
Knižná Revue
➲ Mesačník o knihách

Súťaž Esej 
J. Johanidesa 2021

5

C
en

a 
1,

50
 €

 
 w

w
w

.li
tc

en
tr

u
m

.s
k 

X
X

X
I.

 r
oč

n
ík

 
čí

sl
o 

5 
20

. m
áj

 2
0

21
 

 
 

 
 

 
 

 
Lu

ci
a 

K
ot

va
no

vá
: z

 c
yk

lu
 O

pa
tr

en
ia

 (2
0

21
) ©

Viliam Turčány Ladislav Ballek Natalia Gorbanevská 
Bernard Noël František Švantner Umberto Eco
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Napísal Marlon Zajdo a Jill Twiss
Ilustroval EG Keller

Zajdo • T
w

iss • K
eller

JE
D

E
N

 D
E
Ň

 V ŽIVO
T

E
 M

A
R

LO
N

A
 ZA

JD
A

Last Week Tonight s Johnom Oliverom uvádza

Jeden deň v živote
MARLONA ZAJDA„Medzi riadkami tohto príbehu 

šípime zajačie úmysly.“ 
‒ Konzervatívny denník 

Králik, postoj!

 

„Zajačikovia by mali mať 
právo zobrať si zajačika, 

ktorého ľúbia.“
‒ pápes František

 

„Touto knihou 
som sa nevedela 

prehrýzť.“
‒ Anna Záboborská
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Jeden deň v živote Marlona Zajda
Marlon Zajdo, Jill Twiss

Pes Moko a jeho oko
Mirka Ábelová

Krutá Marta
Vadas & Olejníková

Navštívte totoniejebrak.sk

Hlasujte v čitateľskej ankete 
na www. kniznarevue.sk 
do 30. mája 2021 a vyhrajte 
skvelé knižné ceny !



Editoriál 
Milé čitateľky, milí čitatelia!
Sme radi, že čitateľská anketa 
Kniha roka 2020, ktorú sme vyhlá-
sili v minulom čísle, neunikla 
vašej pozornosti! Počet hlasov 
utešene narastá vo všetkých troch 
kategóriách: Kniha roka, Debut 
roka a Kniha roka pre deti a mládež. 
S napätím sledujeme, ako každý 
deň pribúdajú nové „kliky“. 
Rysujú sa veľmi tesné rozdiely 
v počte hlasov medzi jednotlivými 
titulmi. Preto tí z vás, čo ešte 
nehlasovali, neváhajte a zapojte sa 
do hlasovania o Knihu roka 2020. 
Môžete tak urobiť na stránke 
www.kniznarevue.sk do konca 
mája. V nedeľu večer 30. mája 
hlasovanie čitateľov uzatvoríme, 
aby sme mohli v obľúbenej ankete 
v júni vyhlásiť víťazné tituly. 
Tešíme sa na vaše rozhodnutia!
Piate tohtoročné číslo Knižnej 
revue sa nesie akoby v znamení 
návratov: Miroslava Vallová sa 
v mene širšej literárnej aj kultúrnej 
obce lúči s vynikajúcimi autormi, 
ktorí nás v týchto dňoch navždy 
opustili – s Viliamom Turčánym 
a Bernardom Noëlom… Rudolf 
Chmel vzdáva poctu svojmu osob-
nému priateľovi, románopiscovi 
Ladislavovi Ballekovi a Ladislav 
Čúzy naturistovi Františkovi 
Švantnerovi, ktorých diela patria 
do zlatého fondu slovenskej litera-
túry. Ján Púček rámcuje odkaz 
poetky a ruskej disidentky Natalie 
Gorbanevskej, Veronika Šikulová 
otvára Almaru českej legendy, 
básnika Ivana Wernischa.
Na tomto pozadí sme sa so zveda-
vosťou začítali nielen do zborníka 
Poviedka 2020, ktorý prináša texty 
autorov novej slovenskej prózy, 
ale aj do práce víťazky súťaže Esej 
Jána Johanidesa 2021 – talentova-
nej stredoškoláčky Emy Ernstovej. 
Na titulnej strane májového 
vydania je dielo Lucie Kotvanovej 

– výtvarníčky, kurátorky a galerij-
nej pedagogičky (Kunsthalle 
Bratislava). Prázdna stolička (para-
frázujúc knihu rabiho Nachmana 
Prázdné křeslo) pozýva hľadať 
nádej a radosť alebo sa ponoriť do 
kontemplácie (ako v nenapísanej 
poviedke Richarda Weinera Prázd
ná židle), otvorená kniha nabáda 
začítať sa, mobil podopiera stôl, to 
stačí. 
Nerušené čítanie.
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Víťo Staviarsky: Loli paradička 
(výber z próz: Kivader,  
Kale topanky a Kšeft)
Ostrava (ČR): Protimluv, 2021
Preklad: Miroslav Zelinský

Jozef Karika: Puknatina (Trhlina)
Skopje (Severné Macedónsko): 
Antolog, 2021
Preklad: Slavica Gadzova 
Sviderska

Michal Hvorecký: Tahiti Utopia 
(Tahiti Utópia)
Stuttgart (DE): Klett Cotta, 2021
Preklad: Mirko Kraetsch

Mila Haugová: I eksafanisi twn 
aggelwn (výber z poézie)
Atény (GR): Vakxikon, 2021
Preklad: Stergia Kavvalou
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Francúzsko ocenilo Miroslavu Vallovú
Uznanie aj vďaku si vyslúžila prekladateľka, diplomatka, neúnavná 
podporovateľka kultúry, najmä literatúry, Miroslava Vallová. Done-
dávna riaditeľka Literárneho informačného centra si 7. mája prevzala 
francúzske štátne vyznamenanie rytiersky Rad umenia a literatúry, 
ktoré jej v mene francúzskeho ministra kultúry odovzdal veľvyslanec 
Francúzskej republiky Jeho Excelencia pán Christophe Léonzi. 
Ordre des Arts et des Lettres (Rad umenia a literatúry) sa udeľuje za 
významné zásluhy na poli literatúry a umenia a za obohatenie francúz-
skeho kultúrneho dedičstva. Prvý stupeň vyznamenania dostali 
v minulosti aj Alice Munroová, George Clooney, Philip Glass či William 
S. Burroughs. Odovzdávanie vyznamenania sa uskutočnilo na reziden-
cii Francúzskeho veľvyslanectva v komornej atmosfére z dôvodu 
pandémie covid-19.
Veľvyslanec Francúzskej republiky J. E. p. Christophe Léonzi vyzdvihol 
prínos Miroslavy Vallovej pri šírení, propagácii a preklade slovenskej 
literatúry v zahraničí, ako aj podporu budovania a rozvíjania francúzsko-

-slovenských kultúrnych vzťahov najmä prostredníctvom organizácie 
čestného hosťovania Slovenska, respektíve Bratislavy, na knižnom 
veľtrhu Salon du Livre v Paríži v roku 2019. „Mal som možnosť sledovať 
vaše úsilie a odhodlanie v pozícii riaditeľky Literárneho informačného 
centra rozvíjať a všetkými dostupnými prostriedkami propagovať 
literárny život na Slovensku, ako aj prezentovať slovenskú literatúru 
v zahraničí, a v neposlednom rade aj šírenie zahraničnej, najmä francúz-
skej, literatúry na Slovensku,“ zdôraznil veľvyslanec Christophe Léonzi.
Na ceremoniáli boli prítomní Juraj Heger, predseda Združenia vydava-
teľov a kníhkupcov Slovenska a riaditeľ vydavateľstva Slovart, Barbora 
Németh, vedúca oddelenia zahraničných projektov Literárneho infor-
mačného centra, Pavol Choma, autor architektonického a dizajnového 
riešenia čestného hosťovania SR na knižnom veľtrhu Salon du Livre 
v Paríži, Michal Hvorecký, spisovateľ, Michaela Jurovská, prekladateľka 
a bývalá kultúrna poradkyňa na veľvyslanectve SR v Paríži, bývalý 
veľvyslanec Stanislav Vallo a Jean-Marc Cassam Chenai, radca pre 
spoluprácu a kultúrnu činnosť na francúzskej ambasáde v Bratislave 
a riaditeľ Francúzskeho inštitútu.

 ✒ Barbora Németh

Veľvyslanec Francúzskej 
republiky Jeho Excelencia 
pán Christophe Léonzi 
odovzdal Miroslave Vallovej 
rytiersky Rad umenia 
a literatúry.

Ordre des Arts et des Lettres
Francúzsky rytiersky 
Rad umenia a literatúry 
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Súťaž o Cenu 
Maxa Broda 2021
Slovenskí študenti sa aj tento rok 
môžu zapojiť do česko-slovenskej 
študentskej literárnej súťaže o najlep-
šiu esej – Cena Maxa Broda. Súťaž, 
ktorú organizuje Spoločnosť Franza 
Kafku, je určená pre mladých ľudí do 
20 rokov. Jej cieľom je podnietiť 
mladých ľudí k samostatnému uvažo-
vaniu, hlbšiemu zamysleniu sa nad 
aktuálnymi zložitými spoločenskými 
a kultúrnymi javmi a k pestovaniu 
schopnosti presného a kultivovaného 
vyjadrenia svojho názoru. V rámci 
27. ročníka súťaže organizátori stano-
vili tri témy, nad ktorými sa študenti 
majú zamyslieť: Humor Franza Kafku, 
Kríza a Lockdown. Texty v rozsahu 
maximálne päť normostrán napísané 
v češtine alebo slovenčine môžu 
posielať do 30. júna. Podrobnosti 
o súťaži sú zverejnené na webovej 
stránke Spoločnosti Franza Kafku:  
franzkafka-soc.cz.

 ✒ red

Kniha Horného  
Považia 2020 má víťazov
Knihy Povesti spod Vitoroga – 
Priče ispod Vitoroga a Z tej doliny 
na tú sa stali víťazmi 15. ročníka 
čitateľskej súťaže Kniha Horného 
Považia 2020. Do súťaže, ktorú 
organizuje Krajská knižnica v Žiline 
a jej mediálnym partnerom je aj 
Knižná revue, bolo nominovaných 
37 titulov spätých s regiónom 
Horného Považia témou alebo osobou 
autora textovej či obrazovej časti. 
O víťazoch rozhodlo vyše dvetisíc 
platných hlasov. V kategórii odborná 
literatúra čitateľov najväčšmi 
upútala kniha Z tej doliny na tú 
o tradičnom odievaní v obciach 
okolia Žiliny v prvej polovici 
20. storočia Júlie Marcinovej a Soni 
Jamečnej. V kategórii beletria 
s veľkým náskokom hlasov zvíťazila 
dvojjazyčná slovensko-srbská kniha 
príbehov z hornatej oblasti Bosny 
a Hercegoviny Povesti spod Vitoroga 

– Priče ispod Vitoroga Kataríny 
Mikolášovej. Autorkám víťazných 
kníh Krajská knižnica v Žiline 
ponúkla spoluprácu a priestor pre 
prezentáciu publikácií. 

 ✒ red

Balíček zažitia LITERA FEST
Vyše roka sme len prežívali. V našom balíčku prežitia 
boli FFP2, mydlá, gély, antigénové testy, rukavice. 
Doma sme otvárali okná online kultúry v našich počí-
tačoch a omnoho častejšie aj knihy. Po dlhom čase sa 
konečne otvorili dvere kultúry. Zapisujeme si do 
diárov podujatia, aké chceme vidieť. Je čas pridať si 
do balíčka zažitia LITERA FEST, ktorý bude 23. – 
25. júna v .klube pod lampou. 
Nie náhodou sa kniha považuje za jeden z najlepších 
darov. Dom bez kníh je vraj ako miestnosť bez okien. 
Možno aj vy patríte k ľuďom, čo sa občas zamýšľajú 
nad tým, aký je autor či autorka diela, ktoré práve 
čítate. Multižánrový festival LITERA FEST dáva príle-
žitosť osobne sa stretnúť so spisovateľmi a spisovateľ-
kami najlepších slovenských prozaických diel, ktoré 
vyšli v uplynulom roku. Lukáš Cabala, Etela Farka
šová, Ivana Gibová, Barbora Hrínová, Jana Juráňová, 
Laco Kerata, Richard Pupala, Veronika Šikulová, 
Zuzana Šmatláková a Alta Vášová. To sú mená desia-
tich autoriek a autorov nominovaných na Cenu Anas-
oft litera. S nimi môžete zažiť LITERA FEST formou 
besied a autorských čítaní.
J. D. Salinger v knihe Kto chytá v žite napísal: „To, čo 
ma skutočne nadchne, je kniha, ktorú keď človek 
dočíta, tak si želá, aby bol s autorom, čo ju napísal, 
výborný kamarát a mohol mu zavolať kedykoľvek sa 
mu len zachce.“ Mali ste niekedy príležitosť osobne, 
vo dvojici sa porozprávať so spisovateľom o jeho 
tvorbe? Odporúčame vám rýchle literárne rande s Lu-
kášom Cabalom. Stačí si k nemu sadnúť a rozhovor sa 
môže začať. Máte na to 4 minúty. 
V dobrej knihe nájdeme to najlepšie medzi riadkami. 
Dobrý festival prináša zábavu, ale aj čaro objavovania 
nových vecí. Preto sú jeho súčasťou diskusie. Naprí-
klad Timrava skopala Ročku. Už názov napovedá, že 
hlavnou témou bude Božena Slančíková Timrava a to, 
ako by vyzerala slovenská literatúra a kultúra bez 
tejto ženy. Zabudnite na poučky zo školy. O Timrave 
sa dá rozprávať úplne inak. Odlišne sa pozerajú 
na knihy napríklad aj filmári. LITERA FEST upriami 
svoju pozornosť na 10 najlepších filmových adaptácií 
slovenských literárnych diel, aké vznikli v uplynu-
lých sto rokoch. 
Deviateho mája zomrel významný literárny vedec, 
básnik a prekladateľ Viliam Turčány… Aké mal 
miesto v našej literatúre? Nielen o tom sa bude deba-
tovať s ďalšími osobnosťami literárnej obce.
Cieľom multižánrového festivalu LITERA FEST 
je predstaviť autorov nominovaných na Cenu Anasoft 
litera a zároveň prepájať svet literatúry s vizuálnym 
umením, audiovizuálnou tvorbou či hudbou.  
Práve preto vznikol projekt RE:BOOK, počas ktorého 
študenti VŠVU navrhnú nový dizajn knihám nomino-
vaným na cenu minulý rok. Súčasťou programu  
sú aj koncerty hudobníkov, v ktorých tvorbe sa kladie 
dôraz na text. Tento rok to bude napríklad Richard 
Autner. Nedávno vydal svoj debutový album  
Odpovede, ktorý je inštrumentálne aj textársky vyzre-
tým dielom. Alebo formácia Hvozd, ktorá sa po dlhej 
odmlke vracia späť na pódium.
Multižánrový festival LITERA FEST podporil z verej
ných zdrojov hlavný partner podujatia Fond na 
podporu umenia, Nadácia mesta Bratislava a softvé
rová spoločnosť ANASOFT.

 ✒ Mária Hejtmánková, Anasoft litera
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Viliam Turčány
Narodil sa 24. februára 
1928 v Suchej nad Parnou. 
Vyštudoval slovenčinu 
a francúzštinu na FiF UK 
v Bratislave. Neskôr 
pracoval v Ústave dejín 
slovenskej literatúry SAV. 
V rokoch 1970 až 1972 
pôsobil ako lektor 
slovenského a českého 
jazyka na univerzite 
v Neapole. Do modernej 
slovenčiny prebásnil 
Proglas, prekladal antickú 
literatúru, tvorbu 
talianskych renesančných 
básnikov. V januári 2002 
mu prezident udelil 
za prínos v literárnej vede 
a prekladateľstve vysoké 
štátne vyznamenanie 
Pribinov kríž I. triedy. 
Zomrel 9. mája 2021 
v Šelpiciach.

Za Viliamom 
Turčánym
 
V týchto dňoch nás vo veku 93 rokov opustil  
Viliam Turčány. V posledných rokoch žil v domove 
seniorov v Šelpiciach a dlhé mesiace sme sa nevideli. 
Milosrdný závoj zabúdania jemne pritlmil dosah 
vonkajších podnetov na jeho vedomie, a keď sme ho 
dostali k telefónu, potešil sa našim hlasom, počas 
rozhovoru žartoval, no menami nás už nenazval.
Vo chvíľach, keď je čas na bilancovanie a presné po-
menovanie všetkého, čo urobil a prečo bol jedinečný, 
vynárajú sa pred nami neukončené rozhovory, 
otázky, ktoré sme nestihli položiť, či otázky, ktoré si 
opakovane kládol on. A odpovede, ktoré sme dostá-
vali priamo od neho alebo z jeho textov. „Básnik – to 
pre mňa znamená nebyť doma, ale všetko stretávané 
meniť na domov, objímať stále väčší svet, ako to 
robia ramená riek, a zdomácňovať ho.“ Uvedený citát 
sa týka básnickej tvorby, no mohol by slúžiť ako úvod 
k veľkolepému a ambicióznemu prekladateľskému 
projektu. Nebol síce formulovaný, ale naplnený áno. 
Keď sme sa s Viliamom Turčánym v piatok 14. mája 
v Suchej nad Parnou lúčili, boli sme v tej najlepšej 
spoločnosti. Cez plece nám nazerali velikáni  
a pre svojho prekladateľa tí najbližší. Oživené hlasy 
zo skupinky básnikov sladkého nového štýlu mohli 
rušiť obrad, nikomu to však neprekážalo. Dante  
v zamyslení úctivo postával obďaleč, Petrarca vykro-
čil k nemu, no zarazil sa. A už ho zaclonil Boccaccio 
a ďalší. Špeciálne miesto patrilo Jánovi Hollému. 
Všetkých ani nepoznáme. Prišli sa rozlúčiť so sebe-
rovným trojjediným majstrom, svojím prekladateľom, 
básnikom, literárnym vedcom. Všetky tri línie  
svojej tvorby, ktorá bola jeho životom, rozvíjal para-
lelne, hľadal a nachádzal prieniky, čo mu umožňo-
valo vidieť ďalej a hlbšie a videné premietať do svojej 
tvorby…

 ✒ Miroslava Vallová

Aj most som ja 

… 

budem, kde budem (ale iste rád) 

za novou loďou náruč vystierať 

i smútiť za láskou, nie ale umierať, 

len ruky pnúť. 

Pnúť, aby prúd 

dní, ľudí, diaľok, čias    

  smel z brehu k brehu prúdiť. 

 

Tak ruky rozpnuté,     

  vždy znovu cezo mňa 

sa valia kraje, ktorými som prešiel, 

akoby mostom z mohutných   

  dvoch vesiel, 

ktoré keď sa mi vo dve rozlomia, 

vždy, vždy mi ujde loď !    

  Bo most – aj most som ja!

Viliam Turčány
(zo zbierky Aj most som ja)

Viliam Turčány (24. 2. 1928 – 9. 5. 2021)
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Bernard Noël 
sa postavil proti 
zneucteniu slov
Pri svojom nedávnom odchode z tohto sveta zane-
chal Bernard Noël za sebou obrovské dielo, 
obsiahnuté vo viac ako stovke básnických zbierok, 
prozaických diel, esejí, divadelných hier, umelec-
kých publikácií. Bol angažovaným autorom, ale 
aj angažovaným občanom v tom najlepšom zmysle 
slova. Nie je jednoduché zmapovať toto dielo 
a vyznačiť turistické chodníky a vyhliadkové plošiny. 
Z textov cítiť naliehavosť, no nespolupracujú, čitate-
ľovi sa vzpierajú, nič mu neuľahčujú. Treba čítať 
ďalej a potom sa vracať, prečítať si ešte ďalšie texty 
a opäť sa vrátiť, až sa pomaly, veľmi pomaly začína 
rozvidnievať.
V roku 1969 Noël vydáva pod pseudonymom Urbain 
d’Orlhac majstrovské dielo eroticko-pornografickej 
literatúry, román Hrad poslednej večere (v českom 
preklade Hrad oběti, Host, 2008). Román vychádza 
v náklade 50 kusov v malom vydavateľstve Jérôme 
Martineau. O dva roky vychádza reedícia diela 
už pod vlastným menom autora vo vydavateľstve 
Jean-Jacques Pauvert.
Hoci už má za sebou dve básnické zbierky, až teraz sa 
stáva naozaj slávnym, nepochybne aj vďaka obvine-
niu z poškodzovania dobrých mravov a zákazu 
distribúcie románu. Na súd ho prídu podporiť okrem 
iných Jacques Derrida, Claude Gallimard, Philippe 
Sollers, André Pieyre de Mandiargues. Z obvinenia 
ho napokon oslobodí amnestia nastupujúceho prezi-
denta republiky.
Rozprávač a hrdina románu spoznáva v malej rybár-
skej osade grófku, ktorá žije na zámku na neďalekom 
tajomnom ostrove. Vydáva sa za ňou a po iniciačnom 

Bernard Noël 
(19. 11. 1930 – 13. 4. 2021)
Francúzsky básnik, 
prozaik, esejista, 
publicista. Roky 
spoluorganizoval aj 
frankofónny festival 
poézie, divadla a hudby 
Cap à l'est, ktorý sa od 
roku 2003 koná v Banskej 
Štiavnici v spolupráci 
s Literárnym 
informačným centrom.

procese, v ktorom zažíva striedavo sexuálnu slasť 
a utrpenie, je prijatý do skupiny „Večere“. Členovia 
skupiny sa spoločným prežívaním slasti usilujú 
dosiahnuť, aby sa duch človeka stal erotogénnym 
v celom rozsahu. Jazyk románu je poetický a mys-
tický, scény sexuálneho násilia drsné. 
Ani po päťdesiatich rokoch od vydania románu ne-
prestával Bernard Noël dostávať otázky: O čo tu 
vlastne ide? Prečo toľko násilia a krutosti? Odpovedá: 

„Chcel som túto knihu, aby mi pomohla zbaviť sa 
obrovskej traumy – nielen mojej, ale celej generácie –, 
traumy z vojny v Alžírsku. V istom okamihu obdobia 
gaullizmu sa mi zazdalo, že erotizmus a pornografia 
by mohli byť vhodnými zbraňami proti bezmocnosti 
a politickej hlúposti – jedinými zbraňami proti tejto 
prehnitej a sebastrednej spoločnosti. Okrem toho 
som si myslel, že mi pomôžu vyjadriť isté veci, ktoré 
som nevedel povedať inak. Zdalo sa mi, že je lepšie 
hovoriť o nízkych veciach, ktoré zatiaľ nie sú kompro-
mitované mocou.“
Bernard Noël sa nevedel vyrovnať s násilím alžírskej 
vojny a francúzskeho kolonializmu a sám sa aktívne 
zúčastnil ilegálnej činnosti na pomoc alžírskemu 
Frontu národného oslobodenia. V decembri 1961 ho 
zatkli a strávil vo väzení niekoľko týždňov. Veľmi ho 
sklamalo aj vyústenie májových udalostí šesťdesia-
teho ôsmeho roku a upadol do hlbokej depresie.
Na časovej osi sme sa práve ocitli vo chvíli tesne pred 
napísaním Hradu poslednej večere, ktorý začal 
redigovať (náčrt prvých a najdrsnejších kapitol vzni-
kol už v roku 1958) a dokončoval ho v januári 1969. 
Ako sme sa dozvedeli vyššie, kniha vznikla, vyšla, 
autor bol za ňu súdený. Pri jej ďalšej reedícíi 
(J. J. Pauvert, 1975) ju sprevádzal ďalší zásadný text jej 
autora – Zneuctenie slov. Vznikol na základe obhajob-
nej reči Bernarda Noëla pred súdom a je to jeho  
prvý uverejnený otvorene politický text. Autor v ňom 
uvádza do politického diskurzu ním vytvorené slovo 
sensure, ktoré si zachováva pôvodný koreň zo slova 
censure, cenzúra, čo znamená odstraňovanie slov, 
a výmenou jedinej hlásky dostáva slovo nový, ešte ťa-
živejší význam: odstraňovanie zmyslu; ide teda 
o sémantickú cenzúru. Podľa Noëla súčasná spoloč-
nosť stavia svoju legitimitu na slobode slova, 
absencii cenzúry, no pritom znásilňuje a vyprázd-
ňuje jazyk, zbavujúc slová významu. Odstraňovanie 
zmyslu slov umožňuje najrafinovanejšie vymývanie 
mozgov, lebo sa deje bez vedomia obetí.
Upozorňovanie na cenzúru, zneužívanie moci a nási-
lie sa stali konštantným stavebným prvkom umelec-
kej tvorby autora aj jeho politickej angažovanosti. 
Počas obdobia normalizácie v roku 1980 Bernard 
Noël navštívil Československo, stretol sa s Domini-
kom Tatarkom a o tomto stretnutí a o normalizačnej 
situácii v našej krajine priniesol svedectvo v podobe 
eseje Stretnutie s Tatarkom, ktorú uverejnil vo vyda-
vateľstve Talus d’aproche v roku 1986.
Jazyk, reč, telo a telesnosť jednotlivo i vo vzájom-
ných súvislostiach tvorili výraznú konštrukčnú líniu 
v celej básnickej tvorbe Bernarda Noëla, za ktorú 
bol mimoriadne oceňovaný. Stal sa laureátom 
najvýznamnejších básnických cien doma i v zahra-
ničí, výraznou mravnou autoritou. Slovenské 
literárne prostredie má veľké podlžnosti voči tejto 
veľkej osobnosti francúzskej literatúry.

 ✒ Miroslava Vallová
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Pisár dlhých 
zápiskov
Sú texty, ktoré sa človeku 
z viacerých príčin píšu ťažšie.  
Keď som sa podujal na túto 
reflexiu pri príležitosti nedožitých 
osemdesiatych narodenín 
Ladislava Balleka, uvedomil som 
si – o dva roky od neho starší –,  
že sa nevyhnem subjektívnemu, 
ba jednostrannému generačnému 
pohľadu, ktorý už nemusí byť 
nasledujúcim pokoleniam celkom 
zrozumiteľný. Nedá sa však asi 
inak. Ladislav Ballek bol mojím 
priateľom, jeden z najbližších,  
čiže, chtiac-nectiac, som zaujatý. 
Najmä v tomto veku. 

✒ Rudolf Chmel

Ale možno som bol zaujatý aj vtedy, pred desaťro-
čiami, keď som písal o jeho prózach. Zrejme ma 
oslovovali väčšmi ako iné. Mal som pre ne, najmä 

pre tie palánske, vyvinutejšie čutie, nielen pre sloven-
sko-maďarskú tému. Istým zadosťučinením mojej vte-
dajšej zaujatosti, lepšie povedané náklonnosti k jeho 
románovému konceptu zo sedemdesiatych a osemde-
siatych rokov, hádam predsa je, že tie diela sa stali ne-
odmysliteľnou súčasťou toho, čomu hovoríme kánon 
slovenskej literatúry 20. storočia. 

Románu nespochybniteľne, teda toho, čo prešlo 
riečicou času a zostalo na nej nielen ako historický 
dokument, ale predovšetkým ako hodnota živá, ak-
tuálna. Prinajmenšom od Živého biča, Cesty životom, 
Jozefa Maka, Života bez konca a ešte zopár zapamä-
tateľných románov sa do tohto kánonu iste radia Po
mocník a Agáty, ktoré dokážu čitateľa zaujať príbehom 
aj jeho myšlienkovým posolstvom. Sudca dejín, ten 
najprísnejší, ich prepustil i do 21. storočia, na začiat-
ku ktorého sme sa pred siedmimi rokmi, v apríli 2014, 
s ich sedemdesiattriročným autorom lúčili. 

Pohľad do zrkadla
Boli sme s Ladislavom Ballekom, vravím, nielen blíz-
ki priatelia, vlastne vrstovníci; ja o  dva roky starší, 
ale to sa vtedy nerátalo, až v starobe sa už roky po-
čítajú dvojmo. Vysielali sme zväčša na rovnakej vlne, 
mali sme podobnú sociokultúrnu generačnú bázu, na 
ktorej sa stretávali naše zážitky, skúsenosti, hoci nás 
v detstve a mladosti formovali v zdanlivo odlišných 
prostrediach. 

Prežili sme koniec vojny, povojnový čas sprvu li-
mitovanej, akejsi spomienkovej demokracie, potom 
represívneho aj tzv. reálneho socializmu, medzitým 
na chvíľu liberalizovaného, museli sme prehltnúť po-
tupu po auguste 1968, aby sme sa aj v tom nasledujú-
com dvadsaťročí nečasu či bezčasia pokúšali roztláčať 
priestory pre slobodnejšie myslenie. 

Rudolf Chmel (1939)
Literárny vedec, 
vysokoškolský pedagóg, 
esejista, publicista,  
politik, diplomat. Zaslúžil 
sa o založenie odboru 
slovakistiky na 
Filozofickej fakulte 
Univerzity Karlovej 
v Prahe, kde je dodnes 
emeritným členom jej 
akademickej obce. 
Je zostavovateľom 
i autorom radu publikácií, 
o. i. Romantizmus 
v globalizme: malé národy 
– veľké mýty (2009), 
Slovenský komplex (2010), 
Úvod do pamäti (2019).

Ladislav Ballek (2. apríl 1941 – 15. apríl 2014)
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Po polstoročí života sme sa dočkali demokracie 
bez pridaných nálepiek, ktorá je dnes už pomaly nie-
len v strednej Európe ohrozený druh. V takomto ob-
lúku nám prišlo prežiť život a prostredníctvom slova, 
pamäti ho rekonštruovať aj konštruovať tak, aby sme 
sa mohli pozrieť do zrkadla. I do toho zrkadla dejín – 
boli sme ich objektom, ale aj subjektom. Chceli sme 
ich, v rámci svojich možností, nielen trpne prežiť, ale 
i ovplyvniť, ak už nie napraviť lepším smerom. Čo sa, 
pravdaže, málokomu podarí.

Spisovateľ má výhodu, že to môže robiť zdanlivo 
nepriamo, prostredníctvom svojho diela. Ladislav Bal-
lek svojmu údelu hovorieval, že je „pisár dlhých zápis-
kov“ či dlhého, pomalého času. Teda rozprávač, epik. 

To zdanlivo archaické slovo pisár, ktoré rád pou-
žíval pre sebaidentifikáciu, malo jemné ironické sfar-
benie, vyjadrovalo však zároveň i  čosi, čo súviselo 
s fyzickou prácou, ktorú musel pisár, nielen v stredo-
veku, pri spisovaní svojich príbehov vynaložiť. Lebo 
ten jeho pisár, „jeden človek, ktorý píše sto adresátom 
odrazu“, ako vravieval, sa na svojich textoch iste aj na-
robil. Zároveň však chcel byť aj intelektuál, ktorý sa ne-
môže nevysloviť k veciam verejným. Napríklad v žánri 
eseje alebo dokonca i vstupom do verejného priestoru, 
do politiky, ktorá, ako vieme, má nielen platónsky, ale 
aj macchiavelistický rozmer. 

Poctivo zaplatená vstupenka
Zostaňme pri pisárovi, ten je súčasťou spomínaného 
kánonu slovenskej prózy 20. storočia, ktorý verifikoval 
čas. Na jeho začiatku boli koncom šesťdesiatych rokov 
minulého storočia trochu už zabudnuté tzv. farebné 
novely Útek na zelenú lúku, Púť červená ako ľalia a krát-
ky román Biely vrabec, hľadajúce riešenia konfliktov 
mladých hrdinov so spoločnosťou, ktorá sa práve po-
kúšala o východiská z morálneho marazmu predchá-
dzajúcich rokov. 

Premena, ktorú spoločnosť absolvovala po roku 
1968, bola veľká a nemohla nezanechať na nej, rovnako 
ako na literatúre, stopy. Každý z generácie, ktorý v tých 
šesťdesiatych rokoch prichádzal, si musel svoju vstu-
penku poctivo zaplatiť sám. Ladislav Ballek tak uro-
bil paradoxne v  politicky asi v  najnepriaznivejšom 
čase novelistickou Južnou poštou a románmi Pomoc
ník a Agáty, ktoré na prelome sedemdesiatych a osem-
desiatych rokov znamenajú nielen vrchol jeho diela, 
ale nespochybniteľne sa radia aj k vrcholom sloven-
skej prózy 20. storočia vôbec.

 V čase, keď vtedajšia moc deklaratívne žiadala od 
spisovateľov tzv. angažovanú, jej pritakávajúcu litera-
túru zo súčasnosti, sa Ladislav Ballek (na svoj spôsob 
aj Vincent Šikula, Peter Jaroš, Ivan Habaj a niektorí 
ďalší autori jeho generácie) obrátil k minulosti nie tak 
dávnej, ale prinajmenšom tej z kľúčových dejinných 
období spred roku 1948. Urobil tak spôsobom, ktoré-
mu sa hovorí aj intimizácia dejín, so snahou o oslobo-
denie sa od všadeprítomnej ideológie. 

Príbehy spomínaných Ballekových próz, ale čias-
točne aj nasledujúce romány z konca osemdesiatych 
rokov Lesné divadlo a Čudný spáč, sa odohrávajú v pro-
stredí Palánku, teda v Šahách, meste autorovej mlados-
ti, meste na slovensko-maďarskej hranici, v priestore, 
ktorý slovenská próza dovtedy vôbec neobsadzovala. 
Navyše, pristúpil k nemu s celkom novým konceptom. 
Ten prostredie viacnárodného prihraničného mesta 
a jeho okolia, prostredie, v ktorom žili oddávna Slová-
ci aj Maďari a ďalšie etniká, zobrazil v slovenskej próze 
netradičným spôsobom: o etnickom prostredí hovoril 
neetnicky. 

Hovoril o ľuďoch v národnostne zmiešanom pro-
stredí, nevyzdvihujúc, nezdôrazňujúc mimoriadne 
ich národnú príslušnosť a v podstate tým oveľa auten-
tickejšie vystihujúc multikultúrne farebné južanské 
prostredie. Nenacionalizoval, neideologizoval, nemy-
tologizoval, nenadužíval pátos. Aj preto nemýtizoval 
jednotu, pracovitosť, plebejskosť Slovákov, ako to po 
roku 1948 viacerí horlivci spojili s odsudzovaním všet-
kého neľudového, meštianskeho, buržoázneho a od 
polovice šesťdesiatych rokov ešte nástojčivejšie po-
tvrdili a pritvrdili „odrážaním“ – raz od Maďarov, ino-
kedy od Čechov, Židov, pričom to odrážanie neznačilo 
napojenie sa na európsky kontext, ale jeho opak. 

Na dreň identity
Ibaže, odrážaním, vylučovaním, mýtizovaním nemož-
no vysvetliť nielen veľké dejiny, ale ani osud jednotlivca. 
To dobre vedel Ladislav Ballek, ktorého otec – strážca 
hraníc viedol k úcte k domovu, mestu, štátu a ktorý, ako 
spomínal v tom „pisárovom dlhom zápise“, až do smrti 
smútil za republikou rozbitou v marci 1939. 

A čo ešte pisárova mama, spišská Nemka, ktorá, 
ako spomínal, „sa do smrti bude hlásiť k Nemcom“. 
Ako s takouto anamnézou môžete nemať ten najvy-
vinutejší zmysel pre empatiu, toleranciu i multietni-
citu? Nielen v prípade lekára Vargu z románu Agáty, 
ktorého syn, ako sám hovoril, je Maďar, vnuk Slovák 
a on „sa cíti ničím“. Aj také boli totiž individuálne deji-
ny. Vtedy, po druhej svetovej vojne, ale aj neskôr. Práve 
romány Pomocník, a ešte väčšmi Agáty sa pokúšajú do-
pátrať podstaty človeka vôbec, podstaty, ktorá ho uká-
zala rovnako v historickej ako existenciálnej podobe, 
cez skúsenosť individuálnu, ale aj spoločenskú a ná-
rodnú, idúcu na dreň jeho identity. 

S trochou zveličenia by sa dalo povedať, že v tom 
malomestskom Palánku našiel Ladislav Ballek svoj 

Romány Pomocník, 
a ešte väčšmi Agáty 
sa pokúšajú dopátrať 
podstaty človeka 
vôbec, podstaty, 
ktorá ho ukázala 
rovnako v historickej 
ako existenciálnej 
podobe, cez skúsenosť 
individuálnu, ale aj 
spoločenskú a národnú, 
idúcu na dreň jeho 
identity.

Ladislav Ballek: Agáty 
(Druhá kniha o Palánku)
Bratislava: Smena, 1981

Ladislav Ballek: Trinásty 
mesiac (Sen nocí 
mesačných)  
Bratislava: Slovenský 
spisovateľ, 1995

Ladislav Ballek: Južná 
pošta / Pomocník
Bratislava: Kalligram, 
2010

Ladislav Ballek: 
Pomocník (Kniha 
o Palánku)
Bratislava: Smena, 1977

9Máj  2021



Lübeck, mesto, o ktorom Thomas Mann v súvislosti 
s Budenbrookovcami hovoril, že ten román vlastne celý 
žije zo spomienok a mladosti, ktorú v ňom strávil. Aj 
Thomas Mann ho písal tak, že chcel podať to najosob-
nejšie, a bol prekvapený, že postihol národné, a keď si 
myslel, že podal najviac nacionálne, postihol univer-
zálne, ľudské. 

Nie inak náš pisár z Palánku, ktorý svoj malý Lü-
beck na slovensko-maďarskej hranici budoval v čase, 
keď o ideologické intervencie nielen do umenia nebo-
la núdza, a zobrazil ho netradičným spôsobom, tým 
spomínaným, že o etnickom prostredí hovoril neet-
nicky, jazykom harmónie, zmierenia. V tradične bojov-
nom slovensko-maďarskom vzťahu nehľadal konflikty, 
naopak, hľadal mier a zmier, pochopenie a znášanli-
vosť. A to išlo o obraz najkritickejšieho obdobia tesne 
po druhej svetovej vojne, ktoré dodnes – nielen politici 
a historici, slovenskí rovnako ako maďarskí – nestrávi-
li a ponechávajú ho radšej v stereotypných nacionalis-
tických konfrontačných rámoch.

Strastiplné napĺňanie túžby 
Nevdojak mi prichádza na myseľ čerstvý čitateľský záži-
tok s kritikou i čitateľmi oceňovaným románom českej 
spisovateľky Karin Lednickej Šikmý kostel. Aj ona sa 
pokúša v prihraničnom regióne zmáhanom zdanlivo 
premlčaným česko-poľským historickým konfliktom, 
vo vyprázdňujúcich sa priestoroch těšínskeho „stra-
teného mesta“ Karviná ukázať, ako nezmieriteľnosť 
a vypätý nacionalizmus nikde nevedú, ako sa to končí, 
keď národnosť je postavená nad človeka. 

Robí tak možno naliehavejšie ako náš pisár, ale 
otváraním tabuizovanej témy historicky zaťažených 
česko-poľských vzťahov v prvej polovici minulého sto-
ročia s rovnakým zámerom – otvoriť ju, lebo pridlho, 
takmer storočie ležala prikrytá, resp. mala a vlastne 
dodnes má prinajmenšom dve protichodné interpre-
tácie – českú alebo poľskú. Nie náhodou sa témy tohto 
typu otvárajú v českom literárnom prostredí častejšie, 
v poslednom čase aj zásluhou filmov z česko-rakúske-
ho či česko-nemeckého pomedzia, kontroverzného, 
pokiaľ ide o pamäť, dodnes. Je to totiž extrémne nedo-
povedaná minulosť a pamäť ju otvára nie vždy príve-
tivo. Keď som s Ladislavom Ballekom v polovici roku 
1988 pripravoval rozhovor pre Slovenské pohľady, sfor-
muloval svoje krédo na tie časy nedvojzmyselne: „Vždy 
ma na ľuďoch a tým, prirodzene, aj na mojich posta-
vách, zaujímal ich stupeň vedomia slobody, uvedome-
nie si a kladenie napohľad jednoduchej otázky, ako ju 
dosiahnuť. Akosi mi nič nezabraňuje veriť, že celý náš 
pokrok je vlastne strastiplné napĺňanie túžby ľudských 
bytostí po slobode,“ dodával pisár. 

Možno vtedy takisto ako dnes by sa chcelo pod-
čiarknuť ten prívlastok – strastiplné, keď sloboda 
a rovnosť, piliere demokracie sa akosi stále nevedia 
spojiť. (Inak – ten rozhovor, bez zmeny čo i len čiarky, 
by som uverejnil napriek enormnému rozsahu aj dnes; 
prípadní záujemcovia si ho môžu prečítať v desiatom 
čísle Slovenských pohľadov 1988.) 

V zlatom fonde
Literárna veda, opakujem, sa už dávnejšie zhodla na 
tom, že vrcholné diela Ladislava Balleka patria do zla-
tého fondu slovenskej literatúry, do toho kánonu, čo už 
možno považovať za hodnotenie preverené dostatoč-
ným časom. V dávnejších dobách, staromilsky vraviac, 
by si autor takého významu zaslúžil čosi ako Zobrané 
či Vybrané spisy. To sa však už dnes nenosí. 

Skutočnosť, že boli prózy Ladislava Balleka aj 
zdrojom viacerých divadelných a filmových spraco-
vaní (Južná pošta, Pomocník aj Agáty), ich síce udržia-
va v čitateľskom vedomí, svedčí o ich pridanej hodnote, 
determinovanej umeleckou presvedčivosťou zobrazo-
vaných vnútorných konfliktov takisto, ako tým pes-
trým, zmyselným, farebným, citovo aj myšlienkovo 
bohatým prostredím. 

Hodno pripomenúť, že ono neskôr inšpirovalo 
k zaujímavému, ironickejšiemu, ba neraz grotesknej-
šiemu, dalo by sa povedať, že paralelnému románu 
Hraničný prípad aj o desaťročie mladšieho maďarské-
ho spisovateľa, rodáka z Palánku, teda zo Šiah, Péte-
ra Hunčíka. Prinajmenšom to dokumentuje, že nejde 
len o svet včerajška...

Väčšmi ako na iných...
Dalo by sa pri takejto, iste pre mňa trochu nostalgickej 
príležitosti, hovoriť o mnohom, čo som tu možno ani 
nenaznačil. O domove, hranici, pamäti, detstve, o štáte, 
česko-slovenskosti, kontinuite, kultúre a kultúrnosti, 
urbánnosti, stredoeurópskosti, o stavovskej zodpoved-
nosti za pisárov, sociálnej role spisovateľov, o huma-
nistickej ľavici, priateľstve, politike a intelektuáloch 
v nej, ale to by si zaslúžilo iný priestor a možno aj čas. 

Na Ladislava Balleka platia asi väčšmi ako na 
iných pisárov nášho moderného písomníctva slová 
F. X. Šaldu o tom, že spisovateľ sa stáva politickým či-
niteľom práve tým, že nevyslovuje javovú skutočnosť, 
ale priania, sny a túžby svoje a svojich najlepších vrs-
tovníkov po ich zlepšení, proti jednostrannému poli-
tikárčeniu zdôrazňuje požiadavky ľudstva a vnútornej 
kultúrnosti, univerzálnosti ľudského ducha. 

Taký je údel skutočného pisára. 

V dávnejších dobách, 
staromilsky vraviac, 
by si autor takého 
významu zaslúžil 
čosi ako Zobrané či 
Vybrané spisy. To sa 
však už dnes nenosí.
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Ladislav Ballek: Biely 
vrabec
Bratislava: Slovenský 
spisovateľ, 1970

Ladislav Ballek: Čudný 
spáč
Bratislava: Slovenský 
spisovateľ, 1990

Ladislav Ballek: Lesné 
divadlo 
Bratislava: Slovenský 
spisovateľ, 1989

Ladislav Ballek: Útek na 
zelenú lúku
Bratislava: Slovenský 
spisovateľ, 1967
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Cudzí život 
v cudzine

„Veci sa majú tak, že krajina, v ktorej 
som sa narodil, dnes už neexistuje. 
Kým ešte táto krajina existovala, 
považoval som sa za Juhoslovana. 
Rovnako ako moji rodičia, 
ktorí pochádzali zo srbskej (otec), 
respektíve bosniansko-moslimskej 
(mama) rodiny. Bol som dieťa 
viacnárodného štátu…“ 

✒ Július Lőrincz

Július Lőrincz (1940)
Novinár, publicista, 
odborník na zahraničnú 
politiku. Do roku 2002 
pracoval v denníku 
Pravda, neskôr na 
Veľvyslanectve SR 
v Chorvátsku. Píše najmä 
o západnom Balkáne. 
Niekoľko rokov pôsobil 
v Tlačovej rade SR.

Saša Stanišić: Odkiaľ si
Preklad: Milina Svitková
Bratislava: Ikar, 2021

Z odpovedí vari najvýstižnejšia je stručná a krutá: 
Pôvod je vojna. Rozvádza ju v celej knihe. Spomína 
v nej, ako z Bosny ušli cez Srbsko, Maďarsko a Chorvát-
sko do Nemecka a 20. augusta 1992 sa dostali do staré-
ho univerzitného mesta Heidelberg: „Ak pochádzate 
z Balkánu, znamená to, že ste odtiaľ utiekli a neovláda-
te tunajší jazyk, čo sú vlastne aj vaše jediné kvalifikácie 
a referencie.“

Mama, politologička, dostala prácu v  práčovni, 
v  ktorej pracovala päť a  pol roka. Otec, podnikový 
ekonóm, sa dostal na stavbu, neskôr pracoval v stro-
járskej fabrike. V roku 1998 museli krajinu opustiť. Aby 
sa vyhli odsunu do etnicky vyhladeného Višegradu, 
vysťahovali sa na Floridu a dnes žijú ako americkí dô-
chodcovia v Chorvátsku.

Syn Saša chodil s mnohými vrstovníkmi – utečen-
cami do jazykovej školy. „S cudzími ľuďmi sme spo-
ločne žili cudzí život v cudzine.“ Na jeho vysvedčení 
z prípravného ročníka je napísané: Stanišićovi učenie 
jazyka nerobí problém. Rýchlo chápe a získané vedo-
mosti s istotou aplikuje v nových súvislostiach. 

Realita, balady, humor a tragédia
Ale nezabúda na domov, žije v ňom nostalgia za rod-
ným krajom, jeho príbehmi, legendami, rozprávkami 
a najmä ľuďmi. Hromadia sa v ňom zážitky, spomienky, 
je to typická bosnianska knižka zmesi reality, balád, hu-
moru i tragédie. Napríklad rodinná oslava s opekaním 
jahňaciny na lesnej čistinke neďaleko višegradských 
kúpeľov. O dva roky neskôr ozbrojené bandy, ktoré si 
hovorili povstalci, privliekli do týchto kúpeľov desiatky 
moslimských žien, znásilňovali ich tam, zabíjali. Saša 
sa už aj podvedome opekaniu jahňaciny vyhýba. 

Z Nemecka chodieva na návštevy domov, ale „vo 
Višegrade už sotva nájdem miesto, ktoré by nebolo 
poznačené negatívnymi udalosťami… Sotva sa nejaká 
zo spomienok vynorí bez dodatočnej informácie, bez 
poznámky pod čiarou o páchateľoch, obetiach a ohav-
ných činoch, ktoré sa tam odohrávali“. Toto mesto už 
nikdy nebude tým, čím bolo kedysi. 

Na gymnáziu v Heidelbergu si nemčinár všimol, že 
Saša píše básne – podnietil ho k ďalšej tvorbe priamo 
v nemčine. Po maturite zostal bez rodičov, museli odísť 
a bolo treba riešiť jeho ďalší osud. Je vďačný, pretože 

„pracovník cudzineckého úradu urobil vo svojej službe 
viac ako len to, čo nariaďovali predpisy. Počúval ma…“. 
Vybavil mu predĺženie pobytu, vlastne mu pomohol 
dostať sa na univerzitné štúdium.

Saša Stanišić sa stal spisovateľom. Usadil sa so svo-
jou rodinou v Hamburgu. Prednáša o nemeckej litera-
túre aj v zahraničí. Chodieva aj do Bosny a navzdory 
všetkému aj do Višegradu. Píše poviedky, romány, tretí 
román Odkiaľ si (v nemeckom origináli Herkunft) mu 
vyšiel v roku 2019 a získal Nemeckú knižnú cenu roka. 

Tritisíc zavraždených
Tým by sa recenzia mohla skončiť, ale žiada sa uviesť 
niekoľko údajov, ktoré Saša Stanišić v románe síce na-
značuje, ale konkrétne nespomína: Vo Višegrade žilo 
pred vojnou v deväťdesiatich rokoch 21-tisíc obyva-
teľov. Teraz je ich sotva 10-tisíc. Povraždili, spálili za 
živa, zhodili z mostov tritisíc ľudí, z toho vyše 600 žien 
a vyše sto detí. Zločiny zmenili národnostné zloženie 
obyvateľov – podľa oficiálnych údajov bolo predtým 
63 percent Bosniakov – Moslimov a 31 percent Srbov. 
Teraz je 10 percent Bosniakov a 87 percent Srbov. 

T oto dieťa, Saša Stanišić z Višegradu, v ktorom vyše 
 štyristo rokov stojí nad Drinou legendárny most 
 z názvu románu nositeľa Nobelovej ceny Iva Andrića, 

mal aj „svoje“ futbalové mužstvo Crvena zvezda (Čer-
vená hviezda). 24. apríla 1991 bol na jej štadióne v Be-
lehrade spolu s  otcom svedkom súboja so slávnym 
Bayernom Mníchov. Spomína, že vo chvíli, keď sa „jeho 
chlapci“ ujali vedenia, ozval sa jasot z 80 tisícov hrdiel 

„ohlušujúci, neskutočný. Dnes by som mohol tvrdiť, že 
sa v ňom vyplavoval hnev, potláčaná agresivita, exis-
tenciálny strach. No nebolo to tak. To všetko sa uvoľ-
nilo až neskôr, zo zbraní. Tento prejav znamenal iba 
jediné: radosť z dôležitého gólu.“

Pôvod je vojna
Lenže o rok už naozaj ovládol Juhosláviu a v nej aj 
rodnú Bosnu hnev, agresivita a strach. Stanišićovci 
museli opustiť Višegrad. V románe Odkiaľ si napísa-
nom v nemčine a vydanom v Ikare vo výbornom pre-
klade Miliny Svitkovej Saša Stanišić píše, že od toho 
roku 1992 až dodnes musel často odpovedať na otáz-
ku o svojom pôvode.

Vo Višegrade doteraz 
nie je ani pamätná 
tabuľa pripomínajúca 
obete masakier.
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Bratislavské rožky, 
to je história 
na zjedenie
Rozhovor s predsedníčkou 
občianskeho združenia Bratislavské 
rožky Evou Bolemant

Občianske združenie 
Bratislavské rožky oslávilo 
vlani desiaty rok od svojho 
založenia. Podľa predsedníčky 
združenia Evy Bolemant 
má odkrývanie dejín hlavného 
mesta veľký zmysel pre 
nadobúdanie blízkeho vzťahu 
k Bratislave.

✒ Ida Bibelová

Eva Bolemant (1966) 
Vyštudovala andragogiku 
na FiF UK v Bratislave. 
Pracovala ako 
zástupkyňa riaditeľky 
Slovenského národného 
múzea – Múzea  
kultúry Maďarov na 
Slovensku v Bratislave. 
Je zakladateľkou 
a predsedníčkou 
Občianskeho združenia 
Bratislavské rožky (2010) 
a editorkou detskej 
edície Bratislavské 
rozprávky, v rámci ktorej 
napísala prvú 
knižku o významnom 
vynálezcovi Wolfgangovi 
Kempelenovi.  
Jej ďalšie knihy vyšli 
v maďarskom jazyku 
s názvami Bratislavské 
dojmy (Pozsonyi 
észlelések), Sú miesta 
(Vannak helyek) 
a Sú ženy (Vannak nok).

Čo vás motivovalo založiť vaše združenie? 
Združenie sme založili pred desiatimi rokmi s cie-

ľom ukázať „našu“ Bratislavu – čo na nej/v nej máme 
radi, prečo tu radi žijeme – a v neposlednom rade pred-
staviť dávnu a slávnu históriu tohto mesta. S kolega-
mi, s ktorými sme založili občianske združenie, sme 
pracovali v SNM – Múzeu kultúry Maďarov na Sloven-
sku na Žižkovej ulici. Často sme sa rozprávali o tom, 
koľkí žijú v Bratislave bez toho, aby si k nej vytvorili 
bližší vzťah, čo sa potom často odzrkadľuje aj v každo-
dennom živote mesta, v prístupe obyvateľov k pamä-
tihodnostiam a možno aj v medziľudských vzťahoch. 
Boli sme presvedčení, že ak predstavíme dejiny, budo-
vy, ulice, námestia aj slávne osobnosti, ktoré sa – hoci 
aj na krátky čas – ocitli v Bratislave a niečo zaujímavé 
tu vytvorili alebo uskutočnili, a ľudia sa o tom dozve-
dia, možno sa zmení aj ich vzťah k mestu. Budú cítiť 
jeho dynamiku, považovať za svoje jeho zákutia. Samo-
zrejme, nikoho nemôžeme do ničoho nútiť, preto sme 
najprv vytvorili dvojjazyčný internetový portál, oslovi-
li sme autorov, historikov, novinárov a začali sme uve-
rejňovať články o dejinách starého Prešporka. 

Ako vznikol čarovný názov – Bratislavské rožky? 
Keď sme naše združenie zakladali, dlho sme preň 

hľadali priliehavý, originálny názov. Už dávno pred-
tým prišiel môj kolega Sándor Papp s nápadom otvo-
riť v  Bratislave obchodík s  bratislavskými rožkami 
(v tom čase neboli rožky na trhu už niekoľko desaťro-
čí). A keďže obchod sme napokon neotvorili, rozhodli 
sme sa tento starodávny symbol použiť v názve našej 
organizácie. 

Ešte pred pôsobením v OZ BR ste napísali knihu Bra
tislavské dojmy (Pozsonyi észlelések). Už jej názov 
napovedá, že vás inšpirovala Bratislava. Môžete túto 
publikáciu popísať? Vyšla len v maďarskom jazyku. Ne
uvažujete o jej slovenskom vydaní? 

Príbeh môjho debutu Bratislavské dojmy vo mne 
vyvoláva veľmi milé asociácie. V tom čase som už dl-
hodobo publikovala svoje postrehy v celoštátnom ma-
ďarskom denníku Új Szó, ale na vlastnú knižku som 
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Ida Bibelová (1959)
Novinársky pôsobila 
vo viacerých denníkoch 
ako zahraničnopolitická 
redaktorka aj ako online 
editorka. V súčasnosti 
spolupracuje s viacerými 
časopismi a portálom 
Panoráma.sk. V roku 
2019 jej vyšla kniha 
poviedok Predzáhradky 
– Ako sa kaderníčka 
Milučká odstrihla od 
mužov.

nepomyslela. Oslovila ma však kamarátka, ktorá práve 
dokončila kurz grafiky a dizajnu, s otázkou, či by som 
jej neposkytla svoje texty, keďže v rámci záverečnej 
práce mali vytvoriť knihu s originálnym textom. Sú-
hlasila som a výsledkom bol jediný exemplár mojej pr-
votiny. Ukázala som ju ďalšej kamarátke – vydavateľke 
Márii Harasztiovej, ktorej sa knižka zapáčila a ponúkla 
mi jej vydanie. Bola som veľmi šťastná a naplno som 
prežívala každý okamih od príchodu knihy z tlačiar-
ne po možnosť držať voňavý výsledok práce v rukách! 

V roku 2013 združenie vydalo vašu knižku o vynálezcovi 
Wolfgangovi Kempelenovi, ktorou ste súčasne odštar
tovali edíciu Bratislavské rozprávky. Ako vznikol nápad 
priblížiť túto historickú postavu zviazanú s Bratislavou 
prostredníctvom rozprávkového žánru – a takisto celý 
projekt rozprávkovej edície? 

Veľmi rada cestujem a počas pobytu v Barcelone 
som objavila krásnu knižku pre deti o známom archi-
tektovi Gaudím, ktorá sa predávala v rôznych jazykoch. 
Vtedy mi napadlo, že by bolo skvelé vydávať podobné 
knižky aj o osobnostiach Bratislavy, veď ich máme na-
ozaj mnoho. A keďže išlo o dovtedy neprebádanú li-
terárnu sféru, predpokladala som, že knihy vzbudia 
čitateľský záujem. Rozhodli sme sa pre žáner rozpráv-
ky. Naším cieľom bolo a je priblížiť tieto príbehy naraz 
trom generáciám: deťom, ich rodičom aj starým rodi-
čom. Knihy vydávame v slovenskom a maďarskom ja-
zyku. Nuž, a viete, ako skončí ten, kto má nápad? Musí 
si ho sám zrealizovať! A tak som sa rozhodla napísať 
prvú knižku v rámci edície. Vybrala som si Wolfganga 
Kempelena, pretože bol významným občanom dobo-
vého Prešporka a my, ktorí teraz v tomto meste žijeme, 
o ňom nevieme vôbec nič. Som si istá, že keby žil Kem-
pelen napríklad v Londýne, mal by tam prinajmenšom 
sochu a veľké múzeum. V edícii Bratislavské rozpráv
ky už vyšlo viac ako desať titulov a plánujeme vydať 
ďalšie, napríklad o slávnom rabínovi Chatamovi Sófe-
rovi. Autorkou je Viera Kamenická, pracovníčka SNM – 
Múzea židovskej kultúry a ilustrátorom Simon Matrka.

Vlani ste vydali aj druhé prepracované vydanie publi
kácie Pavla Ondrčku Rodák z Unitasu verný Bratislave, 
v ktorej autor, dnes už nežijúci vysokoškolský profesor 
ekonómie, prostredníctvom svojich spomienok vykres
ľuje život a pomery v bytových domoch Unitas. Plánu
jete ďalšie podobné tituly? 

Som nesmierne rada, že sa nám podarilo vydať 
knihu Pavla Ondrčku. S pánom profesorom sme sa zo-
známili na našich prednáškach, ktoré začal navštevo-
vať. Raz priniesol svoju knižku o obytnom komplexe 
Unitas, ktorú vydal vlastným nákladom a bola veľmi 
obľúbená medzi jeho známymi, študentmi, priateľ-
mi. Aj ja som dostala jeden exemplár. Po jeho prečíta-
ní a následnom rozhovore s autorom sme sa dohodli, 
že titul doplní a my ho vydáme v tvrdej väzbe a s nový-
mi, kvalitnejšími dobovými i súčasnými fotografiami. 
Pavol Ondrčka mi rukopis odovzdal v júni 2019, vyda-
nia sa však, žiaľ, nedožil, čo mi je úprimne ľúto. 

K publikačným aktivitám združenia nepochybne patria 
aj nástenné kalendáre s dobovými fotografiami, ktoré 
sú vždy tematicky ladené. Odkedy ich vydávate? 

Kalendáre vydávame od roku 2015. Moji kolegovia, 
ktorí v knižniciach, archívoch a múzeách strávili dlhé 
hodiny skúmaním dejín Bratislavy, našli mnoho pokla-
dov. Naše kalendáre sa od začiatku snažíme zaplniť do-
bovými fotkami, prípadne grafikami, ktoré od svojho 

prvého uverejnenia neboli nikde vydané ani publiko-
vané. V roku 2017 sme napríklad zverejnili nádherné 
fotografie arcivojvodkyne Izabely, ktorej prítomnosť 
(a prítomnosť jej rodiny) v Prešporku bola považova-
ná za dôležitú udalosť. A pretože jej najväčšou vášňou 
bolo fotografovanie, do kalendára sme vybrali jej naj-
krajšie zábery. Krásny kalendár vznikol aj z fotogra-
fií významného fotografa mesta Karla Körpera (1845 

– 1923) či zo záberov pochádzajúcich z fotoateliéru sláv-
neho fotografa Ede Kozicsa, ktorý v Prešporku/Brati-
slave pôsobil vyše sedemdesiat rokov. Ale rada by som 
spomenula aj fotografie prešporskej rodáčky Gucki 
Neulinger (1893 – 1992), ktorá nám priblížila dobovú 
Bratislavu prostredníctvom rodinných fotografií. A ne-
smiem zabudnúť ani na výber z grafík Johanna Vin-
zenza Reima (1796 – 1858). 

Tohoročný kalendár vychádza z vášho projektu Ich bin 
eine Pressburgerin/ein Pressburger. Môžete predsta
viť tento projekt? 

Posledný kalendár obsahuje výber z  dobových 
fotografií a  príbehov starých prešporských rodín. 
V uplynulých rokoch sa nám podarilo zdigitalizovať 
a spracovať pozostalosť viacerých prešporských rodín 
a vďaka ich veľkorysým darom sa do našich zbierok 
dostali neraz výnimočné dokumenty, ktoré sa stanú 
súčasťou verejného bohatstva prostredníctvom na-
šich výstav, kalendárov či  iných projektov. Zavŕšili 
sme prípravu rovnomennej výstavy a už len čakáme 
na správnu chvíľu, keď nám nič (najmä pandémia) ne-
bude brániť v tom, aby sme ju v spolupráci s Múzeom 
mesta Bratislavy sprístupnili na nádvorí Starej radnice. 

Združenie od svojho založenia nepretržite prevádzkuje 
webovú stránku v troch jazykových mutáciách: brati
slavskerozky.sk, pozsonyikifli.sk, pressburgerkipferl.sk, 
ktorej šéfredaktorom je váš najbližší spolupracovník 
a spoluzakladateľ združenia Sándor Papp ml. Čo všet
ko váš web obsahuje? 

Internetový magazín je naším veľmi dôležitým 
projektom, ktorý zastrešuje jedna redakcia. Webová 
stránka Bratislavských rožkov vyniká i v rámci stre-
doeurópskeho priestoru; mnohí nás čítajú aj v zahra-
ničí. Je postavená na troch pilieroch: tvorba hodnôt, 
ochrana dedičstva a  vedecko-popularizačné aktivi-
ty. Zároveň disponuje širokou komunitou čitateľov 
a prispievateľov, čo robí projekt ešte jedinečnejším. 
Považujeme za veľmi dôležité, aby sme na webovej 
stránke uverejňovali texty a obrazový materiál výluč-
ne z vlastnej výskumnej činnosti a z vlastných zbierok. 
Pri realizácii každého projektu prihliadame na to, aby 
dosahoval požadovanú odbornú úroveň a aby uspo-
kojil aj cieľové publikum. Vyjadruje to aj náš slogan: 

„História na zjedenie“.

Bratislavské rožky vstúpili do jedenásteho roku svojej 
existencie. Čo považujete za svoj úspech a aké sú vaše 
plány do budúcna? 

Bolo to krásnych desať rokov a verím, že naša čin-
nosť bude pokračovať aj ďalej. Osobne považujem za 
najväčší úspech fakt, že sa okolo nás vytvorila počet-
ná komunita „rožkárov“, z ktorých sa mnohí spoznali 
práve na našich podujatiach, spája ich láska k nášmu 
mestu, zaujímajú sa oň a  je pre nich dôležité chrá-
niť a  uchovávať naše kultúrne dedičstvo. Plánovať 
je v dnešnej dobe ťažké. Ale radi by sme pokračova-
li v edícii Bratislavské rozprávky a ďalej prevádzkovali 
našu webstránku. 

Eva Bolemant: Kempelen
Bratislava: Bratislavské 
rožky, 2013

Pavel Ondrčka: Rodák 
z Unitasu verný Bratislave
Bratislava: Petrus, 2020

Diana Mašlejová: 
Štefánia, korunná 
princezná
Bratislava: Bratislavské 
rožky, 2020
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Kde bolo, 
tam bolo… 
podľa Umberta Eca
Umberto Eco bol známy ako 
semiotik, teoretik umenia 
a masových médií, autor esejí 
a románov, z ktorých sa  
stali bestsellery. V knihe 
Tri príbehy sa však predstavil 
čitateľovi aj ako rozprávkar, 
hoci pomenovanie „rozprávka“ 
pre tieto Ecove texty asi nie je 
najpresnejšie. 

✒ Peter Karpinský

Umberto Eco – Eugenio 
Carmi: Tri príbehy 
Preklad: Stanislav Vallo
Bratislava: Ikar, 2021 

N apriek tomu, že sa všetky tri príbehy začínajú 
slovami „Kde bolo, tam bolo…“, že sa v nich obja-
vujú fantastické motívy a že sa viac-menej kon-

čia šťastne, majú Ecove rozprávky bližšie k textom 
metaforám, ktoré rozprávkovú štruktúru a kompozí-
ciu využívajú, aby vypovedali o etických problémoch 
súčasnosti. 

Zaujímavá je aj samotná podoba príbehov, ktoré 
akoby väčšmi pripomínali poetickú než prozaickú 
formu stvárnenia textu, deliac ho na kratšie riadky 
evokujúce báseň. V kombinácii s abstraktnými kolá-
žami Eugenia Carmi kniha ponúka zaujímavú, no pre 
deti možno nie celkom tradičnú lektúru. Na druhej 
strane Tri príbehy sprostredkúvajú úvahy o problé-
moch dnešnej doby, nad ktorými by sa nemali zamýš-
ľať len deti, ale najmä dospelí.

Otázka zla v človeku
Prvý príbeh, Bomba a generál, pracuje s personifiká-
ciou nešťastných atómov, ktoré sú uväznené v atómo-
vej bombe. Zatiaľ čo ostatné atómy svet vytvárajú, tieto 
sú určené na to, aby svet zničili. Atómy sa proti tejto 
svojej úlohe vzbúria a z bômb sa presťahujú do pivni-
ce, čím ničivé zbrane zmenia na úplne neškodné. Neži-
vé a „nemysliace“ atómy de facto zachránia zem, ktorú 
chce človek generál voviesť do vojny. 

Generál a jeho pomocníci vystupujú v príbehu ako 
pars pro toto skupiny ľudí, ktorí nemyslia na konzek-
vencie svojho konania, lebo ich egoisticky zaujíma len 
vlastná kariéra (generál sa obáva, že bez vojny karié-
ru neurobí), resp. zlo konajú pre peniaze (ak do výroby 
bômb vynaložili toľko peňazí, mali by ich použiť), prí-
padne sú zlí a priori, len tak, pre zábavu: „Rozpútam 
nejakú náááádherrrrnúúúú vojničku!“ (s. 16) 

Aby autor v texte zmiernil obraz predpokladanej 
kataklizmy, keď sa celý svet po výbuchu bômb zmení 
na čiernu dieru, vyvažuje tragickú situáciu komicko-

-absurdným obrazom generála, ktorý si bomby zhro-
mažďuje na pôjde, čím sa vytvára kontrast vysokého 
a nízkeho, tragického a komického. 

Ako som už naznačil, rozprávka sa končí šťast-
ne, prázdne bomby nevybuchnú a svet funguje ďalej, 
generála prepustia a stáva sa z neho nevrlý hotelový 
vrátnik. 

Okrem ústrednej myšlienky atómovej hrozby, resp. 
celosvetovej ničivej vojny, je v príbehu dôležitá otázka 
samotného zla v človeku. V texte sa objavuje úvaha, či 
je nám zlo dané alebo ho v nás vyvolávajú okolnosti 
a príležitosti: „Môže človek zostať dobrý, / ak má na 
dosah ruky toľké bomby?“ (s. 16)

 
Len porozumenie a spolupráca…
Druhý príbeh, Traja kozmonauti, je o tolerancii a vzá-
jomnom poznávaní sa. Po tom, ako ľudstvo poslalo 
do vesmíru prvé družice, raketu so psom i človekom, 
rozhodlo sa, že by bolo dobré pozrieť sa aj na vzdiale-
nú planétu Mars. Zo Zeme teda naraz vyštartovali tri 
rakety – americká, ruská a čínska. V kontexte desať-
ročného napätia medzi týmito krajinami sa ani koz-
monauti nemajú v láske: „Američan nemal rád Rusa 
/ a Rus nemal rád Američana / a Číňan ani jednému, 
ani druhému / vôbec nedôveroval.“ (s. 52) Vzájomná 
nedôvera a nenávisť vyplývala z odlišnosti, ktorú Eco 
metaforicky zobrazuje na symbole rozdielneho jazyka, 
keďže pozdrav každého z nich znel inak. 

Paradoxné je, že napriek tejto formálnej odlišnos-
ti boli všetci traja veľmi podobní – pri lete do vesmíru 
si rovnako pospevovali, a keď uprostred marťanskej 
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noci osameli, pocítili podobný smútok a opustenosť 
a v tme zavolali na svoje mamy: „Mommy, Mama, Ma-
ma“. Rovnaké pocity ich odrazu spojili a oni pochopili, 
že sa vlastne v ničom nelíšia: spoločne sa prestali báť, 
začali sa rozprávať a postupne sa lepšie spoznali. Tu sa 
objavuje prvé „posolstvo“ Ecovho textu – len vzájom-
né poznanie nás môže zblížiť. Autor však vo vytvára-
ní opozícií pokračuje, keď ľudskú posádku konfrontuje 
so zeleným šesťrukým Marťanom.

 K vzájomnému medzidruhovému nedorozume-
niu neprispieva len neobvyklý vzhľad (navzájom si 
pripadajú škaredí), ale aj zlyhávajúca komunikácia – 
kozmonauti Marťanovo Vrrrr vnímajú ako prejav ag-
resie a chcú ho zabiť. „Zoči-voči tomuto netvorovi / sa 
ich drobné rozdiely celkom strácali. / Čo je na tom, že 
každý hovorí iným jazykom? / Pochopili, že všetci traja 
sú ľudské bytosti.“ (s. 64) 

 Myšlienka zjednotenia a vzájomnej spolupráce sa 
na jednej strane ukazuje ako pozitívna, ak by však ne-
bola vybudovaná na chybných premisách. Kozmonau-
ti sa totiž nazdávajú, že Marťan je zlý (všetko škaredé 
musí byť zlé). Našťastie, včas zistia, že aj Marťan má 
podobné city ako oni (aj on má rád zvieratá, aj on je cit-
livý, má srdce a mozog), a tak sa aj tento príbeh končí 
šťastne. Pozemšťania a Marťania sa spriatelia a plánu-
jú vytvoriť medziplanetárnu kozmickú republiku. Na 
konci textu autor ešte raz a pomerne explicitne zdô-
razňuje hlavnú myšlienku príbehu: „… tak na Zemi, 
/ ako aj na iných planétach / má každý svoje vlastné 
chute / a všetko je len otázkou vzájomného porozu-
menia.“ (s. 74)

Otvorený koniec
Tretí príbeh, Gnómovia z planéty Gnú, je najepickej-
ší, ale z hľadiska symbolickosti a metaforickosti asi 
najjednoduchší. Mocný cisár sa rozhodne, že chce 
obsadiť nové územie, ktoré by mu mohlo patriť a kam 
by mohol priniesť civilizáciu. Na Zemi však už nie je 
jediného miesta, ktoré by bolo necivilizované, a tak 
vyšle do vesmíru kozmonauta, aby tam preňho objavil 
vhodnú planétu. 

Galaktický prieskumník po dlhom hľadaní koneč-
ne pristane na nádhernej zelenej planéte Gnú. Žijú na 
nej šťastní gnómovia. Kozmonaut okamžite prehlá-
si planétu za cisárov majetok, pretože on ju objavil, 
a hneď začne gnómom núkať pozemskú civilizáciu. 
V tejto časti príbehu možno nájsť paralelu s historickou 
situáciou kolonizovania tzv. necivilizovaných oblastí, 
ako aj výsmech z europocentrického vnímania seba 
ako stredu kultúry a civilizácie. V texte je postulovaná 
otázka, či a ako možno objaviť niečo, čo vlastne nebo-
lo neobjavené, resp. kto koho objavil: kozmonaut gnó-
mov alebo gnómovia kozmonauta? „No, nebudeme sa 
škriepiť / pre takú maličkosť, bola by škoda pokaziť si 
deň. / Radšej nám povedzte, čo je to… tá civilizácia, / 
ktorú nám chcete priniesť.“ (s. 88) 

Kozmonaut začne vychvaľovať všetky moder-
né vynálezy, dokonca ich gnómom cez ďalekohľad aj 
ukáže. No pri pohľade z vesmíru sa odrazu zdá, že to, 
čo ľudia považujú za civilizačný pokrok, ich vlastne 
brzdí – autá, ktoré ich mali prevážať, stoja v zápchach, 
nemocnice liečia ľudí, ktorí sú chorí zo znečistenia ži-
votného prostredia a zlého spôsobu života, ktorý im 
prináša civilizácia, moria sú vinou civilizácie špinavé, 
aj vzduch a lesy sa strácajú… 

Gnómovia takúto civilizáciu s vďakou odmietnu 
a, naopak, kozmonautovi ponúknu, že oni pomôžu 
Zemi a upracú ju. Nápad je to dobrý, lenže v cisárstve 
sa akosi nestretol s pochopením a pre administratív-
ne prekážky sa gnómovia na Zem nedostanú (nemajú 
pas, povolenie na pobyt, nezaplatili prisťahovaleckú 
daň…). Prvý minister, ktorý si tieto prekážky vymýšľa, 
vystupuje ako hyperbola nezmyselnej administratívy, 
ktorá bráni dobrej veci, no ako to v rozprávkach býva, 
zlo je na konci potrestané a minister doslova skončí 
na smetisku. 

Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch textov, 
ktoré sa končili uspokojivo, záver príbehu Gnómovia 
z planéty Gnú zostáva otvorený, pričom autor v záve-
re opäť postuluje dôležitú myšlienku – o našu Zem sa 
musíme postarať hlavne my sami: „Tu sa zatiaľ náš prí-
beh / končí a nemôžeme, žiaľ, / povedať, že odvtedy 
/ všetci žili šťastne, až kým nepomreli. / A ktovie, či 
niekedy dovolia, / aby k nám gnómovia z planéty Gnú 
prišli. / Lenže aj keby neprišli, / prečo si tu my sami 
nemôžeme urobiť / všetko, čo by nám tu spravili gnó-
movia z Gnú.“ (s. 110)

Ako som v úvode konštatoval, Ecove Tri príbehy 
prinášajú množstvo zaujímavých a aktuálnych pod-
netov (otázok, problémov), zaodetých do lyricko-me-
taforickej podoby. Možno detský čitateľ na prvýkrát 
neodhalí všetky nuansy textu, ale i tak kniha ponú-
ka deťom i dospelým veľmi zaujímavú a inšpiratívnu 
lektúru. 
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Peter Karpinský (1971)
Pracuje na Inštitúte 
slovakistiky a mediálnych 
štúdií FF PU v Prešove. 
Vedecky sa venuje vývinu 
a dejinám slovenského 
jazyka, dejinám a teórii 
komiksu a teórii detskej 
literatúry. Napísal knihy 
pre dospelých 
a v súčasnosti sa 
dominantne venuje 
tvorbe pre deti a mládež.
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Autori novej 
slovenskej  
prózy
V tridsiatom roku existencie 
vydavateľstva KK Bagala 
sa uskutočnil už 24. ročník 
súťaže Poviedka, ktorý, 
tak ako predchádzajúce, 
vyústil do vydania zborníka 
najlepších poviedok. 
✒ Gabriela Rakúsová 

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

Kniha Poviedka 2020 vyšla v edícii Nová slovenská 
próza. Porota (Mária Modrovich – predsedníčka, 
Ivana Gibová, Dominika Moravčíková, Radovan 

Potočár, Pavol Rankov a Peter Šulej) posudzovala 302 
súťažných textov 185 autoriek a 117 autorov, ktorých 
vek bol od 13 po 84 rokov a vekový priemer predsta-
voval číslo 27. Porota a vydavateľ udelili osem prémií 
a hlavnú cenu.

Timea Krekovič Beck (1993): Dve letá s Ištim
„Narodila som sa do osady. V celom dvore som bola 
jediné biele dieťa. Ja som ten dom milovala.“ (s. 11) 
Začína sa výpoveď fiktívnej hrdinky z rómskej osady. 
Jemné metafory kontrastujú s opisom špinavého, drs-
ného prostredia, autorka stvárňuje priam odvrátenú 
tvár normálneho života. Próza je vybudovaná na roz-
právaní a opise, deja nie je veľa, napriek tomu je text 
zaujímavý, príťažlivý istou úprimnosťou a detskými 
výmyslami, autorka nepriamo naznačuje, že detská 
úprimnosť nepozná rasové a iné rozdiely. 

Kompozičný princíp spočíva v  stvárnení pre-
mien malého mesta po roku 1989 z pozície už dospe-
lej epickej hrdinky, ktorá sa oblúkom vracia do detstva 
v osade. Do druhej časti prózy autorka vtesnala (hoci 
iba v náznakoch) veľa udalostí, čo text trocha pokazilo, 
mohla radšej udržať typológiu častí o detstve. Z textu 
prózy cítiť, že autorka má veľmi blízko k umelecké-
mu slovu ako redaktorka, publicistka a prekladateľ-
ka z maďarčiny.

Matúš Benkovič (1985): Vrbina
Próza má charakter poézie. Pre zaujímavosť: tento au-
tor získal dvakrát prémiu v súťaži Básne (KK Bagala). 
V texte Vrbina ide o pocitové vnímanie reality, dejom 
je vlastne iba cesta autom. Text (v ňom je aj takáto 
veta: „Deštrukcia v záujme estetiky.“ s. 37) je presýtený 

odbornými výrazmi a básnickými skratkami. Ide skôr 
o črtu než o poviedku. Autor by mal azda zostať pri 
písaní poézie.

Šimon Drgoňa (1992): Mohol by som 
byť taký ako vy
Je to výpoveď drogovo závislého, resp. bývalého uží-
vateľa drog. Oceniť treba charakter dobrého psycholo-
gického textu s použitím 1. osoby rozprávača. V próze 
je však veľa lexikálnych a štylistických chýb (aj zák-
ladných), čo pôsobí rušivo, ale vydavateľ v tiráži knihy 
uviedol, že „poviedka Mohol by som byť taký ako vy je 
bez korektúr na prianie autora“.

Peter Hoferica (1997): O nich
Porota udelila tejto próze hlavnú cenu. Peter Hoferi-
ca zvolil veľmi dobrú kompozíciu, v ktorej zaujíma-
vo nahrádza dialógy a používa 2. osobu jednotného 
čísla. V príbehu sa výborne prelínajú stavy triezvosti 
a opitosti („Zdá sa ti to, alebo si opitý?“ s. 62), nevie sa, 
kedy ide o sen a kedy o predstavy či halucinácie. Na-
písal akoby psychologickú „štúdiu“ o človeku, ktorý 
ťažko a rozpačito vníma nové situácie a nové prostre-
die. „Nemáš žiadne súkromie, všetci vedia o všetkom.“ 
(s. 66) Autor však menej zvládol záver prózy.

Karlos Kolbas (1981): Gazda
Autor súťažil v Poviedke štyrikrát, tri razy ako finalista. 
Má za sebou aj debutovú knihu poviedok Všetko alebo 
znič a členstvo v porote Poviedka. Jeho próza Gazda je 
pútavá, dobre sa číta, stvárnil v nej dedinu, jej obyvate-
ľov a ich moderný spôsob života. Zaujme kompozícia 
poviedky – z hlavnej línie príbehu odbočuje formou 
vnútorného monológu postavy rozprávača a vie sa do 
prúdu deja výborne vrátiť. Štýl je veľmi dobrý, funkč-
ne oživený drsným humorom. Ak však odhliadneme 
od súčasných reálií, ide o prózu akoby z čias realizmu.

Daša Krištofovičová (1988): Veľká kniha 
debilov
Próza pôsobí ako nepodarené rozprávanie (podľa píš 
ako myslíš!) alebo až ako gýč. Prekážajú v nej „módne“ 
výrazy a novodobé klišé i dnešný slang so zbytočnými 
vulgarizmami. Štylizácia má štruktúru východisko + 
jadro, čo je pre umeleckú prózu nevhodné. Text po-
zostáva z krátkych až miniatúrnych príbehov, ktoré 
sú ideovo lacné. Možno azda uvažovať, že autorke išlo 
o paródiu, ale v takom prípade bolo treba text poriad-
ne prepracovať. Takto ide o násilný experiment, ktorý 
nezodpovedá realite a nudí.

A. P. Zacharová (1998): Slovo na P, slovo na S
Od začiatku je v próze príjemné napätie, ktoré je priro-
dzené zásluhou dobrej kompozície. Autorke sa podari-
la výborná charakteristika a psychológia postáv, opisy, 
vykreslenie dvojakej tváre napohľad i podľa spôsobov 
slušného človeka, ktorý sa zúčastňuje na obchode 
a možno i podvode. „Všetko to bol obchod, po ktorom 
boli spokojné obe strany.“ (s. 101) Jedna z dvoch postáv 

– stará žena – hovorí málo, ale v západoslovenskom ná-
rečí. Autorka zaujímavou kompozíciou vytvorila obraz 
narušených vzťahov troch generácií, lebo sú citovo 
vzdialené a nestretávajú sa. Je to clivé, ale nie senti-
mentálne. Z prózy cítiť, že autorka je „školená“ (vplyv 
ruskej realistickej literatúry priznáva). Ideovo je próza 
výborná – „nový“, chamtivý svet víťazí, ale trápne, nad 
tým slušnejším, starým. Próza je vo väčšine častí až 
profesionálna.

Kol. autorov/autoriek: 
Poviedka 2020. Zborník 
najlepších poviedok 
24. ročníka literárnej 
súťaže
Levice: KK Bagala, 2020
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Štefan Ziegler (1947): 
Muchov popolník
Autor sa venuje viacerým kultúr-
nym aktivitám (výtvarná fotografia), 
píše poéziu, je členom združenia 
internetových autorov. Do súťaže 
Poviedka 2020 napísal dobrú prózu, 
zaujímavo skomponovanú, má svie-
ži štýl. Skutočný čas tejto prózy – to 
je niekoľko hodín; čas dejový (vo 
forme premýšľania) – to je niekoľko 
rokov. „Neveselé sú dni, v ktorých 
stratil význam kalendár.“ (s. 121) 
Napínavosť deja vyplýva z psychic-
kého stavu človeka, z jeho pred-
stáv o tom, čo bude a čo mohlo byť. 
Veľmi dobre sa tu prestupuje prí-
tomnosť s minulosťou a ako leitmo-
tív je prítomná túžba protagonistu 
byť spisovateľom. S tým sa prelínajú 
všetky osobné problémy – rodinné, 
partnerské. („Muchova zlosť má 
podobu ticha.“ s. 126) V próze sú iba 
dve postavy, medzi nimi je ticho 
a napätie, lebo vzájomne o svojich 
problémoch nevedia.

Svetlana Žuchová (1976): 
Dni matiek

„Ja mám tak rada takéto miesta, 
kde sú všetci šťastní,“ (s. 149) hovo-
rí protagonistka, ktorá sa trápi pre 
svoju dementnú mamu. „A túto 
mamu mám teraz na krku, pomys-
lí si Tamara, hoci som sa o túto po-
zíciu nikomu neprosila, nikto sa ma 
ani nepýtal.“ (s. 157) V próze sú vý-
borné dynamické opisy aj s istým 
očakávaným napätím, ktoré posú-
va dej. Dôležitým motívom v próze 
je neporiadok v byte matky a prí-
beh s obrazmi, ktorý dcéra rieši. 
Práve z jej strany je tu veľa krutosti. 
A tieto dejové komponenty vytvá-
rajú zvláštne napätie a zaujíma-
vú kompozíciu. Svetlana Žuchová 

– autorka štyroch prozaických kníh, 
prekladateľka z angličtiny a nem-
činy sa vyjadrila: „A teraz som si 
chcela vyskúšať, či okrem hodnote-
nia cudzích poviedok dokážem ešte 
napísať niečo, čo zaujme.“ A doká-
zala! 

Zvuková zhoda na konci mien Horák – Polák je náhoda, ale špecific-
ký racionálny, odborný súzvuk v dialógu (a výber názvu titulu) už 
rozhodne nie. Kniha Horák – Polák s podtitulom Hovory o divadle 
prináša zrkadlenie dvoch významných predstaviteľov slovenského 
divadelníctva. Vysokoškolský pedagóg, teoretik a priekopník 
slovenského alternatívneho divadla spovedá osobitého divadelníka, 
činoherného, operného, filmového režiséra a rovnako vysokoškol-
ského pedagóga Romana Poláka. 

Text knihy nadobúda polohu medzi odborným textom a jedineč-
nou autorskou skúsenosťou. Tomu zodpovedá aj kompozične. 
Titulu dominujú dve hlavné časti. Prvá ponúka esejistický analyticko- 

-synteticky ladený text Karola Horáka mapujúci biografiu Romana 
Poláka, jeho rodinné, kultúrno-spoločenské zázemie, ako aj osob-
nostné charakteristiky. Súčasne prináša genézu talentovaného 
režiséra a zároveň sa cielene sústreďuje na jej prvotnú fázu, pozna-
čenú poetikou amatérskeho divadla. 

Druhá, najrozsiahlejšia časť, predstavuje dialóg, v ktorom Karol 
Horák spovedá Romana Poláka, pričom vo veľkej miere necháva 
komunikačný priestor spovedanému. Kompozičné jadro dopĺňa 
Horákov úvod, záverečné slovo Romana Poláka a súpis jeho divadel-
ných réžií, ocenení, publikáciu uzatvárajú autori a zdroje fotografií.

Tvorbu Romana Poláka autor knihy sleduje od konca 70. rokov až 
do dnešných čias. Divadelníkov spojila pôda študentského divadla 
Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, konkrétne 
divadelné predstavenie, na ktoré sa Roman Polák ako mladý gymna-
zista prišiel pozrieť. Opätovne sa stretli ako porotca a autor 
a postupne nachádzajú k sebe profesionálnu, ale aj súkromnú cestu. 
Polák uviedol na profesionálne a amatérske scény doposiaľ sedem 
Horákových divadelných hier, čo vypovedá o osobnom vzťahu 
založenom na živom tvorivom dialógu. 

Karol Horák (Hľadanie divadelného jazyka) podáva precíznu 
„štúdiu“ divadelnej tvorby svojho dialogického partnera. Sústreďuje 
sa najmä na konjunkciu amatérskeho alternatívneho divadla 
prvotných Polákových réžií v profesionálnom divadle. Analyticky sa 
venuje predovšetkým obdobiu prvého režisérovho desaťročia po 
skončení VŠMU. Podrobne sleduje režisérske dozrievanie rozborom 
a interpretáciou divadelných hier, rekonštruuje Polákove metamor-
fózy pri koncipovaní vlastnej ideovo-umeleckej koncepcie. Opiera 
sa o dobové kritiky, odborné štúdie, prináša vlastné postuláty, 
pričom čitateľovi abstrahuje základné a osobité znaky Polákovej 
režijnej tvorby. Zároveň prostredníctvom svojho poznania a skúse-
nosti „oživuje“ jednotlivé divadelné predstavenia, zákulisie insce-
načného procesu a vnímanie divadelného výsledku.

V dialogickom texte (Rozhovory s Romanom Polákom) Horák 
ustupuje do pozadia. Plní úlohu sprievodcu, je tým, kto udáva smer 
dialógu, ale neuzurpuje si vlastnú plochu rozhovoru. Priamo, 
miestami až lakonicky kladie otázky spovedanému. Otázku predkla-
dá ako impulz, ktorý podnecuje k rozprávaniu. R. Polák je priamo-
čiary rozprávač, otvorený k sebe aj čitateľovi. Nepatetizuje, 
nesentimentalizuje, racionálne, ale nie bez subjektivity, uvoľnene, 
prirodzene konverzuje. Jeho spomienkové rozprávanie smeruje 
k pointe. 

Obaja dialogickí partneri hľadajú extrakt divadelnej tvorby, a tak 
rozhovor nekĺže k „zábavným príhodám z režírovania“. 

Karol Horák je výnimočne skúsený autor na to, aby zaostal 
za svojím vytýčeným cieľom. Maľuje portrét začínajúceho mladého 
autora, zaujatého alternatívnym, experimentálnym divadlom,  
ktorý sa prepracuje na jedného z čelných režisérov súčasného slo-
venského divadelníctva. Kontúry činorodej osobnosti Romana 
Poláka knihou Horák – Polák – Hovory o divadle dostali svoju reálnu 
a príťažlivú podobu. Trojuholník Horák – Polák – divadlo mimoriad-
ne funguje.
✒ Jana Kičura Sokolová

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

Karol Horák, Roman 
Polák: Horák – Polák 
Bratislava: Slovart, 2020 

Divadelné vrecko plné cukru
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planéte
Vydavateľstvo Literárna bašta 
prinieslo na trh ďalšiu 
publikáciu zaoberajúcu sa 
globálnymi fenoménmi ľudstva 
v 21. storočí. Tentoraz ide 
o preklad knihy významného 
nórskeho antropológa 
Thomasa Hyllanda Eriksena 
s názvom Doba horúca.

✒ Ivan Stodola

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

Thomas Hylland Eriksen: 
Doba horúca 
Preklad: Milan Zvada
Banská Bystrica: 
Literárna bašta, 2021

možno považovať za dôležitú súčasť autorského vkladu, 
sú vysvetlené v samostatnej kapitole.

Na to, aké sú dôležité, sú však vysvetľované po-
merne kostrbato; metaforami, príkladmi, odbočkami 
k iným autorom, niekedy viac, inokedy menej zrozu-
miteľne. Uveďme aspoň jeden príklad: „Aby sme tento 
pojem (flexibilitu, pozn. I. S.) pochopili správne, je po-
trebné najprv špecifikovať parametre, t. j. horné a dol-
né hraničné hodnoty, ako aj poukázať na význam širšej 
prepojenosti systému, ktorý túto flexibilitu ovplyvňuje 
a je ňou ovplyvňovaný.“ (s. 67) 

Ako v cennom doslove uvádza prekladateľ Milan 
Zvada, tieto koncepty predstavovali najväčšie prekla-
dateľské výzvy. Ich používanie a takisto Eriksenov spô-
sob popisu sociálnych javov sa pokúsime priblížiť na 
konkrétnom príklade.

Globálny turizmus
V kapitole, ktorá sa venuje rôznym formám mobility 
populácie, sa Eriksen podrobnejšie zaoberá turizmom; 
jeho akceleráciou, dôsledkami, ako aj progresívnym 
potenciálom. Pripomína, že zatiaľ čo v roku 1960 tu-
risti uskutočnili 25 miliónov ciest, v roku 2012 to už 
bola jedna miliarda. Turizmus v mnohých oblastiach 
presiahol bod, po ktorom miestne komunity žijú čoraz 
väčšmi zo služieb návštevníkom, stráca sa atmosféra, 
výrazne sa mení charakter lokality. 

V  Dubrovníku „miestni ľudia prirovnávajú svoj 
život k pocitu neplatených štatistov v skanzene, kto-
rý sa nikdy nezatvára. Benátky zas dlhodobo bojujú 
proti znečisťovaniu a hmotným škodám, ktoré spô-
sobuje moč a stopy turistov prichádzajúcich každý 
deň do mesta.“ (s. 137) Deti v Afrike alebo v Karibiku 
odpovedia na otázku, čím by chceli byť, keď vyrastú, 

„Turistom.“ 
Eriksen po popise vybraných lokálnych dôsled-

kov zasadzuje fenomén masového turizmu do širších 
súvislostí: „Mobilita globálnej strednej triedy, ako aj 
investície nadnárodných spoločností do turistickej 
infraštruktúry (od hotelov až po dovolenky s plnou 
penziou) sú od 80. rokov na vzostupe. Pribudli lacné 

I de o prvý preklad Eriksenovej monografie do slo-
venského jazyka (v origináli Overheating: An Anthro
pology of Accelerated Change), hoci v  češtine je 

k dispozícii viacero jeho ťažiskových prác, i keď zná-
mych skôr odbornej verejnosti. 

Prvou asociáciou pri názve Doba horúca je samo-
zrejme klimatická zmena. Tá je v knihe síce prítomná, 
jej tematický záber je však omnoho širší. Červenou 
niťou publikácie sú rôzne podoby súčasných zmien; 
ich rozmanitosť, rýchlosť a neovládateľnosť. Podoby 
zmien, ktoré sú od priemyselnej revolúcie také radi-
kálne, že možno hovoriť o antropocéne – geologickej 
dobe, počas ktorej ľudská činnosť zásadne ovplyvňuje 
a mení ekosystém celej planéty. 

Eriksen sa v jednotlivých kapitolách koncentru-
je na vybrané tematické okruhy, ktorými sú energia, 
mobilita, mestá, odpady a výmena informácií. Pri po-
pise jednotlivých javov je pre autora príznačná snaha 
o objasnenie lokálnej i globálnej úrovne: „Na to, aby 
bol náš pohľad na súčasný svet zrozumiteľný, treba sa 
dívať nielen z okna helikoptéry, ktorá krúži nad zemou, 
ale aj cez lupu. Potrebné detaily odhalíme práve vďaka 
nej. Makro a mikro, univerzálne a jednotlivé – oboje 
musíme vnímať ako dve strany tej istej mince.“ (s. 35) 
Deklarovaným cieľom publikácie je prispieť k inter-
disciplinárnym dejinám začiatku dvadsiateho prvého 
storočia so základom v etnografii, ktorý je zasadený do 
štatistického, historického a sociologického kontextu. 

Inventár konceptov
Súčasný globalizovaný svet podľa autora charakteri-
zujú prudko prebiehajúce zmeny, z ktorých vyplývajú 
napätia, konflikty, nestabilita či neistota. Dôsledky sa 
prejavujú rôzne, v závislosti od konkrétnych komunít, 
regiónov či sociálnych skupín. Pre lepšie porozume-
nie súčasnej akcelerovanej a „prehrievajúcej sa“ dobe 
prichádza Eriksen s analytickými a opisnými pojmami, 
ktoré považuje za užitočné a ktoré prestupujú celým 
textom. Patria medzi ne najmä „dvojitá väzba“, „flexibi-
lita“, „neriadené procesy“, „reprodukcia“, „antropocén“, 

„neoliberalizmus“ či „škálovanie“. Tieto pojmy, ktoré 

Protesty proti nekontrolovanému turizmu v Barcelone 
v časoch pred globálnou pandémiou covid-19
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letenky, ubudlo byrokratických úkonov, zisky sa 
mohli hromadiť. Turizmus je hlavným faktorom, 
ktorý privádza antropocén k svojmu vrcholu, a to 
cez všetky siete, spojenia, rozvojovú infraštruktúru 
či produkciu odpadov v obrovských rozmeroch.“ 
(s. 140) 

Následne vzťah medzi globálnym a lokálnym 
približuje svojimi analytickými pojmami: Maso-
vý turizmus, ktorého nárast umožnil dostatok 
fosílnych palív, je súčasťou dvojitej väzby rastu 
a udržateľnosti, čiže ich protirečivému vzťahu. Re
produkcia, čiže možnosť lokálnej komunity dlho-
dobo prežívať bez náhlych a výrazných zmien, sa 
znižuje, keďže miestni obyvatelia sú v dôsledku 
nárastu poskytovania služieb orientovaní jedno-
strannejšie; sú menej flexibilní. 

Zmena na geograficky vyššej úrovni škály, akou 
môže byť napríklad ekonomická kríza, môže znížiť 
počet turistov a zasiahne tak ekonomické fungo-
vanie konkrétnej lokality, ktorá sa nachádza na 
nižšej úrovni škály. Kontrast a protirečivosť mobi-
lity 21. storočia Eriksen následne ešte umocňuje 
reflexiou utečeneckej krízy. 

Globálny dialóg
Viaceré problémy súvisiace s životným prostredím, 
ekonomikou či identitou, na ktoré Eriksen upozor-
ňuje, boli v posledných rokoch pre ich pálčivosť, 
ako aj vlnu aktivizmu pomerne intenzívne artikulo-
vané vo verejnom priestore a dostávajú sa čím ďalej, 
tým väčšmi do povedomia spoločnosti. Popis však 
už nepostačuje, sú potrebné riešenia. 

Eriksen samozrejme odmieta dominujúcu ideo-
lógiu rastu (neoliberalizmus), závislosť od fosílnych 
palív a etnocentrizmus. Okrem toho sú však jeho 
odporúčania skôr všeobecné; nabáda na dialóg 
rešpektujúci globálnu i lokálnu úroveň, ktorý by 
bol založený na globálne integrovanej ekonomi-
ke, spoločných dlhodobých záujmoch v  riešení 
klimatických zmien, sociálnej nespravodlivosti či 
zbližovaní kultúr. 

Záver
Vydanie publikácie od významného nórskeho ved-
ca, pevne zakotveného v humanizme a univerzaliz-
me, ktorá sa venuje vybraným aspektom súčasnej 

„prehrievajúcej sa“ doby, treba jednoznačne privítať. 
Ak by aj čitateľ celkom neporozumel niektorým 
konceptom a pojmom, stále by mal k dispozícii ko-
láž zaujímavých informácií prepojených kľúčovým 
problémom protirečivého vzťahu ekonomického 
rastu a ekologickej udržateľnosti. 

Vďaka dôslednému uvádzaniu zdrojov môže 
kniha slúžiť ako odrazový mostík k ďalšiemu štú-
diu odbornej literatúry. Keďže pôvodné vydanie 
Doby horúcej vyšlo už v roku 2016, súčasná pande-
mická situácia a s ňou spojené zmeny v hlavnom 
texte nie sú zapracované. O to väčšmi treba oceniť 
predslov autora k slovenskému vydaniu, v ktorom 
kladie otázku, či vynútené schladenie prehriatej 
planéty v dôsledku pandémie môže spustiť hlbšiu 
systémovú zmenu. 

Farebný zápisník z Afriky
Hovorí sa, že kto raz išiel do Afriky, buď ju znenávidel, alebo 
si ju zamiloval. Danica Olexová bola ten druhý prípad. Hoci 
podobným spôsobom by možno vnímala kultúru a ľudí aj 
v Latinskej Amerike či Ázii, pretože bola otvorená citlivá 
duša. Ale na začiatku jej profesionálneho príbehu bola cesta 
do Južnej Afriky. Nebola spisovateľkou, ale manažérkou 
rozvojových projektov. Okrem iného päť rokov pracova-
la v Keni pre rakúske a slovenské mimovládne rozvojové 
organizácie. Tí, čo ju poznali, utrpeli pred dvoma rokmi 
šok, keď cestou do Nairobi na monitoring rozbehnutých 
rozvojových projektov tragicky zahynula pri leteckom ne-
šťastí v Etiópii.

Obdivuhodné zábery
Na ľudí, ktorí vo vedomí zanechajú silnú stopu, sa však ne-
zabúda. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok jej v marci 
tohto roka udelil zlatú plaketu in memoriam, priatelia z Na-
dácie Danice Olexovej – Baboon zostavili knihu jej fotografií 
a textov, v spolupráci s RTVS pripravujú film. Príbehy spod 
akácie, ktoré vydal Spolok sv. Vojtecha zhodou okolností 
v čase nedožitých 45. narodenín Danice Olexovej, nie sú 
celkom príbehmi. Ako píše v úvode editorka Martina Gro-
chálová, časť textov poslala autorka asi mesiac pred smrťou 
v troskách lietadla, ktoré sa zrútilo neďaleko Addis Abeby. 
Ďalšie texty a fotografie sa našli v jej počítači a korešpon-
dencii. Knižka je postavená predovšetkým na kvalitných 
fotografiách a výbornom grafickom spracovaní. S nápadom 
vydať takúto knihu prišiel už za autorkinho života grafický 
dizajnér Juraj Vontorčík zo štúdia vizuálnej komunikácie 
Pergamen v Trnave, ktorý obdivoval jej zábery.

Keď všetko pochopíte…
Nemala rada stereotypný obraz Afriky ako chudobného 
kontinentu. Jej snímky nie sú depresívnymi obrazmi, ktoré 
ukazujú zúbožených ľudí a pokúšajú sa vyvolať aspoň chvíľ-
kový súcit. Sú plné farieb, svetla a usmiatych ľudí. Akoby 
autorka chcela zachytiť ich vnútornú energiu či odhodlanie 
nevzdať sa. Napríklad, u fyzicky postihnutého vysmiateho 
chlapca Solomona na provizórnom vozíčku z rozvojového 
projektu v Ugande, ktorý sa pre spolužiakov stal hviezdou. 
Fotografia staršieho bezzubého etiópskeho pastiera, kto-
rého slovám autorka porozumela bez toho, aby poznala 
miestny jazyk, tiež zaujme na prvý pohľad. „Je to jeden 
z momentov, keď pochopíte aj to, čomu nerozumiete,“ napí-
sala o letmom, ale nezabudnuteľnom stretnutí s usmiatym 
šedivým mužom neurčitého veku.

Oči srdca
Ako napísal Antoine de Saint-Exupéry – dobre vidíme iba 
srdcom. Danica Olexová sa snažila vidieť, počúvať, vnímať 
radosti a starosti iných a pomáhať bez toho, aby vnucovala 
svoj pohľad na svet, kultúru či náboženstvo. Naznačuje 
problémy, ktoré sa týkajú postavenia žien, chýbajúceho 
vzdelania, riešenia dilem typu ochrana životného pro-
stredia verzus snaha o prežitie za cenu výrubu stromov 
a spásania trávy dobytkom. Rozličnosť kultúr však brala 
predovšetkým ako vzájomné učenie sa. Obohatenie pre 
obe strany. Odráža sa to aj v jej textoch, ktoré sú postrehmi, 
krátkymi zamysleniami, snahou o priblíženie toho, kam 
smerujú financie na rozvojovú spoluprácu. Aj preto táto 
knižka zaujme najmä ľudí, ktorí majú k nej vzťah. A tých, 
ktorí majú radi farebnú Afriku.
✒ Daniela Balážová

Danica Olexová: 
Príbehy spod akácie
Trnava: Spolok sv. 
Vojtecha, 2021
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Daniela Balážová 
(1973)
Redaktorka Knižnej 
revue. Vyštudovala 
žurnalistiku na FiF UK 
v Bratislave. Roky sa 
venovala zahraničnej 
politike aj téme 
ľudských práv, 
istý čas pracovala 
pre mimovládne 
organizácie, ktoré 
poskytujú rozvojovú 
pomoc v Afrike.
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Ako mentolový 
krém 
Báseň môže byť tralala. 
Báseň vlastne je tralala!  
Ale nie každé tralala 
je básňou. Odpoveď na 
otázku „co je to poezie“ sa 
nachádza na stránkach  
aj tej najnovšej zbierky 
Ivana Wernischa – Almara.
✒ Veronika ŠikulováVeronika Šikulová 

Debutovala knihou 
Odtiene (1997). 
Je autorkou próz Z obloka 
(1999), Mesačná dúha 
(2003), To mlieko má 
horúčku (2006), Domček 
jedným ťahom (2009), 
Miesta v sieti (2011), Diera 
do svetra (2012), esejí 
Freska v dome (2014), 
novely Medzerový plod 
(2014), za ktorú získala 
Cenu Anasoft litera, kníh 
Moyzesovo kvarteto 40 
(2015), Petrichor (2016) 
a „nerománu“ Tremolo 
ostinato (2020), ktorý je 
v aktuálnej desiatke Ceny 
Anasoft litera.

Ivan Wernisch: Almara
Brno: Druhé město, 2021

Keď prišiel Ivan Wernisch do Modry, pozvali sme ho 
na pohár vína: „Tady jsem se u Jože Mihalkoviče 
v kuchyni pral se Skácelem,“ povedal, „házeli sme 

po sobě židle.“ „Kvôli čomu?“ spýtala som sa. „Kvůli poe
zii,“ rozosmiali sme sa.

Po poriadku: český básnik, prekladateľ, novinár 
Ivan Wernisch (1942) sa od pamätného stretnutia 
s Jozefom Mihalkovičom stal nositeľom Ceny Jaro-
slava Seiferta (1992), Štátnej ceny za literatúru (2012), 
Magnesie Litery (2013), Ceny Franza Kafku (2018). Naj-
novšou zbierkou, ktorá mu vyšla, je zbierka Almara. 

Medzi Wernischovým debutom Kam letí nebe a Al
marou uplynulo šesťdesiat rokov. Zimohrádek, ktorým 
ho tlačia jeho čitatelia ku stene na každej besede, vy-
šiel až v roku 1965 (v tom istom roku vyšli Mihalkovi-
čovi Zimoviská): „Tehdy jsem jen lyrizoval, zamlžoval, 
mátožil,“ hovorí dnes. 

O básni píše: „Chápejme ji nyní jako literární dílo – 
báseň je forma zhuštěného slovního vyjádření. Vzniká 
z vnitřní nutnosti, přichází z neznámých hlubin lidské 
duše (…). Báseň je něco, co se nedá pochopit jen tak, 
pouhým rozumem. A sám rozum by také nestačil k je-
jímu vytvoření.“ O básni vraví na rôznych miestach 
všeličo. Najväčšmi sa mi páči, keď povie, že básnik je 
iba médium, čo zapisuje. 

Mám napísať o Wernischovej tvorbe, ale o poézii 
neviem uvažovať tak, aby sa mi do melódie nezamiešal 
život, aby sa nesplietli do jediného nápevu.

Wernischa mám rada, lebo vždy pri čítaní cítim 
jeho radosť z písania. Akoby nehovoril, len čosi uka-
zoval. Viac vecí odrazu a zavše sa to nedá odsledovať. 
Každé čítanie pripúšťa niekoľko výkladov. Poďme do 
Almary, na prebale je autorova koláž, vôbec nie Ztichlá 
klika, lebo hneď prvá báseň vás rozveselí a zahreje: 

Ptal jsem se mladé dívky, / co je poezie / To nevím, 
řekla, / já jsem tady nová / I zeptal jsem se staré děvky / 
a děvka se jen zasmála: / To by chtěl každej, tralala
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Potešila ma tá odvolávka na Holanovu báseň: 
Ptala se tě mladá dívka: Co je poézie? / Chtěl jsi jí říci: 

Také to, že jsi, ach ano, že jsi / a že ve strachu a úžasu, 
které jsou svědectvím zázraku, / bolestně žárlím na pl
nost tvé krásy, / a že tě nesmím líbat a že s tebou nesmím 
spát, / a že nic nemám, a že ten, kdo nemá, co by daroval, 
/ musí zpívat… / Ale neřekl jsi jí to, mlčel jsi / a ona ten 
zpěv neslyšela…

Postupujte do Almary!
Holana, ale iného, cituje hneď v predohre svojej zbier-
ky. Tá má tri časti – Hrací skříň, Zeleně bliká Hilversum 
a Modli se do sta. 

Myslí si Wernisch, že dievčina, ktorej sa pýta na 
poéziu, je tá istá, ktorej sa pýtal Holan? Alebo stretol 
inú, „svoju“ dievčinu? Alebo si hádam myslí, že každé 
mladé dievča pozná odpoveď? Možno sa odvoláva na 
Holana, lebo si myslí to isté, čo si myslel Holan? Ale to 
by tam nesmela byť tá stará kurva. Je tou starou kur-
vou poézia? Zostarla? Dnes slúži kdekomu? Myslí si 
hádam nekorektný Wernisch, že zo všetkých mladých 
dievčat sa stanú kurvy? Vidí v každej mladej dievčine 
kurvu alebo ju vidí iba v poézii? 

Verš „A  děvka se jen zasmála“ naznačuje, že od-
poveď je jasná, jasné je, že ju nepoznáme, jasné je, že 
v duchu cherchez la femme sa z času na čas niekto 
opýta, mladej aj starej, dievčiny aj kurvy, dívka a děvka 
majú k sebe, a nielen v českom jazyku, bližšie, ako by 
sa mohlo zdať, aj keď ideme po definíciu poézie, mož-
no je dôležité, najdôležitejšie to tralala na konci. Báseň 
môže byť tralala. Báseň vlastne je tralala! Ale nie každé 
tralala je básňou. Odpoveď na otázku „co je to poezie“ 
sa nachádza na druhej strane. Postupujte do Almary! 

Ptal jsem se okapové roury, / už nevím proč a nač, / 
vzpomínám si, že z kapsy / vypadl mi uzenáč / Bouchali 
v domě dveře / ve světlíku jsem stál, / třásl se urvaný hadr 
/ a někdo splachoval / a někdo splachoval. 

Žeby bolo jedno, koho sa pýtate? Je dôležitá len 
forma? Telo básne? Kladie básnik nebodaj odkvapo-
vú rúru, mladé dievča a starú kurvu na jednu úroveň? 
V básni – ako v živote – je možné všetko. Odkvapová 
rúra odpovie to isté, čo obe baby. Holanovi aj Wer-
nischovi, pričom Holan stretol iba jednu. 

Často je jedno, na čo sa pýtate, často je jedno koho. 
No nasleduje verš so spomienkou na údenáča. Kurnik, 
ešte aj údenáč nám bude v tej Almare zasmrádať! Ešte 
že je tu prievan. Dokonca taký, že tu búchajú dvere 
a veje akási handra vo vetre a niekto sa z toho tuším 
posral, lebo splachuje a splachuje. Vynikajúca báseň. 
To presne je totiž poézia! „Když si ze sebe dělám legra-
ci, když o sobě mluvím jako o poetovi a o svém psaní 
jako o básnění, je ještě tu a tam někdo ochoten mne 
vyslechnout. Jinak ne. Musím šaškovat.“

Verklík sa obracia a  Mistr vyšel z domu. „Kouká, 
a nic,“ píše sa v básni, no čitateľ vpustený do Almary 
spolu s ním „kouká na měsíc“, tiež vyšiel z domu, ale 
zo svojho a tu stretne na ulici básnika, hoci sú spolu 
v Almare, no a nie že nič, niečo! Všetko! Zrazu čitateľ 
vie, čo to znamená, že „Takhle stát vydržel by snad na
pořád.“ Niektoré veci netreba interpretovať. Stačí čítať 
a báseň vás postaví na nohy! Na čitateľa netreba brať 
ohľady, inak sa stávate kurvou z prvej básne. 

Veľmi český kapelník
Všeličo sa v Almare udeje, všetko ozaj literárne, no pri-
tom namočené do života, ako keď v jednej starej básni 
vystupujú dva rovnaké štvorce, ale jeden je abstrakt-
ný a druhý nakreslený prstom do piesku, takže nie sú 

rovnaké, radšej máme ten nakreslený, napísaný svet 
Ivana Wernischa, z ktorého vieme, ako žije, ale to nie 
je dôležité, čo číta, to nám sem-tam celkom diskrét-
ne naznačuje básňou, nachádzame všelijaké preklady 
a náklady a prekrady, vklady, klady, prelady, aj lady, 
aj lady ako lejdy, aj rady, aj radosti, „ve dveřích (zavše) 
bota botu jebe z nudy“, akási starena sa tam prechádza 
po ulici a nesie nádherný horiaci uhlík, taký horúci, že 
básnikovi Wernischovi nestačí čeština, po rusky pri-
kladá do svojej piecky, v ktorej sa v popole váľajú nao-
zajstné svietiace drahokamy, niektoré krátke prózičky 
sú pózičky či pozície, zavše vás ohúri priam akýsi vý-
chodný minimalizmus, celá zbierka je kolážou, maj-
strovským kúskom, ktorý dotvára patchworkovú deku, 
ktorá začala vznikať niekedy na začiatku 60. rokov, je 
jedným z jej ornamentov, „Kolečka, koukni, kolečka, 
kroužky, tady, tady a tady kroužky, koukni, politura 
nadobro zničená.“ Jasné, že niektoré z odstupu času 
majú patinu, konotácie pripúšťajú viac významov, ako 
je naznačené v básni, v druhej časti Zeleně bliká Hil-
versum, po slovensky „V mezaníne idiot trtká krajčír
sku pannu/ (…) z okna na prízemí zíza domovník/ a zíva/ 
Z kaluže svieti slnko.“ Aký pochopiteľný a zrozumiteľný 
je prechod Ivana Wernischa do slovenčiny, ktorý hoci 
je prechodom, je takmer neviditeľný, niekedy to skrát-
ka potrebujete povedať po slovensky, po rusky alebo po 
nemecky, niekedy mu stačí tralala, „Bist du vom Pferd 
gefallen?“, a pritom „zde na pažitu“ stojí veľmi, veľmi 
český kapelník. 

A ľudia chodia okolo, ľudia tu postoja a idú, nie-
ktorí vojdú do básne ako do Almary, názov napokon 
nie je dôležitý, no keď sa z takejto space-promenády 
vrátia, autor predsa mylne považovaný za ženu upra-
tovačku na hvezdárni!, ich život či pohľad naň sa môže 
nadobro zmeniť alebo aj nezmeniť, pričom oboje je 
výhra. Napokon, ako básnik „praví“ v tretej časti zbier-
ky, majster dokáže zachytiť jediným slovom. V tomto 
prípade je to hovno, no v iných básňach a prípadoch 
majster používa slušnejšie, no často prekvapivo všed-
né, akoby zo života, výrazivo. „Je to jako vtip, ale jen 
jako…“ 

Je to ako travesty šou, ale iba ako. Z almary vždy 
vyjde básnik, len vždy je ktosi iný… Mení jazyky, nie-
kedy hovorí čínsky, inokedy nemecky a potom po slo-
vensky, raz je Ruppertom, inokedy Isabel, odkvapovou 
rúrou, raz sa pýta, čo je to poézia, inokedy je on sám 
odpoveďou na otázku, ešte dobre, že svet je plný slov 
a nenakreslených štvorcov. 

Pri jednom z autorských čítaní Ivan Wernisch čítal 
dve básne, ktoré sa končili veršom „připadám si jak 
debil“. Žartom vtedy povedal, že tak by sa mohla kon-
čiť každá jeho báseň. Mohla aj nemusela. S dobrou ná-
ladou som z Almary vyliezla a pripadám si ako debil! 
Bolo to osviežujúce ako mentolový krém proti na-
chladnutiu a chrípke. 

Ptal jsem se 
  mladé dívky,  
co je poezie  
 
To nevím, řekla,  
já jsem tady  
 nová  
 
I zeptal jsem se 
  staré děvky  
a děvka se jen 
  zasmála : 
To by chtěl 
 každej, tralala 
 
Ivan Wernisch  
(zo zbierky Almara)
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Tri tajomstvá 
Prašiny
Viete, kto to bol Hanuš Nápravník? 
Celosvetovo známy vynálezca 
a fyzik z tajomnej pražskej štvrti 
Prašina, kde nefunguje elektrina 
a uličky sa zapletajú jedna do 
druhej. Oplatí sa do tohto bludiska 
vyraziť?

✒ Juraj Búry

Juraj Búry (1991)
Vyštudoval estetiku na 
UKF v Nitre. Odborne 
sa zaujíma o živú kultúru, 
popkultúru a fantasy 
žánre. Osobne je 
zainteresovaný v dianí 
slovenskej fantastickej 
komunity.

P rašinu darmo budete hľadať na mape. Ide o fiktív-
nu štvrť, ktorej vdýchol život spisovateľ Vojtěch 
Matocha a  ilustrátor Karel Osoha. Možno ste 

o  nej už počuli, prvý diel pred pár rokmi spôsobil 
menší rozruch. Hlavne u starších čitateľov, ktorým 
meno Jaroslav Foglar nie je neznáme.

Foglarovka 21. storočia
Prašina je moderná variácia na stínadliansku trilógiu, 
ktorej najznámejším dielom je Záhada hlavolamu. Stí-
nadla nahradila Prašina, Vontov Krchlebčania, Jana 
Tleskača Hanuš Nápravník a Rýchle šípy dvojica Jirko 
a jeho kamarátka En. Foglarova receptúra a poetika je 
však pod moderným nánosom zachovaná.

Čo sa však zmenilo okrem mien a času vzniku? 
Nemáme tu žiaden hlavolam, ale zato dostaneme po-
riadnu dávku vynálezov. Prašina je pomerne akčnejšia, 
svojich hrdinov nešetrí, neváha zájsť aj do vôd hororu. 
Okrem toho výrazne čerpá zo steampunkovej poetiky, 
ale celé je to konštruované ako thriller. Dej má rýchly 
a akčný spád.

Okrem toho sa to aktualizovalo i tematicky. Tam, 
kde by dnes už notoricky známe Rýchle šípy niesli záťaž 
doby vzniku (40. roky), Prašina sa približuje mladším 
čitateľom prostredníctvom jazyka, tempa, ale aj tém, 
v čom dominuje konflikt technologického sveta s ro-
mantizovanou minulosťou. Táto téma je organicky in-
tegrovaná do príbehu bez toho, aby poučovala. Lebo to 
by mladších čitateľov naozaj odradilo. Prašina je totiž 
určená mládeži od 13 rokov.

Devil Ex Machina
Príbeh sa začína v momente, keď mladý Jirko ide po-
zrieť svojho dedka na Prašinu. Pritom sa nechtiac 
zapletie do vraždy. Správne, vraždy! Matocha svoje po-
stavy (ani čitateľov) nešetrí. Vraždy, zranenia, podrazy 
a traumy sú na bežnom poriadku. V druhom diele siah-
ne aj po hororových motívoch a scénach, ku ktorým ši-
kovne primieša aj frankensteinovský motív.

Prvý diel je v podstate klasické foglarovské rýchle 
dobrodružstvo s pridaným násilím. Postavy sú ploché, 

Vojtěch Matocha: Prašina
Ilustrácie: Karel Osoha
Preklad: Marta Blašková 
Maňáková
Bratislava: Artforum, 2019D

ob
ro

dr
už

n
á 

li
te

ra
tú

ra
 p

re
 d

et
i

Vojtěch Matocha: 
Prašina 2. Čierny merkurit
Ilustrácie: Karel Osoha
Preklad: Marta Blašková 
Maňáková
Bratislava: Artforum, 2019

Vojtěch Matocha: 
Prašina 3. Biela komnata
Ilustrácie: Karel Osoha
Preklad: Marta Maňáková
Bratislava: Artforum, 2021

ale do takéhoto príbehu vhodné. Dej rýchlo napreduje, 
neprekvapí. Samotný štýl písania už trochu otravuje. 
Často sa opakujú frázy o tom, ako niekto odniekiaľ 
padá alebo si niečo narazil. Po istom čase to začne 
nudiť, a hoci Jirko deklaruje, ako ho všetko bolí, do-
mnievate sa, že je z gumy.

Navyše, hrdinovia majú až neuveriteľnú smolu. 
Všetko, čo sa môže pokaziť, sa pokazí. Hlavne, keď ich 
Matocha zaženie do neriešiteľnej situácie. Napríklad: 
Jirko a En sú uväznení v pivnici, nemajú sa odtiaľ ako 
dostať. Buď ich tam nájde ich protivník, alebo sa pre-
borí stena a ocitnú sa v ešte väčšej šlamastike. Deus Ex 
Machina? Skôr Devil Ex Machina! Ale to malé víťazstvo 
na konci je o to sladšie.

Hlbšie do Prašiny
V druhom diele – Čierny merkurit – je to presne naopak. 
Jirko a En majú ohromné šťastie, že sú vždy v správ-
nej chvíli na správnom mieste. Ako keby si to autor 
po prvej časti kompenzoval. Dej je o niečo pomalší, 
a tak charaktery dostávajú priestor rásť a rozvíjať sa. 
Hlavne En. Jirko v podstate až do konca trilógie os-
tane takým bežným Janom – nie je ani odvážny, ani 
zvlášť bystrý, ani veľký bojovník. O to lepšie pôsobia 
momenty, keď sa naozaj pochlapí. No vývoj mu vydrží 
len na pár kapitol. Aj Prašina začína dýchať. Odhaľuje 
viacej obyvateľov, ich osudy a túžby, buduje sa konflikt 
s bežnými Pražákmi. Už pôsobí realistickejšie, nie ako 
kulisa pre detské dobrodružstvá, ale ako reálne, temné 
a nebezpečné miesto. 

Tretia časť – Biela komnata – v tomto trende po-
kračuje. Rozvíja ženské postavy a Prašinu stavia do 
iného svetla (doslova). Vonkajšie konflikty ustupujú 
do úzadia vnútorným konfliktom postáv, pričom ten-
toraz Jirka a En stoja proti sebe. Príjemné osvieženie. 
Tento diel Prašinu nateraz aj uzatvára. Stále by sa dalo 
pokračovať, ale momentálne tomu chýba téma, preto-
že to podstatné sa vyriešilo.

Pýta si to komiks, aj film, aj hru
Práve to nadchlo pamätníkov Foglara – moderné detské 
dobrodružstvo, ktoré vyhnalo hrdinov preč od mobi-
lov a počítačov. No interpretovať to ako glorifikáciu 

„reálnych zážitkov“ a zbytočnej pretechnizovanosti 
modernej doby by bolo povrchné. Prašina nie je ani 
za ústup techniky. Práve naopak – svet, v ktorom doba 
zastala, je nepriateľský, surový a divý. Moderný svet 
má svoje nevýhody. Aj priamo v románoch – deti sa 
rodičom odcudzili, Jirko sa priveľmi spolieha na mobil 
a moderná Praha je hlučným a zmätočným miestom. 
No Prašina, štvrť bez elektriny, tečúcej vody a svetla je 
ešte horšia. V temnote sa ľahšie ukryje a formuje zlo.

Prvý diel je priemerný, zvyšné dva sú skvelé. Kazia 
to síce opakujúce sa slovné spojenia a opisy, nezaují-
mavé akčné scény, ale zvyšok, hlavne atmosféra a ta-
jomnosť nedostatky vyvažuje. Ilustrácie Karla Osohu 
skvele dokresľujú príbeh. Až by si človek prial, aby to 
nebola kniha, ale komiks. Možno by to tak Prašine 
väčšmi sedelo.

A presne to je ono – Prašina nie je dokonalá. Na-
priek tomu, že je to kópia Foglarových kníh, cítiť z nej 
istú osobitnosť a potenciál. Nestačili mi tri knihy, chcel 
by som sa do Prašiny vrátiť. Aj v inom médiu – vo filme, 
v seriáli, hre, komikse. Stále ukrýva dosť tajomstiev na 
to, aby nadchla deti každého veku. Dúfam preto, že sa 
z nej stane rovnaký kult ako zo Záhady hlavolamu. Len 
pozor na pády z veľkých výšok. 
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Slaná láska
N áhodné zakotvenie dvoch lodí vedľa seba v jed-

nom prístave stojí na začiatku príbehu o láske 
medzi Tinou a Antoniom. I keď lode, na ktorých 

pracujú – ona upratuje kajuty, on je kuchár – už zo spo-
ločného prístavu dávno odplávali, veď „preplavujú ľudí 
za slnkom okolo celej Zeme“, ich vzťah sa rozvíja aj 
napriek odlúče niu, a to vďaka ľúbostným listom, ktoré 
si vymieňajú. Listy sú pre oboch príjemným vytrhnu-
tím z každodennej rutiny, oslobodením od umývania 
okien, ustielania postelí, šúpania mrkvy, krájania cu-
kety či pečenia rýb. Keď Antonio dostane do rúk list 
od Tiny, „najskôr sa ho dotýka, ovoniava ho, pokúša sa 
uhádnuť, akými morami a akými krajinami prešiel. (…) 
Keď Tina dostane list od Antonia, okamžite ho otvorí, 
lebo sa ho už nevie dočkať.“ A je to práve Tinina ne-
dočkavosť spojená s túžbou byť milovanému človeku 
nablízku, čo podnieti Antonia k odvážnemu a roman-
tickému činu, ktorý ich má priviesť do spoločného 
prístavu opäť, tentoraz však na spoločnej lodi: „Keď 
Antonio dostal Tinin list, prečítal si ho a zamyslel sa. 
Šiel pohľadať hárok papiera. Velikánsky hárok. Naozaj 
obrovský. Ale naozaj, naozaj obrovský.“

Príbeh lásky dvoch mladých ľudí voňajúci morom 
a  diaľkou vyšiel z  pera švajčiarskej autorky Sylvie 
Neeman, ktorá síce debutovala románom pre dospe-
lých, preloženým do viacerých jazykov, Rien n'est arrivé 
(Denoel, 2001), no potom sa špecializovala výhradne 
na literatúru pre deti a mládež. Obrázková kniha More 
je guľaté ponúka pregnantne a jednoducho napísaný 
text spájajúci reálne s nereálnym, aby tak sprístupnil 
detskému čitateľovi pohľad na radosti, ťažkosti, no 
najmä túžby, s ktorými býva spojený ľúbostný vzťah 
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Sylvie Neeman: More je 
guľaté
Ilustrácie: Albertine 
Preklad: Lucia Duero
Bratislava: BRAK, 2020

Mária Dovičák (1988)
Doktorandka didaktiky 
cudzích jazykov 
a literatúr na Ústave 
filologických štúdií 
PdF UK v Bratislave. 
Zaoberá sa nemecky 
písanou literatúrou 
pre deti a mládež.

na diaľku. „Jednej noci Tinina loď preplávala tesne 
vedľa Antoniovej, stretli sa, no ani jeden z nich o tom 
nevedel. Nasledujúci deň Tina napísala Antoniovi, že 
už to viac nevydrží, že ho chce vidieť a byť mu navždy 
nablízku.“ 

Autorkou ilustrácií je aktuálna nositeľka Ceny Hansa 
Christiana Andersena za ilustráciu Albertine, ktorá 
tvorí a  žije v  Ženeve, a  tak sa podobne ako Sylvie 
Neeman radí k francúzsky hovoriacim švajčiarskym 
autorom. To sa odzrkadľuje aj na jej ilustráciách, pre 
ktoré je charakteristická redukcia a prázdny priestor, 
čo je vo všeobecnosti príznačnou črtou práve pre fran-
kofónnu produkciu obrázkových kníh. V tomto duchu 
sa nesú aj kresby k príbehu Tiny a Antonia – keď sú 
na ilustrácii prírodné scenérie, zaberajú takmer celú 
stranu, respektíve dvojstranu, ľudské postavy pôsobia 
miniatúrne, čo podčiarkuje samotu hlavných postáv 
a ich stratenosť vo veľkom svete. Skromné, takmer bez 
využitia tieňovania vyhotovené ilustrácie sprevádzajú 
text nielen symetricky, ale aj komplementárne. Zo sa-
motného textu by napríklad nemusel detský čitateľ 
pochopiť, ako sa s pomocou obrovského hárku papiera 
vlastne Antonio dostal k Tine, intermodálne spojenie 
textu s ilustráciou ho však nenechá na pochybách.

More je guľaté predstavuje debut autorského dua 
Neeman a Albertine, no od roku 2015, keď sa obrázková 
kniha dostala na švajčiarsky knižný trh, stihli autorky 
svoju spoluprácu rozšíriť o ďalšie dva tituly pre deti. 
Vďaka prekladu Lucie Duero sa nielen toto autorské 
zloženie, ale i samotné autorky premiérovo dostávajú 
k slovenskému čitateľovi, ktorý má možnosť ponoriť sa 
v ich knihe do poetického ďalekého sveta a urobiť si aj 
vlastný názor na to, či more naozaj guľaté je alebo nie je.
✒ Mária Dovičák
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Stavačom kulís 
neveríme
Medzi „osmičkou“ 
odvážnych Rusov a Rusiek, 
ktorí v auguste 1968 
reagovali na okupáciu 
Československa vojskami 
Varšavskej zmluvy,  
bola aj poetka, novinárka 
a disidentka Natalia 
Gorbanevská. 
✒ Ján Púček
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V roku 2010 vytvoril Daniel Fischer sériu objektov 
nazvanú Vynáranie (8 statočných). Išlo o portréty 
mužov a žien, ktorí v auguste 1968 reagovali na 

okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy 
a svoj odpor voči agresii dali najavo verejne – 25. augus-
ta na Červenom námestí v Moskve. Portréty ôsmich 
statočných vytvoril technikou cylindrickej anamor-
fózy. To znamená, že samotné obrazy sú prakticky 
nečitateľné a skutočné tváre demonštrantov a demon-
štrantiek sa dajú vidieť, paradoxne, len s pomocou kri-
vého (cylindrického) zrkadla. Táto metafora má v čase 
storakého prekrúcania a desivého fenoménu deep fake 
azda ešte hlbší význam ako pred desiatimi rokmi.

Kronika aktuálnych udalostí
V roku 2021 vyšli Natalii Gorbanevskej básne po prvý 
raz knižne aj v slovenčine – vďaka prekladateľovi Jánovi 
Štrasserovi a mladučkému vydavateľstvu august au-
gust. Útly zväzok s názvom Svet, ktorý sme nestratili je 
najmä výberom z básní, takmer tretinu knihy však tvorí 
Štrasserov biografický doslov, a tak sa z knižky poézie 
stáva sčasti cenný dokument, v ktorom sa dozvedáme 
aj o Gorbanevskej vzácnych priateľstvách s legendár-
nou ruskou poetkou Annou Achmatovovou či Josipom 
Brodským.

V texte s názvom Príbeh pracuje prekladateľ Ján 
Štrasser najmä s  dokumentárnou knihou Ľudmily 
Ulickej Poetka. Kniha o pamäti. Natalia Gorbanevská. 
Svet ruských disidentov nie je Ulickej cudzí, spomeň-
me aspoň jej v slovenčine vydané romány Zelený stan 
či Jakubov rebrík, kde táto vrstva spoločnosti (a či kul-
túry?) zohráva podstatnú úlohu. Navyše, Natalia Gor-
banevská bola jej blízka priateľka.

Natalia Gorbanevská (1936 – 2013) v Prahe v roku 2012

Natalia Gorbanevská: 
Svet, ktorý sme nestratili. 
Výber z básní
Preklad: Ján Štrasser 
Bratislava: august august, 
2021
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Ján Púček (1987)
Spisovateľ a publicista. 
Autor prozaických kníh 
Kameň v kameni (2012), 
Okná do polí (2013), 
Uchom ihly (2015) a Med 
pamäti (2018). Textami 
o knihách a fejtónmi 
prispieva do Denníka N. 
Pracuje ako redaktor 
vydavateľstva Absynt, 
na Filmovej a televíznej 
fakulte VŠMU vedie 
semináre o slovenskej 
literatúre. Žije 
pod Malými Karpatmi.
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Gorbanevská mala problémy s mocou už počas vy-
sokej školy. A mohli za to práve jej básne, ktoré v roku 
1953 uverejnila na školskej nástenke. Hoci po rôznych 
peripetiách napokon o jedenásť rokov štúdium šťast-
ne ukončila, prvý „vyhadzov“ – ak aj nebol určujú-
ci –, istotne predznamenal jej ďalší osud. Aktívne sa 
totiž zapojila do disidentského hnutia a spolupracova-
la aj s viacerými samizdatovými periodikami. V roku 
1968 začala vydávať samizdatový časopis Kronika ak
tuálnych udalostí. Šlo o informačný bulletin venova-
ný obrane ľudských práv, kde zverejňovala informácie 
o prebiehajúcich súdnych konaniach, aktuálne väz-
nených ľuďoch, o bitkách, násilí, domových prehliad-
kach a podobne. Prvé číslo vyšlo v apríli. V tom čase 
Gorbanevská čakala druhé dieťa. A o necelé štyri me-
siace prišiel horúci august, ktorý mal na jej ďalší život 
ďalekosiahly vplyv. 

„A stalo sa to v auguste, / svitalo z piatich strán.“ 
Takto sa začína báseň Natalie Gorbanevskej A stalo 
sa to v auguste (s. 43), ktorá reaguje na inváziu vojsk 
Varšavskej zmluvy do Československa, v ktorom od 
jari 1968 prebiehal obrodný proces nazvaný Pražská 
jar. „Šli pluky, šiel ich celý rad. / A majestátny pražský 
Hrad / budil sa na tanky.“ 

Poetka v disidentke, disidentka v poetke
Tichý protest ôsmich statočných Rusov a Rusiek, ktorí 
sa postavili proti bezpráviu páchanom na malom česko-
slovenskom národe, mal svoju krutú dohru. Prvé údery 
padli už počas zatýkania priamo v centre Moskvy, ďal-
šie v podobe väzenia, vyhnanstva a lágrov nasledova-
li. Čerstvá rodička Gorbanevská zostala na slobode až 
do 24. decembra 1969. Za ten čas napísala a zostavila 
knihu Poludnie, v ktorej dokumentárnym spôsobom 
spracovala samotnú augustovú demonštráciu i všetky 
jej dohry (v českom preklade ju roku 2012 vydal Torst).

Akýsi odklad Gorbanevskej trestu spôsobil iba 
naakumulovanie ďalších „hriechov“ a previnení voči 
sovietskemu zriadeniu. Obvinená bola za účasť na de-
monštrácii 25. augusta i za vydávanie Kroniky aktuál
nych udalostí. Dva roky a dva mesiace bola uväznená 
v  takzvanej „psychuške“, čo predstavovalo nútené 
liečenie v psychiatrickej liečebni špeciálneho typu. 
Ako sama hovorí, bolo to azda ešte horšie ako tábo-
ry nútených prác. Do psychušky sa totiž zatváralo na 
neurčito a človeka sa tam skutočne pokúšali „liečiť“. 
Pobyt v psychuške tematizuje v širších súvislostiach aj 
v jednej z básní zo slovenského výberu: „Občas, / občas 
chápem, / chápem, že správne sa hrabali v mojom zdraví 
/ tí lekári z Kropotkinovskej uličky. / A veď naozaj treba 
byť bláznom, / ak chceš napravovať mravy, / a vôbec nie 
v mene slávy / ani nie pre teplé miesto hlúpej husičky.“ 
(s. 32)

V biografickom doslove prekladateľ Ján Štrasser 
uvažuje aj o tom, či v prípade Natalie Gorbanevskej 
ide skôr o disidentku, ktorá písala poéziu, alebo o po-
etku, ktorá sa aktívne zapájala do spoločenského dia-
nia. Tieto polohy sú azda neoddeliteľné a ťažko aj určiť, 
ktorú z nich spomenúť na prvom mieste. Faktom však 
je, že v Gorbanevskej básňach môžeme odčítať mnohé 
z  jej disidentských aktivít, väznenie na psychuške, 
účasť na augustovom proteste či neskoršiu emigráciu. 
Z jej veršov však silno zaznievajú aj ľudské vlastnos-
ti, ktoré musel mať vo výbave nejeden oponent mon-
štruózneho sovietskeho režimu. Odhodlanie. Triezvu 
vieru. A azda aj zdravé pochybnosti, či z celého tohto 
márneho boja vôbec bol nejaký úžitok: „To ja som 

nezachránila vtedy Varšavu a potom ani Prahu, / to ja, 
ja, neodčiním to, do smrti budem pykať za vinu…“ (s. 22)

Esencia Gorbanevskej poézie
Nataliu Gorbanevskú prepustili na slobodu v roku 1972 
a nasledujúce dva roky sa naďalej angažovala v opozič-
nom hnutí. V roku 1974 sa zapojila do protestov proti 
vyhosteniu Alexandra Solženicyna z krajiny a slučka 
okolo nej sa opäť začala sťahovať. Pred hrozbou ďal-
šieho uväznenia sa napokon rozhodla emigrovať. Od 
roku 1975 až do svojej smrti žila v Paríži ako apatrida 
so statusom utečenky. Svoju emigrantskú skúsenosť 
tematizuje v bezmennej básni s incipitom „Sama som 
v celkom prázdnom Paríži“ nasledovne: „Som pustov
níčka, áno, zajatkyňa / kameňov, každý trávou zastre
tý, / aké to bolo prosté čakať na tank, / s holými rukami 
mu kráčať v ústrety. // To neduneli delá. Prečo však ten 
treskot / práve mňa obišiel a nezdrvil? / Pre akú hru to 
vyčistil si miesto / odtiaľto po Kurillské ostrovy?“ (s. 25)

Slovenský výber obsahuje štyridsaťdva básní zo 
štrnástich Gorbanevskej zbierok, vydaných medzi 
rokmi 1964 a 2012.

Ide teda skutočne len o malú vzorku, prierez, na 
ktorom môžeme vybadať šírku tematického záberu 
i rôzne polohy jej básní od takmer dokumentárnych 
záznamov po kratučké impresie. V knižke absentu-
je podrobnejšia edičná poznámka, ktorá by jednotli-
vé básne zaradila do konkrétnejšieho časového rámca. 
Čitateľ tak nevie s úplnou istotou, či sú básne zorade-
né chronologicky a či ten-ktorý text spadá do obdobia 
pred uväznením, po ňom, prípadne po emigrácii. To 
stavia slovenský výber Gorbanevskej básní mimo času, 
alebo presnejšie nad čas, a robí z nej napokon celkom 
novú zbierku – esenciu Gorbanevskej poézie. Poézie, 
ktorej hlavným stavebným materiálom bol pocit vnú-
tornej slobody, obdiv k ľudskej opravdivosti a odpor 
voči falši, klamstvám i násiliu: „Tak si prehoďme cez 
plece starý batoh / a poďme lietať / na štyri strany sveta, 
/ pozrieť sa, / či nenájde sa v plote diera, napnúť sily / 
a pohľadať / svet, ktorý my sme nestratili, / od prehnitých 
studní / a sivastých mráčikov / vyprosiť si aspoň dvatri 
slnečné lúče. / Nemyslím na férie. / Tie nech si inscenu
je nadaný Pluček. // Prepáčte, / ale stavačom kulís neve
ríme.“ (s. 10). 

Tridsaťtriročná, áno, vtedy 
 
Tridsaťtriročná, áno, vtedy 
som spadla, nie však do zlej biedy 

– do dejín. Je to humorné 
prerúbať, no nie dvere, nie 
okno, len vetráčik, a taký 
zamrežovaný, až mraky 
sa cez ten otvor zdajú, že 
sú to len oká reťaze.

Báseň z knihy Svet, ktorý sme nestratili

Stavebným 
materiálom 
Gorbanevskej 
poézie 
bol pocit 
vnútornej 
slobody, obdiv 
k ľudskej 
opravdivosti 
a odpor  
voči falši, 
klamstvám 
i násiliu.
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Návrat 
Nevesty hôľ
František Švantner, jeden 
z najvýznamnejších 
a najoriginálnejších slovenských 
prozaikov minulého storočia, 
vydal Nevestu hôľ v roku 1946. 
Od tohto času už uplynulo 
veľa rokov a najmä mladá čitateľská 
generácia už stráca (prípadne 
už aj stratila) kontakt s klasickou 
slovenskou literatúrou. Z tohto 
hľadiska je veľmi chvályhodné, 
že vydavateľstvo Sol Noctis sa 
podujalo na komerčne riskantný 
vydavateľský krok a vydalo 
toto vrcholné dielo slovenského 
naturizmu.
✒ Ladislav Čúzy

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 (Kalligram 
a Ústav slov. lit. SAV, 
2005) 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). 

František Švantner: 
Nevesta hôľ
Zvolen: Sol Noctis, 2021

František Švantner vydal počas 
svojho krátkeho života (1912 – 1950) 
viacero vynikajúcich próz, z nich 

sú určite najznámejšie prózy zo zbierky 
Malka a „román“ Nevesta hôľ.

Nezmerný počet interpretácií 
Román Nevesta hôľ sa považuje za 
hraničný bod, za vyvrcholenie slovenské-
ho naturizmu ako literárnoestetickej 
i filozofickej koncepcie. Tento román plný 
imaginatívnosti, iracionalizmu a rozlič-
ných náznakov vyvolával a stále vyvoláva 
mnohé interpretačné problémy. Aj dnes 
ešte zostáva rébusom pre mnohých 
čitateľov, ale aj literárnych vedcov. 
Je úplne zrejmé, že Nevesta hôľ má veľký 
potenciál interpretačných možností, 
a žiadne konečné riešenie vlastne 
neexistuje. Je to podľa mňa veľmi dobré, 
pretože čitateľské interpretácie, aj keď 
môžu byť nadinterpretáciou, prípadne 
podinterpretáciou, umožňujú neopakova-
teľný čitateľský zážitok. Ak čitateľ 
s textom nedokáže nadviazať kontakt, 
knižku môže pokojne odložiť.

Pri čitateľskej recepcii Nevesty hôľ je 
nutné odsunúť realistický kód, treba ju 
čítať s citom pre veľkú asociatívnosť 
a nechať text pôsobiť v tejto rovine ako 
text na rozhraní poézie a prózy. Alebo – čo 
je oveľa náročnejší prístup – je možné (ako 
to dokazujú rozličné analýzy literárnych 
historikov) čítať text racionálnym prístu-
pom a dešifrovať množstvo kultúrnych, 
mytologických a náboženských symbolov, 
ktoré sa v ňom nachádzajú.

Poetickosť Nevesty hôľ
Relatívne obsiahly text má oslabenú 
fabulu, po jeho prečítaní ju môžeme 
vcelku bez problémov v základných 
kontúrach prerozprávať, ale pri čítaní 
takýto dojem nemáme. Príbeh je vyrozprá-
vaný prostredníctvom subjektívneho 
rozprávača v prvej osobe. Dejové partie 
majú v dôsledku narušenej kauzality 
charakter mozaiky, prepletajú sa s množ-
stvom lyrických evokácií prostredia, 
prípadne aj dejových zložiek. V naturizme 
prenikla poetickosť prostredníctvom 
uplatnenia rozličných štylistických 
prvkov do všetkých kontextov diela (teda 
do evokácie prostredia, deja a v konečnom 
dôsledku najmä do témy).

Tajomné postavy
Dejová línia má reálny podklad. Mladý 
hájnik Libor, ktorý ako chlapec opustil 
rodné Prietržiny, aby odišiel do mesta 
študovať, sa po desiatich rokoch vracia. 
Dostal v rodnej dedine miesto hájnika. 
Vracia sa z lásky k prírode, k rodnému 
kraju, ale najmä sa chce vrátiť k svojej 
dávnej láske z detstva, k počernej dievčine 
z prietržinského mlyna Zune. V Prietrži-
nách sa však stretáva so Zunou, ktorá sa 
z reálnej dievčiny zmenila v tajomnú, 

František Švantner (29. január 1912 – 13. október 1950)
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rozprávkovú, mýtizovanú ženu patriacu 
všetkým, najmä horám, ale určite nie 
Liborovi. Libor má v ľúbostnom vzťahu 
k Zune príliš veľa tajomných súperov. 
Po reálnom vstupe do príbehu sa situácia 
mení, Libor žije ako prírodný človek 
a stýka sa s postavami, ktoré s realitou 
veľa spoločného nemajú. Minulosť, 
mýtizovaná, neraz zakomponovaná do 
archaických mýtizovaných predstáv 
rozprávača, sa prelína s prítomnosťou. 

So zrodením Zuny je spojená tajomnosť 
– podľa ústneho podania znásilnili štyri 
ruské kniežatá jej matku, mlynárku, 
ktorá ich zabila. Kto boli tieto kniežatá, sa 
nikdy reálne nedozvieme. Text románu 
vznikal na konci vojny, reálne vojnové 
udalosti sa v ňom nezobrazujú, ale hrôzy 
vojny a smrť sa v symbolickej rovine 
zobrazujú často. Podľa niektorých inter-
pretov aj tieto kniežatá symbolizujú vojnu 
a smrť. Svet rozprávok, povier, ľudových 
mýtov, azda aj ľudového vnímania  
reality, reprezentuje najmä vlkolak ako 
trojjedi n ná „postava“ – vlk, túlavý  
vojak, vlkolak. Podľa Šútovca „vlk z člove-
ka, teda vlkolak, je zoomorfným pomeno-
vaním vojny. Archémou tejto personáže 
je teda vojna a ešte hlbšie a konzekvent-
nejšie: smrť“. 

Postava, ktorá vie niečo o zrodení 
Zuny a o osudoch zavraždených kniežat, 
je Tavo, škuľavý a ryšavý boh všetkých 
ožranov. Prírodný človek, uhliar, žijúci 
v horách a stretávajúci sa s Liborom. 
S touto postavou sa neraz spája evokova-
nie delirantno-halucinačných predstáv, 
ktoré zažíva zväčša pod vplyvom alkoholu 
spolu s Liborom. Aj on má nároky na 
Zunu, ale ani jemu nie je súdená.

Skvost slovenskej prózy 
Príbeh sa odohráva v horskom prostredí 
a je do neho zakomponovanej aj veľa 
kresťanskej symboliky. Napríklad opozícia 
Veľkého zvona, hory, teda niečoho 
vysokého, azda nebo, a Kotliska, priepasť 
symbolizujúca peklo. Príroda je personifi-
kovaná a antropomorfizovaná, nie je 
evokovaná prostredníctvom realistického 
senzualizmu, ale pocitovo. 

Motivácia prebiehajúceho príbehu 
mala ľúbostný, erotický základ. Napriek 
tomu, že Liborove asociácie a sny sú 
štylizované v idealizovanej lyrickej podo-
be, príbeh sa končí vlastne tragicky. 
Libor Zunu nezískal a stotožnil sa s Tavo-
vými slovami: „Zuna vyrástla medzi 
vrchmi. Poznala ich silu i ľúbosť, preto sa 
s nimi už dávno zasnúbila. A nevolila 
zle. Či myslíš , že by mohla byť šťastná 
medzi ľuďmi, ktorých všetky možnosti, 
ba aj náruživosť, je zmeraná iba smrťou?“ 
(s. 253)

Švantnerov román Nevesta hôľ je tajom-
ným skvostom slovenskej prózy, a preto 
ho môžem čitateľom aj po rokoch len 
odporučiť. 

Príbeh Teheránu v zrkadle
Hlavnou postavou debutu kanadskej spisovateľky Nazanine 
Hozar je Aria, dieťatko pohodené medzi odpadkami. Pred 
hladnými psami ju zachráni Behrúz, ktorý sa stane jej adop-
tívnym otcom a nazve ju podľa piesne: „Dám ti meno Aria na 
pamiatku všetkých bolestí sveta a všetkých jeho lások.“ (s. 26) 
Spoznávame Ariu a spoznávame svet Teheránu, v ktorom vy-
rastá. Predrevolučný Teherán je rozdelený Páhlavího ulicou 
na bohatú Severnú a Južnú – chudobnú a špinavú štvrť. Aria 
prechádza medzi štvrťami a stáva sa zrkadlom Teheránu. 

Kniha je rozdelená na tri časti pomenované po Ariiných 
matkách: Zahra, jej prvá macocha, ju bije, núti pracovať, ne-
dáva jej jesť a vyháňa ju na balkón, kde sa Aria rozpráva s ka-
marátom Kamránom. Bitka, hlad a zanedbávanie vyvrcholia 
nebezpečnou infekciou očí a hrozí, že Aria oslepne. Pred týmto 
osudom zachráni Ariu znova Behrúz, armádny šofér, ktorý ju 
nechá u jej druhej náhradnej matky, bohatej Ferešte. Privile-
govaný život Arie, ktorá môže chodiť do školy, má jedinú pod-
mienku, aby učila dcérky chudobnej židovky, pani Širáziovej, 
podľa ktorej je pomenovaná tretia časť knihy. Aria je uzlom 
príbehu; zbiehajú sa v nej rôznofarebné nitky, pohybuje sa po 
celom meste, prechádza štvrťami a náboženstvami, ale akoby 
nie z vlastnej vôle, Arii sa veci dejú. 

Tak, ako je Teherán rozdrobený náboženskými, triednymi, 
etnickými aj rodovými predsudkami, aj dej románu pripomí-
na kaleidoskop. Jednotlivé rôznofarebné kamienky Ariinho 
osudu si čitateľ musí poskladať sám. Príbeh sa premieňa, roz-
padá, niektoré postavy sa stratia a znovu objavia v iných, šo-
kujúcich súvislostiach. Zoroastriáni, moslimovia, kresťania, 
predajcovia sladkostí aj marxisti, Briti, Arménci, opustené si-
roty, bohaté vdovy aj láskaví muži, ktorí rozprávajú čarokrásne 
rozprávky a básne, všetkých zmietne Revolúcia. Besné krvipre-
lievanie zmení Teherán, krajinu aj obyvateľov.

Román Nazanine Hozar je románom dospievania s prv-
kami historického románu. K slovenskému čitateľovi sa do-
stáva v preklade Milana Kopeckého. Kritici vyčítajú autorke 
mnoho historických, geografických a politických nepresností 
a medzier. Avšak pre informovaného a skúseného čitateľa sú 
prázdne a zamlčané miesta výzvou do kreatívneho procesu 
čítania. Medzery v deji zapĺňajú bohaté vizuálne prvky a sen-
zuálne vykreslená dobová atmosféra. Ariin Teherán vonia ako 
grilovaná pečeň a ako zmrzlina a páchne výkalmi. Román vy-
kresľuje dynamické a premenlivé mesto, ktoré nie je kulisou, 
ale postavou románu. 

Kniha sa sústreďuje najmä na ženy, niektoré sú vrúcne 
a ústretové ako Majsí, iné chladné a zákerné ako Zahra či ml-
čanlivé ako Mitra. Ich príbehy nám postupne dokresľujú ich 
správanie, mnohé si však čitateľ musí dotvoriť sám. Zaujímavé 
a pre dej románu nesmierne dôležité sú mužské postavy, avšak 
spoločnou vlastnosťou mužov je ich absencia. Strata, nedosta-
tok a mlčanie sú ústredným motívom románu. Ferešte stratila 
dieťa pre nedostatok viery a Zahra nikdy nemá to, po čom túži, 
a preto kradne. V pozadí všetkých príbehov sú rôzne nábožen-
ské rituály, ale aj mýty, ktoré tiež osudovo zasahujú do psycho-
logického, politického života obyvateľov Teheránu. Podobne 
obyvatelia Teheránu veria, že Chomejní prinesie Iránu spra-
vodlivosť: „Riešením je Chomejní. Riešením je islam.“ (s. 368) 
Namiesto riešení sa však krajina zmieta v chaose a násilí, ktoré 
premaľúva farebný Teherán na tri povolené farby. 

Kaleidoskop postáv a príbehov sa mení, niektoré témy 
pretrvávajú. Je to najmä spomínaná téma straty a dlhu, ale aj 
tyrania lásky, násilie, chudoba a materstvo. Materský strach, 
úzkosť a láska Ariu spúta. Doteraz patrila iba Teheránu.

 ✒ Katarína Labudová

Nazanine Hozar: Aria
Preklad: Milan Kopecký 
Bratislava: Lindeni, 2021
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Katarína Labudová (1976)
Získala doktorát 
z literárnej komparatistiky 
na Masarykovej univerzite 
v Brne. Učí anglicky 
písanú literatúru 
na Filozofickej fakulte 
Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Zaoberá 
sa najmä románmi 
Margaret Atwood 
a Angely Carter. Okrem 
postmodernej literatúry 
sa venuje ľudovým 
rozprávkam. V žilinskom 
Artfore moderuje 
pravidelné Literárne 
večery.
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Výsledky súťaže
Ján Johanides prežil posledné roky svojho života 
s manželkou Oľgou v Šali, kde je aj pochovaný. Ako 
tínedžera ho zaujímali tri veci: fakty o koncentrač-
ných táboroch, výtvarné umenie a Biblia. Pochá-
dzal z rodu protestantských utečencov po bitke na 
Bielej hore. Hovoril o sebe: Som protestant, preto 
protestujem. Priezvisko Johanides spájal so svo-
jím krstným menom Ján ako Johan, čo v ňom evo-
kovalo duchovné napojenie na biblického predka 
Jána Krstiteľa. To prezradil Daniel Hevier v knihe 
Priznané prózy Jána Johanidesa.
Johanidesovým literárnym vzorom bol Dostojev-
skij. Od neho sa naučil mať pochopenie pre ľudí, 
ktorí sú „ponížení a urazení“. Priznával sa k nim 
dokonca aj vtedy, keď nemali pravdu. Hoci len 
na jednu epizódku, včleňoval ich do svojich próz, 
dával im priestor v rotujúcom svete svojho vnút-
ra. Zo slovenských autorov obdivoval Janka Je-
senského, Františka Švantnera či Dušanu Mitanu. 
Zaujímalo ho malomesto a jeho mentálny priestor 

– postavy s ich túžbami, intrigami, racionálnymi aj 
iracionálnymi vzťahmi, dokonca vraždy. Bol fasci-
novaný ľuďmi.
Názvy jeho prvých troch kníh, Súkromie, Podstata 
kameňolomu a Nie, by mohli predstavovať trojicu 
jeho celoživotných hodnôt. Súkromie ako intimi-
ta. Podstata kameňolomu ako vstupovanie do zák-
ladného kameňa, v ktorom sa láme náš život. A Nie 
ako odvaha povedať nie.
Niet pochýb, že Johanides bol a zostáva majstrom 
slovenskej, ale aj európskej epiky. Byť majstrom 
nie je zadarmo. V  jednom rozhovore povedal: 

„Podstatou literatúry je zjatrenie. Niečo, ako keď 
piesok vnikne do lastúry a tak vznikne perla“.
Súťaže stredoškolákov Esej Jána Johanidesa sa zú-
častnilo 152 esejistov z celého Slovenska. Porota 
v zložení Dana Podracká, Marek Vadas, Soňa Uri-
ková a Lucia Kvasňovská rozhodla o oceneniach 
takto:

Hlas ticha
Autorka víťaznej eseje Ema  
Ernst ová si za objekt i subjekt 
svojho záujmu zvolila svet  
krehkých ľudských bytostí z au-
tistického spektra. Svoju esej 
nazvala Zmysel pre oxymoron. 
Oxymoron znamená spojenie 
dvoch navzájom protirečivých 
slov tak, že spolu vytvárajú novú 
kvalitu. Napríklad, ako keď 
hovoríme „strašne krásny“, čím 
máme na mysli výlučnosť, ktorá 
niečo zo seba vyžaruje; výlučnosť, 
ktorá sa pohybuje na hrane  
úžasu. Ernstovej oxymoron pre 
autizmus je „hlas ticha“.
S obdivuhodnou empatiou k au-
tistom opísala ich vnútorný svet. 
Píše o nich ako o ľuďoch z druhej 
strany raja, ktorí majú v sebe nád-
herný svet, plný žiarivých farieb. 
Vovádza nás do sveta, ktorý  
predstavuje pokoj, ticho a nádej. 
Esej je výzvou pre nás všetkých, 
aby sme autistický svet prijali 
do svojho sveta a vytvorili spolu 
s nimi živý – a žitý oxymoron. 
Nám všetkým tak vysoko nasta-
vila latku.
Autorka považuje ľudí z autistic-
kého spektra za výnimočných; 
disponujú šiestym zmyslom. 
To, čo my, bežní ľudia, podve-
dome hľadáme, autisti vnímajú 
od narodenia. Preto sú iní,  
hoci ich inakosť je často skrytá.
Na výpravy do autistického sveta 
si ako sprievodcu vybrala Johani-
desovu myšlienku o liste: „… si 
tým človekom, ktorý vie vidieť 
strom aj na tom najmenšom liste, 
ktorý z neho spadol“.
Táto myšlienka spadá do teórie 
fraktálov. Spočíva v tom, že  
každá časť nesie v sebe informá-
ciu o celku. Bunka nesie informá-
ciu o celom tele, cez ňu môžeme 
prečítať celého človeka, cez 
list celý strom. Cez vločku sneh.
Je sympatické, že Ema cez fraktál 
ticha našla hlas autizmu. Uchva-
cuje ma to rovnako ako Kochova 
vločka, Sierpinského trojuholník 
či Mandelbratova množina. Nie 
som ďaleko od myšlienky, že Ern-
stová objavila spôsob, ako poľud-
šťovať to, čo je okolo nás – účasťou 
na prijímaní inakosti. A nielen to: 
bez veľkých ideí niet veľkých 
cieľov. 
✒ Dana Podracká 

➲ 1. miesto
Ema Ernstová, Gymnázium Konštantíno-
va 2, Prešov

➲ 2. miesto
Adam Martiška, SOŠ drevárska, Topoľčany

➲ 3. miesto
Emilie Schaal, Gymnázium Metodova, 
Bratislava

Prémie
 ➲ Nina Kadáková, Gymnázium Golianova, 

Nitra
 ➲ Katarína Melcherová, ZUŠ Jána Melko-

viča, Stará Ľubovňa
 ➲ Adriana Šinková, Gymnázium Jána  

Hollého, Trnava

Ocenenia za prvú myšlienku
 ➲ Miroslav Bogyo, SOŠ technická, Vráble
 ➲ Barbora Langová, ZUŠ Jána Melkoviča, 

Stará Ľubovňa
 ➲ Lucia Orlovská, Gymnázium Pierra de 

Coubertina, Piešťany

Ocenenia za druhú myšlienku
 ➲ Ema Pisarčíková, Konzervatórium, 

Bratislava
 ➲ Tereza Kleinová, Gymnázium  

Michala Miloslava Hodžu, Liptovský 
Mikuláš

 ➲ Tereza Okálová, Gymnázium Jura 
Hronca, Bratislava 

Ocenenia za tretiu myšlienku
 ➲ Samuel Maximilian Luby, Gymnázium 

Metodova 2, Bratislava
 ➲ Evelyn Fazekašová, Gymnázium Golia-

nova, Nitra
 ➲ Ema Hirschnerová, Gymnázium Hube-

ného, Bratislava

Najlepšia škola Eseje
 ➲ Gymnázium Golianova Nitra  

s pedagogičkou Darinkou Račkovou 

Ján Johanides
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Der Autismus, Aутизм, Autismo.
Slovo, ktoré sa nachádza v každom svetovom jazyku. 
Má milión vyjadrení, a predsa jeden význam. Milión 
rovnakých podôb a prejavov, a predsa je každý človek 
v autistickom spektre jedinečný, odlišný. Taký je au-
tizmus. Zvláštny, iný, nepoznaný. V očiach mnohých 
nedôležitý, no zároveň tajuplne výnimočný. A možno 
práve preto je potrebné o ňom vedieť viac, prijať ho 
v našom jednotvárnom svete. Jeho výnimočnosť sa 
môže stať nádejou doby, ktorú práve žijeme.

Začiatkom dvadsiateho storočia bol objavený nový 
fenomén neurobiológie. Niečo, čo bolo dovtedy úpl-
ne nepoznané, najskôr opísal Bleuler, potom Kanner 
a nakoniec Asperger. Traja najvýznamnejší psychiatri 
a pediatri, ktorí sa ako prví začali zaoberať autizmom 
a jeho prejavmi. Ako prví začali vnímať, že na náš svet 
sa možno predsa len dá pozerať aj v iných podobách. 
Ako prví začali vnímať, že vymykať sa z obyčajnosti 
ešte neznamená kráčať ruka v ruke s bizarnosťou.

Autizmus sa prejavuje vysokou inteligenciou, en-
cyklopedickými záujmami či schopnosťou rozlišo-
vať aj najmenšie detaily. Odvrátená strana raja však 
zahŕňa poruchy komunikácie, sociálnej interakcie, 
motorické stereotypy. Autista chce, aby veci ostávali 
nemenné, a pritom tak veľmi zmení životy ľudí, kto-
rých sa dotkne. V našom nie vždy rozumnom svete sa 
šíria nepravdivé správy o tom, že ho spôsobuje očkova-
nie a klamlivé články ho vykresľujú skoro podobne ako 
epidémiu – nekontrolovateľne sa šíri a prenáša, najmä 
na potomkov vzdelanejších rodičov.

Je definovaný ako spektrum autistických porúch, 
no v mojej mysli sa autizmus vždy javí ako spektrum 

– oxymoron. Je mohutným hlasom tichosti. Bláznivá 
genialita, ktorej aj tie najmenšie detaily na veciach pri-
padajú dôležitejšie ako veci samotné. Rajská záhrada 
vedomostí, krásy a farieb, ktorá sa nachádza v každom 
jedincovi autistického spektra, je však skrytá za zdan-
livo uzavretým a zvláštnym človekom.

Myslím si, že my, bežní ľudia, celý čas podvedome 
hľadáme niečo, čo autisti vnímajú od narodenia. Na-
zývam to zmysel pre oxymoron. Áno, presne tak. Mám 
na mysli presne ten „šiesty“ zmysel, ktorým – aspoň 
podľa mňa – disponujú ľudia autistického spektra. 
Oxymoron, definovaný ako spojenie slov protirečia-
ceho významu, pochádza z gréckych slov oxys a moros, 
čo v preklade znamená inteligentný a hlúpy. Samotný 
význam je protirečivý.

Spája dva úplne rozdielne javy, odlišné slová, pro-
tichodné výroky. Možno sa vám to zdá nezmyselné či 
zbytočné, no myslím si, že práve zo zmyslu pre oxymo-
ron sa rodí nádej. Nádej, ktorá je taká potrebná pre náš 
život najmä teraz, v čase, v ktorom nič nie je isté, v čase 
pandémie. Zachovať si rozum v dobe plnej falošných 
správ, radosť v smutných časoch či odvahu v strachu. 

Môžeme byť radostní v našom smútku a opačnou stra-
nou nášho strachu preukázať nebojácnosť. Vidíte tú 
protichodnú spojitosť? To je oným tajomstvom zmyslu 
pre oxymoron – nachádzať možné tam, kde je to na 
prvý pohľad nemožné.

Hoci sme ho v poslednom storočí začali vnímať 
oveľa viac, náš obyčajný svet sa s  tým autistickým 
ešte nespojil. Vidím, ako sa miestami snaží a posú-
va dopredu v odstraňovaní predsudkov, no cítim, že 
ľudstvo stále nevie akceptovať rôznorodosť a inakosť. 
A to neplatí len pri autizme. Často nasledujeme tie isté 
stopy, ktoré nám už ktosi vychodil, a zdráhame sa ďalej 
poznávať niečo, čo nám nie je prirodzené. Akoby sme 
už nechceli skúmať hlbiny sveta a uspokojujeme sa len 
s tým, čo je plytké. Iba preto, lebo nás pred hĺbkou va-
rovali a my sa netúžime utopiť. Lenže čo ak by náš svet 
mohol byť oveľa krajší, ak by sme to čo i len raz skúsili 
a ponorili sa hlbšie? Čo ak by sme sa nebáli pochopiť 
autizmus lepšie a prepojili náš obyčajný svet s tým tak 
zvláštne atypickým?

Ten svet je nádherný a zároveň náročný, výnimoč-
ný aj komplikovaný. Je o číslach, tvaroch a žiarivých 
farbách. Je to svet maličkostí a detailov, kde sa zmena 
a chaos stali nepriateľmi, no pokoj a ticho mu posky-
tujú isté bezpečie. Autizmus svojským spôsobom pre-
mieňa svety obyčajných rodín, tak, ako prišiel v určitej 
podobe aj do tej mojej. Z môjho prvotného strachu sa 
zrodila nebojácnosť, v najväčšom zhone nachádzam 
trpezlivosť a porozumela som, že v tomto čase môžem 
prežívať aj šťastný smútok – a je to úplne v poriadku. 
Možno je to práve vďaka tomu, že ponoriť sa hlbšie, 
ďalej do neznámych vôd, neznamená utopiť sa či stra-
tiť. Pre mňa to znamená každý deň znova pochopiť, že 
náš svet nie je len čierny a biely. Dokáže sa jednoducho 
spojiť a stať sa aj žiarivo svetlým v tej najtmavšej dobe.

Možno práve to potrebujeme – prijať autistický 
svet do toho nášho. Nie tak, aby musel zapadnúť, ale 
tak, aby doňho mohol patriť. Pre autizmus zapadnúť 
znamená byť akceptovaný tam, kde nepatrí, pretože je 
iný. Avšak patriť znamená byť prijatý práve preto, že 
je iný. Možno potrebujeme najprv pochopiť maličkosti 
a detaily, aby sme uvideli väčší obraz a dokázali vidieť 
strom aj na tom najmenšom liste, ktorý z neho spadol. 
Možno potrebujeme práve zmysel pre oxymoron, aby 
sme mohli nájsť zmysel nádeje.
✒ Pod vedením učiteľky slovenčiny 
Ľudmily Schvalbovej, Gymnázium Konštantínova 2, 
Prešov

Zmysel pre 
oxymoron 
✒ Ema Ernstová

… si tým 
človekom, 
ktorý 
vie vidieť 
strom 
aj na tom 
najmenšom 
liste, 
ktorý z neho 
spadol.
Ján Johanides
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Romain Gary: Prísľub úsvitu
Preklad: Zuzana Kasáková, 
Lucia Ondrášková
Beluša: Monicqa Publishing, 
2021
Autobiograficky ladený príbeh 
syna, ktorý vzdáva hold svojej 
starnúcej matke, je považova
ný za vrcholné dielo autora. 
Romain Gary, vlastným 
menom Roman Kacew, známy 
aj pod pseudonymom Émile 
Ajar, patrí k najvýznamnejším 
francúzskym spisovateľom 
20. storočia. Je jediný,  
kto získal Goncourtovu cenu 
dvakrát.

George Orwell: Na dne 
v Paríži a Londýne
Preklad: Tomáš Mrva
Bratislava: Premedia, 2021
Orwellov debut na pomedzí 
sociálnej reportáže a memoá
rov, v ktorom ukazuje od
vrátenú tvár dvoch 
európskych metropol koncom 
20. rokov minulého storočia. 
Dnes patrí ku klasickým 
dielam opisujúcim nezamest
nanosť, chudobu, ale aj schop
nosť prežívať a vynájsť sa 
v najhorších podmienkach.

Eduard Petiška: Grécki 
hrdinovia
Ilustrácie: Svetozár Košický
Bratislava: Ikar, 2021 
Kniha sa venuje trom mýtic
kým hrdinom – Prometeovi, 
Heraklovi a Perseovi, ktorí 
stelesňujú odvahu, statočnosť, 
hrdosť a šľachetnosť. 

Irvin D. Yalom: Problém 
Spinoza
Preklad: Vladislav Gális
Bratislava: Premedia, 2021 
Záverečný diel filozofickej 
trilógie. Približuje hĺbku uče
nia Barucha Spinozu a zároveň 
odhaľuje historické a psycholo
gické pozadie nacizmu.

Eliska Tanzer: Vyrástla som 
v gete
Preklad: František Kôpka
Bratislava: Lindeni, 2021
Debut autorky, ktorá sa narodi
la v rodine prostitútok  
v rómskom gete na východe 
Slovenska a od štrnástich 
rokov žije v Anglicku. Tam 
vydala svoju autobiografiu.

Julia Ebner: Do tmy  
(Tajný život extrémistov)
Preklad: Beáta Obradovičová
Bratislava: N Press, 2021 
Kniha rakúskej expertky na 
extrémizmus, ktorá monitoru
je radikálne skupiny. Autorka 
pri ich skúmaní viackrát 
zmenila identitu a prenikla do 
rôznych sietí.

Andrej Kurejčik: Urazení. 
Bielo(rusko)
Preklad: Romana Š. Maliti
Bratislava: Divadelný ústav, 
2021 
Hra bieloruského dramatika 
o prvom mesiaci bieloruskej 
revolúcie a snahe o demokrati
záciu krajiny.

Colson Whitehead: Chlapci 
z Nickelu
Preklad: Vladislav Gális
Bratislava: Ikar, 2021 
Román amerického autora, 
za ktorý získal Pulitzerovu 
cenu za literatúru 2020. Fikcia 
inšpirovaná príbehom zo sku
točnej obávanej polepšovne.

Kuei Chun Miya:  
Ryba na strome
Preklad: Chen Liang 
Podstavek
Bratislava: Perfekt, 2021
Ilustrovaná knižka pre deti 
prináša taiwanskú legendu 
o odvahe, sile priateľstva 
a pomoci. Zároveň buduje 
pozitívny vzťah k prírode.

Domenico Starnone: 
Dôvernosti
Preklad: Peter Bilý
Bratislava: Inaque, 2021 
Román talianskeho spisovateľa 
s príbehom o mladom mužovi 
a veľmi mladej žene, v ktorom 
skúma protichodnosť ľud
ských vzťahov, citov a vášní.

Jill Barklem: Rozprávky  
spod černičia
Preklad: Zdenka Buntová, 
Zuzana Manínska
Bratislava: Ikar, 2021 
Ilustrovaná knižka pre deti 
s príbehmi o dobrosrdečných, 
starostlivých myškách. 
Kompletné vydanie obsahuje 
osem rozprávok.
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Noah Trevor: Vinný 
od narodenia
Preklad: Jozef Ferencz
Bratislava: Tatran, 2021
Kniha juhoafrického komika, 
spisovateľa a komentátora 
s príbehom jeho dospievania 
v čase končiaceho sa aparthei
du a začiatku slobody. 

Sergej Dovlatov: Kufor
Preklad: Silvia Šalatová
Žilina: Absynt, 2021 
Autobiografické poviedky 
napísané v duchu čechovov
ského humoru. Autor v roku 
1978 opustil brežnevovský 
Sovietsky zväz a emigroval do 
USA. V kufri, s ktorým odišiel, 
neskôr našiel veci, ktoré 
vyvolali spomienky a v každej 
z nich jeden príbeh. Tragiko
mický, pripomínajúci  
boj s veternými mlynmi.

Z n
ových

 kn
íh

Magdalena Bystrzak:  
Kritik v spoločnosti.  
Spory Alexandra Matušku  
(1930 – 1938)
Bratislava: Veda, 2021
Monografia literárnej vedkyne 
sa venuje mladému Alexan
drovi Matuškovi a jeho kritike 
tradicionalizmu a konzervati
vizmu v medzivojnovom 
období. Zámerne ironizoval 
a hyperbolizoval. Vedome sa 
prihlásil k postave „výtržníka“, 
ktorý „špiní“ do vlastného 
hniezda.

Jana Micenková:  
Krv je len voda
Bratislava: Marenčin PT, 2021
Román slovenskej autorky je 
analýzou rozkladu dysfunkč
nej rodiny a zároveň sa snaží 
vysledovať, v čom pramenia 
príčiny násilia.

Tim Marshall: Tieňohra  
(Príbeh o poslednej vojne 
v Európe)
Preklad: Igor Otčenáš
Bratislava: Premedia, 2021
Kniha britského experta na 
zahraničnú politiku, v ktorej 
rozoberá rozpad Juhoslávie 
a vojnu v Kosove.

James Bridle: Temný novovek
Preklad: Matej Laš
Banská Bystrica: Literárna 
bašta, 2021
Kniha konceptuálneho umelca, 
technológa a publicistu  
je volaním po technologickej 
gramotnosti a nových 
metaforách.

Erin Morgenstern: Nočný 
cirkus
Preklad: Tamara Chovanová
Bratislava: Lindeni, 2021 
Kultový fantasy román americ
kej autorky ponúka príbeh 
zasadený do konca 19. storočia 
s atmosférou tajomného sveta 
cirkusu, mágie, zaklínadiel 
a ilúzie jazyka a písma.

Scott McCloud: Ako rozumieť 
komiksu
Preklad: Dana Petrigáčová
Bratislava: Monokel, 2021 
Komiks o komikse amerického 
autora považovaný za klasické 
dielo tohto žánru. Odkrýva 
dejiny, jazyk a psychologické 
predpoklady tejto rozprávač
skej formy.

Szczepan Twardoch: Kráľ
Preklad: Alexander Horák
Žilina: Absynt, 2021
Román súčasného poľského 
autora z prostredia medzivoj
novej Varšavy. Dobová 
gangsterka s dokumentárnou 
hodnotou.

Ali Smith: Jar
Preklad: Kristína Svrčková
Bratislava: Artforum, 2021
Tretí diel plánovaného romá
nového kvarteta ročných 
období škótskej autorky priná
ša pohľad na rozdelenú  
Britániu a svet, v ktorom 
väčšmi záleží na sledovanosti 
ako na pravde.

Robo Švarc: Non Exit
Bratislava: Asociácia Corpus, 
2021
Estetickoontologické eseje 
maliara a performera, v kto
rých približuje dve osobnosti 
moderných dejín umenia 
a filozofie – Josepha Beuysa 
a Egona Bondyho.
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Brána do pamäti človeka
Ján Zambor: Brána 
Kordíky: Skalná ruža, 2020

Kniha je po každej stránke pekná, editor
sky (R. Jurolek, J. Kuniak) zaujímavá, 
a keď prirátame jej grafickú úpravu 
(J. Kudlička, J. Kuniak) a kresby (ilustrá
cie Ľudovíta Hološku), tak je aj vysoko 
estetická.
Zbierka sa člení na dve nielen kompozič
né, ale aj obsahové časti. Prvá je zakotve
ná najmä na východoslovenskom vidieku, 
zdá sa, že priamo v básnikovom rodisku. 
Spájajú sa v nej spomienky na detstvo 
a osobitne na mamu, no je v nej už aj 
nežnosť a krása prírody a tento dôležitý 
motív sa tiahne takmer cez všetky básne 
knihy. V druhej časti je zvláštnym spôso
bom zachytená tragédia celého spoločen
stva ľudí, osobitne niektorých jednotliv
cov v zlomových historických obdobiach. 
K tomu Ján Zambor „využil“ známe 
i menej známe postavy – osobnosti, ktoré 
ho niečím zaujali ako percipienta 
a ako literárneho vedca a prekladateľa. 
Autor využíva myšlienky či akýsi odkaz 
tvorby viacerých mysliteľov, literátov 
a filozofov, aby aplikoval ich posolstvo 
alebo ho staval do protikladu s dnešným 
svetom. Tak je to pri španielskom  
básnikovi, esejistovi a prekladateľovi 
J. A. Valentem alebo pri J. A. Komenskom 
(„Labyrint sveta a raj srdca. Podľa Jana 
Amosa Komenského“). Táto báseň obsahu
je v sebe negatívny obraz súčasnej doby, 
ako v nej „prekvitá umenie zakladania 
masiek“, ako sa „nekriticky presadzujú 
novoty a zmeny“, „ako sa mozgový 
potenciál ľudí využíva/ na nepretržité 
vymýšľanie čoraz zložitejšieho sveta/ 
s márnymi, nadbytočnými starosťami.“ 
(s. 87) 
Zambor necháva blúdiť labyrintom 

„postavu“ pútnika, ktorý „hľadá/ cestu 
domov,/ do domu svojho srdca“, napokon 
predsa len „znova vstupuje do haravary 
sveta.“ (s.89) Báseň (datovaná rokom 
2020) má silný psychologický podtón 
a kritický pohľad na súčasnú dobu a člo
veka v nej. Iná báseň (s. 75) má motto „... 
umierame s menom. Octavio Paz“. Opäť 
ide o autora, ktorého Zambor úspešne 
preložil a dôsledne a zaujímavo o ňom 
teoreticky písal. V básni na malej ploche 
s drobným, ale silným motívom 
vyslovil vari celú tragédiu druhej svetovej 
vojny, osobitne osudy židov. Ide azda 
o jeden z najsilnejších miniatúrnych 
textov s touto problematikou v našej 
literatúre. Pomocou pars pro toto vyjadril 
osud všetkých, ktorých „Presný počet 
odšikovaných/ ani ich rodné mená/ 
nepoznáme.// A meno mal každý z nich... 
(s.76) Pôsobivé sú tu aj prvky východoslo
venského nárečia.

Ivan Krasko: Eli, Eli, lema sabakhtani? 
(Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?) 

– ide o dlhú báseň s epickou formou, 
v ktorej sú prozaické vsuvky a to vytvára 
veľmi objavnú kompozíciu. Zambor túto 
báseň vytvoril na základe Kraskových 
konceptov jeho nedokončenej básnickej 
skladby. Ranený vojak 1. svetovej vojny 
v poli pod krížom – Božou mukou – blúz
ni a to vydáva svedectvo o realite vojny 
a utrpení vojakov v nej. „Rozpráva“ 
to akoby Kristovi. Vojakovo posolstvo 
v stave striedavého bezvedomia a haluci
načného vedomia má však neobvyklé 
posolstvo – je v ňom to, o čom sa zvyčaj
ne vo vojnách a o vojnách nesmie hovoriť. 
Báseň má ešte aj zvláštny kompozičný 
rozmer – ide v nej o istým spôsobom 
dialóg s Kristom, prechádzajúci aj do sna, 
z ktorého vojak precitne v nemocnici. 
Tam „Spomenul si na Fiodora Michajlovi
ča Dostojevského: Niečo lepšie, ako je 
Kristus, si nevymyslíte.“ (s. 73) 

Ako dobrý znalec Ivana Kraska sa k nemu 
vracia i v básni so zvláštnym, nezvyčaj
ným názvom Kräääää a nezvyčajnou 
kompozíciou, v ktorej sa spája minulosť – 
obdobie, keď Krasko pôsobil v Klobou
koch, a v tom istom priestore je obraz 
súčasnosti. Báseň je popretkávaná motív
mi typickými pre Kraskovu poéziu. 
Treba sa ešte zmieniť o nepriamom veno
vaní básnikom, ktorých Zambor prekladal 
alebo sa nimi zaoberal, písal o nich. 
Okrem spomenutého Kraska sú to najmä 
J. Hollý, M. Bašó a Y. Bonnefoy. 
Od čias oboch vojen myšlienky Zamborov
ho lyrického subjektu prechádzajú 
do ďalších rokov, poznačených bezprávím, 
prenasledovaním, krutosťou, väznením 
i zbytočnou smrťou. Jáchymov („Podľa 
dokumentárií Rudolfa Dobiáša“), s. 77, 
bývalá Juhoslávia stvárnená cez pohľad 
na jej prírodu („Toto miesto akoby vyňaté 
z priestoru/ v tento deň akoby vyňatý 
z času“, s. 80 – to v roku 2016.) Lyrický 
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Brána je trinástou básnickou zbierkou literárneho vedca, básnika a prekladateľa Jána Zambora.
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subjekt však pokračuje: „Ako však, /ako 
vypnúť/ nedávnu krv a/ des?“ (s. 81) 
Básne prinášajúce nepokoj, v ktorom sa 
človek v dnešných časoch akoby už nedo
kázal orientovať a nájsť východisko, kom
pozične vyvažuje zaradením veršov 
s prírodnými motívmi, v ktorých jemne 
zaznieva aj kritika: „Prísľubne prisnežilo./ 
Ľahká bavlnená tkanina zastrela/ ťaživé 
tmavé./ No cesta pod ňou je stále/ zľado
vatená.“ (s. 91)
Zaujímavé sú básne, v ktorých sa prelí
najú spomienky z minulosti, osobitne 
z detstva a dojmy z poézie, ktorú Zambor 
prekladal (napr. Jesenný večer, s. 60). 
Veľmi často ide o motív matky s nostal
giou za ňou. Pominula sa, zlatožlté kvety 
z maminej predzáhradky presadili na 
druhý koniec Slovenska – „Ó, žiara/ pre
máhajúca diaľku/ upokojujúca/ nabíjajú
ca“ (s. 62 – 63). Spomienky na detstvo 
a mladosť na dedine (napr. Originály, 
s. 53), návšteva po rokoch v rodisku, kde 

„Divá vegetácia chce opanovať priestor/ 
hier môjho detstva, dlhých rozlúčok, 
návratov späť.“ (s. 64) 
Ján Zambor – obyvateľ veľkomesta – je 
dušou vidiečan, rozumie dedine a príro
de. Je uchvátený jej zázračnosťou, jej 
zákonitosťami, jej systémom, samozrej
mosťou a vľúdnosťou, neporušenosťou 
mimo ľudských sídel. Napĺňa ho poko
jom, ale vyrušuje ho, ak pri detailnom 
pozorovaní objaví jej zranený kus (vybe
tónované plochy, násilné „pohromy“ 
spôsobené ľudskou činnosťou). Prírodu 
aj personifikuje, časté sú motívy stromov 
a vtákov, oslavuje plod vlašského orecha, 
v ktorom je srdce, zaujme ho osamelý 
strapec hrozna, mazná sa s jednoduchou 
prácou v prírode, ako je zhrabávanie 
lístia, ktoré ho naladí poeticky, blúdenie 
prírodou (napr. Poučný príbeh o blúdení, 
s. 20) má silný symbolický tón („Kráčal 
som po nej slobodne ako nikdy.“ s. 21). 
Básne zasvätené iba prírode majú aj 
zvláštnu kompozičnú výstavbu, sú v nich 
výborne odpozorované pohyby a deje. 
Napohľad sú stvárnením bežných samo
zrejmostí, ale do ich podtextov vtesnal 
hlboké, dôležité myšlienky i neživé pred
mety a pozitívnu činnosť človeka (báseň 
Brána, s. 16), pri ktorej ožíva. Do detailov 
prírody vkladá detaily pri pozorovaní 
ľudí, a tak sa básne stávajú aj dôležitými 
psychologickými štúdiami. Z prírody roč
nými obdobiami a časom ubúda, čo je 
choré, nevládne – to odumiera. Tu hľadá 
a nachádza analógiu s ľuďmi, osobitne je 
to postava matky („Po skončení návštev/ 
nás predsa len/ mdlým/ lenakobypohľa
dom/ vyprevádza –/ A aká je tá rozlúčka 
...!/ Nijaké posolstvá// iba nemohúcnosť/ 
a bolesť.“ s. 50).
Celá táto Zamborova zbierka má zvláštnu 
a systémovú sémantickú kompozíciu, 
keď sa lyrický subjekt pohybuje na osi: 
detstvo (v spomienkach), čas zrenia 

a nadobúdania i vydávania znalostí 
a napokon reflexie v rokoch vrcholiacej 
žatvy, ba až jesene a budúcej zimy 
života. Pritom usporiadanie básní v knihe 
nie je chronologické, hoci sú datované.
Kniha Jána Zambora sa končí akýmsi 

„návodom“ pre človeka, o čom svedčí záve
rečný verš: „Máš čo robiť.“ (s. 94)

 ✒ Gabriela Rakúsová 

Perly sviniam
Ľuboš Bendzák: Práce a dni 
Levoča: Modrý Peter, 2021

Ak by sme siloumocou chceli pomenovať 
jednotlivé útvary knihy, pravdepodobne 
by sme sa nevyhli pojmom ako báseň 
v próze, mikropoviedka, impresia, skica, 
portrét či aforizmus. Je to však len približ
né vymedzenie Bendzákovej žánrovej 
zmesi, náznakovo prítomnej aj v jeho  
predošlej tvorbe. Neprekvapuje teda, že 
v najnovšej knihe sa ešte väčšmi vyhraňuje 
voči zaužívanému poňatiu poézie a prózy 
a prehmatáva ich hranice. Naratívnosť, 
zohľadnenie pointy, priznaná autobiogra
fickosť, lakonická záznamová strohosť – 
k tomu všetkému má Bendzák sklon 
najmä v posledných dvoch básnických 
zbierkach Pohreb andulky a iné udalosti 
dňa (2015) a Vlastná váha (2019), ako aj 

Zbierka mikropoviedok Práce a dni je ôsmou knihou básnika, literárneho vedca i prozaika Ľuboša 
Bendzáka.
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k čoraz „nižšiemu“, pragmatickejšiemu 
a funkčnému, od maliara cez spisovateľa 
po údržbára a až potom k Ježišovi signali
zuje Bendzákov pohľad na duchovno: 
je to záležitosť nízka, každodenná a fluid
ná, no o to nutnejšia.
A napriek tomu, že Bendzák berie seba 
a svoje slová možno príliš vážne, kniha nie 
je vážna. Jednotlivé príbehy sú skôr viac

menej absurdné variácie na tému, ktoré 
sa niekedy minú svojmu účinku, niekedy 
zasiahnu presne, inokedy vystužujú 
rozsah knižky. Naturalistický a občas až 
osviežujúco prízemný humor je preňho 
očividne prirodzený. Tak napríklad 
vykresľuje absurdne smiešne, ale aspoň 
trochu drásavé epizódy o istom Jánošíkovi, 
ktorý nedá na rady doktorov a „lieči sa 
sám. Zomiera o štvrtej ráno ako šťastný 
človek. Hľa, čo dokáže prostá viera 
s nešťastným človekom“ (s. 115), či o mužo
vi, ktorý si kúpi liečivý bylinný roztok, 
len aby „vypil dve dávky naraz a posral sa 
v autobuse“. (s. 73) Rozprávačovi ostáva 
už len lakonicky skonštatovať mužov údel: 

„Kúpi – nekúpi. Napokon kúpil, lenže 
zlyhal. Ale to je tak, hádzať perly sviniam.“ 
(s. 73). Tento typ humoru sa inokedy 
(a pomerne často) míňa potenciálnemu 
účinku, keď neslúži na to, aby relativizoval 
a zvýznamnil ťaživú situáciu, ale produku
je krčmové vtipy: „Uvedomujem si. Som 
opitý. Takže ešte nie som dosť opitý, keď si 
to uvedomujem. Pijem ďalej.“ (s. 83) Na to 
sa dá reagovať len slovami autora: „Nie je 
nič horšie, ako keď nadránom v nonstope 
má niekto veľa rečí.“ (s. 15) Na rozdiel od 
autorovej predošlej „prózy“ má tento súbor 
textov minimálne rozmery denníka a auto
biografie, nebolo teda nutné zaraďovať 
doň všetko, čo bolo po ruke, hoci aj úprim
ne myslené, ale kvázi vtipné útržky: „Moja 
žena je ešte stále pekná. Kedysi ju trtkávali 
mnohí, ale teraz ju trtkávam len ja. Vie, že 
nebude naveky pekná. Som taký pokojný 
prístav. Nie, táto loď už nikam nevypláva. 
Pokojne zhnije v prístave, ako sa sluší 
a patrí na vyradený výletný parník.“ (s. 65) 
Nuž, je možné všelijako hĺbať nad kontex
tom a posolstvom knihy – to sa dá odvodiť 
aj z ostatnej Bendzákovej tvorby. Samotné 
Práce a dni sú skôr dôkazom, že autor 
hľadá iné spôsoby, ako povedať, čo už 
povedal. Výsledkom je kvalitatívne rozpa
čitá zmes, rozpoznateľne Bendzákova, 
so všetkými jej protikladnými hodnotami: 
outsiderským čarom a pátosom nechápa
ného poeta, bizarným humorom 
a neskrývanou vážnosťou, egocentrizmom 
a záujmom o špecifický typ ľudí, stried
mosťou a zároveň absenciou miery. 
Poučenie si možno vziať z pôvodných, 
Hésiodových Prác a dní: „Jazyk – největší 
poklad a není mu na světě rovno, když 
se jím šetří; je nejvíce vhod, když zachová 
míru.“

 ✒ Viliam Nádaskay 

Krehko pevný rukopis 
Patricia Gonzalo de Jesús:  
Vzdušné korene 
Preklad: Eva Lalkovičová 
Fintice: FACE, 2021

Poézia španielskej poetky a prekladateľky, 
ktorá je dlhodobo (študijne/profesijne) 
prepojená so stredoeurópskym literárnym 
kontextom, sa už na prvý pohľad vyznaču
je vysokou mierou kultivovanosti, poetic
kej a kompozičnej precíznosti (s ktorou 
korešponduje tak modlitebné, resp. rituál
ne opakovanie slov či refrénov, ako aj 
intratextová komunikácia, napr. medzi s. 7 
a 11) a intelektuálnej rozhľadenosti 
(s dôrazom na ženskú subverzívnosť, nie
len pokiaľ ide o sprítomňovanie inšpirujú
cich osobnosti, ako Hildegarda z Bingenu 
či Juliana z Norwichu, ale aj v zmysle 

„iných“ spôsobov seba/vyjadrenia, kono
tačne kĺžucich od mystiky cez Virginiu 
Woolf až ku kristevovskej glosolálii). Pre
pája naratívne plochy s reflexívnejšími 
pasážami, časovo od seba vzdialené moti
vickotematické uzly (aj spôsobom „ruky 
držiacej fotografiu“), realistické výseky 
oka kamery s asociatívnymi skokmi či 
buñuelovsky dotovanými obrazmi. Je 
vystužená množstvom historických, 
mytologických a náboženských odkazov 
(opäť aj rodovo vzoprených: „Márie, oslo
boďte nás od modlenia [...] hriechu, ktorým 
je byť / ženoupannoukurvousväticou
slúžkou otrokyňoumartýrkou“, s. 22), a hoci 
znalosť kultúrneho registra, ktorý  
veršami presvitá, prehlbuje ich recepčný 
účinok, prevažná väčšina básní obstojí 
bez nej, ako príťažlivá poézia.
Pri čítaní sa priebežne vynára viacero 
styčných bodov v rámci svetovej aj tunaj
šej spisby, hoci aj pokiaľ ide o prepájanie 
individuálnych, súkromných, intímnych 
a historickopolitických, spoločensky 
(neostentatívne) angažovaných rámcov, 
poučený, no v konkrétnom živote prame
niaci dôraz na (ženskú) telesnosť, (nielen 
rodovo príznakovú) genealógiu, významo
vo zaťažené rastlinné motívy, organicky 
vpletené aj citátové feministické stehy, 
uzemnenú, resp. nedogmatickú duchov
nosť a iné. To všetko potom vytvára spria
telenú sieť s tvorbou mien ako Jana 
Bodnárová, Mila Haugová, Anna Ondrej
ková, Stanislava Repar, Mária Ferenčuho
vá či Erik Jakub Groch. Cieľom uvedenej 
enumerácie je pars pro toto naznačiť, nie 
vyčerpať kvality, ktorými Gonzalo de 
Jesús obohacuje náš priestor (jeho reálie 
zrkadlí nielen v texte Morfológia rozpráv
ky) o svojské významovotvarové polohy. 
Za vydarený výsledok vďačíme aj prekladu 
Evy Lalkovičovej, ktorá sa po počiatoč
ných, v rozhovore pre Vertigo priznaných, 
peripetiách, na originál naladila veľmi 
súzvučne.
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staršia sestra (2017).
Kniha (pravdepodobne zámerne) odkazu
je na rovnomenné dielo antického básnika 
Hésioda, pesimisticky ladenú didaktickú 
báseň o mýtických časoch a plnú poučení 
o cnostnom živote. S určitou rezervou je 
presne tým aj Bendzákovo torzo: spirituál
ny záznam o veľkosti sveta a minucióz
nom človeku, ktorému zostáva len byť 
sebou samým najlepšie, ako vie. Bendzák 
vytrvalo opisuje svoju verziu „cnostného“ 
života, založenú na výrazných protikla
doch: okrem každodennosti a nevšednosti 
aj excesívnosti a striedmosti, ušľachtilosti 
a nízkosti, spirituality a matérie, samoty 
a ľudského kontaktu. Zámerne hovorím 
o jeho tvorbe všeobecne. Povedať o slo
venskom básnikovi, že variuje stály 
a spoľahlivý okruh svojich tém, je obľúbe
né recenzentské klišé – lenže čo robiť,  
keď Bendzák čitateľovi (a očividne ani 
sebe) nedáva na výber?
Načrtnuté príbehy rôznych postáv (roz
právané v prvej aj tretej osobe) tvoria 
mozaiku nenaplnenia, sklamania, rutiny, 
nudy, zlyhania či pominuteľnosti. U rôz
nych postáv pramenia zo snahy zmeniť 
svoj život, naplniť nejakú túžbu, vzoprieť 
sa rutine. Bendzák sa nás tak pokúša pou
čiť, že je v poriadku byť spokojný so živo
tom, ktorý sa na jednej strane vymyká 
bežnej spoločenskej predstave a na druhej 
je bolestivo nemenný. „Zalievam si ako 
každé ráno kávu. Aká je len brudná tá 
šálka! Ale neumyjem ju. Taký som.“ (s. 93) 
Toto hovorí, ale práve v takýchto banál
nych, skutočne každodenných pasážach 
čitateľ až pochybuje, aký má Bendzák 
vlastne problém. Jeho životný pocit je 
zrejmý, je so sebou spokojný – svoj hlavný, 

„básnický“ konflikt vedie on a jeho postavy 
so spoločnosťou. O čo matnejší obraz 
o nej tlmočí, o to intenzívnejšie sa voči nej 
vyhraňuje. Vidí svoje básnické aktivity 
ako „nezmyselné riadky“ (s. 79), brat, 
ktorý neuznáva poéziu, je „len ďalší spros
tý chuj“. (s. 13) Bendzák sa stavia do roly 
svojského kazateľa, predostiera poučenia 
a úprimné i uštipačné podobenstvá. 
Neponúka však spásu, jednoducho nezá
väzne rozpráva: „Vysedúval U poľovníka. 
Ľudia si prisadávali. Na kus reči. Rozprá
vali. Rozprával. Neuveriteľné veci. Čudo
val sa, že ich dokáže počúvať. Čudovali 
sa, kde všade bol. Ale on nikde nebol. 
Všetko si len vymýšľal. Inými slovami, 
bol v správnom čase na správnom mieste. 
U poľovníka. To je celé.“ (s. 155) V istom 
momente si túto identitu prisúdi sám: 

„Som maliar. Nie. Som spisovateľ. Hovno, 
nie som spisovateľ, pracujem ako údržbár. 
Ale nie som ani údržbár. Len sa tak tvárim. 
V skutočnosti som Ježiš Kristus, prezýva
ný Nazaretský. Ale nikomu ani muk! Ľud
stvo ešte na túto pravdu nie je pripravené.“ 
(s. 91) Postupná degradácia identity od 

„vysokého“, umeleckého, abstraktného 
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Prehrešok verzus 
nevyhnutnosť
Eric de Kermel: Kníhkupectvo na 
Bylinkovom námestí 
Preklad: Jana Boberová 
Bratislava: Metafora, 2021

Autor sa v poďakovaní ku knihe Kníhku-
pectvo na Bylinkovom námestí vyznáva: 

„Predkladať ostatným na čítanie to, čo člo
vek napíše, je delikátna záležitosť.“ Pred
kladá však najmä to, čo všetko už v živote 
prečítal, čo ho ovplyvnilo a po čom by mal 
siahnuť aj čitateľ jeho románu. Kniha 
v závere dokonca ponúka zoznam spomí
naných knižných titulov, pričom aj rozde
lenie podľa kapitol je našincovi málo 
platné, pretože väčšina z nich v slovenči
ne nikdy nevyšla.
Stáva sa, že beletristické knihy prinášajú 
čitateľom súpis rôznych autorských tipov: 
vypočuť si hudbu k čítaniu románu,  
ktorú počúval autor pri jeho písaní, alebo 
si pozrieť obraz, ktorý autora inšpiroval 
k vytvoreniu konkrétnej scény či atmo
sféry. Občas spisovatelia ponúkajú aj 
zoznam použitej a ďalšej literatúry na roz
šírenie obzorov či poznatkov k téme. Pri 
titule, ktorého centrálnym dejiskom je 
kníhkupectvo a v ktorom hlavná hrdinka 
vďaka literatúre zažíva spojenia s jednotli
vými zákazníkmi a zákazníčkami, je taký
to postup možno rozumný. Avšak je 
rovnako logické priniesť knihu o čítaní 
o vysoko subjektívnom zážitku z čítania? 
Odpoveď na túto otázku možno ťažko 
nájsť pri úvahách nad knihou Erica de 
Kermela. Ústami hlavnej hrdinky Natálie 
prináša niekedy vydarené postrehy o kni
hách a čítaní, ako napríklad: „Keď sú zora
dené v policiach, hľadíme na ne s hlavou 
mierne naklonenou, ako keby sme im 
chceli prejaviť úctu predtým, než ich otvo
ríme.“ (s. 22) Alebo: „Príliš biely papier sa 
napríklad nehodí k milostným príbehom, 
pretože láska nikdy nie je celkom biela; 
časom získava jemne zažltnutý nádych, 
nesie stopy búrok i nežností ako obliečky 
na posteli po milostných objatiach.“ (s. 23)
Ťažšie stráviteľný už pre čitateľa môže byť 
didaktický a moralizátorský prístup posta
vy alebo bohorovné vyhlásenia: „Vďaka 
svojej minulosti, či už čitateľskej, alebo aj 
kníhkupeckej, mám právo tvrdiť, že knihy 
poskytujú oveľa účinnejšiu liečbu než 
antidepresíva.“ (s. 253) Výroky Natálie či 
iných postáv takpovediac šuštia papierom 
a znejú príliš literátsky dokonca aj v knihe 
o literatúre. Môže to byť spôsobené pre
kladom, avšak už z podstaty knihy o sčíta
nosti a múdrosti prečítaných kníh je jasné, 
že sa bude hovoriť vo floskulách, že sa 
budú používať citáty sto rokov mŕtvych 
autorov a že na konci každej kapitoly 
príde ponaučenie.
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Pre lyrickú subjektku viacerých básní je 
príznačný pocit neistoty, zraniteľnosti 
a nerozhodnosti („Pretože pochybujem [...] 
moje strachy [...] nevedieť, / nerozumieť  
[...] zdrapy istoty [...] moja neschopnosť pro
sperovať [...] bezvýsledná snaha / zakoreniť 
v nehostinnom prostredí [...] Ak by som si 
mohla vybrať“, s. 4 – 18; citáty pochádzajú 
z naliehavosť problému potvrdzujúceho 
rozpätia viacerých básní), s čím sa snúbi 
jazyková opatrnosť až cudnosť, ktorým 
však – zdanlivo paradoxne – nechýba 
suverenita. Sme tak svedkami napohľad 
krehkého a váhajúceho, v skutočnosti však 
pevnými prstami vybaveného dotýkania 
sa reality, vrátane (kierkegaardovskohei
deggerovsky tienených či lacanovsky 
nasvecovaných) „spôsobov, / ako zakonzer
vovať hrôzu / z prázdnoty“ (s. 26). Výpoved
né v tomto zmysle je i to, že v priebehu 
knihy tri razy zopakované slovo „zvraca
nie“ v autorkinej poézii neruší, jeho zvy
čajný negatívny náboj zostáva viacmenej 
nepovšimnutý.
Za jeden z umeleckých (a mojej čitateľskej 
preferencii najbližších) vrcholov predlože
ného výberu považujem text Kintsukoroi, 
ktorý si dovolím (aj pre jeho relatívnu 
stručnosť) odcitovať celý ako výpovednú 
bodku tejto (voči svojmu predmetu až 
neslušne) stručnej recenzie, ukážku autor
kinho básnického umu a šikovnosti vo 
viazaní komplexných, subtílnych, zároveň 
poetologicky pevných semiotických uzlov: 

„Zostarnúť / to je telo, / chatrné a vypuklé. / 
Telo, ktoré / už viac neznesie / psyché ani 
logos, / ani všetky tie cogito a ergo a sum, / 
a ktoré sa rozhodlo / konečne sa / rozlomiť. / 
Toto telo, ktoré / už na nič nedbá, ale / 
z ľútosti / či zo zvyku / sa za sebou vlečie, / 
zametá čas, / ako tieň, / ktorý ťa robí / svet
lom.“ (s. 21; zvýraznené autorkou)

 ✒ Derek Rebro

ERIC DE KERMEL

ROMÁN O KRÁSNYCH KNIHÁCH, ICH ČITATEĽOCH 
A MALEBNOM MESTEČKU NA JUHU FRANCÚZSKA

KNÍHKUPECTVO 

NA BYLINKOVOM 
NÁMESTÍ

To vyplýva aj zo štruktúry knihy, ktorá 
zobrazuje mozaiku príbehov zákazníkov. 
Natália im viac či menej násilne vstupuje 
do života – a to nielen tým, že im odporú
ča knihy. Čo kapitola, to iný ukážkový 
osobný boj človeka, niekedy uveriteľný 
a relatívne plastický, inokedy zase pred
vídateľný a stereotypný. Autor preletí 
emóciami postáv povrchne, aby ukázal 
čo najväčšiu rozmanitosť osudov, ktoré 
v univerze knihy dokáže zázračne vyriešiť 
prečítanie románu či rozhovor s kníhkup
kyňou. Pravdaže, zdá sa, že autorovi 
nešlo o príbeh, ponor do psychiky člove
ka či skúmanie ľudskej podstaty, ale 
o lifestylové didaktizovanie, typické pre 
motivačnú literatúru. Inklinácia k nej sa 
priamejšie spomenie v závere, no trčí aj 
z každej predošlej strany: „Je to posolstvo, 
ktoré majú spoločné všetky knihy o osob
nom rozvoji – dnešok je prvý deň zvyšku 
tvojho života. Neexistuje iný čas na život, 
než je prítomnosť, takže ži!“ (s. 239)
Najväčšou výsadou knihy je jej atmosféra, 
predovšetkým v opisoch mestečka Uzès 
a kníhkupectva či v momentoch z klášto
ra. Tu nemusí čitateľovi prekážať ani 
určitá miera ezoteriky, ktorá sa nesie 
celou knihou. Je to kniha určená predo
všetkým frankofilom, ľuďom hľadajúcim 
jednoduchý oddych, motiváciu a poúča
nie, ktorým neprekáža vševediaca rozprá
vačka a strojené dialógy. Ostatným môže 
už na štyridsiatej strane poskytnúť 
samotná kniha odpoveď na otázku, či sa 
jej oplatí dať šancu: „A nikdy nezabúdajte, 
že čítanie knihy nie je povinnosť a že keď 
ju po päťdesiatich nudných stránkach 
odložíte, nie je to žiaden prehrešok, ale 
nevyhnutnosť!“ (s. 40)

 ✒ Soňa Uriková
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Kamenné chodníky 
plné ľudských príbehov
Ivan Bohuš: Osobnosti v názvoch 
Vysokých Tatier 
Tatranská Lomnica: IB Vysoké Tatry, 
2020

Vedeli ste, že obľúbená Slavkovská 
vyhliadka – Maximiliánka – je pomenova
ná podľa právnika, burzového agenta 
a turistického pracovníka Maximiliána 
Weisza? A že inžinier Jozef Pfinn napro
jektoval lanovku, ktorá mala viesť až na 
Rysy? 
Asi nebudem jediný, komu pobyt v tatran
ských dolinách chýba. Fakt, že nežijem 
v tom „správnom“ okrese, však ponúka 
možnosť prehodnotiť perspektívu 
a poznávať obľúbené miesta inak, naprí
klad s knihou v ruke. Najnovšou publiká
ciou Ivana Bohuša, spisovateľa 
a vydavateľa, ktorý sa špecializuje na his
tóriu a zaujímavosti nášho najvyššieho 
pohoria, je lexikón Osobnosti v názvoch 
Vysokých Tatier. Autori sú vlastne dvaja: 
otec Ivan Bohuš st., ktorý desaťročia zhro
mažďoval cenné historické údaje, a syn 
Ivan Bohuš ml., ktorý ich vytriedil, dopl
nil a spracoval do knižnej podoby. Fanúši
kovia rodinného vydavateľstva IB Vysoké 
Tatry iste o knižke vedia, myslím si však, 
že má čo ponúknuť aj v širšom, celoslo
venskom kontexte. 
Vonkoncom nejde o dielo určené len  
pre historikov. Vhodným čitateľom bude 
každý, kto má v sebe hrsť zvedavosti 
a pozitívny vzťah k Tatrám. Samotné 
označenie lexikón môže navodiť dojem, že 
ide o informáciami presýtenú knihu, 
ktorá sa nedá čítať na pokračovanie. Nie 
je to celkom tak. Áno, dielo je plné faktov, 
tie sú však dávkované postupne a príťažli
vo. Svoju úlohu pri tom zohráva množstvo 
fotografií, buď portrétov jednotlivých 
osobností, alebo snímok konkrétnych 
lokalít. Dozviete sa tak, že fotogenický 
Malý Kežmarský štít sa dodnes v nemec
kej a maďarskej nomenklatúre nazýva 
Weberov štít, podľa evanjelického  
kňaza, turistického pracovníka a bádateľa 
Samue la Webera. Čiernobiela (sépiová) 
tlač zjednotila súčasné a historické zábe
ry, a tak kniha pôsobí aj po vizuálnej 
stránke kompaktne.
Autor spracoval aktuálne aj zaniknuté 
názvoslovie tatranských štítov, ihiel, 
sediel, dolín, chát, ciest a osád – a to v slo
venskej, poľskej, maďarskej a nemeckej 
nomenklatúre. Každú osobnosť, podľa 
ktorej bola alebo stále je pomenovaná 
určitá lokalita, predstavuje prostredníc
tvom krátkej biografie, v ktorej nechýba 
spojitosť s Tatrami a okolnosti vzniku 
toponým. Kniha obsahuje aj krátky úvod, 
v ktorom autor oboznamuje s vývinom 

tatranského názvoslovia od najstarších 
písomných dokladov (13. stor.) po 
súčasnosť.
Okrem osobností, ktoré sú pravdepodob
ne známe aj širšej verejnosti vďaka frek
ventovanej návštevnosti vysokohorských 
chát (Edmund Téry, Štefan Zamkovský, 
Ján Juraj Rainer, Pavol Bilík), sa v knihe 
nachádzajú aj zakladatelia tatranských 
osád – Nového Smokovca (Mikuláš Szon
tagh st.), Tatranskej Polianky (Pavol 
Weszter), Štrbského (Jozef Szentiványi) 
a Nového Štrbského Plesa (Karol Móry). 
Veľkú skupinu tvoria horolezci, ktorí sa 
do tatranského názvoslovia dostali za 
svoje výkony, napr. Wincenty Birkenma
jer, Wiesław Stanisławski, bratia Pochylí 
(obaja prezývaní Pavúk) alebo jedna z naj
úspešnejších tatranských horolezkýň 
Wanda Jerominówna. Svoju cestu do 
nomenklatúry Tatier si nakrátko našiel 
maliar Ferdinand Katona, ako aj architekt 
tatranských kostolov, viliek, hotelov 
a Téryho chaty Gedeon Majunke či pro
pagátor lyžiarskej turistiky Alfred Martin. 
Mimochodom, práve podľa neho je pome
novaná Martinovka, hrebeňová horole
zecká cesta na Gerlachovský štít. 
Atraktivitu lexikónu umocňujú aj pozoru
hodné životné príbehy. Z goralského pyt
liaka Jędrzeja Walu st. sa nakoniec stal 
jeden z prvých strážcov a ochranárov 
kamzičej zveri. Okrem toho patril 
k vyhľadávaným horským vodcom 
s bohatými vedomosťami o botanike, 
zoológii a klimatických podmienkach 
Tatier. 
Dôkazom, že nové názvy vznikajú aj 
v súčasnosti, je Blaženino očko – done
dávna neznáme pliesko v Javorovej doli
ne, ktoré spozorovala botanička Správy 
TANAPu Blažena Sedláková v roku 2008 
a ktoré podľa nej nakoniec aj pomenovali. 
Aj keď nie všetky tatranské názvy sa dajú 
uspokojivo „vystopovať“ a nie všetky bio
grafické údaje „tatranských“ osobností sú 
známe, je evidentné, že Bohušovci 
k poznávaniu histórie Tatier výrazne 
prispeli. 
Keď sa budem nabudúce prechádzať 
okolo Zeleného plesa, spomeniem si na 
Jána Andreja Papirusa – zlatokopa, ktorý 

tam vyše dvadsať rokov hľadal poklad. 
Myslím, že bol na správnom mieste, aku
rát nevedel, že tatranské poklady sa vyťa
žiť nedajú.

 ✒ Jozef Horvát

Cesta za úspechom 
ako kroky po šachovnici
Walter Tevis: Dámsky gambit 
Preklad: Samuel Marec 
Bratislava: Premedia, 2021

Román Dámsky gambit amerického spi
sovateľa Waltera Tevisa vyšiel prvýkrát 
v roku 1983. Autorom slovenského prekla
du je Samuel Marec. V súčasnosti je dielu 
venovaná pozornosť najmä vďaka seriálo
vej adaptácii streamovacej spoločnosti 
Netflix, ktorá si vo veľkej miere vyslúžila 
pozitívne reakcie. Príbeh sa v 300strano
vej knihe rozprestiera na 14 kapitolách. 
Napriek tomu, že ide o fikciu, svojou 
živosťou a dôvernosťou rozprávača nado
búda biografický charakter.
Už v úvode autor vťahuje čitateľa do dia
nia súvisiaceho so smrťou v rodine hlav
nej hrdinky, Elizabeth Harmonovej, 
v dôsledku čoho sa ocitá v detskom domo
ve. I keď sa u nej neprejavujú žiadne prob
lémy súvisiace so správaním, dostáva 
upokojujúce tabletky, od ktorých si 
postupne vybuduje závislosť. Smútenie za 
rodinou v nej nenachádzame, miesto toho 
pôsobí dojmom vnútornej prázdnoty 
a uzavretosti pred svetom. Moment zlomu 
nastane, keď sa v ôsmich rokoch zoznámi 
so šachom – hrou, o ktorej dovtedy nepo
čula. Jej záujem oň vzrastie natoľko, že 
jednotlivé ťahy a stratégie sa jej samé 
začnú ukladať do mysle. Tabletky v nej 
podporia predstavivosť, čo jej umožní pre
hrávať si v mysli celé šachové partie 
a z toho sa učiť. Prvotné pochybnosti zo 
strany okolia vystrieda údiv a dostavia sa 
prvé úspechy nasledované aj prekážkami. 
Na svojej kariére šachistky začne naplno 
pracovať, keď sa dostane do novej rodiny. 
Bude síce nachádzať naplnenie v hre, no 
zároveň bude nútená učiť sa z neúspechov. 
A bude musieť čeliť vlastným démonom, 
čo sa neskôr odrazí na závislosti nielen od 
tabletiek, ale aj od alkoholu.
I keď rozprávanie sa celý čas upriamuje 
len na Beth, prevláda tu pocit určitého 
odstupu od nej ako charakteru a náhľad 
do jej myšlienkových pochodov sa preja
vuje len v malej miere. Zo slabých názna
kov spomienok cítiť, že už v pôvodnej 
rodine sa stretla s problematickými situá
ciami a ťažkosti ju v rôznych podobách 
prenasledujú naďalej. Dominantnou črtou 
jej povahy je samotárstvo, ktoré spôsobuje, 
že ťažko nadväzuje a udržuje vzťahy 
s inými ľuďmi. Niekedy to vzbudzuje 
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dojem, akoby bola s nimi len vo chvíľach, 
keď jej to prináša istý osoh, takže často 
súvisia len so šachom. Jej život a priority 
sa krútia prevažne okolo tejto hry. Jedine 
pri nej sa nám otvára pohľad do jej mysle 
a prežívania pocitov – či strachu, alebo 
radosti. Všetky jej úspechy a neúspechy 
v hre a v živote na seba nadväzujú 
a ovplyvňujú sa. Čím viac skúseností 
nadobúda, tým zložitejšie veci sa jej odha
ľujú. Tu možno pozorovať nepriamu para
lelu medzi šachovou hrou a „hrou“ života: 

„Šach bol podobný. Geometria každej pozí
cie sa dala čítať zas a znova a možnosti sa 
nikdy nevyčerpali. Do jej vrstiev sa dalo 
nazrieť tak hlboko, vždy však existovala 
ešte ďalšia vrstva pod tým a pod ňou ďal
šia.“ (s. 175)
Rozprávača možno označiť ako personál
neho, pretože je zameraný len na sledova
nie života Beth. Ide tu o zámer autora 
priblížiť sa k hlavnej postave, no zároveň 
si od nej držať určitý odstup. Kompozícia 
je vystavaná na chronologickom postupe, 
zreteľnosť a explicitnosť vyjadrovania 
umožňujú plynulé sledovanie udalostí. 
Slová a vety sa ľahko dokážu premeniť na 
vnemy, preto čitateľ nadobudne pocit, 
akoby bol priamym účastníkom a pozoro
vateľom Bethinho života. Ide síce len o pár 
rokov z detstva, dospievania a mladosti, 
no vďaka bohatosti na udalosti, medzi 
ktorými sú v popredí najmä šachové tur
naje alebo aj iné momenty z osobného 
života spojené dosť často s problémami, 
môže sa to javiť aj ako omnoho dlhšie 
obdobie. Hoci je príbeh situovaný do 
obdobia 50. rokov, dokáže pôsobiť nadča
sovo. Témy, s ktorými sa tu stretávame, 
súvisia nielen s bojom so samotou a poci
tom odkázanosti na seba samého, ale obja
vujú sa aj náznaky problematiky 
diskriminácie na základe rasy či pohlavia. 
Beth síce ako svoju hlavnú prednosť pri 
úspechu neuvádza svoje pohlavie, naopak, 
kladie dôraz na svoje schopnosti ako také, 
cítiť tu silné feministické tendencie: „Spo
menula si na tú ženu, ktorá s ňou robila 
rozhovor do časopisu Life, aj na otázky 
o tom, aké je to byť ženou v mužskom 
svete. Nech ide do pekla; keď sa to skončí, 
už to viac nebude mužský svet.“ (s. 226)

Z hľadiska lexiky sa tu okrem bežných 
vyjadrení a vulgarizmov objavuje aj 
mnoho šachových termínov. Pri čítaní 
však nie je potrebné mať znalosti z hrania 
šachu alebo byť fanúšikom hry. Opisy jed
notlivých šachových partií dokážu vykres
liť atmosféru stupňujúceho sa napätia, 
z ktorého sa nie vždy dá predvídať výsle
dok. Čitateľ sa dokonca môže pristihnúť aj 
pri uvažovaní o tom, či ide len o hru alebo 
dokonca o obraz života odzrkadľujúci 
snahu človeka mať kontrolu a zodpoved
nosť nad každým ťahom aj ochotu čeliť 
následkom. 

 ✒ Nina Zborovančíková

Ktože to má problém 
so ženami?
Jacky Fleming: Problémy so ženami 
Preklad: Silvia Slaničková 
Bratislava: Lindeni, 2021

Britská ilustrátorka a karikaturistka Jacky 
Flemingová sa dostala do povedomia 
pohľadnicami s feministickými námetmi 
a tým sa venuje aj vo svojej najnovšej 
knihe Problémy so ženami. V rozhovore 
pre BBC prezradila, ako sa zrodil nápad na 
toto dielo. Keď dopozerala zase ďalší 
dokument o zase ďalšom géniovi (teda 
geniálnom mužovi), položila si otázku: 
Môžu by ženy geniálne? (Ozaj, aj mne 
skrsla v mysli otázka: Aká je ženská podo
ba slova génius?) Naťukala ju do vyhľadá
vača, zvedavá, čo sa dozvie, a vyskočila na 
ňu kopa nezmyslov, ktoré napísali muži 
bežne označovaní za veľkých mysliteľov. 
Najväčšmi jej utkveli Darwinove slová 
o tom, že muži sú skrátka od prírody vo 
všetkom lepší. Rozzúrená si začala zosta
vovať zoznam významných žien a zistila, 
že ich je naozaj veľa. Zarazilo ju však,  
že sa o nich a ich zaujímavých životných 
príbehoch neučíme, že sa o nich bežne 
nedočítame. Nechala svoj prieskum tro
chu odležať, pretože nechcela napísať 
naštvanú knihu, ale vtipnú.
Takže, kto to má podľa nej problém so 
ženami? Očividne predovšetkým muži. 
Hneď na začiatku autorka píše: „V starých 
dobrých časoch ženy neexistovali, preto 
sa s nimi nestretnete na hodinách dejepi
su. Existovali iba muži a neraz to boli 
géniovia.“ 
Kniha veľmi trefne prostredníctvom satiry, 
irónie a zveličovania hovorí o ženách od 
dávnych čias po prvú vlnu feminizmu 
(hoci sama Flemingová poznamenáva, že 
vĺn feminizmu bolo v ľudských dejinách 
veľa, ale každá časom skončila „na sme
tisku dejín“ a ženy tak musia stále znova 
objavovať Ameriku). 
Trefné karikatúry nám jasne ukazujú, že 
ženy majú primalý mozog a celkovo malé 

hlavičky, aby mohli študovať, sú precitli
vené a potme zle vidia, takže sa s nimi 
nedá nikam vyraziť, sú slabé a neudržia 
ani štetec, a keby nenosili korzet, klátili by 
sa. A ak sa náhodou objavila žena, ktorá 
očividne rozmýšľala, niečo vedela a nebo
daj niečo dokázala... nuž, boli s ňou iba 
problémy a buď skončila s chlapskými 
rukami, chlapskými nohami, alebo jej 
narástla brada. Pochopiteľne, veď všetky 
uvedené činnosti sú predsa mužskou 
doménou. 
Tieto a mnohé iné postrehy čerpá autorka 
od významných mužov géniov, o ktorých 
sa na hodinách dejepisu učíme: Darwin, 
Freud, Rousseau, Ruskin a mnohí iní veľkí 
myslitelia. Flemingová ich vlastne ani 
nezosmiešňuje, zosmiešňujú sa sami 
vlastnými názormi na celú jednu polovicu 
ľudstva. Má to však jeden háčik – ich 
vyhlásenia nám pripadajú smiešne dnes, 
zatiaľ čo v ich dobe sa brali podobné 
úvahy a vysvetlenia vážne. Ale ruku na 
srdce, kto z nás niekedy neoznačil ženy za 
slabšie pohlavie či neposudzoval umelec
ké dielo, knihu, myšlienku inak, ak vedel, 
že autorkou je žena? Boj na poli rovnocen
nosti nie je zďaleka vyhraný, a ako ukazuje 
Flemingovej knižka, účinne bojovať sa dá 
aj humorom.
A nenápadnou osvetou: v knihe sa stretne
me aj so ženami, ktoré predsa len zvládli 
vyjsť z „domáceho kruhu“ a niečo dokáza
li. Okrem dobre známych mien ako 
madam Curie či Jane Austen spoznáme 
napríklad popularizátorku nosenia noha
víc ženami (Amelia Jenks Bloomer) či 
otrokyňu, ktorej vyšla zbierka básní 
(Phillis Wheatley) a ďalšie. Navyše, na 
konci knihy má každá kratučký medailó
nik. Humor a karikatúra odnepamäti otvá
rajú dôležité spoločenské témy 
a nastavujú nám zrkadlo. Flemingovej 
Problémy so ženami možno nepochybne 
označiť za feministickú literatúru, ktorá 
má potenciál osloviť naozaj širokú čitateľ
skú obec a vyvolať salvy smiechu.
V slovenskom preklade ich vyvolá zaruče
ne. Silvia Slaničková výborne vystihla 
ironický náboj strohých viet a kratučkých 
textov a humor v jej preklade funguje, 
ako má. Napríklad, jej „zošúverené dieťa“ 
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(lebo keby ste náhodou nevedeli, 
podľa istého harvardského profesora by 
ženy síce mohli študovať a vynikať, ale 

„navždy by im to poškodilo zdravie a mali 
by zošúverené deti“).
Slovenské vydanie má aj stužkovú zálož
ku, ktorú obyčajne veľmi oceňujem, ale 
tu sa mi zdá trochu zbytočná – neverím, 
že keď niekto začne čítať Problémy so 
ženami, neprečíta ich celé na jeden dúšok. 

 ✒ Lucia Halová

Dva svety v jednom 
François Aubineau: V mojej hore 
Ilustrácie: Jérôme Peyrat  
Preklad: Miroslava Grajciarová 
Prešov: OZ Slniečkovo, 2021

Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako sto
krát počuť. Je dobré, keď sa tejto skutoč
nosti dokážu držať autori i vydavatelia 
kníh pre deti. Hoci literatúra pracuje 
predovšetkým so slovom, jej neoddeliteľ
nou súčasťou je ilustrácia. O to väčšmi, 
keď sa vďaka prevažne detským a mládež
níckym knihám dostáva do rúk tých 
najmenších, v ktorých má pestovať cit pre 
krásu, estetiku či empatiu a rozvíjať 
fantáziu.
Týmto smerom sa uberá aj práca vydava
teľstva Slniečkovo, ktoré funguje ako 
občianske združenie. Ich najnovšou publi
káciou je útla, no hĺbavá knižka V mojej 
hore. Jej autorom je Francúz François 
Aubineau, ktorý nie je spisovateľom v pra
vom zmysle slova. Pracuje ako fotograf, 
horský vodca a sprievodca, jeho život 
je neoddeliteľne spätý s prírodou. Aj preto 
vykresľuje svet na jednotlivých stránkach 
jednoducho, živo, hravo a s porozumením 
pre prírodu. Aubineauova prvotina síce 
neoplýva bohatstvom a pestrosťou jazyka, 
ale zato pracuje s tým, čo ponúka 
zelený les, do neba sa týčiace majestátne 
skaly a slnkom zaliate doliny s pasúcim 
sa dobytkom a blankytnými bystrinami: 
pokoj, zamyslenie, hĺbku a pokoru. 
To sú aj hlavné motívy a hodnoty, na ktoré 
odkazujú vety i obrázky v tejto knihe. 
Z každej stránky cítiť autorov pozitívny 
vzťah k prírode – vzdáva hold jej živlom 
i tajomstvám a hlavne prejavuje úctu 
k nej samotnej. Z premyslených viet a for
mulácií cítiť, že autor vie, čo chce v dieťati 
či dospelom prebudiť, kam smerujú jeho 
myšlienky, na čo chce poukázať a kde 
je dobré zastaviť sa a popremýšľať. Veď ani 
vrcholy hôr sa nedajú zdolať bez prestá
vok. Malým odpočinkom sú v tomto prí
pade kresby, ktoré sprevádzajú dej, nútia 
k premýšľaniu a uvedomeniu si toho, čo 
sa okolo nachádza.
Knižka prepája dvojice svetov, čosi z textu 
a čosi z ilustrácie, čosi z prírody a čosi 

z ľudí, čosi nedosiahnuteľné a čosi také 
prosté, jednoduché. Aj keď hovoriť o maj
strovskej práci s jazykom je dosť prehnané. 
Väčšinu textu na dvojstrane tvorí jedna 
veta, ktorú však zároveň podčiarkuje 
ilustrácia Jérôma Peyrata. Nie je vypraco
vaná do detailov, ale každý podstatný 
kúsok alebo zobrazovaný moment je 
vykreslený reálne a čitateľovi sa razom 
zazdá, že sedí v tráve s vlkom a pozoruje 
maličkú včielku, ktorá si práve vyhliadla 
ďalší lilavý kvet na opelenie. Inde zas 
prežíva strach z búrky o pastierovo stádo 
či radostné chvíle strávené na túre 
s rodinou. A ako sa zabávajú „ľudské mlá
ďatá“, rovnako svoj bezstarostný život 
v obklopení nádhernou prírodou prežívajú 
aj malé vĺčatá, semtam vymýšľajúce 
nezbedy a šibalstvá.
Samotná obálka knihy predstavuje netra
dičnú hru – dá sa totiž „čítať“ spredu aj 
zozadu, zhora aj zdola. Jedna časť vidí 
svet hory z pohľadu vlka, druhá z pohľadu 
človeka, ktorý v nej žije i pracuje. Čaro 
knihy umocňuje to, že oba svety majú rov
naký sprievodný text. Na záver, respektíve 
v strede knihy, sa dva uhly pohľadu 
na svet a život – ľudský a zvierací – stretnú 
a zočivoči, hore nohami odkryjú svoje 
posolstvo. Správu o spolunažívaní divých 
zvierat a človeka vo svete, ktorý patrí jed
nému aj druhému, no zároveň nikomu. 
Každý jeho návštevník či obyvateľ sa musí 
naučiť žiť v súlade s prírodou, jej rozmani
tosťou a zákonmi.
Význam slov ekosystém, environment 
a životné prostredie touto nenásilnou, 
no náučnou formou nadobúda rozmery 
reálneho sveta a jeho súčasných potrieb 
a priorít. Ukazuje deťom (a nielen im) 
svet, ktorý vnímame v kráse každého 
lúčneho kvetu i strmých skál. A dospelým 
zas naznačuje, ako treba narábať s tým, 
čo nám príroda požičala. 

 ✒ Ivana Mičuchová

Knižná Revue
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Čo prinesie 76. ročník Slniečka?
• overenú kvalitu a umeleckú tradíciu
od roku 1927
• moderný grafický dizajn
• texty našich najlepších autorov
od klasikov až po mladé talenty

Tešiť sa môžete na nový seriál
Jána Uličianskeho, veselé kuchárske
rozprávky Jozefa Kollára a jedinečný
KOMIKS!

Slniečko si môžete objednať na e-mailovej adrese:
ares@ares.sk, informácie na bezplatnom telefónnom
čísle 0800 141 911 alebo v redakcii Slniečka na e-mailovej
adrese: slniecko@litcentrum.sk, tel. 02/20473513
Časopis Slniečko vydáva Literárne informačné centrum.

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




