Národnej asociácie
ukrajinských spisovateľov.
Aj keď sa Prochasko vo svojej tvorbe zameriava
prednostne na dospelého čitateľa, nezabudol ani na
deti. Vo vydavateľstve Buvik mu v roku 2017 vyšla
kniha s ilustráciami Mariany Prochasko Kto nám
z neba sype sneh? v preklade Ľubora Matejka. Vyhrala

Príbeh je vystavaný pomerne jednoducho, „bežné“ veci
sa v knihe až postupne menia na rozprávanie s krimi‑
nálnou zápletkou. Hlavné postavy v priebehu deja
nemenia charakter, ale z tých vedľajších sa veru vyk‑
ľuje všeličo! Kým v prvej knihe – Kto nám z neba sype
sneh? – spoznávame rodinku malých krtkov Ňufíkov‑
cov, ich zabehnutý pracovný i rodinný život, ale aj prvé
kroky, pohľady, záujmy a zvedavosť ich najmladších
dvojičiek, druhý diel Kam zmizlo more? sa sústreďuje
viac‑menej na jednu konkrétnu zápletku okolo ukrad‑
nutého obrazu.
Prvý diel je poetickejší, pretože narodené dvojičky Mrnka a Ťapko nakúkajú na celkom nový svet ako
na neprebádaný ostrov, osvojujú si chod ročných období i domácnosti a dožadujú sa vysvetlení typu Kto
nám z neba sype sneh? A, samozrejme, dostávajú odpoveď zabalenú do jemnej metafory – také odpovede
vždy pôsobia na detských čitateľov fascinujúco.
Druhý diel, v ktorom vystupuje opäť rodinka otca
Ňufíka a jeho ženy Ňufky, možno už nepredstavuje
tak nežne objavujúci okolitý svet, no výrazová hravosť, nápadité mená a pútavé rozprávačstvo nezmizlo. Ilustrácie Mariany Prochasko sú v oboch knihách
veľmi hravé, veselé, hovoria rovnakým detským jazykom ako sám text a zároveň ukrývajú viacero rozkošných mimotextových detailov.

Zmiznutie šťastia
Pátranie po zlodejovi obrazu ježka Jóška, na ktorom
bolo namaľované more a viacerým pohľad naň prinášal šťastie, prebieha napínavo. Ukradli obraz diviaky,
ktoré boli na koncerte a hrávajú sa na pirátov? Alebo by
to mohol byť hranostaj Harmotágl, ktorý bol v cukrárni
celý nesvoj a nedal si, tak ako vždy, ani čaj, ani mätu,
ani ľad? Alebo netopiere? Ale… načo by im bol obraz,
keď visia dolu hlavou a všetko vidia hore nohami?
Pointou knihy nie je prekvapenie z vinníka, hoci
po zručne vybudovanom pátraní nastane, ale sú to
otázky, ktoré vyplynú po dočítaní. Prečo práve táto
postava? Prečo práve táto bohatá a slávna postava
chcela mať šťastie z mora iba pre seba? A dospelí si
popri čítaní s deťmi tiež nájdu svoje. Napríklad to, ako
netreba posudzovať ľudí podľa istých vonkajších znakov, ktoré často bývajú klamlivé.

Zdroj: Buvik

Knihy pre deti

dokonca i cenu v literárnej súťaži BBC kniha roka 2013
v kategórii najlepšia detská kniha. Na Slovensku získala ocenenie za najlepšiu detskú knihu leta 2017
a v roku 2019 čestnú listinu za preklad.
Literárnu tvorbu pre deti nášho východného suseda nemáme v prekladoch dostatočne zastúpenú
(Taras a Mariana Prochasko, Oksana Bula, Halyna
Vdovychenko, Soosh, Romana Romanyšyn, Andrij Lesiv, Viktoria Amelina, Kateryna Mikhalitsyna), a teda
priblížiť sa k jej tendenciám v téme či rozprávaní nie je
možné. Môžeme sa však pozrieť na najčerstvejší preklad ukrajinskej detskej literatúry – voľné pokračovanie knihy Kto nám z neba sype sneh? s názvom Kam
zmizlo more? I tentoraz vo výbornom preklade Ľubora Matejka, ktorý si dal záležať na zvučných menách
i zvukomalebných replikách.

Zdroj: Brak

A predsa sa nič nedeje?

Ilustrácia Manuela
Marsola z knihy
Carmen Chica Obor
a čas (Brak, 2021).

Carmen Chica, Manuel
Marsol: Obor a čas
Preklad: Lucia Duero
Bratislava:
OZ Brak/Alma, 2022

O obrovi
a maličkostiach
Obor a čas prináša na
trh neobyčajne poetickú tému
o zastavení sa a premýšľaní
o kráse jednoduchého bytia,
ukrytého v maličkostiach,
a to v celkom nezvyčajnom
knižnom formáte
a dizajnovom spracovaní.
✒ Veronika Čigarská

Veronika Čigarská
(1996)
Vyštudovala učiteľstvo
anglického jazyka
a literatúry a estetiky
a momentálne
pôsobí ako interná
doktorandka na Katedre
komunikačnej
a literárnej výchovy
PF PU v Prešove.
Vo svojom výskume
sa zameriava
na žáner obrazovej knihy,
tzv. „picturebook“.

K

desi v ľudskej prirodzenosti je zakorenená potreba čakať a následne dosiahnuť niečo veľkolepé,
čo otrasie duchom a prinesie vytúženú zmenu.
Ak tento pocit neprichádza, človeka to frustruje a zabúda takmer na všetko, čo ho obklopuje.
Carmen Chica a Manuel Marsol je španielske duo,
zamerané na tvorbu obrazových albumov, v ktorých
kooperácii vznikla aj obrazová kniha Hora (2019,
Baobab). Carmen Chica vyštudovala odbor reklama
a vzťahy s verejnosťou a v roku 2014 študovala aj
v odbore detskej literatúry. Manuel Marsol je autor
a ilustrátor, podobne ako Chica študoval reklamu
a audiovizuálnu komunikáciu. Marsol je známejší
zatiaľ len na českom knižnom trhu, ilustroval Kafkovu Premenu a Melvillovu Bielu veľrybu. Z dizajnérskej
tvorby možno jeho rukopis čítať z reklamy na dánsky dizajnový obchod Flying Tiger Copenhagen. Za
ilustrácie v obrazovej knihe Obor a čas získal hlavnú

Obrazovú knihu možno vnímať ako alegóriu na
nezastaviteľné plynutie času a života. Zo zdanlivo
obyčajných dní, ktoré Obor trávi naoko banálnymi
činnosťami, sa stávajú dni, tvoriace podstatu jeho
existencie. A vlastne nielen jeho, ale aj všetkých bytostí
a vecí, ktoré s ním nažívajú a obklopujú ho. Metaforický obraz života je stvárnený stromom, čo vyrastá
z Obrovej hlavy. Čitateľ si všíma jeho rast, rozvetvovanie, prinášanie plodov, ale aj skúšku poveternostnými vplyvmi či krutým snehom. Kolobeh premeny
Obra tak prebieha na pozadí zmien ročných období,
a predsa sa nič nedeje. Teda aspoň to tak predostiera
textová zložka knihy. Slovo a obraz môže v tomto type
naratívneho obrazového textu plniť viacero funkcií od
symetrickej cez komplementárnu až po protichodnú.
V tejto obrazovej knihe ide o protichodný vzťah medzi
obrazom a textom, pretože je postavený na ich vzájomnom protirečení.

Knihy pre deti

cenu Ibero‑American Catalog of Illustration 2014
a v roku 2015 získala kniha titul za najlepšie ilustrovanú knihu na Medzinárodnom festivale komiksu
Amadora BD v Portugalsku.

Zaostriť na detail
Kniha si vyžaduje opätovný návrat k nej, pretože je
popretkávaná detailmi, ktoré nie je možné spracovať
hneď pri prvom prečítaní a text čitateľa navádza na
to, že sa v príbehu „nič nestalo“. Na prvý pohľad preto môže vyznievať priveľmi jednoducho a na čitateľa
zapôsobiť až banálne. Návratom späť sa však čitateľ
zameria na maličkosti, ktoré – podobne ako v živote –
možno mimovoľne prehliadne. Začne si všímať okolie,
poletujúceho komára, maličké veveričky, ale aj Obra
chrániaceho dom, kŕmiaceho krokodíly či opatrujúceho zvieratá. Vo vzťahu k názvu knihy je súboj Obra
so stereotypom a časom nevyhnutný a vedie ho k premene, tej vonkajšej, no predovšetkým vnútornej (tá je
badateľná v kontrastnom geste akejsi agresie voči stereotypu na úvodnej strane a prijatiu života v jeho rozmanitosti na konci knihy).

Veľký formát k veľkým témam
Veľký (25 × 35 cm) a vertikálne orientovaný formát
knihy zodpovedá jej umeleckej výpovedi. Veľkosť
knihy adekvátne zachytáva nielen Obra v prírodných
scenériách, ale aj maličké detaily, ktoré by si čitateľ
v menšom formáte zaiste nevšimol. Ilustrácie sú v tejto
knihe celostranové, aby rozohrávali hru predstavivosti
aj mimo stránkového ohraničenia. Kolorit digitálnych
ilustrácií je ladený skôr do sýtych a teplých tónov krajiny a Obra, čím sa vytvára vizuálny kontrast so žiarivou,
tyrkysovo modrou oblohou.
Obrazová kniha je úsporná na slovo, no o to bohatšia na vizuálnu zložku, otvárajúcu rozličné interpretačné cesty. Tematicky môže vytvárať priestor pre
rozhovor dospelého s detským čitateľom na témy od
prírodných až po hlbšie, filozofické problémy, teda
napr. o plynutí času, ročných obdobiach a premenách,
o pohľade na stereotyp a vnímanie krásy jednoduchosti a každodennosti. Zároveň je vizuálnou oslavou
života, plného všetkých tých malých, na prvý pohľad
všedných vecí, tvoriacich podstatu našich dní.
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Literárna veda
Marta Součková:
P/r/ózy po roku 2000
Fintice: FACE, 2021

Sedem mien
 prózy po
roku 2000
Profesorka Marta Součková,
pôsobiaca na Inštitúte
slovakistiky a mediálnych
štúdií Filozofickej fakulty
Prešovskej univerzity,
sa predstavuje svojou novou
monografiou, zloženou
zo siedmich samostatných
interpretačných portrétov.
✒ Ladislav Čúzy

M
Ladislav Čúzy (1950)
Literárny vedec.
Na Katedre slovenskej
literatúry a literárnej
vedy FiF UK v Bratislave
viedol semináre
zamerané na naturizmus
a lyrizovanú prózu,
katolícku modernu
a dejiny slovenskej
literatúry 20. storočia.
Venuje sa aj problematike
dejín slovenskej
literatúry 19. storočia
a literárnej kritike.
Je spoluautorom Slovníka
slovenských spisovateľov
(2005, Kalligram
a Ústav slov. lit. SAV)
i Portrétov slovenských
spisovateľov 1 – 4
(Univerzita Komenského,
1998 – 2007). Reflexiu
prozaickej tvorby
po roku 1989 predstavil
v publikácii Slovenská
literatúra po roku 1989
(2007, spolu s I. Hochelom
a Z. Kákošovou).
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onografia P/r/ózy po roku 2000 je uvedená
„programovou“ časťou s výstižným názvom Namiesto úvodu a v závere je rámcovaná podobnou,
ale do určitej miery syntetizujúcou časťou Namiesto
záveru.
Tajomstvom je pre mňa neobvyklý názov monografie – treba z neho aspoň čiastočne vylúčiť spoluhlásku r, ktorá je medzi dvomi lomkami? Neviem, ale
ak by mala monografia o súčasnej slovenskej próze aj
druhý, trochu ironický význam (Pózy) po roku 2000,
tak by som to len ocenil.

Riziko omylu
Marta Součková je významnou slovenskou literárnou
vedkyňou a literárnou kritičkou, ktorá sa už niekoľko
desaťročí azda najintenzívnejšie zo slovenských literátov venuje problematike súčasnej slovenskej prózy.
Za roky svojho pôsobenia v pedagogickom procese, ale
aj v kontexte slovenského literárneho života si vypracovala precíznu a pre ňu typickú metódu, založenú na
detailných analýzach textov, ktoré zhodnocuje najmä
funkčne vzhľadom na odhaľovanie významu interpretovaných próz.
Analyzovať súčasnú prózu je veľmi náročné a riskantné. Literárny kritik, aj keď sa usiluje spájať svoj
osobný pohľad s pokusom aspoň čiastočne syntetizovať svoje poznatky, sa vystavuje veľkému riziku omylu. Tak to bolo v minulosti a je to aj dnes.
Vo svojej najnovšej monografii sa Marta Součková zamerala na tvorbu autorov, ktorí sú, samozrejme,
výsledkom jej výberu a spája ich čas debutu – všetci
debutovali po roku 2000 (Víťo Staviarsky, Richard
Pupala, Maroš Krajňak, Jana Beňová, Ondrej Štefánik,
Ivana Dobrakovová a Michaela Rosová) – a tak trochu
aj východoslovenský región.

Téma textu či radosť z textu?
Súčasná próza je veľmi pestrá, píše veľa autorov a je
len ťažké hodnotiť jednotlivé texty z hľadiska ich estetických či filozofických špecifík, takže asi je celkom
logické, že aj Marta Součková uprednostňuje tematologické základy analyzovaných textov. Texty chápe vo
všeobecnosti ako polysémantické, uvažovanie o nich
ako nekončiacu sa diskusiu a uvedomuje si „parciálnosť a istú nedostatočnosť svojich interpretácií“. (s. 10)
Tematologické analýzy a interpretácie sú v súčasnej
literárnej vede veľmi moderné. Predsa si však myslím, že literatúra je na čítanie a nemala by sa čítať ako
rébus, netreba interpretovať každú maličkosť, pretože v takom prípade môže uniknúť celok. Napríklad,
či analyzovaný a interpretovaný text má umeleckú
úroveň a či je čitateľný aj bežným čitateľom. Či texty
prinášajú aj skutočnú radosť z čítania. Uvedomujem
si, že asi pobúrim niektorých súčasných literárnych
recenzentov, ale to je už ich vec.
Nechcem však tým kritizovať predložené texty
Marty Součkovej; myslím si, že ak už nebudú analyzované a interpretované texty podnecovať k opätovnému čítaniu, určite budú v budúcnosti veľmi
dôležitým výskumným materiálom pri možnej tvorbe literárnych dejín. K literárnym dejinám, ktorých
jadrom by bola súčasná slovenská próza, je však ešte
veľmi ďaleko a budúcim literárnym historikom túto
prácu nezávidím. Najmä ak si uvedomím, že autorov,
ktorých prózy by bolo možné analyzovať a interpretovať, je ohromné množstvo a asi dnes ani neexistujú
všeobecnejšie „akceptovateľné“ kritériá, podľa ktorých by mala nastať prvotná selekcia.
Verím, že moje dosť všeobecné poznámky nebudú
chápané zle. Obdivujem detailnú prácu Marty Součkovej s textami aj ich následné interpretovanie. Čitateľ, ktorý aspoň čiastočne pozná analyzované texty,
ľahko zistí, že sa v analýzach a interpretáciách Marty Součkovej nachádza aj nemálo syntetizujúcich postrehov, ktoré sa určite nestratia.
Kladom predloženej monografie je aj jej diskurzívnosť. V knižke sa nachádza veľa citácií z pera súčasných literárnych, najmä mladých kritikov, ktoré túto
diskurzivitu potvrdzujú, a potvrdzujú aj veľkú rozhľadenosť autorky monografie v priestore súčasnej slovenskej prózy.

Zložitá intimita
Zo všetkých syntetizujúcich postrehov Marty Součkovej vyberám len jeden, s ktorým úplne súhlasím, jemne jej názor parafrázujem a dúfam, že som nezmenil
jeho obsah. „V próze po roku 2000 sa postavy čoraz
častejšie dostávajú do zložitých intímnych vzťahov,
komplikovaných neraz emóciami k tomu istému pohlaviu, čoraz častejšie sa nedokážu ukotviť, nájsť si
svoj priestor, svoju, vlastnú izbu‘.“ (s. 201)
A už len dodávam, že tých problémov majú ľudia
dnes oveľa viac, ako len problémy v intímnych vzťahoch medzi mužom a ženou. Autorka recenzovanej
monografie o tom veľmi dobre vie a ja jej prajem, aby
s takou zanietenosťou, akú naznačila vo svojej poslednej práci, aj naďalej odhaľovala zákutia slovenskej prózy; určite je to záslužná práca.

DEVIN.RTVS.SK

Premiéry v Rádiu Devín
25. – 29. 4. 2022

Päť generácií číta Janka Kráľa

Poézia
200. výročie narodenia Janka Kráľa si pripomíname sériou toho najlepšieho
zo spracovaní jeho poézie v rozhlasovom éteri. Z veršov interpretovaných
ikonickými hlasmi vyvstáva obraz poézie básnika – búrliváka.
26. 4. 2022

Karol Horák: Národné divadlo

Rozhlasová hra
Hra o Jankovi Kráľovi spôsobom typickým pre Karola Horáka spája prvky
historickej hry s postmodernou reflexiou mýtu romantického básnika,
národnej histórie a ďalších konštruktov, ktoré výrazne ovplyvňujú
interpretáciu literárneho diela.
1. 5. 2022

Marián Varga ´75

Príbeh hudby – 8. časť
29. januára uplynulo 75 rokov od narodenia Mariána Vargu, fenomenálnej
osobnosti slovenskej hudby. Cyklus približuje vzrušujúci príbeh hudobníka,
ktorý zanechal v slovenskej kultúre nezmazateľnú stopu.
9. – 13. 5. 2022

Veronika Šikulová: Líštičky majú rady teplo

Čítanie na pokračovanie
Autorka o knihe hovorí: „Chcela som do nej prevteliť svoju lásku k stále sa
obnovujúcej prírode, v ktorej je ľudský, ale aj zvierací či rastlinný tvor iba
dočasnou, hoci dosť podstatnou súčasťou.“
10. 5. 2022

Ivica Ruttkayová: Extrém

Rozhlasová hra
Dokudráma Ivice Ruttkayovej rozpráva príbehy o tom, kto má veľa a kto
má málo. Sú to príbehy mužov a žien v extrémnych situáciách, ktoré sa len
môžu odohrať, alebo sa skutočne aj stali. Réžia Natália Deáková.
15. 5. 2022

Anton Pavlovič Čechov / Peter Pavlac: Čajka

Rozhlasová hra na nedeľu
Otvorenie Týždňa s Emíliou Vášáryovou k jej životnému jubileu.
Emília Vášáryová ako excelentná Arkadinová v réžii Patrika Lančariča
v rozhlasovej hre s hudbou Ľuba Burgra z roku 2015.

Z nových kníh

Viktor Šklovskij: ZOO
Preklad: Kristína Karabová
Bratislava: Brak, 2022
Saša Filipenko: Bývalý syn
Preklad: Katarína Strelková
Bratislava:
E. J. Publishing, 2022
Román bieloruského autora
žijúceho v exile bol v jeho
rodnej krajine zakázaný.
Prináša príbeh o láske schopnej uzdraviť človeka a prebudiť krajinu z hlbokého
spánku. Hlavný hrdina sa
po desiatich rokoch preberie
z kómy a ocitne sa v krajine,
v ktorej stále vládne ten
istý človek, mladí ju opúšťajú
a každý protest je potlačený.

Andrej Belyj:
Návrat, Pohár metelíc
Preklad: Eva Maliti Fraňová
Bratislava: Európa, 2022

Milan Lasica, Július
Satinský: Ako vzniká sliepka
a všetky ďalšie hry
Bratislava: Slovart, 2022

Kniha obsahuje dve zo štyroch literárnych symfónií
ruského básnika, spisovateľa-symbolistu Andreja Belého
(1880 – 1934). Experimentálne
prózy boli vytvorené
podľa hudobných zákonitostí.

Kniha predstavuje všetky
autorizované verzie divadelných hier Milana Lasicu
a Júliusa Satinského v chronologickom poradí;
z toho Poprava sa nekoná
a Ako vzniká sliepka
vychádzajú po prvý raz.

Dara McAnulty: Divoký rok
Preklad: Dana Petrigáčová
Žilina: Absynt, 2022

Radoslav Rochallyi:
Rovnicová poézia
Bratislava: Vlna, 2022

Jana Bodnárová:
Aha! Ja už viem!
Bratislava: Perfekt, 2022

Debut s podtitulom Denník
mladého prírodovedca napísaný severoírskym tínedžerom,
ktorý miluje svoju rodinu,
prírodu a punk, je určený jeho
rovesníkom a získal
viacero literárnych ocenení.

Autor, ktorý presadzuje myšlienku, že forma nasleduje
funkciu, ponúka poéziu,
ktorá je kombináciou textu
a matematického vizuálu,
vizuálne poetické rovnice.

Knižka pre deti s hlavnou
hrdinkou Leou, ktorá má
v škôlke kamaráta Vilka, lenže
pre covid sa nemá s kým
hrať a zabaviť sa musí sama.

Barbora Németh, Filip
Németh: Tvojazem
Ilustrácie: František Hříbal
Bratislava: Slovart, 2022

Domenico Starnone:
Via Gemito
Preklad: František Hruška
Bratislava: Inaque, 2022

David Böhm:
A ako Antarktída
Preklad: Zuzana Šmatláková
Bratislava: Brak, 2022

Príbehy chlapca zo sídliska
Rikiho, jeho kamarátky
Emy a jej maškrtného
opičiaka, sú voľným pokračovaním animovaného
rodinného filmu Tvojazem.

Román talianskeho autora,
za ktorý v roku 2001 získal
cenu Strega. Rozprávač
v spomienkach na svojho
otca odkrýva rôzne
otázky ľudskej existencie.

Autorská encyklopédia získala
cenu Magnesia litera 2020
a Nemeckú cenu za literatúru
pre mládež. Autor hravou
formou opisuje svoje
skúsenosti z Antarktídy.

Román zakladateľa ruského
formalizmu je zasadený do
Berlína v čase tzv. zlatých
dvadsiatych rokov 20. storočia,
ako sa označoval spoločensko-kultúrny život vo Weimarskej
republike.

Slavenka Drakulić: Teória
smútku Milevy Einsteinovej
Preklad:
Michaela Materáková
Šamorín: Zelený kocúr, 2022
Román chorvátskej autorky
ponúka príbeh nadanej
Milevy Marićovej, prvej
manželky Alberta Einsteina.
Autorka pri písaní románu
vychádzala z autentických
dokumentárnych materiálov,
ale i z predpokladov, podľa
ktorých bola Mileva spoluautorkou Einsteinových prevratných prác. Kniha je skôr
sugestívnym psychologickým
románom než biografickou
rekonštrukciou.
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Z nových kníh

Patrick Modiano: Aby si sa
nestratil v našej štvrti
Preklad: Daniel Jurkovič
Bratislava: Marenčin PT, 2022

Péter Esterházy: Život slov
Preklad: Renáta Deáková
Bratislava: Platforma pre
literatúru a výskum, 2021

Román laureáta Nobelovej
ceny za literatúru v roku 2014,
ktorý sa zaoberá životom
v okupovanom Francúzsku,
antisemitizmom a povojnovými udalosťami.

Výber z esejistiky, publicistiky
a príležitostnej tvorby
maďarského spisovateľa
obsahuje texty, ktoré
vznikli v rokoch 2003 až 2016.

Dave Grohl: Rozprávač
Preklad: Samo Marec
Bratislava: N Press, 2022

Marek Hudec: Uzol
Žilina: Absynt, 2022

Kniha amerického hudobníka,
speváka, režiséra a skladateľa
ponúka zážitky z rôznych
období jeho života, drsný
a úprimný obraz výnimočného života zložený
z obyčajných momentov.

Dokumentárny román slovenského autora zachytáva
rôzne ľudské osudy,
ktoré poznačilo bombardovanie Nových Zámkov
počas 2. svetovej vojny.

Michal Tallo: Kniha tmy
Banská Bystrica:
Literárna bašta, 2022
Tretia básnická zbierka autora
je mrazivým svedectvom
zániku sveta, ktorý pripomína
ten náš. Jej nezvyčajný
formát premieňa čítanie na
interaktívnu detektívnu prácu.

Zuzana Belková:
Kto sú ľudia?
Ilustrácie: Alica Kucharovič
Bratislava: Fagan, 2022
Ilustrovaná kniha pre deti,
ktoré sa chcú učiť abecedu,
vypustiť fantáziu do vesmíru,
nájsť si vo vzdialenej galaxii
kamaráta a vysvetliť mu,
kto sú ľudia. Knižka netradičným spôsobom sprevádza
dieťa pri zoznamovaní sa
s abecedou a vedie ho k utváraniu vzťahu so sebou
a s prostredím, v ktorom žije.

Mariana Enriquez:
Svoj podiel noci niesť
Preklad: Eva Palkovičová
Bratislava: Inaque, 2022
Román argentínskej autorky
prináša nadprirodzené temné scény a zároveň prelínanie
so skutočnými udalosťami
z minulosti aj súčasnosti.

Jean-Michel Guenassia:
Zasľúbené zeme
Preklad: Andrea Černáková
Bratislava: Premedia, 2022

Elizabeth Kolbert:
Šieste vymieranie
Preklad: Erika Mazuchová
Bratislava: N Press, 2022

Tamara Šimončíková Heriba
nová: Prípad Erich Kästner:
Lyrikou proti totalite
Bratislava: VSSS, 2022

Catherine Belton:
Putinovi ľudia
Preklad: Peter Tkačenko
Bratislava: Ikar, 2022

Kniha americkej novinárky,
ktorá získala Pulitzerovu
cenu za literatúru faktu 2015,
ponúka exkurziu do histórie
planéty a skúma úlohu
človeka pri klimatickej zmene.

Monografia koncipovaná na
analýzach a interpretáciách
občianskej apelatívnej lyriky
jedného z najznámejších
nemecky píšucich autorov
v období rokov 1923 – 1933.

Britská novinárka, ktorá
pracovala v Moskve, prináša
príbeh o tom, ako sa Vladimir
Putin a skupina bývalých
príslušníkov KGB dostali
k moci a vyrabovali krajinu.

Román francúzskeho autora,
v ktorom prostredníctvom
hrdinov z jeho knihy Klub
nenapraviteľných optimistov
zachytáva štyri desaťročia
od rozkladu koloniálnych
mocností až po pád železnej
opony, dekády hľadania
zasľúbených krajín. Autor
vykresľuje intímnu
epopeju jednej generácie.
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Arpád Soltész: Zlodej
Bratislava: Ikar, 2021
Porote Ceny Anasoft litera 2022 nemožno
uprieť odvahu, keď sa rozhodla zaradiť
do aktuálnej „desiatky“ knihu Zlodej
Arpáda Soltésza. Kým jedna časť slovenskej literárnej vedy už kategoriálne
rozlišovanie medzi žánrovou a „vysokou“
literatúrou neuznáva, v inej časti sa takéto rozlišovanie považuje za stále relevantné. Preto je pravdepodobné, že po piatich
rokoch od výberu Trhliny Jozefa Kariku
do finálovej desiatky Anasoft litera 2017
v našej kritike opäť zaznie diskusia o tom,
či vôbec môže patriť „literatúra špeciálnych funkcií“ do špičky prozaickej tvorby.
S porotkyňou Tamarou Janecovou a jej
kolegami z poroty sa stotožňujem v tom,
že „‚žánrové predsudky‘ by boli v tomto
prípade na škodu veci“. Žáner sám osebe
nemá nijakú imanentnú hodnotu, ale
svojim dielam odovzdáva isté dispozície,
ktoré sa, podobne ako genetické predpoklady, môžu buď rozvinúť, alebo v textoch ostať prítomné len latentne. O ktorý
z týchto prípadov ide pri kriminálnom
románe z „východoslovenskej“ mafiánskej série Arpáda Soltésza? Navzdory úplnému súhlasu s ďalším porotcom Anasoft
litery 2022, Gáborom Csandom, že „kto sa
začíta do tejto knihy, nepustí ju z rúk“,
vonkoncom to automaticky neznamená,
že ide o „skvelé čítanie“. Sám som sa pri
istej príležitosti zamotal na svoj vlastný
podnet do diskusie, či bolo zámerom Zlodeja zaradiť sa medzi „vysokú“ literatúru
alebo byť „len“ dobrým trilerom. Takto
položená otázka je formulovaná skrz
‑naskrz nesprávne. Ambície autora
môžeme len hádať: hodnotiť a kritizovať
môžeme iba na základe napísaného
(a potom, pravdaže, aj široko chápaného
kontextu). Román Zlodej ponúka
v prvom rade pútavý príbeh a expresívne – ktosi by povedal naturalistické – dialógy. Priamym rozprávačom je Libor Frajt,
inžinier s červeným diplomom, ktorému
sa však začiatkom 90. rokov nedarí nájsť
prácu vo svojom odbore, a tak sa najprv
zamestná ako väzenský dozorca a potom
ako obchodný zástupca. Podrazený
svojím šéfom sa rozhodne zariadiť sa
inak a spolu s bývalým väzňom rozbieha
kriminálnu kariéru. V porovnaní so Soltészovými skoršími románmi sa v prípade Zlodeja zdôrazňuje odlišnosť
protagonistu, ktorý by nemal byť mafiánskym archetypom, ale nešťastníkom,
ktorý je do zločinu viac či menej dotlačený životnými okolnosťami. Nijakú príkru
rozorvanosť však u rozprávača nepozorujeme: tu sa prejaví menej vypočítavo,
než by sme očakávali, tam zasa ukáže
slabšiu chladnokrvnosť než jeho
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Zlodej medzi elitou
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Východoslovenské prostredie vykresľuje Arpád Soltész s detailmi a do istej miery aj koloritom,
bez ktorých by bolo nehodnoverné, zároveň sa mu však darí zdržať sa jeho „karnevalizácie“.

komplic(i), nijaký Raskoľnikov to však nie
je. Základný problém, ktorý ho k zločinu
dostal – nezamestnanosť –, protagonista
reflektuje len vtipom a po podraze svojho
šéfa ho predstava (ani uskutočnenie)
odplaty nijako zvlášť nemučí. Sčasti je to
však pochopiteľné: v prostredí, kde „čisté“
peniaze vlastne neexistujú a dovolať
sa spravodlivosti je prakticky nemožné,
strácajú morálne kategórie zmysel.
Na Slovensku Soltészovho románu nie je
v platnosti ani len fiktívna spoločenská
zmluva. Tam, kde nie je organizovaná
nijaká relevantná spoločenská (či užšie
politická) sila, je jej jedinou alternatívou
organizovaný zločin. Možno aj preto je
sieť postáv v tomto príbehu takmer odizolovaná od širšieho sociálneho kontextu:
jediné skutočné ohrozenie pre Libora
vyplýva zvnútra podsvetia, nie z okolitého sveta. Odpoveď na to, prečo Zlodej
svoje žánrové dispozície problematizuje
len minimálne, nájdeme v zámernej

redukcii istých aspektov príbehu, postáv,
prostredia a podobne v prospech iných.
Všetky epické prvky pracujú v záujme
vyrozprávania vývoja Libora Frajta ako
kriminálnika: dejový princíp zodpovedá
trileru, protagonistu síce poznávame
v jeho antisociálnej role, ale takmer
vôbec – alebo len povrchne – v sociálnych
rolách (napríklad manžela či otca), prostredie je príznačné zbohatlíckou „módou“
raného kapitalizmu a klišéovitý komparz
tvoria skorumpovaní funkcionári predchádzajúceho režimu, ktorí v nových
podmienkach len pretavili svoj politický
kapitál do ekonomického. Soltészovi sa
však patrí uznať, že dej Zlodeja zasadzuje
do konkrétneho priestoru a slovenskú
literatúru vracia do reálií, ktoré sú jej
vlastnejšie ako bezkrvné kulisy sebastredných špekulácií. Východoslovenské
prostredie s ťažiskom v Košiciach vykresľuje autor s detailmi a do istej miery aj
koloritom, bez ktorých by bolo

✒ Martin Makara
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nehodnoverné, zároveň sa mu však darí
zdržať sa „karnevalizácie“ Východu, ktorá
je v masovej kultúre takmer štandardom.
Nemusí ísť o zámer, ale ako nepriamy
komentár k tejto téme možno čítať aj situáciu, keď sa Libor stretne s „obchodným
partnerom“ zo Západu a najprv sa provokatívne štylizuje do úlohy provinčného
primitíva, ale skoro pochopí, že nijaké
„ta“ ešte biznis nikdy nepokazilo. Nevidím
dôvod, prečo by sa kriminálny román
nemohol ocitnúť dokonca v ešte užšom
výbere Anasoft litery než je jej „desiatka“.
V takom prípade by som však od neho
očakával okrem príťažlivého príbehu
aj originálnu perspektívu – tu napríklad
na východoeurópske 90. roky. Rutinu
mafiánskeho života (v širokom a azda aj
paradoxnom význame slova) poznáme
v jednej polohe od Petra Pišťanka a v celkom inej už od spomínaného Jozefa
Kariku, nehovoriac už o memoároch
odsúdených a literatúre faktu venovanej
podsvetiu. Rozprávanie o zvrátených
praktikách a bizarnom živote gaunerov je
síce vzrušujúcim čítaním, ale len málo
dovoľuje empaticky preniknúť do kriminálnych antihrdinov a hádam ešte menej
pomáha porozumieť tomu, čo k takýmto
zločinom vedie: na rozdiel od klasických
komiksov tu nie sme fascinovaní súbojom dobra so zlom, ale spektáklom číreho
cynizmu, egoizmu a chamtivosti. V istom
zmysle je Zlodej dokonca zavádzajúci: je
mýtom „selfmademana“, človeka, ktorý
sa vypracoval vlastným úsilím, len v prevrátených farbách. Z muža, ktorý zlyhal
v čestnom živote, sa stáva úspešný zločinec: z drobného zlodejíčka sa vypracuje
až na vysokopostaveného „manažéra“,
ktorý nemá ďaleko k politickým špičkám
štátu. Motivačné citáty síce tvrdia, že
možnosti človeka sú len také veľké, aké
veľké sú jeho sny, ale žeby sa aj z obyčajného pešiaka raz mohol stať trebárs
ústavný činiteľ…? Nech je ako chce, „divoké deväťdesiate roky“, ako sa im otravne
hovorí, sú nateraz z hľadiska kriminálnej
prózy vyčerpanou témou, ak sa teda
niekto nerozhodne spracovať ju s dôrazom na tých, ktorí zločinecké podmienky
vytvorili (a nielen ich využili), a zohľadnením plnej spoločenskej dynamiky
tohto obdobia. Konštatovať, že Zlodej je
zlou knihou, by bolo nielen krivdou voči
samotnému dielu, ale aj prejavom snobizmu. Arpád Soltész napísal strhujúci kriminálny román, ktorý sa číta tak rýchlo,
že ani nemôže byť stratou času. Predstavuje „literatúru špeciálnych funkcií“
v tom najlepšom význame: ponúka všetko, čo nás na živote spoločenskej periférie
tak fascinuje – a dokonca čosi navyše –
nevyvoláva však viac než toto dištancované zízanie, a preto na créme de la créme
literatúry nestačí.

Lukáš Onderčanin nazbieral neuveriteľne veľa materiálu z dávnejšej histórie a pritom
z rôznorodého, často protichodného názorového spektra.

Obchod s utópiou
Lukáš Onderčanin:
Utópia v Leninovej záhrade
Žilina: Absynt, 2021
Priznám sa, prekvapila ma prítomnosť
tejto knihy na pulte kníhkupectiev.
V dávnejších rokoch sme síce neraz
natrafili na príležitostné, ba až
stereotypné články o Interhelpe, československom družstve, či skôr komúne
v 20. a 30. rokoch minulého storočia
v Sovietskom zväze. Ale zrazu kniha?
A prečo nie? Keď prekvapenia, tak vydavateľstvo Absynt, takpovediac, má na ne
nos. Ide o Utópiu v Leninovej záhrade,
vydanú v roku 2021 ako knižnú prvotinu
zahraničnopolitického redaktora denníka SME Lukáša Onderčanina.
V prvej polovici 20. rokov v Československu eufória zo vzniku nového štátu

rýchlo vyprchala. Z nej sa aj tak nedalo
žiť, ľudia hľadali prácu a veľmi často aj
v zahraničí. V západnej Európe, za
morom. Nádeje sa obracali aj k revolučnému Rusku. Spisovateľ Ivan Olbracht,
autor Nikolu Šuhaja lúpežníka,
baladického príbehu z Podkarpatskej
Rusi, tam videl, najlepší, najspravodlivejší, najkultúrnejší štátny útvar“. Politik
a publicista Jaromír Nečas kritizuje
Olbrachta a jemu podobných nadšencov,
lebo v porevolučnom Rusku „videli len
to, čo im ukázali komunistickí funkcionári a vodcovia“.
Lenže Rudolf Mareček, zakladateľ robotníckeho ľavicového družstva Interhelpo
a najmä, obchodník s utópiou“, ako
ho nazval Lukáš Onderčanin, presvedčil
stovky bedárov, ale aj kvalifikovaných
robotníkov, že Rusku patrí budúcnosť.
Treba mu pomôcť v budovaní novej
spoločnosti. V sychravom ráne 29. marca
1925 sa zo železničnej stanice v Žiline

Apríl 2022

33

Recenzie
34

vyberá na tisíce kilometrov dlhočiznú
púť do Strednej Ázie, do Kirgizska,
prvý transport Interhelpa. Tristo ľudí,
Slováci, Česi, Nemci, Maďari atď.
nasadlo na dvadsaťštyri vagónov – osobných i nákladných, na ktorých sú aj
sústruhy, dieselové motory, jedno malé
nákladné auto a traktor.
Je tam aj rodina Štefana Dubčeka, stolára
z Uhrovca, s manželkou Pavlínou
a dvomi synmi – päťročným Júliusom
a trojročným Alexandrom. Tak ako všetci
členovia družstva, aj oni museli zaplatiť –
muž 5 000 korún, žena 2 000 a deti po
1 000 korún. Ľudia popredávali svoj
neveľký majetok, požičiavali si, zaviazali
sa splatiť členské z budúcich zárobkov,
aby mohli ísť do vysnívaného raja kdesi
pod hory Ťanšanu. Trojročný Šanko
Dubček si až tak jasne nepamätal tie dni.
Z rozprávania rodičov však do svojich
memoárov napísal:,Nepochybne ani
jedno z takmer stoštyridsať detí nemalo
jasnú predstavu, kam ideme a prečo.
Ale aspoň ich rodičia to vedeli alebo si
mysleli, že to vedia: šli za chlebom a šli
hľadať sen.“
Keď prišli po mesiaci do kirgizského
Pišpeku, roľníci žmolili v rukách vysušenú stepnú pôdu:,Je toto ten raj, ktorý
nám sľuboval Mareček?“ On ostal v Žiline, nemal v poriadku vysťahovalecký
pas; prišiel až po šiestich rokoch.
Ktosi z vlaku utrúsil:,Tak to sme prišli
na koniec sveta.“ Zo stanice bolo vidieť
v diaľke nejaké učupené chatrče, jurty,
akési podlhovasté stajne. Išlo o pozostatky bývalého zajateckého tábora a vari
dve jednoposchodové budovy – to bol
Pišpek.
A predsa prišli v nasledujúcich rokoch
ešte tri transporty členov československej komúny alebo družstva Interhelpo.
Posledný v roku 1932. Keď z nich vysťahovalci vystúpili, váhali; niektorí dlho
nevydržali, ale zväčša zostali. Obdivuhodne pracovali, žili a spočiatku netušili,
že v rozbiehajúcej sa kolektivizácii
na vidieku budú aj svedkami hladomoru,
neskôr obdobia veľkého teroru, ktorý
postihol aj mnohých z nich. Vyrástla
nábytkárska fabrika, garbiareň, veľká
kovoobrábajúca dielňa, textilka
a na jeseň 1926 sa v Pišpeku, vtedy už
premenovanom na Frunze, rozsvietili
aj na verejných priestranstvách žiarovky.
Michail Frunze bol rodák z Pišpeku,
známy boľševický vojvodca z občianskej
vojny, ktorého porovnávali s Napoleonom. Bol chorľavý a zomrel ako 40-ročný.
Dnes sa miliónové hlavné mesto už
nevolá po ňom, ale Biškek.
V polovici 30. rokov tvorili závody Interhelpa asi pätinu priemyselnej produkcie
celého Kirgizska. Jedným z tajomstiev
ich úspechu bolo, že si v sovietskom hospodárskom systéme dlho dokázali
zachovať určitú autonómiu. Boli úspešní,
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ale nadobudli aj, prasmutné skúsenosti“,
ako píše Alois Prostějovský Janovi Jandíkovi do Bratislavy, ktorý sa chystá na
cestu s ďalším transportom do Kirgizska.
Varuje ho pred, prílišným optimizmom“.
V sovietskom Rusku vrátane Kirgizska
vzrastá v tom čase paranoja a podozrievavosť režimu voči vlastným občanom
a takisto cudzincom, ktorí im chcú
úprimne pomôcť. Medzi nimi aj voči členom družstva Interhelpo. Nejednému
sa nepodarilo uniknúť pred chápadlami
veľkého teroru stalinistického režimu.
Medzi jeho prvými obeťami bol aj jeden
zo spoluzakladateľov komúny, určitý
čas aj jej predseda Donáth Lániček. Vraj
bol nemecký špión. Pavol Kainz prišiel
do Frunze zo zakarpatskej dediny Palanok pri Mukačeve. Zo sovietskych novín
si vystrihol obrázok, na ktorom boli so
Stalinom ďalší členovia politbyra –
Kamenev, Bucharin a Zinovjev. Keď ich
postupne odsúdili a zastrelili, Kainz
na výstrižku z novín každého z nebohých označil krížikom. Príslušníci NKVD
ho zatkli a pýtali sa ho: ,Kedy ste sa
chystali urobiť kríž aj nad súdruhom Stalinom?“ Kainza, teraz už, nepriateľa“,
poslali rovno na smrť. Vo Frunze len za
štyri dni, od 5. do 8. novembra 1938,
odsúdili a na nádvorí väznice zastrelili
137 ľudí.
Štefan Dubček sa v roku 1938 vrátil aj
s rodinou do Československa. Jeho syn
Alexander neskôr v pamätiach napísal,
že, tisíce cudzích komunistov padli
za obeť nezmyselným represiám
v Sovietskom zväze a ich osud nebol ani
vtedy tajomstvo“.
Interhelpo prestalo existovať v septembri
1939, keď aj ich posledné dva najväčšie
podniky – textilka a garbiareň – prešli
úplne do rúk sovietskeho štátu. Niektorí
ešte zostali, iní sa vrátili, za vojny viacerí
bojovali vo Svobodovom československom armádnom zbore, starší syn Dubčekovcov – Július - zahynul v bojoch
počas Slovenského národného povstania.
Iniciátor vzniku Interhelpa Rudolf
Mareček sa dožil síce vzostupu Alexandra Dubčeka v 60. rokoch minulého
storočia, ale zistil, že Dubčekove vízie
sa zásadne odlišujú od jeho názorov.
V júli 1968 píše, že do vedenia komunistickej strany v Československu sa, dostali
dobre maskovaní nepriatelia“. Na rozdiel
od drvivej väčšiny občanov nášho štátu
bol veľmi spokojný, keď k nám 21. augusta 1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy.
Lukáš Onderčanin zostal vo svojom
prvom dokumentárnom románe verný
dobrým novinárskym koreňom. Dobre
sa číta. Nazbieral neuveriteľne veľa
materiálu z dávnejšej histórie a pritom
z rôznorodého, často protichodného
názorového spektra. Pri jeho spracovaní
preukázal zmysel pre konkrétnosť,
neupadol do špekulatívnej roviny.

Je empatický a čo robí, robí s nadhľadom,
v presvedčivej umeleckej podobe, poctivo sa prekopávajúc mnohovrstvovosťou
pravdy života. Aj preto niet divu, že
jeho debut odborná porota zaradila do
desiatky nominovaných kníh na
prestížnu literárnu Cenu Anasoft litera.

✒ Július Lőrincz

Keď chýba jeden diel
skladačky
Paulina Chiziane: Prvá žena.
Príbeh o polygamii
Preklad: Zuzana Greksáková
Bratislava: Portugalský inštitút, 2021
Mozambická autorka Paulina Chiziane
rozpráva príbeh o ženách, milenkách
a manželkách vo svete, v ktorom sa
miešajú tradičné africké zvyky s kresťanskou kultúrou. V tomto svete už
polygamia ako oficiálne manželské usporiadanie neexistuje, no napriek tomu
v iných podobách stále prekvitá. Hlavná
hrdinka Rami je už vyše dvadsať rokov
vydatá za policajného dôstojníka Tonyho,
a hoci tušila, že jej je neverný, trpkú
skutočnosť v celom jej rozsahu odhaľuje
až teraz – zisťuje, že jej sokyňou nie je len
jedna žena (Julieta, s ktorou už Tony
splodil šesť detí), ale hneď štyri. Tony si
každú z nich oddelene vydržiava ako
svoju milenku s potomstvom, ale status
manželky má len Rami. Spolu s ňou
zakúšame bolesť zo zrady, osamelosť,
žiarlivosť aj hnev.
Smutný príbeh podvedenej starnúcej
ženy sa však mení takmer až na grotesku,
keď Rami, aby si čoraz neprítomnejšieho
manžela aspoň nejako udržala, dospeje
k rozhodnutiu akceptovať jeho mnohoženstvo a prinúti ho, aby si ostatné ženy
aspoň neoficiálne vzal za svoje ďalšie
manželky. Ženy sa tak namiesto zúrivej
rivality spolčia a vypracujú rozvrh,
ktorým sa Tony musí riadiť a rozdeliť
svoj čas rovnomerne medzi všetkých päť
manželiek. Dochádza k rôznym komickým situáciám – napríklad, na spoločných stretnutiach si ženy ironicky
rozprávajú, či Tony počas pravidelných
týždňových pobytov poriadne jedol
a plnil si manželské povinnosti. Z predátora sa tak stáva skrotené zvieratko
a manželky sa telefonicky informujú
o každom jeho kroku.
Feministický rozmer knihy je neprehliadnuteľný. Ženy, na začiatku románu
úplne závislé od Tonyho peňazí, lásky
a pozornosti, sa postupne emancipujú –
začnú podnikať, zarábať vlastné peniaze
a nachádzajú si milencov. Tony stráca
piedestál poloboha a odhaľuje sa ako klamársky slaboch, ktorý už namiesto túžby

✒ Katarína Gecelovská

K dejinám sexuality
na Slovensku
Denisa Neštáková (ed.): Moc sexu.
Sex a sexualita v moderných dejinách
Slovenska
Bratislava: Paradigma Publishing, 2021
V posledných rokoch sa aj v slovenskej
historickej vede objavujú čoraz častejšie
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a vášne vzbudzuje najmä ľútosť. Ramin
otec je zasa popisovaný takto: „Hlas
má drsný a toxický ako jed rozprsknutý
do vetra.“ (s. 96) Rami, Julieta, Luísa,
Saly a Mauá sú naopak krásne a silné
ženy, ktoré musia bojovať proti útlaku
a umlčiavaniu: „Zúfalo prosím o pomoc
a odpoveďou sú mi mužské ponosy.
Ženské problémy patria do priečinku
nepodstatností, rozmarov, neschopnosti.“ (s. 96) Jediná mužská postava,
ktorá nie je vykreslená negatívne, je Luísin (a neskôr aj Ramin) milenec Vito.
Ten však rozpráva ako z učebnice feminizmu: „Obdivujem tvoju odvahu.
Si jedinečná. Podľa mňa by sa všetky
ženy mali zomknúť proti mužskej tyranii.
(…) Presne to je tvoja silná stránka.
Namiesto toho, aby si vyhlásila vojnu
svojej sokyni, stojíš po jej boku. (…)
Nevymenila si jednu tyraniu za druhú.“
(s. 85) Ďalšou slabinou románu je, že
autorka – feministka a bývalá členka
odbojového hnutia – miestami presvitá
pod svojimi hrdinkami. Najokatejšie to
je, keď Rami – nevzdelanej žene
v domácnosti – príde na myseľ výrok
poprednej feministky Simone de Beauvoir („Ženou sa nerodíme, ženou sa stávame.“) a uvažuje, kde ho len počula.
Podobne neautenticky pôsobia z Raminých úst spomienky na stranícky míting,
kde tlieskali politickým heslám ako:
„Preč s polygamiou! Preč s ňou! Preč s iniciačnými obradmi! Preč so spiatočníckou kultúrou!“ (s. 91)
Feminizmus, ktorý sa v západnom
(literárnom) svete stáva módnou záležitosťou, však v africkom prostredí a z pera
mozambickej spisovateľky vyznieva
naliehavo a živelne, a to aj napriek tomu,
že ideová základňa románu je taká viditeľná. Paulina Chiziane približuje ženský
údel prostredníctvom mozambických
zvyklostí a povier: ženy nesmú jesť vajíčka, aby nemali plešaté deti a aby sa
pri pôrode nesprávali ako sliepky, musia
mužom kolenačky servírovať najlepšie
časti mäsa, zatiaľ čo im samým ostanú
len kosti, krky a krídelká, a je im pripisovaná vina za záplavy, suchá a choroby.

Ženská krása sa spája s farbami a vôňami,
ženské emócie so spevom a tancom.
Žena je „zakrivená čiara. Zakrivený je aj
pohyb mesiaca a slnka. Zakrivený
je pohyb drevenej varešky v hlinenom
hrnci. Zakrivený je stav pokoja. Všimla
si si, že všetky zvieratá sa v spánku
zvinú do klbka? My ženy sme rieka plná
plytkých a hlbokých meandrov na každom centimetri tela.“ (s. 44)
Názov románu Prvá žena odkazuje jednak na špecifické postavenie prvej
manželky v polygamnom zväzku, jednak
na biblickú prvú ženu. Hlavná hrdinka
si kladie otázku, prečo by Boh, ktorý
by chcel, aby muži žili polygamne, stvoril k Adamovi len jednu Evu.
Kvality románu však, nanešťastie, podkopáva jeho jazyková stránka. V Raminom prehovore sa v prílivových vlnách
hromadia patetické a klišéovité prirovnania a metafory. Tento vracajúci sa
živelný prúd obrazov síce text vydarene
rytmizuje a protagonistkina bolesť sa
jeho prostredníctvom vracia k čitateľom
ako návratný motív, miera pátosu je
však často neúnosná: „Som porazená,
mám dolámané krídla.“ (s. 21) Alebo:
„Trpím, je mi na umretie, akoby mi vrážala oceľové nožnice do stredu srdca.“
(s. 23) Sentiment týchto pasáží autorka
čiastočne vyvažuje svojím zmyslom pre
humor a iróniou, podobne ako zmierňuje jednofarebné videnie mužských
postáv komplexnejším pohľadom na tie
ženské. Ženy nie sú vyobrazené len ako
kladné hrdinky, ale je priznaná aj ich
žiarlivosť, závistlivosť či zneužívanie
ženských zbraní. Zvláštne však je, že
takmer úplne absentuje téma materstva.
Hrdinky sú zobrazené najmä ako manželky a milenky, nie ako matky, a to
aj napriek tomu, že majú často početné
potomstvo. Tento jav možno vnímať
v intenciách feminizmu neredukovať
ženy len na ich materskú rolu. Takýto
postup však môže v čitateľovi vyvolať
pocit, že určitý diel skladačky chýba
a že ženské postavy sú o úlohu matky,
naopak, oklieštené. Napriek uvedeným
výhradám je román Prvá žena intenzívnym, zaujímavým a prekvapujúco zábavným čítaním.

témy venujúce sa každodennému
životu predošlých generácií. Problematika sexuality bola dosiaľ skôr na okraji
záujmu a vyskytovala sa prevažne
ako podružná téma popri inak zameraných výskumoch. Do tejto situácie
vstúpila, užteraz pomerne reflektovaná,
publikácia Moc Sexu. Sex a sexualita
v moderných dejinách Slovenska.
Editorskej taktovky sa chopila jedna
z výraznejších predstaviteliek najmladšej generácie slovenských historičiek
Denisa Nešťáková a už letmý pohľad na
zoznam participujúcich autoriek a autorov dáva tušiť, že to nie je len atraktívnosť a zdanlivá bulvárnosť témy, ktorá
môže osloviť širšiu čitateľskú obec.
Poďme však pekne po poriadku. Podľa
úvodu: „Kniha predstavuje osudy mužov
a žien, ktorí na Slovensku žili a milovali
(sa). Prostredníctvom takýchto príbehov
Sloveniek a Slovákov chceme (autori,
pozn. I. S.) ponúknuť skutočný pohľad na
dejiny sexu a sexuality našej krajiny
a pozrieť sa tak na reálnosť a opodstatnenosť rozširovaného mýtu o ‚tradičných‘
hodnotách Slovenska.“ (s. 10) Publikácia
má aj ambíciu „narušiť predstavu
o jednotnom, harmonickom a morálne
‚nepoškvrnenom‘ Slovensku a poukázať
tým na fakt, že ‚tradičné‘ hodnoty každej
spoločnosti – aj tej slovenskej – sú
väčšmi konštruktom modernej doby či
populizmu ako historickou realitou.“
(s. 11 – 12)
Prvá štúdia historika Miroslava Nemca
na základe publikovaných monografií
a štúdií približuje sexualitu novovekej
spoločnosti so zameraním na územie
dnešného Slovenska. Autor načrtáva
dobové mravnostné delikty a k nim
prináležiace tresty, rôzne podoby antikoncepcie či interupcií. Napriek
dominujúcim náboženským názorom
a rôznym nariadeniam aj bežní ľudia
raného novoveku nebrali sex len
ako prostriedok na plodenie detí, ale aj
ako rozkoš a prejav lásky. Roman Holec,
ktorý patrí dlhodobo k špičke slovenskej
historickej vedy, na základe archívneho
výskumu prináša reflexie „škandalóznej“
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a „pornografickej“ literatúry vybraných
osobností slovenských dejín druhej
polovice 19. storočia (Izabela Textorisová,
Hana Gregorová, Svetozár H. Vajanský
a podobne).
Etnologička Marta Botíková približuje
fenomén „jednodetnosti“ (úmyselnej
kontroly pôrodnosti v komunitách)
na základe dlhoročného štúdia širokej
škály prameňov a rozhovorov vo vybraných regiónoch Slovenska. Podľa autorky išlo pritom o veľmi protirečivý jav,
ktorý nie je možné jednoducho vysvetliť
napríklad nástupom modernity či
protestantizmom. Problematike inštitucionalizovanej starostlivosti o problémovú mládež v medzivojnovom období sa
venuje Viktória Rigová.
Denisa Nešťáková sa zameriava na základné koncepcie sexuality a partnerského sexuálneho života medzi rokmi
1918 až 1965, pričom sa opiera predovšetkým o názory prezentované v dobových
príručkách. Ukazuje, ako pluralitu
Prvej česko‑slovenskej republiky nahradilo náboženské a nacizmom ovplyvnené poňatie sexuality a partnerských
vzťahov Slovenského štátu. Načrtáva aj
prístup k problematike v socialistickom
Československu, ktorý však bližšie
rozvíja v štúdii zameranej na postavenie
ženy v spoločnosti a partnerskom živote
historička Eva Škorvanková.
Problematike rozvodov v socialistickom
Československu sa špecificky venuje
Kateřina Lišková, pričom podáva analýzu konkrétnych prípadov riešených
okresným súdom v Bratislave. Prostredníctvom anonymizovaných žiadostí
o rozvod, výpovedí manželských párov
a súdnych rozhodnutí má čitateľ možnosť nahliadnuť do problémov nielen
socialistických spální. Tému prostitúcie
prehľadovo načrtáva doktorandka Domi
nika Kleinová. Život homosexuálnej
komunity počas ČSSR približuje v rozhovore s Tomášom Černákom historik
a pamätník Vojtech Čelko, ktorý dobre
poznal domáci gej „underground“, udržoval kontakty so zahraničím, pomáhal
distribuovať exilové materiály a zaujímal
sa aj o umenie s homosexuálnou
tematikou. Za svoje aktivity sa dostal do
hľadáčika ŠtB a bol viackrát vypočúvaný.
LGB aktivizmus na Slovensku po roku
1989 mapuje predstaviteľka mladšej
generácie feministického myslenia Vero
nika Valkovičová.
Jednotlivé štúdie sú spracované na vysokej a čitateľsky široko prístupnej úrovni,
pričom by niektorým pokojne svedčil
aj dlhší rozsah. Pri koncentrácii tak
kvalitných autoriek a autorov, ako aj pri
predpokladom záujme o publikáciu
je azda trochu na škodu, že jednotlivé
štúdie na seba nenadväzujú tesnejšie –
Moc sexu mohla byť kolektívnou monografiou v tom najlepšom zmysle slova.

Knižná Revue

Publikácia je však cenným vkladom nielen k dejinám slovenskej každodennosti,
ale poukázaním na previazanosť sexuality so širšími spoločenskými pohybmi
môže azda podporiť aj jej autentické prežívanie v inak presexualizovanom
a fanatizujúcom prostredí súčasnosti.

✒ Ivan Stodola

Erupcia sopky na Islande
v područí vraždy
Marko Thelen: Tupilak
Bratislava: Slovart, 2021
Rovnako ako v škandinávskych trileroch
a detektívkach, aj v knihe Tupilak sa
autor nebojí kritizovať sociálne rozdiely,
prípadne nájsť čierne miesto v politike
a vo vládnych kruhoch. Novinka Marka
Thelena (pseudonym) sa nesie v duchu
kritiky štátnych zákaziek a priživovania
sa na eurofondoch. Zvláštny názov
knihy – Tupilak – sa čitateľovi ozrejmí
v priebehu príbehu. Ide o obradnú sošku,
ktorá sa nazýva aj fetišom.
Dej nás prenesie na prenádherný Island.
Lenže do roku 2010, keď sa tam okrem
nejednej vraždy odohralo aj čosi, čo
zasiahlo leteckú dopravu. Vybuchla tam
totiž sopka Eyjafjallajökull. Kríza s leteckou dopravou bola vtedy katastrofická,
ale nemala taký dosah ako tá aktuálna,
ktorá nás zasiahla v dôsledku pandémie
Covid-19. Už na prvý pohľad je zrejmé,
autor to v texte aj nepriamo potvrdí,
že sa pri tvorbe inšpiroval nórskym spisovateľom Jo Nesbøm. Na rozdiel od jeho
hlavného hrdinu menom Harry Hole
však detektív Denis Martinský nemá
problémy s alkoholom a celkovo sa zdá,
že život má viac‑menej v poriadku.
Neznamená to však, že sa často nedostáva do podobných život ohrozujúcich
situácií. Rovnako brázdi okrem svojej
domoviny aj časti sveta (autor dozaista
čerpá zo svojich osobných skúseností).
Tak ako v debute s názvom Krvavá karikatúra, aj tu Martinský využíva pomoc
iných krajín. Príbeh sa začína vraždou
v hoteli na Islande, kde mala pracovné
stretnutie slovenská IT firma, ktorá
má svoje pobočky aj v Poľsku a iných krajinách. V posledných rokoch sa firma
nabalila na štátnych zákazkách a zisky
jej len a len rástli. Takže sa tam, samozrejme, nájdu osobné spory a všetko
smeruje k tomu, že vrah poľskej kolegyne je konateľ spoločnosti.
Denis Martinský miestami pripomína
agenta 007, pretože sa prepašuje v priebehu deja aj hlboko do Afriky, kde sa
stretne s pašovateľmi drahých častí zvierat, vyskočí z lode a ocitne sa v Portugalsku. Dej knihy zabrúsi aj do mesta Talin,

ale hlavným ťažiskom zostáva tentoraz
Island. Takéto prostredie a typ rekvizít
dodáva knihe nádych exotiky. Zároveň
vidno, že autor tieto krajiny sveta pozná
a nejde o čosi umelé.
Dej je, bohužiaľ, miestami budovaný
naivne, s cieľom čitateľa čo najskôr a čo
najefektívnejšie zaujať. Najslabšou
pasážou je časť, v ktorej sa snaží detektív
infiltrovať do IT firmy. Celé to pripomína
útržok z béčkového filmu. Našťastie,
táto pasáž je len odbočkou od hlavnej
dejovej línie, aspoň čo sa týka konečného
vyvrcholenia.
Dlhšie kapitoly v komornom duchu
nepôsobia nudne ani nebrzdia vývoj príbehu. Na záver len jasné stanovisko:
Tupilak je literárne rozhodne ďalej než
autorov debut.

✒ Jakub Pokorný

Následky (nielen)
večerného nepokoja
Marieke Lucas Rijneveld:
Večerný nepokoj
Preklad: Adam Bžoch
Bratislava: Slovart, 2021
Románový debut Marieke Lucas Rijne
veld Večerný nepokoj sa pokladá za
jeden z najzaujímavejších titulov súčasnej holandskej literatúry, čo priamo
dokazuje získanie Medzinárodnej Bookerovej ceny za najlepší prekladový román.
Podobný úspech zaznamenala aj ich
básnická prvotina Teľacia koža (2015).
(Pozn. aut.: V recenzii označujem autora
knihy zámenným tvarom oni, pretože
Marieke Lucas Rijnevald od roku 2010
prijala mužské meno Lucas a odvtedy
používa toto rodovo neutrálne označenie). Román tematizuje prostredie
holandskej sedliackej rodiny, ktorá sa
musí vyrovnať so smrťou dieťaťa. Príbeh
desaťročnej Jas zobrazuje prežívanie
narušených partnerských a rodinných
vzťahov zasiahnutých tragickými

✒ Patrícia Gabrišová

Džez, blues a cigaretka
Ružena Šípková:
Moje srdce hrá na rozladených bicích
Trnava: Libros, 2021
Poetka Ružena Šípková má na svojom
konte okrem šiestich básnických zbierok
aj odbornú publikáciu, v ktorej sa venuje
problematike sociálnej práce s klientmi
trpiacimi schizofréniou. Autorka svoj
široký rozhľad pretavila aj do najnovšej
zbierky s názvom Moje srdce hrá na
rozladených bicích, kde okrem hudby
spomína na nevlastného otca, pozoruje
prosté veci a nevynecháva ani účinky
pandémie koronavírusu na našu
spoločnosť.
Šípkovej najnovšia zbierka je rozdelená
na päť častí. Prvú nazvala Aktualizácie
do hlavy a humorne, miestami s príchuťou sarkazmu, v nej opisuje činnosti
každodenného života. Básne v tejto časti
sú krátke, no autorke stačí obmedzený
priestor na to, aby v čitateľovi zapálila
plamienok emócie. Verše sú naplnené
pocitom frustrácie, ktorý v lyrickej
subjektke vyvoláva napríklad blížiaca sa
„štyridsiatka“, túžba dožiť sa „stovky“
či zamýšľanie sa nad vlastnou technickou neschopnosťou, keď sedí pri počítači
a pripadá si „žalostne zastaraná“.
Pri čítaní tejto časti sa čitateľ cíti ako na
hojdačke – v istom momente je naplnený
harmóniou, spolu s lyrickou subjektkou
prežíva radosť z jej veršov, ktoré „dokážu
zobúdzať“, kým ona sama sa nevie
prebrať „ani za svet“. Vzápätí však uvažuje o vlastnej smrti, túži zovrieť ako
voda a „premeniť sa na paru“, kritizuje
konzumnú spoločnosť a nezmyselnú
snahu zmeniť svoje návyky (báseň veľkým hitom). Druhú časť zbierky autorka
pomenovala Za múrom zo zvuku gitár.
Auditívny signál v opise múru napovedá,
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okolnosťami. Spracovanie je čiastočne
autobiografické, autori vychádzajú
z mimoliterárnej skutočnosti, z traumy
spôsobenej smrťou trojročného brata
a dospievania v prísnej kalvínskej rodine.
Neľahká problematika vyžaduje citlivý
prístup a hrozí riziko pohltenia vyhrotenými emóciami. To sa však nedeje –
balans v emočnej rovine sa autorom darí
skvelo udržiavať lyrickým podtónom
inak drsných opisných a úvahových
pasáží, miestami naberajúcich baladický
tón. Traumatickú, ťaživú životnú situáciu problematizuje uzavretosť reformovanej náboženskej komunity, v ktorej je
správanie členov determinované
pocitom viny a (spolu)zodpovednosti.
Neustále citovanie sv. Písma, pevne
ukotvené náboženské pravidlá a vidina
možného trestu za hriešny život len
zvýrazňujú bezútešnosť a pokrytectvo –
o pocitoch sa verejne nehovorí, život sa
má viesť tak ako doteraz. Vyrovnávanie
sa s tragédiou najpresnejšie demonštrujú
fyziologické zmeny – telesný úbytok
rodičov v kontraste s rastom a fyzickým
dospievaním detí. Zrejme najväčšmi
zasiahnutou osobou je matka rodiny,
u ktorej prevláda neschopnosť vykonávať každodenné pracovné úkony, ovládajú ju pocity sebaľútosti, viny a výčitky.
Telesnému chradnutiu sa nevyhne ani
hovädzí dobytok – v reálnej aj symbolickej rovine ide o symptomatické príznaky
rozpadu a zániku. V texte výrazne
dominuje zmyslové vnímanie, miešajú
sa rôzne (najmä odpudivé) obrazy, pachy,
vône, zvuky, čím je dusivá atmosféra ešte
intenzívnejšia. Bazálnymi jednotkami
románu sú pudy života a smrti – život je
sprítomnený prostredníctvom rozličných (aj deviačných) foriem sexuality,
odhodlaním pokračovať v „bežnom“
chode života za každú cenu, o smrti sa
nehovorí, resp. nesmie hovoriť, cítiť
ju všade, v každom drobnom odtienku
určuje životy našich protagonistov.
Optika dospievajúceho dieťaťa nie
je použitá prvoplánovo – pod povrchom
opisov aj každodenných situácií čitateľ
cíti ubolené, rozjatrené vnútro,

nedostatok rodičovskej lásky, vzťahy
ohlodané až na kosť a bolestivú závislosť
od akéhokoľvek prejavu záujmu. Rodičov
charakterizuje chladný, odťažitý postoj,
a preto nie sú schopní deťom (ani sebe
samým) poskytnúť dostatok opory.
Osobitnou témou románu je sexuálne
experimentovanie viacerých postáv.
Opisy sexuálneho správania sú podávané
miestami explicitne, inde v náznakoch,
vždy však viacúčelovo; nejde o autorskú
stratégiu šokovať za každú cenu. Román
je kompozične a jazykovo vyvážený,
štýl je vďaka využitiu expresív a obrazných pomenovaní zvlášť podmanivý.
Autori s čitateľom vedú dramatický, znepokojivý dialóg medzi životom a smrťou,
konfrontujú nás s utrpením, o ktorom
nechceme vedieť.

že básne budú ozvláštnené akoby
neustálou prítomnosťou hudby. A presne tak to aj je. „Stará introvertka“
neustále vyhľadáva dobrodružstvo a túži
sa cítiť ako „tigrica“. Vzrušenie však
nevyhľadáva na bujarých večierkoch.
Bohato jej postačia melódie bluesu či
džezu, ktoré okamžite napĺňajú jej vnútro pokojom a harmóniou. Neustála prítomnosť akustických vnemov (trúbky,
saxofóny, flauty, klarinety) dotvára
atmosféru klubu naplneného kvalitnou
hudbou, cigaretovým dymom a rozhovormi kdesi v centre mesta. Po hudobno
‑poeticky ladenej časti nasleduje cyklus
básní venovaných autorkinmu nevlastnému otcovi Mgr. Miroslavovi Košťanymu s názvom Vyšlo z teba slnko. Básne
v tejto časti sú presiaknuté spomienkami
na nevlastného otca. Zobrazujú prežívanie tragédie a vyrovnávanie sa so stratou
blízkej osoby. Liekom na bolesť sa stáva
činorodosť a snaha neuzavrieť sa do seba.
Verše obsahujú úvahy o smrti, ale aj
o živote a porozumení s tými, ktorí na
tomto svete zostávajú. Počas prvej vlny
pandémie koronavírusu, keď vznikla
časť zbierky s názvom Zošit v karanténe,
autorka vnímala zmenu myslenia a života, ktorý sme pred pandémiou poznali.
Básne v tejto časti sú plné paradoxov.
Ľudia v čase pandémie považovali
za svojich najbližších mŕtvych ležiacich
na cintoríne a v rámci veľkonočných
tradícií muži vymieňali vedrá vody za
dezinfekcie. Cintoríny sa stali únikom
pre zodpovedných jedincov, a tak aj
lyrická subjektka považovala za vrcholný
cestovateľský zážitok návštevu seredského a galantského cintorína. Básne zachytávajú znepokojenie plynúce zo spôsobu,
akým sa ľudia počas koronavírusu
snažili kultúrne vyžiť, keď sa uchyľovali
k sledovaniu „live stream koncertov“
a spoločnosť im robili iba „srdiečka
a zdvihnuté palce“. Autorka so značnou
dávkou irónie vykresľuje, ako pandémia
„utužila blízke vzťahy“ – „mama prirástla ku krížovkám“ a „ja k notebooku“.
Smutný obraz, ktorý sa v období koronavírusu stal realitou.
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Posledný oddiel s názvom Podenka ponocuje
je presýtený rôznymi typmi metafor.
Auditívne signály vyvoláva časté kvapkanie
vody. Chromatické slovné spojenia ako
„čierne noty“, „sivá realita“ či „čierna cigareta“ posilňujú myšlienky týkajúce sa smrti.
Veď aj podenka prežíva všetky vzrušujúce
momenty počas hlbokej noci a po tom,
čo spoznáva bolesť, zomiera. A to ešte skôr,
„než sa naučí žiť“.
Ak autorka zvažuje, že v budúcom
živote namiesto seba pošle kaskadéra (báseň
nehovorím že život je úplne na figu), môžeme
byť vďační, že tak neurobila v tomto živote.
Zbierka v sebe ukrýva zvláštnu silu,
ktorá čitateľa núti zamyslieť sa nad vlastnými životnými hodnotami a vzťahmi k svojmu okoliu. A práve takýto typ poézie
môžeme v dnešnej dobe považovať za hodnotný. Zbierka je naplnená emóciami každého druhu a predovšetkým – je autentická.

✒ Karolína Runnová

Máme pre vás dobrú správu
Martin Smatana: Rok dobrých správ
Bratislava: Monokel, 2021
Vydavateľstvo Monokel prináša publikácie,
ktoré menia pohľad na súčasnú detskú
literatúru a zároveň zvyšujú jej kvalitu.
Vyhľadávajú rukopisy s potenciálom nielen
estetickým, ale i povedzme kultúrno-náučným. To je prvá dobrá správa. Druhou
dobrou správou je, že ani minulý rok nezľavili zo svojich ambícií a vydali aj knihu
Martina Smatanu Rok dobrých správ.
A treťou dobrou správou je, že kniha výrazne
zarezonovala v Bologni na tohtoročnom
veľtrhu Children´s Book Fair, ktorý sa konal
koncom marca.
O pozitívnom myslení a jeho vplyve na naše
životy sme už počuli mnohokrát a z rôznych
médií. Ide o tému, ktorá je proklamovaná
dlhé obdobie, v súčasnosti je však ešte
podstatnejšia. Tento aspekt si uvedomil aj
Martin Smatana. Jeho motiváciou bolo
nevzdať sa ani v bludisku negatívnych správ
a začal cielene vyhľadávať tie dobré. Zrazu
máme na pultoch kníhkupectiev knihu,
ktorej autor sa rozhodol, že bude „ilustrované dobré správy prinášať každý týždeň“ (s. 5),
čím pomôže ľuďom prekonať náročné obdobie s novým vírusom. A tak vznikla publikácia Rok dobrých správ. Na prvý pohľad to
vyzerá tak, akoby nás autor chcel povzbudiť
a potešiť, naladiť pozitívne prostredníctvom
52 dobrých správ/52 dojemných minipríbehov. „Veľakrát ide o drobné, zdanlivo nenápadné skutky, ktoré sa môžu stať rovnako
na druhom konci ulice, ako aj na druhom
konci sveta. Dobrých vecí sa udeje každý deň
veľa, len ich v spleti ‚veľkých‘ udalostí
a suchých agentúrnych správ často prehliadneme.“ (s. 5)
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Veľmi rýchlo si však čitateľ uvedomí, že
za každou správou sa skrýva ešte čosi – hodnota. Tu sa dostávame k štvrtej dobrej
správe. Kniha nie je iba prostriedkom na
zlepšenie nášho psychického stavu, má vyššie ambície. Jemne a nenásilne poukazuje
na to, čo je v živote dôležité. Nezostáva
v rovine pozorovateľa okolitého diania, ako
to robia napríklad médiá. Je súborom, ktorý
ako celok deklaruje a povzbudzuje k ľudskosti. Raz čítame, že „muž z japonskej prefektúry Miyazaki strávil dva roky sadením
kvetov pre svoju nevidiacu manželku, aby sa
mohla z kvetinovej záhrady tešiť vďaka
jej vôni“ (s. 82) a naučíme sa (nielen) chápať
potreby iných.
Inokedy zistíme, že „japonská babička pre
seba nenašla vhodnú hru na smartfóne,
a tak sa v 81 rokoch začala učiť programovať.
Hru inšpirovanú tradičným bábkovým
divadlom, ktorú vytvorila po troch rokoch
štúdia, si odvtedy stiahli desaťtisíce užívateľov“ a zrazu stojíme pred príbehom, ktorý
ukazuje, že limity neexistujú. Alebo sa dočítame, že „po skončení jedenásťdňovej
vojny medzi Izraelom a Palestínou darovala
izraelská vychovávateľka z materskej školy
obličku trojročnému chlapcovi z palestínskeho pásma Gazy“ (s. 106) a máme odpoveď
na aktuálne dianie.
Dobrá správa č. 5 – ilustrácie „vyrobené“
z rôznych druhov textilu. Je to iné, pútavé,
hravé a autentické. Autor nielenže recykloval staré oblečenie na umenie, vytvoril
i kontinuitu s príbehmi, dobrými správami.
Pri pohľade na ilustráciu sa ocitáte v niečom
živom vďaka trojrozmernosti jednotlivých
častí zachytených prostredníctvom fotoaparátu v reálnom svete. Textilné postavičky
svojou podobou budia dojem skutočných
bytostí, ktorých sa konkrétny príbeh naozaj
týka. A máme to tu zrazu trojmo – raz dobrá
správa napísaná v texte, druhýkrát sprítomnená v podmanivo vytvarovanom textile
a do tretice prenesená do čitateľovho života
cez hodnotu, ktorú predstavuje.
Rok dobrých správ je kniha všestranná
a to je najlepšia dobrá správa. Učí, je trpezlivá, láskavá, povzbudzuje, napĺňa, koketuje
s naším pozitívnym ja, verí v ľudské dobro...

✒ Lucia Panáčková
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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.

Čo prináša 76. ročník Slniečka?
• autorské rozprávky a poéziu
• kreslený zábavník Jožka Mrkvičku
• literárne potulky našich autorov
po Slovensku
• ekologickú rubriku Deti v zelenom
• etickú výchovu v rodinnom seriáli
Lebopreto
• kuchárske rozprávky Jozefa Kollára
• jedinečný komiks Továreň
stratených snov

Slniečko si môžete objednať na e-mailovej
adrese: ares@ares.sk, informácie na
bezplatnom telefónnom čísle 0800 141 911
alebo v redakcii Slniečka na e-mailovej adrese:
slniecko@litcentrum.sk, tel. 02/20473513
Časopis Slniečko vydáva Literárne informačné
centrum štátna príspevková organizácia
zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky.
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KULTOVEJ FANTASY SÉRIE

OBSAHUJE DVOJDIELNY
ROMÁN ZLATO ARKONY
VYCHÁDZA 7. 4. 2022
512 STRÁN, FAREBNÉ ILUSTRÁCIE

www.artisomnis.sk

ČERNOKŇAŽNÍK
OD JURAJA ČERVENÁKA

Čitateľský klub Martinus

Fenomén spájajúci
zločin, sci-fi a triler
Čo by sa zmenilo vo vašom živote, keby ste
spravili iné rozhodnutia? Všetci nad tým
premýšľame, ale pasažieri letu Air France 006
to v tomto brilantnom románe zistia.

Viac knižných tipov nájdete v našom Čitateľskom klube Martinus na Facebooku.
Pridajte sa k nám na citam.sk/citatelskyklub

Vymeňte čítané
knihy za poukážku
Knihovrátok je tu pre všetkých, ktorí chcú získať viac
miesta vo svojej knižnici. V našom výkupe vymeníme
vaše čítané knihy za poukážku na nákup a ponúkneme
ich ďalším čitateľom a čitateľkám.

Osviežte si svoju knižnú poličku
na www.martinus.sk/knihovratok

navštívte
kníhkupectvá
martinus
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