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Milé čitateľky, milí čitatelia! Prekvapenie, ktoré sme pre vás pripravovali
v lete, je tu. Držíte v rukách Knižnú
revue, ktorá revolučne zmenila svoj
dizajn. Autormi nového výzoru,
usporiadania, loga nášho časopisu sú
mladí invenční grafickí dizajnéri
Vojtech Ruman a Barbora Gavláková.
Ich návrh zvíťazil v súbehu Literárneho informačného centra koncom júna.
Mladý pár tvorcov, ktorý vypracoval
novú tvár nášho mesačníka, citlivo
narába s písmom, textom, obrazom,
ich realizácia podporuje obsahové
zameranie a vizuálne usporiadanie
časopisu.
Aj takto sme sa rozhodli osláviť
30. ročník vychádzania Knižnej revue,
ktorá od svojho vzniku prešla radom
zmien. Od dvojtýždennej periodicity
s vysokým nákladom v 90. rokoch,
cez postupné zmeny formátu, papiera,
koncepcie, ktoré si vyžiadala doba
a pohyb v knižnej prevádzke.
Z pôvodného podtitulu – mesačník
o nových knihách – sme vypustili
prívlastok „nových“, aby sme sa mohli
širšie venovať aj publikáciám, ktoré
už vyšli dávnejšie, ale príbehy ich
vzniku či závažnosť sú nadčasové.
V našom obsahu tak ako doteraz
nájdete pravidelný recenzný blok,
ktorý sa venuje aktuálnej knižnej
produkcii v širšom zmysle – od reflektovania súčasnej prózy a poézie cez
esejistiku, literatúru faktu, odborné
publikácie aj knihy pre deti.
Na novej obálke sme použili výtvarné
dielo z knižnej novinky UME?NIE!,
aby sme demonštrovali možnosti
moderného dizajnu a otestovali záujem čitateľov, o ktorom si s pevnou
vierou namýšľame, že neutícha.
Leitmotívom aktuálneho čísla je
záchrana životného prostredia.
Pálčivá a zároveň až bolestne „otrepaná“ téma mravnej zodpovednosti
človeka vo vzťahu k planéte Zem
sa na našich stránkach vinie od diela,
ktoré zanechal Ray Bradbury,
cez ekologické hnutie na Slovensku,
ktoré zosobňuje výtvarník Marko
Huba v knihe esejí, až po knihu
o Grete Thunberg Scény zo srdca.
Veríme, že vás zaujmú aj pravidelné
rubriky, tentoraz poézia Petra Šuleja,
esej o prozaickej prvotine Eliasa
Canettiho, epištola Daniela Pastirčáka
či klasický monument Johna Miltona.
Nerušené čítanie.
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Sluchaj
Za Jacekom Bukowskim
„Sluchaj, Balla!“ ozvalo sa v slúchadle raz ráno
niekedy okolo roku 2006.
Volal absolútne cudzí pán a oznámil, že začína
prekladať moje poviedky, takže o týždeň pricestuje
a bude u mňa pár dní bývať. Aby vraj tie texty
lepšie pochopil. Bol som v šoku, ale potešilo ma,
že jazyku neznámeho volajúceho rozumiem, aj keď
som sa čudoval, odkiaľ viem po poľsky.
Ukázalo sa, že ten jazyk bola Jackova slovenčina.
Vysvetlil mi, že on ráno po slovensky nevie, preto
prekladá len večer a v noci. Ráno nevie veľmi
ani po poľsky, prebúdza sa priebežne pri káve a až
postupne začína myslieť a komunikovať.
Jacek Bukowski, starší, entuziazmom sršiaci a ako
neskôr vysvitlo, vždy ležérne a vkusne oblečený
milovník pestrofarebných ponožiek, topánok,
úzkych džínsov a ledabolo zakasaných košieľ
a tričiek, bol úspešný textár populárnych piesní,
básnik, publicista, prekladateľ z bulharčiny
a neskôr aj slovenčiny, fanúšik vážnej hudby, kvalitnej literatúry a ešte kvalitnejšej whisky. V ostatných
rokoch však bol najmä neúnavným propagátorom
slovenskej literatúry v Poľsku; pre vydávanie
slovenských autorov robil maximum, prípadné
neúspechy na tomto poli rozhorčene komentoval
najobľúbenejšou poľskou nadávkou a nikdy sa
nevzdával.
„Sluchaj, Balla!“ Tak sa často začínal prúd vášnivého
vysvetľovania, ba priam kázania na rôzne témy,
vždy pri poháriku whisky a cigarete. Postupne som
sa dozvedel, prečo si už nemám kupovať knižky,
lebo na jeden život ich stačí tak dvadsať a v ďalších
sa len opakuje, čo bolo v tých predošlých, prečo
mám počúvať Gustava Mahlera, ale ani od neho
nie všetko, prečo nemám piť pivo ale destiláty, prečo
a ako po mne musí opravovať a prepracúvať moje
texty a až potom ich prekladať, prečo mi priniesol
obraz od psychicky chorého poľského maliara a ako
sa ho najprv nevedel sám vzdať, a tak mi ho vlastne
nepriniesol, lebo ten obraz, ktorý mi priniesol,
je iný obraz od toho istého maliara, ten prvý si jednoducho radšej nechal, a prečo treba hrať blues a aké
sú jeho pravidlá a princípy – pri tejto téme sa
postavil a dokresľoval ju tanečnými krokmi medzi
stoličkami, stolíkom a akváriom v jeho varšavskom

Začiatkom septembra
zomrel Jacek Bukowski
(18. 2. 1945 – 1. 9. 2020),
poľský básnik, autor
textov populárnych
piesní, priateľ
a prekladateľ súčasnej
slovenskej literatúry
– o. i. próz Ballu,
V. Pankovčína,
D. Kapitáňovej, básní
E. J. Grocha, I. Koleniča,
P. Macsovszkého či
K. Chmela.

minibyte, a mňa ohúrila tá rozpohybovaná, chudučká postava svižného sedemdesiatnika s beckettovsky
úzkou tvárou a chlapčensky strapatou sivou šticou,
ale ohúrila ma vlastne iba rovnako
ako mnoho, mnoho iných vecí v súvislosti s týmto
nezabudnuteľným úžasným človekom.
Áno, v tom byte bolo akvárium. Raz sa k nemu postavil a ukázal na korytnačku, ktorá sa korytnačím
tempom prechádzala po dne.
„Sluchaj, Balla!“ začal a informoval ma, že korytnačka na neho hľadí ako na Boha, lebo to on jej stvoril
sklený svet a občas sa pred ňou zjavuje, aj keď nie
v horiacom kríku, ale v dyme cigariet, lenže nám,
ukázal na mňa a na seba, nám sa nikdy nikto v ohni
ani dyme nezjavil, tak si nerobme ilúzie!
Nerobili sme si ich.
A teraz Jacka Bukowského zrazu niet.
Vždy racionálne a bez sentimentu prijímal fakt, že
keď je niekto raz už preč, tak nie je nikde, ani hore,
ani dolu, a ak hej, tak jedine v pamäti tých, ktorí ho
poznali.
Čo sa týka pamäti, mal určite pravdu.
V mojej ostane, kým ostane tá pamäť.
Ale aj tak hovorím, sluchaj, Jacek, vďaka za všetko,
je mi čudne z toho náhleho prázdna, a predsa len
dúfam, že ma kdesi počuješ.

✒ Balla

Slovenská literatúra v nových prekladoch
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Jana Beňová: Café Hyena

Pavol Rankov: Mütter

(Café Hyena. Plán odprevádzania)
Medvode: Malinc, 2020
(Slovinsko, slovinčina)
Preklad: Diana Pungeršič

(Matky)
Berlín: Anthea Verlag, 2020
(Nemecko, nemčina)
Preklad: Ines Sebesta

Foto: Soňa Uriková a Soňa Maletz

Aktuality

Medziriadky

sú bezpečné miesto
Timur Vermes a Michal Hvorecký

BRaK

outdoorový festival
Aj napriek niekoľkým zrušeným
podujatiam a neprítomným vydavateľstvám bol 7. ročník Bratislavského
knižného festivalu príjemným
podujatím.
Mnohí účastníci či účastníčky poukázali na to, že sa cítia ako na „malej
Pohode“, čo spôsobilo predovšetkým
to, že okrem priateľskej, slnečnej
a kreatívnej atmosféry sa väčšina
programu odohrávala vonku.
O záujme verejnosti o knihy a literatúru svedčí aj fakt, že napríklad na
diskusiu s poľským autorom
Mariuszom Szczygiełom stáli ľudia
na bráne a svedomito čakali, kým
im kapacitné možnosti povolia vojsť
dnu.
Vysokou účasťou sa mohli pýšiť aj
ďalšie diskusie – ako otváracia debata
na tému dedina s internacionálnym
triom autoriek Katarína Kucbelová,
Petra Soukupová a Weronika Gogola
či rozhovor Michala Hvoreckého
s nemeckým spisovateľom Timurom
Vermesom, autorom kontroverznej
knihy A je tu zas. BRaK sa teda konal
v hodine dvanástej pred sprísnením
nariadení a určite nielen preto naň
budú všetci zúčastnení spomínať
s úsmevom na tvári.

✒ red

Literárna platforma Medziriadky minulý rok
oslávila svoj jubilejný desiaty ročník.
Za desať rokov sa Medziriadkom podarilo
spojiť viac ako štyristo mladých autorov,
z ktorých sa mnohí uplatnili v oblasti
literatúry ako etablovaní spisovatelia a spisovateľky, alebo sa aktivizujú v oblasti súčasnej
kultúry. Na základe ich spätnej väzby vieme,
že sa im to podarilo aj vďaka našej platforme.
Jedenásty ročník Medziriadkov, ktorý sa
konal 21. – 27. augusta na Duchonke, ostane
pravdepodobne rovnako pamätný ako ten
desiaty. Aj napriek/vďaka určitým zmenám.

Ocenenie bez piedestálu
Rozhodli sme sa napríklad zrušiť klasické
umiestnenia známe z väčšiny literárnych
súťaží. Viac ako súťaživosť a dohady poroty
o tom, kto má byť prvý a druhý, sme chceli
podporiť kreatívnu atmosféru na podujatí aj
počas celého roka, posilniť spoluprácu
medzi novou generáciou mladých autorov
a autoriek a vytvoriť priestor na aktívne
vzdelávanie v oblasti literatúry.
A čo účastníkom a účastníčkam naozaj
priniesla skutočnosť, že ocenenia neexistujú?
Pokojnejšiu atmosféru, spravodlivejšie
rozbory, zmizla aj akákoľvek závisť či pochybnosti o sebe samom, či som naozaj dobrý
alebo dobrá, či na to mám.

Návraty s vlastnou knihou
Okrem stretnutí s hosťami – tento rok napríklad s Danom Majlingom, Vladom Jančekom
a Katarínou Kucbelovou – nás vždy mimoriadne teší, keď naspäť na Medziriadky
zavítajú bývalí účastníci. Dominika Madro,
ktorá zažila Medziriadky pred rokmi na
Krahuliach, sa tento rok vrátila ako hostka
so svojou debutovou knihou Svätyne. Vidieť
mladú autorku, ktorá ešte pred prednedávnom sedela na podobnej besede a teraz
prezentuje svoju knihu, je pre Medziriadkarov
a Medziriadkarky výnimočnou inšpiráciou.
Že sa to dá, že je to reálne, že to môžu byť raz

Peter Juščák: …И не забудь про
лебедей!
(...a nezabudni na labute!)
Praha: Ruská tradice, 2020
(Česká republika, ruština)
Preklad: Viktorija Ručkina

aj oni. Pretože každý z tých päťdesiatich,
ktorí sa na Duchonke stretli, má výnimočný
talent, na ktorom však musí dlhodobo
pracovať, aby sa mu to podarilo pretaviť do
prvej zbierky poézie či prózy.

Večer talentov
Vrcholom Medziriadkov je posledný večer,
počas ktorého účastníci a účastníčky
prezentujú, čo počas letnej školy vzniklo.
Dielňa slam poetry pod vedením Vlada
Jančeka pripravila výstupy, ktoré by bolo
možné predviesť aj v novovznikajúcom
bratislavskom comedy clube. Divadelný
workshop, ktorý pripravil Miro Dacho,
predviedol perfektné monológy, najmladšie
ročníky recitovali básne svojich kamarátov
a kamarátok z Medziriadkov a zazneli aj
najgýčovejšie prózy z workshopu Sone
Urikovej, kde zisťovali, ako prózu naozaj
nepísať.
Večer sa končí Šepotmi. Priestorom na verejné poďakovanie, výmenu zážitkov z uplynulého týždňa, humor a čerstvé spomienky.
Tento rok vďaka počasiu pod hviezdami
a pri ohni. Medziriadky sú pre nás všetkých
viac ako len vzdelávacia platforma. Je to
bezpečné miesto, je to domov.

✒ Katarína Vargová, riaditeľka literárnej
platformy Medziriadky

Arpád Soltész: La Bal des porcs
(Sviňa)
Bordeaux: Agullo Éditions, 2020
(Francúzsko, francúzština)
Preklad: Barbora Faure
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Fenomén
Malena Ernman:
Scény zo srdca
Preklad: Adriana
Kollárová
Banská Bystrica:
Literárna bašta, 2020

Na jednej lodi
Kniha Scény zo srdca je hlboko
politická a osobná. Autorka
Malena Ernman, švédska
operná speváčka a matka
klimatickej aktivistky Grety
Thunberg, balansuje medzi
písaním ako spovede a tým, čo
je všeobecne platné.
✒ Veronika Dianišková

„N

ezáleží na tom, či zostaneme na zemi a vzdáme
sa privilégia lietať, pretože to, čo potrebujeme, je
revolúcia. Najväčšia v histórii ľudstva. A potrebujeme ju teraz.“ (s. 148)
Na obálke knihy Scény zo srdca vidíme Malenu
Ernman, autorku, spolu s (teraz už notoricky známou)
dcérou Gretou Thunberg. Čakali by sme knihu o Gretinom aktivistickom vzostupe, o študentských štrajkoch, o sláve. Ale o nič z toho v knihe v skutočnosti
nejde. A treba dodať, že aj našťastie. Úplne presne text
vystihuje podtitul – Príbeh neobyčajnej rodiny z horiaceho domu.

Veronika Dianišková
(1986)
Poetka, rozhlasová
publicistka. Pôsobí
v Rádiu Junior RTVS.
Je autorkou niekoľkých
zbierok poézie: Labyrint
okolo rúk (2007),
Zlaté pávy sa rozpadnú
na sneh (2014), Správy
z nedomovov (2017).
Nedávno vo
vydavateľstve Modrý
Peter vyšla jej prozaická
prvotina Pirátske
rozprávky.
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Výkrik za všetkých
V knihe sledujeme príbeh rodičov, sestry i samotnej
Grety Thunberg, pričom posledná fáza, v ktorej už
Greta bola slávna, zaberá len zanedbateľnú časť rozsahu. Text je rozdelený do scén, ktoré vytvárajú mozaiku
fungovania súdržnej rodiny vo Švédsku. Táto rodina
je však niečím zvláštna a výnimočná – okrem jej členov má v nej miesto ešte Aspergerov syndróm (občas
klasifikovaný ako forma vysokofunkčnej poruchy autistického spektra, tu sa však názory psychiatrov rozchádzajú) a ADHD (z angličtiny Attention Deficit
Hyperactivity Disorder – teda po našom a skrátene –
porucha pozornosti s hyperaktivitou).
Kniha je jednak exkurzom do špecifík oboch syndrómov, jednak je výpoveďou a výkrikom, ktorý hovorí

Gretu Thunberg fotograficky zachytil Pavel Matejovič po jej
vystúpení na klimatickom štrajku vo Viedni 31. mája 2019.

za všetky takéto rodiny. Kde sa ukazuje, že keď má Aspergerov syndróm jeden z členov, svojím spôsobom ho
má celá rodina.
Od problémov, ktorými rodina pri diagnostikovaní dievčat prechádza, cez obrovskú únavu, až po každodenné problémy sa postupne čoraz väčšmi otvára
téma klimatickej krízy. Autorka v knihe pracuje s dátami, hoci ich vo vedeckom zmysle necituje. Ukazuje sa,
ako čosi zdanlivo také vzdialené ako klimatická kríza
prudko zasiahlo život celej rodiny, čiže mikrokozmos
celého (nielen) ľudského spoločenstva.
Všetci jej členovia, na čele s Gretou, tak začali cestu, ktorá strhla celý svet, ešte sa neskončila a ktorá im
prevrátila životy naruby.

Písanie – akcia
V knihe nájdeme zúfalstvo unavených rodičov, psychiatrické kliniky, nefunkčný školský systém, feminizmus, kritiku patriarchátu. Autorka precízne a radikálne
rozkladá štruktúry, ktoré by sa už pomaly mali meniť
na iný, nový svet. Nezjednodušuje, hoci je rázna.
Feministické motto, že osobné je politické, sa
v tomto texte ukazuje vo svojej najčistejšej podobe.
Kniha Scény zo srdca je totiž hlboko politická. Ale aj:
Kniha Scény zo srdca je totiž skutočne osobná. Autorka neustále rozširuje svoje subjektívne vnímanie
sveta a problematiky (klímy, ale i celospoločenského
nastavenia) na celý svet. Ten jej svet zahŕňa všetkých.
Tých, ktorí nedokážu fungovať v sociálnych situáciách, tých, ktorí sú vytlačení na okraj, i tých, ktorí si
relatívne dobre žijú.
Kniha je výkrikom o tom, že sme všetci na jednej
lodi, je apelom na konanie tu a teraz. Je to písanie – akcia. Malene Ernman (a ostatným členom rodiny, ktorí
sú tiež uvedení ako autori a autorky textu) sa podarilo vytvoriť žáner, v ktorom balansuje medzi terapeutickým písaním, písaním ako spovede, a tým, čo je
všeobecne platné.

Priamo uprostred krízy
Príbeh nikoho nevynecháva, je skrz-naskrz demokratický, čo ilustruje už aj autorstvo štyroch ľudí. Nie
je to písanie o klimatickej kríze, je to písanie v kríze,
priamo uprostred nej. Autori hovoria predovšetkým
za tých, ktorých nepočuť, ale zároveň sa nevzdávajú
vlastného hlasu. Scény zo súkromného príbehu Grety,
Beaty, Svanteho a Maleny striedajú scény zasahujúce

celý svet (americké voľby, vymieranie druhov, topenie ľadovcov). Autorka kritizuje zjednodušenia, ktoré
sa pod zásterkou zelenej ekonomiky len snažia udržať pokope štruktúry neustáleho ekonomického rastu.
Tie svetu nepomáhajú, skôr ho naďalej devastujú (tzv.
zelený rast).
Jednotlivé kapitoly – scény sú zručne pointované,
úderné, často tragikomické. Text nie je len aktivistický,
stáva sa aj ostrou úvahou a výpoveďou. Jazyk príbehu
je raz metaforický (Sme stroskotancami na opustenom
ostrove vo vesmíre), inokedy esejistický, občas pripomína denníkové zápisky. Jednotlivé štýly nefungujú
vedľa seba, napospol sa preplietajú a práve tým vzniká
jazykovo aj štýlovo unikátny text.
Autorka (aj keď by sme skôr mohli asi stále hovoriť o troch autorkách a jednom autorovi, kvôli zjednodušeniu budem naďalej hovoriť prevažne o autorke)
nazerá na pálčivé problémy a témy dnešnej doby cez
prizmu klimatickej krízy. Akoby práve stav životného
prostredia a náš postoj k nemu bol tým, čo prepája
všetko: feminizmus, protirasistické pohyby, zdravotnú starostlivosť atď.
Aby sme sa pohli dopredu, musíme v skutočnosti
urobiť dva kroky naspäť. Kniha výraznou mierou prispieva aj do debaty o podiele ničenia životného prostredia rôznymi krajinami. Spisovateľka objasňuje
mechanizmy, podľa ktorých sa naše emisie pripočítavajú rozvojovým krajinám, kam sme presídlili výrobu
našej spotreby, navrhuje radikálne zmeny zmýšľania,
kde pravidlá nebude určovať ekonomika, ale ekológia.

Osobná spomienka literárneho vedca
a klimatológa Pavla Matejoviča na vlaňajšie
stretnutie s Gretou Thunberg vo Viedni.

P

red rokom sa naprieč celou Európou každý
piatok konali klimatické demonštrácie organizované mladými ľuďmi, v médiách dominovalo
meno mladej švédskej aktivistky Grety Thunberg.
Demonštrácie neobišli ani Bratislavu. O podporu ma
v apríli požiadali aj študenti bratislavských gymnázií,
a tak som sa 26. apríla 2019 po veľkom zdráhaní
ocitol na tribúne – pozvanie som ani napriek mojej
skepse nedokázal odmietnuť. V úlohe tribúnového
rečníka som sa nikdy necítil dobre, aj preto som
nesmelo prečítal úryvok z pápežovej encykliky
Laudato si‘, ktorej podstatná časť sa venuje klimatickej kríze a kritike konzumizmu, a spomenul som,
samozrejme, aj Gretu, ktorá sa krátko predtým
s pápežom stretla.
Mesiac po bratislavských demonštráciách Greta
pricestovala aj do Viedne, kde v piatok 31. mája
vystúpila na klimatickom štrajku. Bola to príležitosť
vidieť Gretu „naživo“. V subtílnom mladom dievčati
bolo vždy niečo gándiovské – fascinovala ma odvaha,
s akou sa postavila voči arogancii mužov s jadrovými
kufríkmi.
Zahral som sa teda na klimatického paparazziho.
Demonštrácia sa začala najskôr na Heldenplatzi, kde
sa mi podarilo dostať až k pódiu. Ak by Greta vystúpila tam, mal by som ju ako na dlani. Okolostojaci,
medzi nimi aj viacerí Slováci, však moje nadšenie
rýchlo schladili. Greta vraj vystúpi, ale celkom inde,
treba nasledovať dav. Pochod sa nakoniec skončil
na Schwarzenbergplatzi. Tu však bola tribúna odo
mňa vzdialená desiatky metrov, navyše, výhľad mi
zakryli nielen demonštranti, ale aj hradba fotoreportérov a kameramanov. Nádej, že by sa mi podarilo
Gretu odfotografovať z bezprostrednej blízkosti, teda
pomaly pohasínala. Ostávala už len intuícia. A tá ma
nesklamala: ako sa Greta na pódium dostala, musí
z neho predsa aj odísť. Zostávalo už len prekliesniť
si cestu von z davu a dostať sa za tribúnu, k Pamätníku červenoarmejcov, ktorý sa za tribúnou týčil ako
zdvihnutý prst.
Pred pamätníkom postávalo len niekoľko hlúčikov
mladých ľudí, teda žiadna tlačenica. Stačilo už len
trpezlivo čakať na príležitosť a šťastnú náhodu.
A naozaj, krátko po prejave pod tribúnou čosi zašumelo. To, čo spočiatku vyzeralo beznádejné, sa stalo
skutočnosťou. Ako had si to aj s perepúťou fanúšikov,
fotoreportérov, kameramanov a ochranky zamierila
priamo proti mne. Vtedy som mal pocit, že toto
nemôže byť náhoda – akoby to niekto inscenoval.
Bolo treba len vystihnúť okamih a rýchlo cvakať, šlo
doslova o sekundy. V istej chvíli som sa od nej ocitol
len asi na dva-tri metre. Odfotil som ju vo chvíli,
keď nemotorne uchopila pero a dala niekomu autogram, čo je pre ňu také typické.
Rád by som svoju spomienku na Gretu ukončil
slovami, že aj to, čo na začiatku vyzerá ako beznádejné, sa môže stať skutočnosťou, že sa netreba poddávať dezilúzii a že tá fotografia to výstižne symbolizuje. To by však bolo príliš jednoduché. Pre mňa dnes
zostala len nostalgickou spomienkou…

✒ Pavel Matejovič

Fenomén

Ako som fotografoval Gretu

Neúprosná kritika
Popri týchto témach sa dozvedáme viac aj o situácii
rodín s deťmi so špecifickými potrebami vo Švédsku,
o postoji Gretinej rodiny k utečencom, o špecifikách
poruchy autistického spektra, Aspergerovho syndrómu a ADHD.
Kniha stavia mosty medzi svetmi, ukazuje na vinníkov krízy, spochybňuje efektivitu „zelených“ aktivít
jednotlivcov, pričom apeluje na zmenu celých spoločenských štruktúr. Neúprosne kritizuje neoliberálnu
ekonomiku. Patriarchálne spôsoby nazerania na svet,
teda „viac, rýchlejšie, lepšie“, by už mali patriť do minulosti. Rovnako ako letecká doprava, živočíšna výroba či bezbrehé nakupovanie.
Kniha Scény zo srdca sa dá čítať rôznymi spôsobmi.
Ako úvaha o živote, ako glosy, eseje, ale aj ako inšpirácia,
ktoré kroky sú pri záchrane sveta dôležité a ktoré nie.
Ako vraví sama autorka (a tu sa spolu s ňou približujeme k súčasnému progresívnemu ekofeministickému
hnutiu):

Pavel Matejovič (1963)
Literárny vedec,
pôsobí v Ústave
slovenskej literatúry
SAV a na Trnavskej
univerzite. Venuje sa
dejinám slovenskej
literatúry druhej
polovice 20. storočia.
Je autorom štyroch
odborných monografií.
Okrem literatúry
sa zaoberá aj
meteorológiou
a klimatológiou.

Je boj za životné prostredie najväčším feministickým
hnutím?
Nie preto, že by nejakým spôsobom vylučovalo mužov,
ale preto, že spochybňuje štruktúry a hodnoty,
ktoré stvorili súčasnú krízu.
Matka zem je už pripravená v zákulisí.
Opona sa môže kedykoľvek zdvihnúť.
Musíme začať hovoriť o tom, ako sa cítime.
Pretože teraz je to na nás.
My proti temnote.
Od človeka k človeku, od mesta k mestu, od krajiny
ku krajine.
Organizujte sa.
Konajte.
Spustite reťazovú reakciu.
Predstavenie sa začína.

September2020
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Marko Huba: O štopkaní
a iné texty. Úvahy
romantického ekokrata
Bratislava: filmotras
s. r. o., 2019

Foto: Mária Pinčíková

Esejistika

Opravme si svoj svet
Marián Huba (1949), umelec, sochár,
učiteľ a ochranár, spolu s bratom
geografom a ochranárom Mikulášom
Hubom patria k zakladateľom
skupiny bratislavských ochranárov,
ktorá od konca šesťdesiatych rokov
po celom Slovensku opravovala
pamiatky drevenej architektúry –
mlyny na Oblazoch, drevenice,
senníky, salaše. A neskôr aj kamennej
– nebyť autora, kláštor v Marianke
pri Bratislave by dnes nestál.
✒ Ľubica Lacinová
Marko Huba

M

arián Huba (alebo Marko) a širšej verejnosti známejší z bratov – Mikuláš Huba (čiže Maňo) majú
prechodené Slovensko najprv v otcovom batohu,
potom, až dodnes, po vlastných. Obaja sú príkladom
toho, aké dôležité je pre človeka rodinné prostredie.
Otec entomológ, matka botanička, obaja turisti a horolezci. Marko spomína aj vplyv babičky, živnostníčky, ktorá po prevrate v roku 1948 a po výmene peňazí
prišla o všetko a našla si stratégiu veľmi skromného
života. Zrejme v ňom našla novú spokojnosť, keď jej
prístup prevzal aj vnuk a vyčíta si, ak sa od neho odchýli. Nutnosť skromného životného štýlu je leitmotívom knihy O štopkaní a iné texty s podtitulom Úvahy
romantického ekokrata.

Etika štopkania

Ľubica Lacinová (1959)
Biofyzička, vedúca
vedecká pracovníčka,
členka Predsedníctva
SAV. Už od štúdií fyziky
na PF UK v Bratislave sa
venuje fotografovaniu.
V 80. rokoch
spoluorganizovala
víkendové záchranné
akcie a v novembri 1989
sa ako mnohí ochranári
aktívne zapojila
do revolučného diania.
Pracuje v Centre biovied
SAV a zaoberá sa
fyziológiou na bunkovej
úrovni.
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Aj samotná kniha je skromná – 110 strán malého formátu v mäkkej väzbe a s maximálne využitým priestorom, bez prázdnych plôch, ďalšia kapitola sa začína
tam, kde sa predošlá končí, ani centimeter papiera nazmar. Vzácny súlad obsahu a formy.
V knihe sú zozbierané krátke úvahy, novinové
články a vystúpenia na rôznych fórach z rokov 1989
až 1991. Autor v nich uvažuje o svete, v ktorom žijeme, o poriadku, ktorý sa končí, a tom, ktorým sa ho
chystáme nahradiť. Pri opúšťaní neúspešnej cesty československého socializmu vyzýva nevydať sa bez rozmýšľania cestou západného konzumu. Chce, aby sme
sa pokúsili o tretiu cestu – cestu hľadania únosného
prežitia, cestu eticko-ekologickej alternatívy.
Uvedomuje si odčlenenosť človeka od ostatnej prírody – keby sme boli jej rovnocennou súčasťou, nemuseli by sme hľadať, ako žiť v súlade s ňou. Hľadanie
súladu predpokladá nesúlad, ktorý treba zmierniť
alebo odstrániť. Obracia sa do minulosti i do odľahlých
končín a hľadá kultúry, ktorých nesúlad s prírodou bol
minimálny. Vidí vzory v ľuďoch žijúcich ešte v polovici minulého storočia na slovenskom vidieku. Boli
skromní, brali si toľko, koľko príroda mohla opäť nahradiť. Ľudia, ktorí deravé ponožky štopkali namiesto
toho, aby kupovali nové. Ešte v sedemdesiatych rokoch ich bratislavskí ochranári dreveničiari na svojich

pracovných potulkách stretávali a spriatelili sa s nimi.
Uvažuje aj o vzdialených kultúrach, kde sa nezrodil vedecko-technický pokrok, ktorý umožnil ekonomický
rozvoj západného sveta – západnej Európy a severnej
Ameriky. Práve v tomto rozvoji, ktorý je krátkou dejinnou epizódou hádam dvoch storočí a najmä druhej
polovice minulého storočia, vidí zdroj oddelenia, nesúladu medzi človekom a prírodou a príčinu jej masívneho ničenia.

89. rok – premárnená šanca
Východisko nachádza v zbližovaní technicky vyspelého sveta a tretieho sveta či bohatého Severu a chudobného Juhu, bohatého a chudobného sveta, ale nie tým,
že chudobní sa budú približovať bohatým, práve naopak, bohatí sa musia vzdávaním priblížiť chudobným.
Dnes je tento strednoprúdový koncept Zelených označovaný ako „de-growth“. Marko Huba videl v kolapse
nášho systému v 89. roku šancu, aby sme túto cestu vyskúšali a boli príkladom Západu. Navrhoval nevyhodiť všetku suť z práve zbúraného systému, ale očistiť
to, čo sa použiť dá, a stavať nový systém podľa dobrého projektu, ktorý bude etický a ekologický. Veľmi
skoro však videl, že jeho spolupracovníci a priatelia
z ochranárskych kruhov po vstupe do vysokej politiky ideály nechali za dverami a ich pozornosť vyplnili
krátkodobé ekonomické a technokratické ciele. Písal
im listy, vystupoval na konferenciách, apeloval, ale
márne. Sklamala ho aj Strana zelených, ktorá vznikla
bezprostredne po Novembri, neuspela u voličov a rozpadla sa vo vnútorných sporoch.

Ekologický postoj prívetivo a bez pýchy
Marko Huba píše svoje texty ako príslušník kultúry,
ktorá zabúda na hodnoty, ide nesprávnym smerom
a bezohľadne ničí prírodu. I keď by možno úplne stačilo, keby ľudia skúsili žiť ako on, nevyčleňuje sa ako
vzor pre zblúdených. Jeho slová varujú, vyčítajú, ale
i tak zostávajú vo svojom tóne prívetivé.
Úvod ku knihe napísal jeho o generáciu mladší
súpútnik z ochranárskych kruhov Juraj Mesík. Práve
on bol prvým slovenským predsedom Strany zelených

a previedol ju neúspešnými voľbami
v júni 1990. Podčiarkuje Hubov kritický pohľad a polemizuje so sympatiami
pre životný štýl geograficky či časovo
vzdialených kultúr – podľa Mesíka je
človek od počiatku omylom a vždy
konal zlo. Odvoláva sa pri tom na Ladislava Kováča, ktorý príkro odsudzuje biologickú podstatu človeka. Pri
týchto autoroch (Mesík a Kováč) môže
mať čitateľ pocit odstupu od ľudstva
– nehlásia sa priamo k tomu, že aj oni
sú súčasťou všeobecného zla. Marko
Huba sa hlási k Teodorovi Münzovi
ako k svojmu učiteľovi filozofie. Tomu
nedávno vyšla kniha Odchádzame?,
ktorá je ortieľom nad nerozumným
ľudstvom ničiacim svoju planétu, ale
ako Huba i on píše prívetivým, nepovýšeným tónom.
Marko Huba sa vo vlastnom živote
väčšmi vyjadruje svojou sochárskou
tvorbou alebo prácou na drevených aj
kamenných pamiatkach, preto je menej známy ako jeho brat, i keď rovnako
má čo povedať. Jeho jazyk je jazykom
filozofa, hovorí o hodnotách, od ktorých treba odvodzovať naše skutky.
Hovorí o zodpovednosti intelektuálov
za svet. Hovorí o myšlienkových chybách, ktoré ľudstvo priviedli tam, kde
je. Nevypočutý sa dnes vracia k svojmu
umeniu a necháva hovoriť svoje sochy.
Brat Mikuláš je prírodovedec a praktický politik. Preto upozorňuje na mnohé
partikulárne problémy nášho životného prostredia a preto ho aj často počuť
v médiách. Aj on občas píše o všeobecných hodnotách, ale vtedy aj jeho hlas
zaniká v hluku dnešných dní.

Eva Sussová & Anna Höglundová | Všetci sa pýtajú prečo
Knižná dielňa

VŠETCI
— SA —
PÝTAJÚ
PREČO

Eva Sussová & Anna
Höglundová:
Všetci  sa  pýtajú
prečo
Preklad: Katarína
Motyková
Uloža: Knižná dielňa,
2020

Daniel Pastirčák
(1959)
Teológ, básnik,
spisovateľ, esejista,
knižný ilustrátor,
autor celého radu
kníh. Je kazateľom
Cirkvi bratskej
v Bratislave. Zborník
jeho esejí V tieni
mŕtveho Boha vyšiel
v LIC v roku 2016.

Krátka cesta do krajiny otázok
Prečo má ten chlapec v červenej teplákovej súprave na tvári
zádumčivý výraz dospelého skeptika? Je balvan, o ktorý sa chlapec
opiera, náhrobkom? Kto ho vztýčil na štrkovej pláži? Kde sa
tu, medzi sivými kamienkami pláže, nabral Sokrates? Prečo má
vznešený antický filozof krabie telo?
Keby som knihu s takýmto záhadným obrázkom na obale uzrel
v kníhkupectve, vyloženú medzi desiatkami iných kníh, premohla
by ma zvedavosť – istotne by som ju otvoril. Knihu však otváram
ďaleko od najbližšieho mesta, na lavičke vedľa drevenice na Uloži.
Do rúk mi ju vložil obyvateľ drevenice, vydavateľ Erik Groch.
Na kameni, o ktorý sa chlapec v červenom úbore opiera, je zlatý
nápis: Všetci – sa – pýtajú prečo. Nuž otváram a pýtam sa:
Prečo sa japonský chlapec v parku uprostred veľkomesta stretá
s prepelicou, ktorá má namiesto vtáčej hlavy tvár Kierkegaarda?
Je ten potkan pod lampou naozaj Heidegger? Prečo múdra sova
Hannah Arendtová o probléme zla premýšľa na halúzke vyschnutého stromu? Keby sa Martin Buber prevtelil, bol by naozaj
psom? Prečo chce kapor Sartre vyliezť zo zamrznutého rybníka?
Viem vcelku pochopiť, že Simone Weilová sa šplhá na borovicu
nad akýmsi severským jazerom. Prečo sa však premenila na
veveričku? Samozrejme, nepopieram, že Simonine oči za silnými
dioptriami pôsobia tak trochu ako vypúlené očká veveričky.
Autorkou obrazov je Eva Sussová, autorkou textu Anna
Höglundová. Text pozostáva z citátov filozofiek a filozofov a jednoduchých komentárov autorky. Vyše desať filozofických osobností
nám v dielku kladie desať základných ľudských otázok: Smrť,
vedomie, zlo, láska, bezútešnosť, Boh, bytie, utrpenie, slobodná
vôľa, rovnosť ľudí. Výber zodpovedá téme. Sú tu zastúpení zväčša
existencialistickí filozofi.
Obrazy, citáty i autorský komentár vedú rozhovor. Kladú otázky,
no nedávajú odpovede. Ponúknu iba náznak stopy, poodhalia
začiatok cestičky, po ktorej sa budeme musieť vybrať sami. Určité
otázky vyvolá i výber použitých výrokov či priradenie jednotlivých
filozofov k téme. Prečo autorky k otázke Boha priradili práve
antickú filozofku Hypatiu? V závere k jej menu pripísali komentár:
„Hypatia neverila v Boha ani v nijakú inú vyššiu moc, verila vede.“
Skutočnosť, že Hypatia bola poprednou filozofkou neoplatonizmu,
je predsa všeobecne známa. Nasledovala učenie Plotina. Plotinos
všetky formy bytia odvodzoval z jednotného božského základu.
Prečo radšej túto úlohu nezverili Camusovi či Sartrovi? Tí existenciu
Boha naozaj popierali? Kierkegaard, Weilová či Buber by, naopak,
mohli predstavovať opačný postoj. I tieto, azda nechcene vyvolané,
otázky sú však plodné. Kniha je totiž iba vstupnou bránou,
malou ochutnávkou myslenia tých, ktorí si základné ľudské otázky
kládli dávno pred nami. Je na nás, aby sme podanú ruku prijali
a zoznámili sa s bohatstvom tých myšlienok v samotnom ich zdroji.
Skôr než začneme čítať, už samotný názov knihy v nás provokuje
otázku: „Naozaj sa všetci pýtajú prečo?“ Nevypudili sme, pre pokoj
duše, z našich myslí práve túto otázku? Je úplne nepraktická.
Nikto na ňu nikdy nenájde uspokojivú odpoveď. Načo sa zaoberať
úvahami, ktoré nevedú k výsledku použiteľnému pre všetkých?
Dnes sa nepýtame prečo. Pýtame sa ako. Zhromažďujeme dáta.
Pomáhajú nám produkovať konkrétne, užitočné veci, ženú vpred
náš vedecko-technický pokrok.
Otázku prečo sme vyzliekli spolu s detskými šatami ako nepoužiteľný odev naivity. Azda preto je kniha v prvom rade určená deťom.
Nie je však určená iba im, je určená všetkým tým, ktorí tušia, že
práve otázku prečo potrebujeme v sebe chrániť. Inak by sme zradili
človeka a začali by sme sa hrozivo podobať biologickým počítačom.
Veď človek nemôže zostať otvorený nekonečnému tajomstvu bytia
inak, iba v otvorených otázkach. Autorky nám knihou ponúkajú
jedinečný podklad pre hlboký ľudský rozhovor. Rozhovor
rodičov a detí, dospelých, ktorí v sebe nezradili tú prvotnú detskú
otázku, a detí, ktoré si ju kladú s celou závažnosťou dospelých.

Epištola

Marko Huba
navrhoval
nevyhodiť všetku
suť z práve
zbúraného
systému, ale očistiť
to, čo sa použiť dá,
a stavať nový
systém podľa
dobrého
projektu, ktorý
bude etický
a ekologický.

Eva Sussová & Anna Höglundová

✒ Daniel Pastirčák
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Kniha UME?NIE!, vydaná
v roku 2020 v bratislavskom
vydavateľstve Petrus,
sa snaží na 197 stranách
poskytnúť obraz o tom,
ako vzniká a funguje
súkromná zbierka umenia,
s ohľadom na jej zameranie
na konceptuálne umenie.
✒ Adrián Kobetič

J

Mgr. Adrián Kobetič
(1995)
Absolvoval štúdium dejín
a teórie umenia na
Filozofickej fakulte
Trnavskej univerzity.
Zaoberá sa stredovekým
a súčasným umením,
v rámci ktorého pripravil
viacero výstavných
projektov. V súčasnosti
pracuje ako kurátor
v Nitrianskej galérii
a zároveň je
doktorandom na Ústave
dejín umenia SAV
a Filozofickej fakulte
Trnavskej univerzity.
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e pomerne zaužívanou praxou, že v istom momente svojej existencie sa zbierkotvorné inštitúcie zač
nú obzerať do vlastnej minulosti, v prípade tých
galerijných často siahajúcej už do polovice minulého
storočia. Vznikajú publikácie, ktoré si kladú za cieľ
mapovať zrod danej zbierky aj to, ako sa fond počas
svojej existencie menil, rozširoval a, samozrejme,
vystavoval. V našich geografických šírkach sú však
omnoho menej tradičné publikácie, ktoré sa venujú
súkromnej kolekcii bez inštitucionálneho zázemia,
navyše, s mimoriadne úzkym okruhom zberateľského
záujmu. Výnimkou v našom prostredí je teda dozaista kniha s názvom UME?NIE!, nesúca podtitul Príbeh
zbierky Artandconcept.
Názov knihy a jej obálka sú spojené so slovenským
umelcom Júliusom Kollerom (1939 – 2007), konkrétne s jeho dielom UME NIE, Telegram pre I. otvorený
ateliér z roku 1970. Dielo patrí k príkladom konceptuálneho umenia, tvoriaceho jeden z najvýznamnejších
umeleckých smerov 20. storočia na Slovensku, a čo je
dôležité, je súčasťou zbierky Artandconcept.

Niečo viac o konceptuálnom umení…
Kolekcia, ktorej majiteľom je redaktor a publicista
Boris Kršňák, sa orientuje najmä na slovenské konceptuálne umenie, spadajúce prevažne do 60. až 90. rokov
20. storočia (slovo „prevažne“ z dôvodu, že je v knihe
prezentovaných aj niekoľko mladších diel z obdobia po roku 2000). Ako hneď v úvode majiteľ zbierky a editor publikácie píše, cieľom knihy je, „aby sa

Foto, zdroj: Petrus / Boris Kršnák

Pekná kniha
Boris Kršňák (zost.):
UME?NIE!
Zalomenie a dizajn:
Waldemar Švábenský
Bratislava: Petrus, 2020

Ako sa rodí
umelecká
zbierka?
Milan Adamčiak, Tanečnica, 1966, vizuálna poézia

čitateľ dozvedel niečo viac o slovenskom konceptuálnom umení. Jedinom slovenskom výtvarnom umení,
ktoré má medzinárodné renomé, a viacerí jeho predstavitelia sú dielami zastúpení v najvýznamnejších
múzeách sveta“.
Ak opomenieme časť citátu „o jedinom slovenskom výtvarnom umení s medzinárodným renomé“,
ktorá je prinajmenšom pritiahnutá za vlasy, keď autor
hovorí o výtvarnom umení en blok, t. j. bez dôrazu
na súčasné umenie, musíme konštatovať, že k naplneniu hlavného cieľa publikácie chýba základné
určenie toho, čo vlastne konceptuálne umenie je.
Prítomnosť aspoň všeobecnejšej poučky v texte by
mohla napomôcť lepšie pochopiť základné prvky diskutovaného umeleckého smeru. Čitateľ sa totiž nedozvie ani len to, že podstatou konceptuálneho umenia
je myšlienka (koncept), ktorý sa stáva kľúčovým aspektom diela, čím potláča dôležitosť jeho materiálnej
stránky. Konceptuálne dielo vzniká v mysli umelca
alebo diváka, čo spôsobuje, že forma slúži výhradne k zdokumentovaniu myšlienky a sama osebe nie
je dôležitou. Z toho dôvodu má často podobu textu,
fotografie, kresby, objektu, grafu, partitúry či videa.
Editor tiež v úvode spomína, že knihu možno
brať „ako príklad, že aj nemajetný človek môže nielen zbierať umenie, ale aj vybudovať kvalitnú a reprezentatívnu zbierku“. V celom ďalšom jeho rozprávaní
tento motív opakovane vyniká, samozrejme s dôrazom na to, v čom je konceptuálne umenie pre zberateľa odlišné od iného a prečo bolo možné práve v tej
dobe takúto kolekciu vybudovať. Vyslovuje sa, že
naratív obsiahnutý v jeho knihe je subjektívny a „nekunsthistorický“, čo je dôležitou vlastnosťou väčšiny
textu. S týmto faktom je potreba sa zmieriť preto, aby
človek s väčšou otvorenosťou prijímal obsah publikácie (výnimkou je niekoľko textov rôznych odborníkov
v druhej kapitole, ku ktorým sa vyjadríme neskôr).

Foto, zdroj: Petrus / Boris Kršnák

Pekná kniha

Stretnutia, okolnosti, diela
Celá kniha je rozdelená do troch kapitol, pričom práve
prvú, s názvom Príbeh zbierky, možno označiť za najosobnejšiu. V rozhovore českého historika umenia
Adama Hnojila s majiteľom zbierky sa čitateľ dozvie
viac napríklad o tom, že Kršňákovo zberateľstvo umenia pôvodne predstavovalo celkom náhodnú činnosť
a až postupne sa stalo systematickým. Zistí viac o tom,
ako sa dostal k svojim prvým dielam, ako ich postupne
začal vystavovať a napokon aj to, čo bolo dôvodom jeho
presťahovania sa spolu so zbierkou do Prahy, kde v súčasnosti žije a pracuje. Interview je bohato prepletené
zážitkami, neraz spojenými s politickým a spoločenským dianím, čo celý príbeh oživuje a dopĺňa o zaujímavé kontexty.
Nasledujúca časť je už Kršňákovým vlastným rozprávaním, keď prostredníctvom krátkych medailónov čitateľa zoznamuje s najdôležitejšími autormi,
zastúpenými v jeho zbierke. Ako píše, „z druhej strany platne“ spomína na svoje stretnutia s jednotlivými umelcami, na ich povahové črty, tvorbu, výstavy,
no aj na ich konflikty, názorové odchýlky či negatívne skúsenosti s nimi.
V jednotlivých medailónoch je predstavený Rudolf
Sikora, Stano Filko, Július Koller, Vladimír Havrilla,
Michal Kern, Peter Bartoš, Monogramista T. D (Dezider Tóth), Milan Adamčiak, Juraj Meliš a Alex Mlynárčik. V poslednej časti prvej kapitoly napokon Kršňák
predstavuje od každého umelca jedno dielo, priblíži
kontext jeho vzniku, okolnosti nadobudnutia do svojej zbierky a niekedy aj doplní historku obohacujúcu
príbeh diela. Výber diel je pritom opäť subjektívny, čo
priznáva, keď píše, že ide o diela, „ktoré sú mu niečím
bližšie alebo vzácnejšie. Pritom nemusí ísť o diela objektívne hodnotené ako najdôležitejšie“.

Z pohľadu odborníkov
Druhá kapitola, s názvom Príbeh umenia, predstavuje
spomínanú odbornú časť publikácie. Zastupuje ju celkovo sedem textov, z toho päť štúdií, jeden rozhovor
a jedno spomínanie. Každý z článkov sa pritom venuje odlišnej téme odlišným spôsobom. Historička umenia Mira Keratová sa najprv v texte Environmentálna
estetika venuje neoavantgardnej tvorbe Petra Bartoša
vo vzťahu ku krajinnej ekológii a v druhom texte nazývanom Všesvet zasa teoretickému systému v intermediálnom prístupe Stana Filka.
Galerijná pedagogička a historička umenia Daniela
Čarná v texte Michal Kern. Vidím cieľ, ale cestu k nemu
si budem musieť nájsť približuje Kernovu tvorbu, ktorá
bola celoživotne spätá s prírodou a ekológiou. Audiovizuálnu a počítačovú tvorbu Vladimíra Havrillu prostredníctvom niekoľkých príkladov približuje v texte
Vizuálne experimenty V. H. filmová teoretička a umelkyňa Eva Filová.
Päticu odborných textov uzatvára historička umenia Beata Jablonská, ktorá v texte Z mesta von Rudolfa
Sikoru približuje rovnomenný Sikorov cyklus Z mesta
von, ale aj celkovo ekologické smerovanie jeho tvorby.
Krátka spomienka Transmusic comp. To je kapela je
ohliadnutím sa hudobného skladateľa Petra Machajdíka za spoluprácou s Milanom Adamčiakom a Michalom Murínom v experimentálnom hudobnom projekte
Transmusic comp., založenom v roku 1989. V záverečnom rozhovore druhej kapitoly sa Boris Kršňák a Dušan Brozman porozprávali o umeleckej aktivite Čo je
biely priestor v bielom priestore? s jedným z jej organizátorov Jánom Zavarským.

Július Koller, Univerzál
nyFuturologickýOtáznik,
1978, pečiatková tlač
na fotografii
Stano Filko, Transcen
dency, 1979, kombinova
ná technika na fotografii

Základný prehľad
Tretia kapitola, s príznačným názvom Umenie, vlastne
napĺňa jeden z ďalších cieľov, ktoré si kniha už v úvode
vytyčuje, a síce, že je istým spôsobom aj katalógom. Záverečná kapitola je totiž prezentáciou viac ako 140 diel
konceptuálneho umenia slovenských autorov, miestami doplnená o drobné popisy a interpretácie. Tým
tvorí pre potenciálneho záujemcu o konceptuálne
umenie základný prehľad tvorby jednotlivých autorov.
Katalóg v úplnom závere dopĺňa súpis autorov zastúpených v zbierke Artandconcept, spolu s aktuálnym
vyčíslením zbierky na 1 300 diel.
Obrazovo bohatá publikácia pracuje so silným
dôrazom na osobný vklad zberateľa a v prípade zberateľstva súčasného umenia odkazuje na dôležitosť
priameho kontaktu so žijúcimi autormi.
S výnimkou niekoľkých fundovaných článkov
v druhej kapitole pre zainteresovaného čitateľa síce
nepredstavuje výraznejšie odborné obohatenie, no
ako popularizačná literatúra môže byť pre záujemcu
o umenie 20. storočia na Slovensku až na spomenuté
pripomienky prínosom. Do karát jej hrá aj rozsahovo
a jazykovo nenáročný obsah, ktorý z nej tak tvorí atraktívne čítanie.
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Foto: V. Tony Hauser, raybradbury.com

Osobnosť

Tajomný
vhľad do vecí
okolo nás
„Ži naveky,“ povedal Rayovi
Bradburymu, keď mal
dvanásť rokov, kúzelník a dotkol
sa ho paličkou. Bradbury
premenil magickú formulku na
nesmrteľnosť spojenú s umením.
„Zistil som, že je to najlepší
nápad, aký som dovtedy počul.
Začal som písať a nikdy som
neprestal.“ Čitatelia jeho
románov, poviedok, básní,
prednášok či literárnej kritiky
sú mu za to vďační, pretože
napriek storočiu, ktoré
uplynulo od jeho narodenia,
Bradburyho tvorba nestarne.
✒ Alena Smiešková

Ž

áner science fiction, ktorý Ray Bradbury spopularizoval, sa spája s objavovaním nových svetov.
Krásna literatúra sa však dá chápať aj ako možnosť
vytvárania nového priestoru nielen v zmysle tvorby
nového sveta v literárnom heterokozme či novej ontológie, ale aj v oveľa jemnejšej, abstraktnej podobe,
keď literárny text otvára priestor, kde je možné predstavovať si veci, ktoré sa potom prekvapujúco zjavujú.
Inými slovami a vzhľadom na celú Bradburyho
tvorbu, jeho texty sú príkladom výnimočnej imaginácie autora, ktorý sám seba nepokladal za technicky
zdatného, takmer necestoval lietadlom, žil v súkromí
veľmi obyčajný, nevzrušivý život šťastne ženatého človeka, zaujatého svojimi dcérami a rodinou. Vysvetľuje
nám tým, že osobný život autora sa nemusí nevyhnutne prelínať s jeho tvorbou, a že možno práve jednoduchosť každodenného života stimuluje umelcovu
predstavivosť a schopnosť stvárnenia tých najbizarnejších situácií.
„Rozpaľuje Vás čisté pozdvihnutie a sila naozajstnej
imaginácie… ide o skutočne veľký a neobyčajný talent,“
hovorí v recenzii zbierky jeho poviedok Zlaté jablká
slnka (1953, slovensky 1959, 2005) spisovateľ Christopher Isherwood.
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Ray Bradbury
(1920 – 2012)
Americký spisovateľ
vedecko-fantastickej
literatúry. Napísal
okolo 12 románov a 400
poviedok. Okrem toho
písal i poéziu, divadelné
hry, filmové scenáre
či literárnu kritiku.
Mnohé z jeho textov boli
úspešne adaptované pre
film, medzi najznámejšie
patrí Truffautov film
Fahrenheit 451 (1966).
22.augusta sme si
pripomenuli 100. výročie
jeho narodenia.

Bradburyho imaginácia je tajomný vhľad do vecí
okolo nás, do jazyka, ktorým ich čitateľom popisuje,
je to dar vidieť viac ako ostatní. Tak ako Ylla, postava
z druhej časti Marťanskej kroniky (1950, česky 1959,
1963, 2010, 2017, v roku 2018 ako audiokniha a v roku
2020 aj ako rozhlasové čítanie na pokračovanie), ktorá precíti príchod pozemšťanov na Mars: „Ani jsem si
nemyslela, že mám takovou představivost…“

Ústredný časový bod
Prekladateľ románu Předivo času (1950, česky 2007)
Václav Petr v doslove k románu Clifforda D. Simaka
poznamenáva: „Vždycky jsem měl pocit, že počátek
padesátých let minulého století představuje ústřední
časový bod (časový segment), z něhož se odvíjí celá
science fiction (tam a zase zpátky).“ Možno s ním súhlasiť– aj Bradburyho zásadné diela, už spomínaná
Marťanská kronika a 451 stupňov Fahrenheita (1953),
vychádzajú v tomto čase.
Päťdesiate roky sa v americkej kultúre stávajú neuralgickým bodom, keď sa vrství pnutie medzi konformistickou vládnou politikou McCarthyho a umeleckými prúdmi, ktoré fungujú naprieč strednoprúdovou
Amerikou. V prípade žánrovej literatúry science fiction

451 stupňov Fahrenheita
Bratislava: Citadella, 2015

Svet až zlovestne známy
Označenie básnik azda najlepšie charakterizuje Bradburyho tvorbu. V žánrových rámcoch je známy ako
autor, ktorý spopularizoval sci-fi, či ako autor fanta
zijnej literatúry, ale čo ho spája s veľkou literatúrou bez
žánrových obmedzení, podobne ako iných amerických
spisovateľov – Melvilla, Poea, Hawthornea či Whitmana, je cit pre jazyk, ktorým čitateľovi sprostredkúva
nielen komplikované otázky ľudskej ontológie o túžbe
kolonizovať vesmír (Marťanská kronika), umelej inteligencii (I Sing the Body Electric, 1969) a strete kultúrnej hierarchie a moci (451 stupňov Fahrenheita), ale aj
banálne situácie na hranici medzi reálnym a surreálnym, ako napríklad v poviedke The Day it Rained Forever (Deň, keď nikdy neprestalo pršať, 1959).
Či sa jeho poviedky odohrávajú na Zemi, alebo vo
vesmíre, hýria farbami, zmyslovými pocitmi, atmosférickými pohybmi, pocitmi chladu, tepla, ktoré popri
situáciách vytvárajú pre Bradburyho charakteristickú
ambientnú náladu, kde sa v predstave sveta na Marse
mieša nostalgická spomienka na idylické a pastorálne
s postavami, ktoré nie sú veľmi nepodobné tomu, čo
poznáme na Zemi.
Dej či anticipácia udalostí korešponduje so zá
kladnými elementmi sveta: vzduchom, zemou, ohňom,
vodou, čím sa Bradburymu darí vybudovať komplexný
zmyslový zážitok s takmer archetypálnou konotáciou.
Jeho jazyk je výsostne poetický, avšak so zmyslom pre
groteskné, ironické, ale aj desivé a dusivé. Nie bezdôvodne Isherwood jeho štýl prirovnal k Poeovým poviedkam „groteskným a arabeskným“; tak ako sa Poe
vo svojom diele sústredil na vytvorenie atmosféry, ktorá vplýva na emócie a dojmy čitateľa, tak aj Bradbury
svojich čitateľov neodolateľne vťahuje do sveta, ktorý
prekvapuje a desí, alebo naopak, je nezvyčajne, možno
až zlovestne známy.

Túžba po úplnosti
Pomôžem si teraz portugalským slovom saudade, do
iných jazykov takmer nepreložiteľným, ktoré sa používa v spojení s poéziou a často označuje znovu sa
objavujúcu tému v portugalskej a brazílskej literatúre. Vyjadruje pocit neúplnosti, túžby po niečom, čo
nemôže byť inak, ale predsa sa ako túžba po takejto
kompletnosti materializuje. Ako napríklad pri stretnutí protagonistu románu 451 stupňov Fahrenheita
Guya Montaga a Clarissy McClellanovej hneď v úvode

Marťanská kronika
Praha: Plus, 2017

románu (citované z českého prekladu 451 stupňů
Fahrenheita, Praha: Plus, 2018):
„Mysl předběhla jeho kroky a chystala se obejít kolem rohu za něho, když tu vnitřním sluchem zachytil
jemný šepot. Dýchá tam někdo? Nebo snad někdo, kdo
tam tiše stojí a čeká, jenom objemem svého těla stlačuje vzduch? Po chodníku zalitém měsíčním světlem letělo podzimní listí, takže se zdálo, jako by dívka, která
se pohybovala v jeho proudu, ujížděla vpřed a nechávala se pohybem větru a listů unášet. (…) Měla drobnou, mléčně bílou tvář a v ní výraz duchovního hladu,
jenž vše s neúnavnou dychtivostí ohmatával. Měla bílé
šaty a ty šeptaly. Téměř se mu zdálo, že slyší pohyb
jejích rukou – a teď mizivě nepatrný zvuk, bělostné
zachvění její tváře, kterou k němu obrátila…“
V juxtapozícii tu stoja dva svety: Montagov, cez
ktorého perspektívu sme len chvíľu predtým sledovali,
ako horia knihy – centrálny motív tohto dystopického
románu, a Clarissin svet „duchovného hladu“ – detskej
zvedavosti objavovať svet. Stretnutie postavy, ktorú
charakterizuje hrubá sila a drsnosť, akou vykonáva
premyslene symbolický akt vykynoženia imaginatívneho priestoru otváraného knihami, s postavou takou
krehkou, akou Clarissa v tomto opise je, poukazuje na
Montagovu neúplnosť. Jeho zmysly zachytávajú fragmenty reality, ktorú Clarissa reprezentuje, hoci on
o tom ešte nevie. Túžba po úplnosti je sprítomnená
v jeho prerode. Postupne sa stáva tým, kto chápe význam kníh a v jednej z posledných scén si spomenie.
Na vedomosť, ktorá ho presahuje a ktorá záver knihy
napĺňa nádejou.

Osobnosť

sa tento druh dostáva aj mimo okruh čitateľov tzv. brakovej literatúry – vychádza v literárnych časopisoch
pre širšiu čitateľskú verejnosť a väčšiu kritickú pozornosť si získava aj vďaka dielam Raya Bradburyho.
Vo svojom diele Zen in the Art of Writing (1996, Zen
a umění psát – česky r. 1998) Bradbury opisuje sériu
situácií „čo keby“ (inak jednu z naratívnych štruktúr
sci-fi), ktoré ovplyvnili vydanie, ale aj recepciu knihy
Marťanská kronika. V jednej z nich píše, ako v kníhkupectve v Santa Monica pohotovo podpísal a podal
svoju knihu už spomínanému kritikovi Christopherovi Isherwoodovi. Ten práve začal pracovať pre časopis Tomorrow, kde knihu hneď recenzoval. Neskôr
sprostredkoval stretnutie autora s britským filozofom
Geraldom Heardom, a keď sa napokon títo dvaja stretli
na čaji aj so spisovateľom Aldousom Huxleym, Heard
a Huxley sa k Bradburymu naklonili:
– „Viete, čo ste?“
– Spisovateľ sa s otázkou v hlase opýtal: „Prosím?“
– „Básnik.“

Svedectvá rôznych podôb ľudskosti

Pampeliškové víno
Kniha Zlín, 2020

Zen a umění psát Praha:
Pragma, 1998

Alena Smiešková (1966)
Vyštudovala anglický jazyk
a literatúru na FiF UK
v Bratislave, kde v súčasnosti vyučuje na katedre
anglistiky a amerikanistiky.
Je autorkou monografie
Mýtus. Realita. Rozprávanie. Prípad Philip Roth
(2011).

Motív spoločného uvedomenia si skutočnosti sa
v Bradburyho textoch vyskytuje opakovane. Azda
v najkondenzovanejšej podobe sa premieta do poviedky Posledná noc na zemi (Last Night of the World,
publikovaná v časopise Esquire, 1951). V jednoduchom
príbehu si manželský pár pred spaním navodzuje spoločný sen, keď vtom manželia zistia, že terajší ich sen
je podobný snu, ktorý sa v posledných dňoch zjavuje viacerým: je o tom, že v tento deň je posledná noc
na zemi. Večerný rituál pokračuje ako inokedy, ženu
vyruší kvapkajúci vodovod v kuchyni, vstane, zavrie
vodu, dvere na izbe detí zostanú pootvorené, chytia
sa za ruky, zaželajú si dobrú noc a poviedka sa končí.
Mnohé interpretácie vyzdvihujú Bradburyho posolstvo akcentujúce humanitu, dôraz na kultúrne hodnoty, gramotnosť a vyššiu kultúru. Napriek presahu
do oblasti fantastiky či predikcie vedeckej technológie (Bradbury tvrdí, že už žijeme vo svete poznačenom
rôznymi formami technologických výdobytkov – platí
to dnes ešte naliehavejšie ako kedysi) sú jeho texty svedectvom rôznych podôb ľudskosti – medzi najzákladnejšie, tak ako v spomínanej poviedke, patrí intimita,
empatia, alebo ako v prípade Montaga, schopnosť vrátiť sa v oblúku k zručnostiam a prežívaniu, ktoré nás
urobili človekom – sem čítanie kníh a porozumenie
textu nevyhnutne patrí. A toto je možné kultivovať
len v imaginácii, z ktorej a cez ktorú knihy žijú. Aj tie
Bradburyho.
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Foto: Petra Fornayová

Poézia
Peter Šulej: Rotácie
Bratislava: Drewo a srd,
2020

Ak neprídem
s básňou, tak
s čím potom?
Eva Urbanová (1986)
Literárna kritička
so zameraním na súčasnú
slovenskú a svetovú
poéziu. Odborné texty
uverejňuje v zborníkoch
a časopisoch (Vertigo,
Glosolália, Platforma,
Vlna a Fraktál). Niektoré
jej recenzie boli tiež
vybrané do antológií
(Kritická ročenka 2018,
2019). Pracuje ako
literárna kurátorka
v Literárnom a hudobnom
múzeu v Banskej Bystrici.
Píše a časopisecky
uverejňuje svoju poéziu.
Je redaktorkou
literárneho časopisu
Fraktál a autorkou detskej
knihy Jeleňatý a Kravatý
(2019).

14

Knižná Revue

Poézia Petra Šuleja efektne
a sofistikovane nastavuje
zrkadlo meniaceho sa sveta,
presnejšie (kyber)svetov.
Znie v nej aj viera v poéziu,
jej zmysel.
✒ Eva Urbanová

N

ázov recenzie (bez španielskeho otáznika na začiatku vety) kopíruje výrok sformulovaný v zbierke Petra Šuleja Rotácie (báseň vii., s. 57). Osobne
je pre mňa táto otázka (hoci vyhodená z kontextu) zásadná a konštantná pri čítaní Šulejovej poézie.
Akokoľvek ironické sú totiž gestá lyrického subjektu, a to už od debutovej zbierky Porno (1994), akokoľvek
rebelsky a deštrukčne znejú, akokoľvek Šulejova poézia
(efektne, ale najmä sofistikovane) nastavuje zrkadlo
meniaceho sa sveta, presnejšie (kyber)svetov, aj tak je
ešte v onej beznádeji prítomné presvedčenie, možno by
bolo na mieste (vzhľadom na úvodný magický štvorec
odkazujúci na kresťanský kryptogram – pozri tu, s. 15)
povedať aj viera, v poéziu, v jej zmysel, hoci zaznieva
za zvukov klavírneho sprievodu skladby „alla fine del
mondo“ (Koniec sveta – poznámka E. U., s. 15). Subjekt

je teda ,štandardne‘ ambivalentný, provokačne „matematický chaotický / kontinuálno-diskontinuálny /
vonneguteskno-danteskný", ale ,,stále na ceste bojovníka". (s. 20)

Medzi riadkami
Rotácie v sebe ukrývajú množstvo nálezov, medzi
riadkami tušíme niekoľko ,databáz‘, z ktorých básnik
vyberal, usporadúval a prekrýval svoje verše (od náboženských – kresťanských, budhistických, hinduistických a iných, literárnych, hudobných, filmových
a mnohých ďalších, až k zásobárni osobných, nostalgických spomienok). On je ten staroveký „rozsievač,
ktorý pevne riadi svoj pluh na kolesách“, ako znie
jedno z možných riešení posolstva magického štvorca v motte zbierky.
Na konci tohto reťazca je však čitateľ, ochotný čitateľ, ktorý by mal túto poéziu nielen dokázať čítať –
v tom najširšom možnom doslovnom i metaforickom
význame –, ale v prvom rade pristúpiť na náročnú
úlohu lúštenia a hľadania jej významov. Recipienti
skutočne hrajú úlohu akýchsi archeológov, ktorí vkladajú svoje objavy do ‚správnych‘ kontextov a prechádzajú všetkými možnými smermi – aj tými slepými či
zavádzajúcimi.
Na mnohých miestach nachádzame ironické poznámky práve smerom k recepcii poézie, najmä k jej
zastaranému chápaniu v zmysle pasívneho prijímania
krásnych veršov. Napríklad, jeden z textov je koncipovaný ako návod na uchovávanie a používanie knihy
podľa vzoru manipulácie so zbierkovým predmetom,
ktorým sa v budúcnosti môže stať (opäť zdôrazňovanie
knihy ako dôležitého artefaktu).

Čaká ťa veľké poď…
Do popredia vystupuje komika vypovedaného („¡pozor! Prvý rok knihu čítajte len pomalšie / nepreháňajte
to ináč sa vám skrútia strany“, s. 36), ale v samotnej
podstate tohto pastiša zaznieva aj dôležitý podtext –
koľko (ne)zmyslu do textu vložíme, toľko z neho získame: „knihu nezabudnite čítať od stredu (…) má to
tú výhodu že môžete kamkoľvek zasiať / a samozrejme
kdekoľvek aj zožať“. (s. 36)
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Poézia

Komika je napospol dôležitým prvkom celej zbierky, nie však vždy rovnako vydareným. Predierame sa
od prvoplánových narážok („z celej únie máme (±)
najďalej k slanote práve my“, s. 31; „keď nastalo skladanie rubikovej kocky svet sa kurva zmenil“, s. 23) cez
efektnú prácu s gýčom (napr. v podobe imitácie ,veľkej‘
lyriky: „ruža za ružou vlna za vlnou rondel za rondelom / epizeuxy २ako v najlepších dadadesiatych / tak
poď vlna tak poď čaká ťa veľké poď“, s. 10), po iróniu
a jazykovú komiku („ale more ostáva navždy vo mne /
ešte aj dnes vyťahujem jeho kúsky z päty“, s. 32; „dovolenkári / plážou postupujú s tieňom podobne životom“,
s. 32) atď. Je tu šulejovsky príznačná práca s nostalgiou
a hra so sentimentom.
Našťastie, autorská ruka dokáže včas zakročiť,
usvedčiť ,samého seba‘ a pointu smerovať do ,autu‘:
„pri stop-balle treba loptičku pekne zabaliť / kraťas je
potom nepolapiteľný / ako poriadny príval nostalgie“.
(s. 72)

Magický štvorec, s. 7

Efektné snímanie masiek

Peter Šulej: Prvá trilógia
(Porno / Kult / Pop)
Bratislava: Vlna / Drewo
a srd, 2010

Peter Šulej: Koniec
modrého obdobia
Bratislava: Vlna / Drewo
a srd, 2008

Peter Šulej: Nódy
Bratislava: Vlna, 2014

Za takýmto postupom čítam však i čosi viac ako len
obratnosť básnika; napríklad, snahu o relativizáciu
osobnej i nadosobnej pamäti. Nostalgia je totiž častá
výhovorka, je zjednodušením minulosti, je obrazom
nášho lipnutia na nej, ale i dôkazom našej (ešte stále
celkom neumŕtvenej) emocionality: „záblesky šťastia
zabije budúca nostalgia“. (s. 52) Dôležité je však uvedomenie si potreby prehodnocovania, kritickej (seba)
reflexie.
Platí to i pre vzťah k tradíciám, k histórii, čo je
vôbec veľká téma Šulejovho písania. V tomto duchu
vnímam aj metódu palimpsestovania ako možnosť
prepisovať, reinterpretovať či poéziou nasvietiť ,veci‘
inak: „v tomto texte sa rozhodne neskúma história /
len kúsok mesta vtesnať do básne / zmeniť ho na nepoznanie“. (s. 28)
Hovorila by som dokonca o výzve tvoriť vlastné dejiny: „históriu napíšu ako vždy / / víťazi / kovotokári / my / ¿ oni ?“ (s. 62) S vypovedaným korešponduje
aj rozdelenie Rotácií na 2 hlavné časti – Kniha miest
a Kniha zázrakov (evokujúce názvy ,veľkých‘ kníh),
plus ďalšie dve nečíslované časti, pôsobiace ako dodatky (k Nódom) či dozvuky: s názvom zrotované a Kľúčové slová a poznámky.
Neváhala by som zbierku označiť aj slovom angažovaná, či už v jej útržkovitých, zdanlivo nedôležitých
poznámkach („sveti roko oroduj za nás / z tvojich morí
vylov / všetky naše plasty / amen“, s. 32), ale aj v ,povahe‘ subjektu, ktorý sa, podobne ako napr. ten habajovský v zbierke Caput mortuum, štylizuje do polohy
akéhosi hlásateľa pravdy („sme chod i nechod zemeplochy / nexus i plexus zrazu medián / zvestovatelia
/ varovatelia“, s. 50) národa, využívajúc pri tom slang
a hovorový jazyk: „¡ mesto pomóóóc ! my cépečkári
/ trpiaci štokholmským syndrómom / ťa žiadame…“
(s. 17); „¡ hej, hej ! / petržalku si džentrifikovať nedáme
/ zabudnite“ (s. 19). Efektné snímanie masiek funguje
teda aj v tejto Šulejovej zbierke. Sloveso rotovať tu potom vyznieva aj ako vír, pohyb, čin: „rýchlostná páka
do polohy drive / zrotujeme“. (s. 10, zvýraznil P. Š.)

Značky, šifry, symboly
Objavujú sa tu konštantné literárne vzory Petra Šuleja
ako Saint-John Perse či Sylvia Plath, ale aj prienik textov a kontextov autorov a autoriek, vydaných vydavateľstvom Drewo a srd. Sú to nánosy, ktoré básnikova
tvorba prirodzene a priznane obsahuje. Môžeme ich
vnímať ako postmoderný výsmech artikulovať čokoľvek nové („všetky knihy sťahuje k sebe (moja) privátna
umelá inteligencia“, s. 54), ale i pripustenie jednotného zmyslu týchto textov, možno akúsi vyššiu snahu
priniesť poéziou čosi mystické práve ich paralelizáciou: „texty roztrúsené po svete / ¡ spojte sa ! / konečne“. (s. 49)
Čo sa týka formálnej stránky, tá vytrvalo kladie
prekážky (či skôr nároky). Povedala by som, že má
bližšie skôr k filozofickému (či náboženskému) než
poetickému výstupu. Verše sú na okraji označené ich
počtom, čo okrem už spomenutého môže evokovať aj
akési vrstevnice (v zmysle stúpania, ale i vrstvenia).
Ďalšie ,kódy‘ poézie predstavujú značky a symboly
(napr. invertované otázniky a výkričníky, lomky, matematické symboly, piktogramy a pod.), ale i ďalšie šifry
(pokus o zvukovú poéziu na strane 17 – 18 ?) podávané
s vážnosťou a na širokej ploche, takže ich nemožno
úplne ignorovať.
Čítať rotácie teda znamená robiť si poznámky, prekladať rôzne jazyky (na strane 65 sa nám, napríklad,
zídu znalosti sanskritu), analyzovať a interpretovať
každé prevzaté spojenie, vracať sa k predošlým zbierkam, a najmä, tvoriť si vlastnú koncepciu, vkladať
vlastné významy. Vybrané paratexty autor neukladá
,len‘ vedľa seba, ale aj ,na seba‘, aby sa rôzne dezinterpretovali a subverzne dopisovali. Vznikajú tak komplikované palimpsesty a koláže, ktoré nie sme v stave
úplne odkryť (ale to zrejme nebude ani cieľom zbierky).
Navyše, pri opätovnom čítaní sa dostáva do popredia
vždy čosi iné.
Všetko závisí od uhla pohľadu, od toho, ako dané
slová pretočíme – ako s nimi rotujeme: „jeden svet
mnoho literatúr“ alebo „jedna literatúra mnoho svetov“? (s. 9)
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S chlapčenským úsmevom

Zamyslenie
o Pavlovi
Brankovi
Pavel Branko netúžil byť
cenený, prahol po polemike.
Chcel, aby sa argumentovalo
proti nemu a on aby
protiargumentoval. Slušné
chválospevy preňho
znamenali nezáujem, slabosť
myslenia, politickú korektnosť.
Oceňovaný publicista,
prekladateľ a filmový kritik
zomrel 17. augusta 2020.
✒ Ingrid Hrubaničová
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Pavel Branko
(27. 4. 1921 – 17. 8. 2020)
Ingrid Hrubaničová:
Pavel Branko
so Slovníkom súčasného
slovenského jazyka
(kresba počítačovou
myšou, júl 2018).

Filmovalo sa vo vlaku z Bratislavy do Tatier a v Tatrách,
kde sa nakrúcali aj obrazy s manželkou Emkou Brankovou, učiteľkou hudby v ZUŠ-ke. Myslím, že to celé
trvalo len dva alebo tri dni.
Keď sme sa v noci vracali autom späť do Bratislavy,
sedela som s Brankovcami – Pavlom a Emíliou – vzadu.
Boli sme mlčanliví. Opýtala som sa Pavla, o čom premýšľa. So svojím typickým chlapčenským úsmevom,
akoby sa chystal povedať niečo vtipné, vyslovil, že premýšľa o tom, že sa to všetko práve skončilo, každý si
teraz pôjde po svojom a že to preňho veľa znamenalo, no nič sa nedá robiť, všetko sa raz skončí. A opäť sa
krátko jemne zasmial. Chlapčensky, šibalsky, ako to
bolo preňho typické.
Nič sa však neskončilo, malo to pokračovanie, hoci
snímané už iba kamerou univerza. Základom tohto pokračovania boli naše spoločné záujmy – najmä
otázky súčasného jazyka, ktorým sa venoval rovnako
intenzívne ako svojej filmovokritickej a recenzentskej
profesii a pri ktorých vo mne videl spriaznenú dušu.
Obaja sme v tom čase pravidelne prispievali úvahami a postrehmi o slovenčine do tlače, on do Romboidu,
ja do denníka Sme, každý však z trocha iného konca.
Kým môjmu uvažovaniu bolo bližšie pátrať po motiváciách jazykového správania uprostred zmien sociálneho správania vôbec, Pavel Branko väčšmi upriamoval
pozornosť na adekvátnosť prekladu z iných jazykov
do slovenčiny a konkrétnymi poukazmi upozorňoval
na výrazný vplyv iných jazykov, najmä angličtiny, na
slovenčinu posledných dvoch desaťročí. Hoci si uvedomoval nevyhnutnosť angličtiny ako lingua francy
súčasnosti, vystríhal pred jej ľahostajným vnášaním
do slovenčiny.
S humorom, ale často aj dosť nekompromisne (stalo sa, že niekedy aj nie celkom oprávnene) upozorňoval na neadekvátne jazykové prostriedky, mechanické
kalkovanie, doslovné prekladanie z angličtiny, ale aj
z poľštiny, češtiny, francúzštiny, ktoré čitateľa (poslucháča, diváka) významovo zavádza. Tvrdil, že médiá
„barbarizujú“ jazyk, a dával na to početné doklady doložené vysielaním konkrétnej relácie s dátumom či
konkrétneho autora a publikácie alebo článku. Neboli
to úvahy vycmúľané z prsta, ale materiálovo podložené fakty. Neprijímal koncept politickej korektnosti,

Foto: wikipedia/Vladimír Branko

Spomienka

M

oja „známosť“ s filmovým kritikom, prekladateľom, publicistom, jazykovým kritikom a popularizátorom slovenčiny Pavlom Brankom sa začala
niekedy v roku 2008, v jeho 87 rokoch. Režisérka Zuzana Piussi ma prizvala spolupracovať na scenári filmu
Hrdina našich čias, ktorý o ňom pripravovala. Potom
som v tom filme aj hrala – náhodnú známu z vlaku.
Situácia bola inšpirovaná Turgenevovou prózou
Hamlet ščigrovského újezdu a my sme z nej chceli preniesť do filmu jeden z archetypálnych princípov ľudského správania, a síce, že človek sa s trápeniami
a prehrami ľahšie zdôveruje cudziemu človeku, ktorého už možno nikdy nestretne, ako blízkym.
Vo vyznení bol nakoniec tento motív v úzadí, silnejšie sa v tej scéne presadil obraz ľudského (medzigeneračného) zblíženia a akceptácie založenej na tom,
že obaja, čo sa náhodne stretli v jenom kupé, sa o toho
druhého zaujímajú, že sú v danom okamihu prítomní
v bytí toho druhého bez ohľadu na to, či sú ich životné situácie a skúsenosti rovnocenné, a bez ohľadu na
to, či sa ešte niekedy stretnú. Dotyk, blik, ale plný či
v plnej sile.

Klasický bádateľ

Pavel Branko: Proti prúdu
Bratislava: Marenčin PT,
2011

Iris Kopcsayová: Ráno sa
zobudím a nie som mŕtvy
Bratislava: Marenčin PT,
2017

Branko pracoval ako klasický bádateľ. Viedol si kartotéku, jazykové komunikáty analyzoval z rôznych zdrojov – z vlastného čítania kníh, novín, zo sledovania
televíznych programov, slovenských titulkov filmov
a z počúvania rozhlasových relácií, ktoré si nahrával
a vzápätí pomaly počúval a poznámkoval.
Kto s tým nemá skúsenosť, ťažko si predstaví tú
systematickú záznamovú, triediacu prácu a potom jej
následné spracúvanie podľa zvolených tém. Okrem
kognitívnych schopností musí človek disponovať aj
veľkou vôľou a sústredením. Písal meandrovito, problematiku ozvláštňoval vlastným pohrávaním sa s jazykom, vtipnými komentármi, iróniou (možno si to
neuvedomoval, ale občas bol aj nepríjemne „ostrý“,
čo azda pri témach, keď z prekladov alebo pôvodných
textov vyberal iba jednotliviny, nebolo celkom fér),
porovnávaním, opieraním sa o domáce či zahraničné
autority. Ten výkon bol obdivuhodný.
Tri knihy glos, úvah, postrehov a esejí o jazyku
vydal Pavel Branko v rokoch 2014 (Úklady jazyka),
2015 (Úskalia a slasti jazyka) a 2018 (Úlety a istoty jazyka) – všetky vyšli vo vydavateľstve MilaniuM, na
prvej a tretej knihe sa vydavateľsky podieľal aj Slovenský filmový ústav. Predtým v roku 2011 vyšli jeho
200-stranové pamäti Proti prúdu (Marenčin PT a Slovenský filmový ústav). Nemecký preklad pamätí vyšiel
v roku 2018 pod názvom Gegen den Strom v nakladateľstve New academic press v spolupráci s pamätníkom Mauthausen Memorial (preložil Miloslav Szabó
a Ines Koeltzsch). Medzitým v roku 2016 vydalo vydavateľstvo Marenčin PT knihu rozhovorov spisovateľky
Iris Kopcsayovej s Pavlom Brankom Ráno sa zobudím
a nie som mŕtvy. Autor Pavel Branko mal v tomto tvorivom období 90 až 97 rokov. Čím väčšmi ho zrádzalo
telo a znemožňovalo pohyb, tým intenzívnejšie sa pohybovala jeho myseľ.

„Tvoji Branci“

Erik Binder (zost.): Pavel
Branko – V znamení filmu
a jazyka
Bratislava: Slovenský
filmový ústav, 2019

Ingrid Hrubaničová (1965)
Jazykovedkyňa, publicistka a divadelníčka.
Je jednou zo zakladajúcich osobností divadla
Stoka. Pôsobila v divadle
Skrat. V r. 2007 vo
vydavateľstve Aspekt
vyšla jej próza Láska ide
cez žalúďok nominovaná
na cenu Anasoft litera.
Okrem toho je autorkou
publikácií The Slovak
Matrix alebo Slová
v maskáčoch (Q111, 2009)
či Ako zjesť žabu
(Kalligram, 2013).

Keď sme po vydaní spomínanej knihy rozhovorov sedeli u Brankov – e-maily najčastejšie podpisoval „Tvoji
Branci“, preto ten tvar –, hostili sa chlebíčkami, jahodami so šľahačkou a pili čaj, oproti v kresle sedela Emka. Kým sme sa preli o jazykové veci – preli, to
sa nedá povedať, Branko sa neprel, chcel poznať iný
názor, niečo z neho pripustil, ale na svojom názore
principiálne, no s úsmevom na tvári trval –, počúvala
nás. Nakoniec sme vždy pustili jazyk, nech si ide svojou cestou, pretože tu bol pred nami, je s nami a bude
aj po nás, a prešli sme na všeobecné ľudské témy a politiku, globálny svet, vtedy Emka vstúpila do partie.
Uvedomila som si, že Branko nie je iba Branko, ale
je aj jeho žena a ona je aj on. Zabezpečovala mu trpezlivo zázemie po všetkých stránkach 24 hodín denne.
Bez Emky by asi nebol tým, čím bol a zostane. Hlboko si to uvedomoval a dával to najavo. Okrem iného aj
tým podpisom v množnom čísle „Branci“.
Vtedy v roku 2018 ho mrzelo, že kniha rozhovorov
nevyvolala nejakú verejnú polemiku. Dal mi čítať pár
recenzií a vravel, že sú to všetko také „slušné reči“, ale
tá kniha predsa nie je slušná.
Nevedela som mu povedať, že polemizovať s ním
znamená pre mnohých byť trochu neslušný. Že tu
nejde ani tak o zbabelosť či nezáujem, ale jednoducho
o úctu – k prežitému, ku skúsenosti, k práci, vratkému

osudu, ktorý vozí človeka raz hore, raz dolu. Nevedela som mu povedať, že okrem všetkého, čím je, má
to šťastie, alebo možno smolu, že je živým pamätníkom storočia – odboj, Mauthausen, päťdesiate roky,
zlaté šesťdesiate, ktoré boli aj preňho zlaté, normalizácia, zákaz písania, osemdesiaty deviaty… A teda, že
je pamätníkom aj samého seba. Nevedela som to povedať, lebo by to vnímal ako pokrytectvo. Možno to je
pokrytectvo.

Spomienka

považoval ho za nástroj, ktorý v prípade, že nie je možné zmeniť skutočnosť, mení jej označenie.

Do posledného dychu
Potom na jar roku 2019 mi telefonoval, vrátil sa z nemocnice v zúboženom zdravotnom stave a zisťoval, či
nemám skúsenosť s nejakým „ľudským“ zdravotným
zariadením v Bratislave, pretože v tom, kde ho liečili, ho ešte väčšmi dorazili. Mala som za sebou čerstvo
liečbu u Milosrdných, tak som odovzdala pozitívne
referencie.
O pár mesiacov pri stretnutí opäť u nich v obývačke sme preberali všeličo a odrazu povedal, že pol roka
píše o pobyte v nemocnici a o zdravotnej starostlivosti,
o pocite nemohúceho starca, s ktorým sa narába ako
s vecou, a vie, že to už nenapíše. Že už to nejde. Vravela som, nech vyčká, zotaví sa, naberie sily a pomaly
to pôjde. Zopakoval len, že nie, už to nepôjde. Prišlo
mi na um – „do posledného dychu“: robotník mora
na mori, robotník poľa na poli, robotník pera s perom
v ruke. Tak umierame v tých lepších prípadoch.
Koncom apríla tohto roka som ho chcela pozdraviť
pri jeho 99. narodeninách. Hlas bol vľúdny, vyrovnaný,
o čosi slabší ako inokedy. Strávili sme v rozhovore presne pol hodinu, potom sa rozlúčil. Zaujímal sa, čomu sa
venujem, čo dcéra, hovorili sme o situácii, v ktorej sa
ocitol svet. Chcela som mu poslať video s Luciou Popp,
ktoré som práve našla na YouTube. Ticho a krátko sa
zasmial s poďakovaním, že už nevidí, počuje slabo
a celý deň mu zaberie „procesovanie“ tela. Môže už
čerpať iba z podnetov, ktoré sú v jeho hlave. Ponúkla
som sa, že keď to všetko pominie, môžem mu chodiť
čítať. Slušne prijal, že bude rád. Obaja sme tomu asi
dávali malú nádej. Boli sme slušní.

Človek je konečný…
Pavel Branko bol cenený. Cenami z kovu alebo zo skla,
ale aj v analýzach filmových teoretikov, aj jazykovedcov, aj svojich žiakov. Slovenský filmový ústav a Slovenská filmová a televízna akadémia vydali v roku
2019 zborník Pavel Branko – V znamení filmu a jazyka zo seminára venovaného jeho osobnosti a dielu,
ktorý sa konal v roku 2018 a ktorý obsahuje skutočne
relevantné odborné štúdie týkajúce sa kritickej, teoretickej a filmovohistorickej práce Pavla Branka, jazykovednú analýzu jeho písania o slovenčine aj osobné
spomienky.
Branko však netúžil byť cenený, prahol po polemike. Chcel, aby sa argumentovalo proti nemu a on aby
protiargumentoval. Pietne ticho a slušné chválospevy
preňho znamenali nezáujem, slabosť myslenia, politickú korektnosť.
Odišiel 17. augusta 2020. Bol presvedčený, počula
som to z jeho úst veľakrát, že smrť je prirodzená a ňou
sa človek končí. Človek je konečný ako všetko v prírode. Treba to prijať, Biely Tesák!
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Elias Canetti: Zaslepenie
Preklad: Ladislav Šimon
Bratislava: Hronka, 2019

Pani domáca

Elias Canetti (1905 – 1994)

Slonovinovou vežou
pomaly stúpa dym
Čo spája slovenského čitateľa
s Eliasom Canettim?
Nie je to len Dunaj pretekajúci
bulharským mestom Ruse,
kde sa spisovateľ v roku 1905
narodil, ale najnovšie aj
slovenský preklad jeho jediného
románu Zaslepenie.
Spolu s jeho autobiografickými
prózami, esejami
a sociopsychologickým opusom
Masa a moc patrí táto kniha
k jadru Canettiho diela,
za ktoré v roku 1981 získal
Nobelovu cenu za literatúru.
Martin Makara (1997)
Pochádza zo Spišskej
Novej Vsi, je poslucháčom
slovenského jazyka
a literatúry na Filozofickej
fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove.
Podieľa sa na výskume
marxistickej literárnej
vedy.
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✒ Martin Makara

Začiatkom tridsiatych rokov sa polyglot a kozmopolita Canetti púšťa do písania svojho prvého a jediného románu, hoci ho pôvodne zamýšľal len ako úvod
k osemdielnemu opusu. Peter Kien, hlavná postava
Zaslepenia a najväčší sinológ svojej doby, sa síce podobne ako spisovateľ pohybuje v kulisách naznačenej
Viedne, cestovanie a sťahovanie však rozhodne nevyhľadáva. Najlepšie sa cíti vo svojom štvorizbovom
byte, ktorý má zariadený len nevyhnutným nábytkom.
Okná ma zamurované a premiestnené na strop, aby sa
celá plocha stien i podlahy mohla využiť pre najväčšiu súkromnú knižnicu široko-ďaleko: a napriek strohému vybaveniu sa Kien po prekročení prahu do bytu
cíti „ako keby ho z väzenia vypustili na slobodu“. (s. 44)
Protagonistovi ľudia nechýbajú, najradšej sa venuje práci v tichu tisícich zväzkov a väčšmi než detí sa
stráni azda len žien. Akonáhle si jednu vpustí do bytu,
dá sa do pohybu reťaz prekvapivých udalostí. Z Terezy,
ktorú si Kien najme ako domácu pani, sa náhle stane
pani domáca: nadchnutý jej starostlivosťou o zverené
knihy jej navrhne manželstvo. On si sľubuje bezplatnú
opateru kníh, ona podiel na byte. Už od prvého dňa po
zložení manželského sľubu sa však veci dejú inak, než
partneri očakávali: Tereza si začína vymedzovať svoj
životný priestor a stupňovať nároky naň; Peter ju žiada
o ticho pri večeri a pokoj pri práci trvajúcej celé dni.
Napätie i požiadavky eskalujú až do bodu, keď Kien
unikne z bytu – nadobro z neho vytlačený – a vchádza
do mesta pokútnych podnikov, úžerníckych záložní
a námestí plných agresívnych davov.

Dialóg súrodencov
V druhej časti knihy sa Kien v podniku zvanom Ideálne
nebo stretáva s trpaslíkom-hrbáčom Ribarekom, ktorého prijíma ako pomocníka pre svoju „príručnú knižnicu“: zbierku kníh, ktoré vďaka fenomenálnej pamäti
drží vo svojej hlave, ale správa sa k nej ako k hmatateľnému artefaktu. Šachový génius Ribarek skoro príde
na to, ako svojho zamestnávateľa ošmeknúť, a šikovným úkladom sa pokúsi na jeho trovy dostať do Ameriky, kde by do hry mohol vyzvať najväčších šachových
veľmajstrov.
V záverečnom oddiele sa Kien po potýčke s políciou a rozvášneným davom dostáva do domáceho väzenia u domovníka, policajta na dôchodku, kam mu
prichádza pomôcť jeho brat. Grom tejto časti je dialóg súrodencov o vzťahu k ženám a o choromyseľnosti, ktorý síce ústi do pokusu o usporiadanie vzťahov
a záležitostí medzi postavami, ale podnecuje zároveň
aj sebazničujúce a paradoxné vyvrcholenie deja.
Ak prvé dve tretiny knihy pôsobia zmätočne, keďže
sa v nich prelínajú hmlisté halucinácie, protichodné

Foto: wikipedia / Dutch National Archives

Esej

H

oci by autorovo meno mohlo asociovať Taliansko, ide o jednu z mála európskych krajín, ktoré
sa v jeho životopise nespomínajú. Canettiho rodičia španielsko-židovského pôvodu sa do Bulharska
prisťahovali z Turecka, ale autor ako dieťa na Balkáne
dlho nepobudol: už ako šesťročný sa s rodinou sťahoval do Veľkej Británie a následne do Rakúska.
Strednú školu absolvoval v Nemecku, odkiaľ sa
vrátil do Viedne, aby odtiaľ po nástupe nacistov k moci
ušiel do Francúzska a neskôr opäť na Britské ostrovy,
kde sa usadil, až napokon umrel vo Švajčiarsku. Niet
divu, že „prisvojiť si“ Canettiho sa usiluje viacero krajín; najčastejšie však býva označovaný ako britský
autor, hoci celé svoje dielo napísal v nemčine.

Esej

interpretácie udalostí, tekuté identity postáv a absurdné epizódy, záverečné kapitoly pomáhajú odlíšiť
skutočnosť od preludu, a prispievajú aj k výkladu nápadných motívov rozprávania.
Kien, ktorý postával v hale záložne a platil ľuďom
za to, aby si svoje knihy odniesli späť domov a neponechali ich riziku požiaru v budove, kde sa literatúra
redukuje na jej výmennú hodnotu, napokon sám svoje
knižné bohatstvo likviduje v strachu pred tým, že sa
dostane do nesprávnych rúk. (Námetom sa Canettimu údajne stal požiar Justičného paláca vo Viedni, pri
ktorom z davu evakuovaných úradníkov bolo počuť
nárek: „Panebože, tie úžasné dokumenty! Tie úžasné
dokumenty!“)

Prvé vydanie
Elias Canetti: Die
Blendung. Roman.
Wien, Leipzig und Zürich,
H. Reichner, 1936.
Autor kresby na obálke:
Alfred Kubin.
Foto: wikipedia

Vládnucí princíp: slepota
Kien je prototypom geniálneho učenca, ktorý poznaniu podriadil celý svoj život, až sa stalo samoúčelným;
hoci „svoju ctižiadosť tvrdohlavo zameral na podstatu,“
nemohol sa k nej dopracovať práve preto, že „nielen
mesiac, nielen rok, ale celý svoj život zostal rovnaký“
v presvedčení, že pravda a kontakt s ľuďmi sa vylučujú. (s. 12)
Sústavné štúdium a uzavretosť pred svetom mu
nepomáhajú lepšie poznať skutočnosť, ale ju mystifikujú. O svoje vzdelanie sa nedelí, je aristokratom ducha náchylným na pomätenie práve pre svoje takmer
výlučné obcovanie s knihami. Keď vyplatí chudobného
študenta, aby si knihy, ktoré niesol do záložne, radšej
vzal domov, poznamená: „Ani jeden človek nemá toľkú
hodnotu ako jeho knihy, verte mi to.“ (s. 174)
Motív zaslepenia v texte funguje doslovne aj prenesene; pre Kiena predstavuje slepota najväčšiu hrôzu,
pretože by ho nadobro odlúčila od čítania, zároveň zaslepenie ako neschopnosť rozpoznať úmysly druhého
funguje ako základ komédie omylov, o ktorú v románe
nie je núdza.
Obrazná slepota nie je defektom, ale východiskovým stavom: je nepoznaním, „slepota je zbraň proti
času a priestoru, naša existencia je nepretržitou úžasnou slepotou, až na malú súčasť, ktorú sa dozvedáme
prostredníctvom svojich malicherných zmyslov, malicherných v podstate i dosahu. Vládnucim princípom
v kozme je slepota,“ načiera do Kienovej mysle rozprávač. (s. 56)

Tučný rozum ako nedorozumenie
Bizarné dianie uvádzajú do pohybu nielen vnútorné
pohnútky postáv, ale aj – a predovšetkým – peniaze
ako prostriedok na ich naplnenie. Kien po nich neprahne, ale potrebuje ich na starostlivosť o knihy a rozširovanie svojej knižnice; Tereza ich zamýšľa využiť
pre svoj triedny vzostup (ako dlhoročná slúžka si robí
zálusk na kariéru obchodníčky podnikateľky); lojalita
domovníka kolíše medzi oboma manželmi podľa toho,
ktorá strana je práve perspektívnejšia; hrbáč Ribarek
sa snaží zo svojho zamestnávateľa Kiena vyžmýkať čo
najviac, aby sa mu dostalo slávy, ktorá mu subjektívne patrí.
Až do príchodu Kienovho brata Georga v príbehu
niet nezištného vzťahu (a ten súrodenecký tiež možno relativizovať), fiktívny svet je plný slepého násilia,
v tomto univerze hrá každý sám za seba. Tereza svojmu
mužovi síce „nevedela zabudnúť, že žil ďalej, hoci už
bol mŕtvy, ale odpustila mu to, lebo ešte musel spísať
testament,“ (s. 87) a Kien si o nej zasa myslí – „je taká
nevzdelaná, že už pri spomienke na jej jazyk sa mu
chce vracať. Vonkoncom jej nemôže pomôcť. Človek

nežije, aby mal rád tento svet. Neoženil sa z lásky.
Chcel, aby sa mu niekto staral o knihy a ona sa na to
zdala vhodným človekom.“ (s. 98)
Plastickým zachytením masy a jej bezprizorného správania si Canetti už vo svojom debutovom románe vydláždil cestu k neskoršiemu rozpracovaniu
témy v jeho azda najznámejšom odbornom diele Masa
a moc. Brat protagonistu, Georg Kien, ktorý pracuje
ako vedúci psychiatrickej kliniky v Paríži, svojich pacientov obdivuje ako slobodných ľudí práve preto, že
odolali infikovaniu masovosťou a uchovali si svoj unikátny svet. „Prestane byť zázrak zázrakom, keď nalepíme naň etiketu paranoia chronica? Sedíme si na
svojom tučnom rozume ako skupáni na svojich peniazoch. Rozum, ako ho chápeme, je nedorozumením. Ak
existuje čistý život, majú ho títo pomätení,“ hovorí svojim asistentom. (s. 300)

Oslava jazyka
Zaslepenie je intelektuálne hutnou knihou s odkazmi
k európskej (zvlášť antickej) aj čínskej literárnej tradícii. Vzhľadom na takmer štyristostranový rozsah, prenesenú platnosť motívov a alegorickosť sa chápanie
knihy vrství každým jej ďalším čítaním.
Zvláštnym zážitkom ho robí vynikajúci preklad
Ladislava Šimona, ktorý do slovenčiny pred pätnástimi rokmi preložil výber z Canettiho aforizmov, záznamov a esejí pod názvom Tajomné srdce hodiniek. Slovenské vydanie Zaslepenia je štylistickou a lexikálnou
finesou, oslavou jazyka, prácou, ktorej precíznosť by
uznal azda aj sám Kien.
„Teraz sa cítim taký rozradostený, ako už roky nie.
Budem kráčať ďalej po nastúpenej ceste. Náš príspevok
k zmierneniu všeobecnej biedy je malý, ale musí sa vykonať. Ak si každý povie – sám som príliš slabý, tak sa
nič nestane a núdza nás bude zožierať ďalej,“ (s. 176)
vyznáva sa Kien pri záchrane kníh v záložni, pričom
však tieto slová presahujú jeho osobu aj literárnu situáciu. Prekonávanie slepoty ako nevedomosti má človeku pomôcť porozumieť, ako sa vo svete primeranejšie
zariadiť; priúzka špecializácia otvára oči do hĺbky paralelne s tým, ako zaslepuje periférne videnie.
S akou priliehavou iróniou môžeme poňať slová
rozprávača, ktorými sa k nám obracia spred desaťročí
do našej prítomnosti, keď si zorné pole poznania dokážeme poskladať, ako sa nám hodí: „Treba len ísť slepo
svojím životom. Čo vidíme zo strašnej biedy, ktorá nás
obklopuje?“ (s. 173)
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Foto: Hudobné centrum

Príbeh

Sto rokov čakania

Foto: archív Silvie Ruppeldtovej

Dvanásť rokov chodil
svetoznámy maďarský
skladateľ Béla Bartók
po slovenských dedinách
a zbieral ľudové piesne.
Ich knižného vydania
sa nedožil. Dnes sme len
krok od toho, aby sa jeho
zberateľská práca konečne
zavŕšila kompletným
knižným vydaním.
✒ Dušan Taragel

K

Béla Bartók: Slovenské
ľudové piesne 1, 2, 3
Bratislava: Hudobné
centrum, 2020

eď v máji roku 1904 pricestoval Béla Bartók (1881 –
1945) aj so svojím klavírom do slovenskej obce
Hrlica (okr. Revúca), okrem pravidelného cvičenia a komponovania so záľubou počúval aj slovenské
ľudové piesne. V kaštieli rodiny Fischerovcov žil pol
roka, príroda ho očarila, práca mu šla od ruky a pravidelný kontakt s folklórom ho priviedol k myšlienke
hlbšie sa venovať nielen maďarskej a rumunskej ľudovej hudbe, ale aj slovenskej, s cieľom nájsť, čo majú
tieto hudobné kultúry spoločné a v čom sú rozdielne.
Takto sa stalo, že k jeho menu sa dnes pripája nielen
prívlastok skladateľ a klavirista, ale aj etnomuzikológ.
V roku 1906 sa Bartók opäť vrátil na Slovensko, tentoraz bez klavíra, ale s fonografom. Začal sa systematicky
venovať zberu a nahrávaniu slovenskej ľudovej hudby a pohyboval sa najmä v Gemeri a Nitrianskej župe,
v ďalších rokoch aj vo Zvolenskej župe. Do roku 1918,
keď zber prerušil, nazbieral 3 223 slovenských piesní.

Vydavateľská zmluva

Dušan Taragel (1961)
Spisovateľ, publicista
a editor.
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Dnes si už len ťažko dokážeme predstaviť množstvo
práce, ktoré so zbieraním piesní Bartók mal. Počas
týchto rokov prešiel na Slovensku 37 dedín, vypočul
si a nahral desiatky spevákov a speváčok, zapisoval
nielen melódie, ale aj texty. Popri tom však zbieral
aj piesne maďarské, rumunské, ukrajinské, turecké, chorvátske, srbské a dokonca aj arabské. Všetko toto taxonomicky spracoval, utriedil a usporiadal,
k čomu mal zrejme sklon: okrem piesní totiž zbieral
aj chrobáky.
Bartókovým cieľom bolo knižné vydanie jeho
rozsiahlej hudobnej zbierky. Nielen tej maďarskej
a rumunskej, ale aj slovenskej. Z iniciatívy Miloša Ruppeldta, hudobného skladateľa a organizátora
hudobného života na Slovensku, Matica slovenská
uzavrela v roku 1921 s Bartókom vydavateľskú zmluvu,
vyplatila mu honorár a skladateľ začal zbierku slovenských ľudových piesní pripravovať na vydanie. Prvú

časť dokončil a odovzdal v roku 1923, druhú a tretiu
v roku 1928. Zdalo sa, že knižnej podobe už nič nestojí v ceste.

Roky chaosu
Namiesto vydania zbierky však nasledovali roky chaosu: „Zbierka svojou koncepciou, vydavateľskými
a hudobnými i jazykovými nárokmi, ako aj rozsahom
presahovala všetko, s čím sa dosiaľ slovenskí literárni
či hudobní vedci stretli.“ Hudobný skladateľ Vladimír
Godár, vedúci oddelenia edičnej činnosti Hudobného
centra, mi k tomu povedal: „Vtedy nikto nemal intelektuálnu schopnosť pochopiť, čo Bartók urobil, neboli ani technické prostriedky, ako to dať na papier,
nebol ani jednotný názor, ako to celé urobiť. Chceli
mu prepisovať fonetický záznam textov, chceli, aby sa

Jedna otázka pre Vladimíra
Godára: O Bartókovi pripravuje
te aj vlastnú knihu. O čom bude?

Vo vedeckých rukách

Bartókova
zbierka svojou
koncepciou,
vydavateľskými
a hudobnými
i jazykovými
nárokmi, ako aj
rozsahom
presahovala
všetko, s čím sa
v prvej tretine
20. storočia
slovenskí
literárni či
hudobní vedci
stretli.

Béla Bartók
s Milošom Ruppeldtom
na Popradskom plese
v roku 1935.

Ubehli ďalšie desiatky rokov a na rukopis Bartókovej zbierky v Matici sadal prach. Až začiatkom päťdesiatych rokov sa zbierka dostala na pracovisko
Slovenskej akadémie vied, konkrétne do rúk Jozefa Kresánka a editorov Alice a Oskára Elschekovcov. Opäť Vladimír Godár: „Možno aj vďaka tomu
naťahovaniu sa stalo, že Slovenské ľudové piesne
napokon vyšli tak, ako ich Bartók pripravil, pretože Elschekovci jeho vedecký etnomuzikologický
vklad pochopili. Maďari a Rumuni síce svoje zbierky vydali skôr, ale zapracovali do nich plno pripomienok, takže vyšli deformované, napr. rumunská
zbierka má oddelené texty a melódie a podobne.“
Po náročnej editorskej práci vyšiel prvý zväzok Slovenských ľudových piesní v roku 1959 (421 piesní),
druhý v roku 1970 (426 piesní) a tretí až v roku 2007.
Časové rozpätie medzi prvým a tretím zväzkom je
48 rokov, čo znamená, že tí, čo si kúpili prvý zväzok, sa tretieho možno ani nedožili.

Štvrtý zväzok
Myšlienka vydať Bartókovu kompletnú zbierku
vznikla v Hudobnom centre v Bratislave. Kompletnú v tom zmysle, že k pôvodným trom zväzkom, ktoré vyšli tento rok, má pribudnúť aj štvrtý.
Ani toto vydanie nebolo jednoduché: bolo treba
osloviť pôvodných vydavateľov aj editorov a Slovenskú národnú knižnicu v Martine, v ktorej sú
uložené fonografické valčeky. Súčasné technológie umožnili náročnú tlačovú prípravu zjednodušiť, k čomu mi poskytol vysvetlenie riaditeľ
Hudobného centra Igor Valentovič: „Pôvodné vydania prešli ôsmimi či deviatimi korektúrami, nebolo v nich čo opravovať, čo je len dôkaz kvality
práce manželov Elschekovcov. Keby sme chceli začať odznova a pripraviť novú sadzbu, celé by
sa nám to niekoľkonásobne predražilo, takže sme
zvolili cestu reprintov.“ Znamená to, že dnešné vydanie je vlastne reprodukciou pôvodných vydaní.
Štvrtý zväzok (ktorý sa pripravuje) by mal obsahovať piesne s erotickými či lascívnymi textami
(ktoré chcel Bartók vydať samostatne), rôzne registre, zoznamy interpretov, pramenno-kritickú
správu o Bartókovom rukopise, ale i fotodokumentáciu a na priloženom nosiči aj kompletný digitálne upravený zvukový záznam Bartókových
fonografických valčekov.
Po takmer sto rokoch od podpísania vydavateľskej zmluvy bude teda Bartókova zbierka Slovenských ľudových piesní konečne kompletná, a tak
splatíme dlh tomuto svetovému skladateľovi, ktorý sa kvôli svojej zbierke naučil dokonca aj po slovensky.

Príbeh

Bartók
a Slovensko

maďarskou hudbou dotknuté piesne vyradili, aby
sa oddelili texty od hudby a toľko nad tým meditovali, až Bartók stratil trpezlivosť a trval na tom, aby
mu zbierku vrátili. Vydavateľ chcel v tom prípade naspäť honorár, ktorý nebol malý, až napokon
Bartók súhlasil s tým, aby to zostalo na Slovensku.“
V roku 1940 emigroval do USA, kde v roku 1945 aj
zomrel a vydania svojej zbierky sa už nedožil.

Vladimír Godár
(1956)
Hudobný skladateľ, muzikológ,
publicista
a vysokoškolský
pedagóg, autor
komornej, filmovej
a orchestrálnej
hudby. V roku 2015
vydal úspešný CD
album transkripcií
Slovenských
ľudových piesní
Bélu Bartóka
v interpretácii
Ivy Bittovej a sláčikového kvarteta
Mucha Quartet
pod názvom Béla
Bartók Slovenské
spevy / Slovak
Songs.

Jej pracovný názov je Bartók
a Slovensko. Bartók ako skladateľ,
klavirista, pedagóg, etnograf
a etnomuzikológ, ale predovšetkým chudučký, útly, vzrastom
maličký a chorľavý Bartók ako
humanista sa svojou prácou,
aktivitou a osobnostným vyžarovaním stal „budetľanom“. Človekom budúcnosti, vzorom, ktorý
ovplyvnil nielen podobu novodobej maďarskej kultúry, ale oveľa
širšie kultúrne priestory, keďže
patril k najuniverzálnejším
osobnostiam kultúry 20. storočia.
Bartók mal veľmi blízky vzťah
k Slovensku. V Bratislave chodil
do školy a tu aj zmaturoval, zo
Slovenska pochádzala jeho
milovaná matka, jeho druhá
manželka (aj s prvou sa zoznámil
práve v Bratislave), v rôznych
lokalitách tu strávil tisícky hodín
pri zbere piesní, do Tatier chodieval na dovolenky. Mal tu svojich
najdávnejších priateľov i študentov. V čase, keď ho v Budapešti
viac-menej trpeli, na Slovensku
vznikal jeho kult, na čele ktorého
stál Štefan Németh-Šamorínsky.
Bartók bol vlastne aj tvorcom
prvej slovenskej klavírnej školy,
založenej na ľudovej piesni
(Deťom) a predovšetkým tvorcom
monumentálnej zbierky záznamov ľudových piesní.
Pohľad na Bartókovu osobnosť
preto nemôže byť úplný bez
svedectiev zo Slovenska – svedectiev jeho osobných priateľov či
žiakov (Alexander Albrecht, Ján
Albrecht, Helena Gáfforová),
skladateľov, ktorým „posvietil na
cestu“ (Otto Ferenczy, Ladislav
Burlas) či etnomuzikológov,
s ktorými spolupracoval (Anton
Baník) a ktorých remeslo vlastne
formoval (Alica a Oskár Elschekovci, Jozef Kresánek, Alexander Móži). Ambíciou
pripravovanej práce je zozbieranie dokumentov, ktoré prispejú
k prehĺbeniu pohľadu na Bélu
Bartóka – skladateľa, klaviristu,
pedagóga, etnomuzikológa
i vedca – humanistu
a štrukturalistu.

✒ DT
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John Milton: Stratený raj
Preklad: Marián Andričík
Levoča: Modrý Peter,
2020

Miltonov epos
až v slovenčine
21. storočia
Monumentálne dielo anglickej
literatúry Stratený raj z roku
1667 sa dočkalo svojho prvého
slovenského vydania. Výkon
prekladateľa Mariána Andričíka
je vskutku obdivuhodný
a záslužný.
✒ Eva Palkovičová

T
Eva Palkovičová (1987)
Doktorandka v Ústave
slovenskej literatúry SAV.
Venuje sa slovenskej
próze a kultúre
19. storočia. Príležitostne
prekladá z nemčiny
a píše literárne kritiky.
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ento básnický epos je totiž nielen rozsiahly (10 565
veršov), ale aj nesmierne rozmanitý, pretože biblický príbeh o počiatku sveta a ľudstva je vpletený
medzi príbehy z antickej mytológie, narážky na politické dianie 17. storočia, teologické dišputy či dobové vedecké poznatky. Navyše je toto všetko podané
v desaťslabičných jambických nerýmovaných veršoch – blankversoch, ktoré sa prekladateľovi podarilo
previesť do modernej, zrozumiteľnej a poetickej slovenskej podoby. Obsahu zodpovedá aj knižná forma:
vďaka nadčasovo elegantnej grafickej úprave a ilustráciám Williama Blakea je slovenské vydanie Strateného
raja naozaj krásnou knihou.

Biblia, Homér, astronómia
Práve potrebu nanovo premyslieť, zhmotniť a aktualizovať základný mýtus ľudského stvorenia môžeme
považovať za hnací motor Miltonovej práce na tomto
epose. Abstraktný biblický príbeh tvorí rámec, ktorý
Milton zapĺňa psychologicky aj fyziologicky stvárnenými postavami pohybujúcimi sa v konkrétnom
priestore, pričom sa vo veľkej miere inšpiruje postavami, príbehmi, miestami a motívmi z Homérových
eposov a z Vergíliovej Eneidy, ako aj poznatkami
z astronómie či geografie. Výsledok je uchvacujúci
a miestami aj prekvapivý a bizarný.
Príkladov takéhoto bujarého miešania môžeme
uviesť niekoľko: Božie slová sprevádza vôňa ambrózie
(s. 106), Božia láska je krídlatý posol (s. 109), aj v kresťanskom nebi sa podávajú najlahodnejšie pokrmy,
spieva, tancuje, pije „červený nektár z nadpozemských
rév“ (s. 206), Eva je „len v svojom vlastnom rúchu, krajšia než / dryáda či obraz tej najkrajšej / z troch nahých
bohýň z boja na Ide“. (s. 197) Aj pri opise Edenu si Milton vypomáha antickou obraznosťou: „Znie vtáčí zbor
a svieže vetríky / s vôňami polí, hájov zlaďujú / chvejivé listy, všeobsiahly Pan / vo víre tanca Grácií a Hór /
vovádza večnú jar.“ (s. 146) A keď raj porovnáva s mýtickými krajinami, musí uznať, že „ani príjemný / háj
Dafny pri Oronte či zdroj Múz, / Kastalský prameň,
nepredstihli raj“. (s. 147) Táto pestrá zmes osôb, miest
a príbehov pôsobí na jednej strane chaoticky a neprehľadne, vzbudzuje súcit s prekladateľom a obdiv
voči jeho mravčej práci pri pátraní po jednotlivých

Foto: wikipedia, Daniel Hladík
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Pekelná realita vo veršoch
Príbeh eposu je vcelku známy: Satan so svojimi kniežatami uvažuje, ako by sa Bohu pomstil za vyhnanie
z neba do pekla, ktoré má podobu temného väzenia.
Keďže otvorený boj už neprichádza do úvahy, Satan
sa rozhodne pomstiť na novom Božom stvorení – na
človeku. Vyberie sa teda do raja, kde si blažene nažívajú Adam a Eva, a navedie Evu, aby ochutnala zakázané plody zo stromu poznania. Eva sa rozhodne ovocie
ochutnať, ponúkne aj Adamovi a spoločne musia čeliť
Božiemu trestu. Hoci Adam a Eva očakávajú okamžitú
smrť, ukáže sa, že celý ďalší život za bránami raja bude
postupným umieraním. Hoci táto hlavná dejová línia
sa drží biblickej predlohy, v detailoch a jednotlivých
témach môžeme sledovať aj korešpondencie s Miltonovým osobným životom, jeho pracovnou kariérou aj
politickými a náboženskými názormi.
John Milton sa do verejného života zapojil v čase,
keď v Anglicku zúrila občianska vojna končiaca popravou Karola I. Moc prevzali republikáni na čele s Oliverom Cromwellom a John Milton dostal vysokú štátnu
funkciu. Jeho republikánske a puritánske presvedčenie ho nútilo neustále spochybňovať a preverovať
oficiálne cirkevné aj politické štruktúry a hľadať si
vlastnú, osobnú cestu k Bohu, čo sa zreteľne prejavuje aj v Stratenom raji. Inšpirujúce preňho bolo iste aj
stretnutie s Galileom Galileim, ktorého v rámci svojej
cesty po Európe navštívil v domácom väzení, kam ho
uvrhla inkvizícia za jeho revolučné vedecké názory. Aj
John Milton, medzitým slepý, pracoval na epose už na
sklonku cromwellovskej republiky, keď zažil verejné
pálenie svojich kníh, istý čas strávil vo väzení a bol vytlačený na okraj verejného záujmu. Do Strateného raja
sa tak premietajú otázky o poslušnosti voči autoritám,
o zmysle revolty alebo o slobode jednotlivca, ktoré biblický príbeh o vzbure Satana a človeka voči Bohu prepájajú s osudom Johna Miltona.

Foto: blakearchive.org a wikipedia
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citovaných textoch, slovenských prepisoch mien či
geografických názvoch, ale vytvára aj dojem, že všetky mýty, kresťanské či antické, spolu vytvárajú jedno
poetické univerzum.
Milton sa snažil zasadiť príbeh aj do súradníc reálneho, vedecky skúmateľného sveta. Jediný Miltonov
súčasník, ktorý sa spomína v Stratenom raji, je práve Galileo a dobové diskusie o usporiadaní vesmíru
zjavne Miltona natoľko zaujali, že vysvetľovanie pohybu nebeských telies – Slnka, Zeme, Mesiaca a vtedy
známych planét uplatňuje aj pri opisoch nebeského,
zemského či pekelného priestoru. Iným príkladom
zapojenia vedeckých poznatkov do epického sveta je
vysvetlenie, že náklon zemskej osi vznikol ako súčasť
trestu prvých ľudí, aby si už nemohli vychutnávať príjemnú klímu a pravidelné striedanie dňa a noci, ale
boli vystavení extrémnejším výkyvom počasia.
Milton chcel konkrétnym obsahom naplniť aj
abstraktné teologické koncepty hriechu, pokánia,
spasenia. Aj postavy Boha, Syna či anjelov majú svoju „ľudskú“ stránku a psychologickú hĺbku. Objavuje
sa tu rozkošný detail anjela vychutnávajúceho jedlo
(„nielen naoko / či v hmle – tak bežne o ňom zmýšľajú
/ teológovia –, ale tíšil svoj skutočný hlad“ s. 199), ako
aj anjelov užívajúcich si telesné rozkoše, pri ktorých
„nezavadzia nám / kĺb, blana, úd či iné zábrany: / duch
s duchom ľahšie splynú v objatí / než vzduch a vzduch“.
(s. 322) V otázke Božej vševedúcnosti, všemocnosti a absolútneho Božieho dobra však Milton naráža
na limity ľudskej schopnosti vysvetliť koncept Boha
pomocou ľudských kategórií: či už to bol Miltonov zámer, alebo len nevyhnutný dôsledok jeho umeleckej
metódy, Boh sa javí striedavo odpúšťajúci a milujúci,
no zároveň pomstychtivý, ctibažný, vyžadujúci poslušnosť, úctu a vďačnosť.

Presvedčivosť hriešnikov
Kľúčová je v epose azda téma slobody človeka. Celým
príbehom sa vinie otázka – nakoľko si človek vybral
poznanie a neposlušnosť sám a nakoľko je to celé súčasťou akéhosi Božieho plánu. Zdá sa, že samotný
Milton nedokázal nájsť definitívnu odpoveď. Boh niekoľkokrát v epose opakuje, že stvoril všetky bytosti slobodné: „Takto som v nebi stvoril každú moc / i ducha
– padlých i tých bez hany; / kto obstál, obstál, kto chcel
pád, mal pád“ (s. 104), no rovnako často pripomína, že

Wiliam Blake a ilustrácie
diela Stratený raj
(Thomas set, okolo r. 1807)
Satan zvoláva svoje
légie (1. kniha)
Satan sleduje nežnosti
Adama a Evy (4. kniha)

Hoci hlavná
dejová línia sa
drží biblickej
predlohy,
v detailoch
a jednotlivých
témach môžeme
sledovať aj
korešpondencie
s Miltonovým
osobným
životom, jeho
pracovnou
kariérou aj
politickými
a náboženskými
názormi.

všetko vedel dopredu a cieľom ľudského pádu je len
stvoriť ešte väčšie dobro a nastoliť večnú moc svojho
Syna.
Oproti absolútnej, no ľudsky neuchopiteľnej postave Boha stoja hriešnici, ktorých postavy sú vykreslené omnoho vierohodnejšie a ktorých argumenty
proti poslušnosti Bohu vyznievajú (chtiac či nechtiac)
omnoho presvedčivejšie. Adam, napríklad, v 10. knihe
narieka nad svojím osudom: „Žiadal som azda, Tvorca, od teba: / Sformuj ma z hliny? Prosíkal som ťa? /
Vyveď ma z tmy či sem daj, do tejto / záhrady slastí?
Ak som neprispel / sám vôľou k svojmu bytiu, správne
je / a spravodlivé na prach zmeniť ma, / veď všetko,
čo som dostal, dychtivo / chcem vrátiť, lebo neviem
splniť tie / pritvrdé podmienky, tým udržať / dobro,
hoc nepýtané.“ (s. 410 – 411) Poslušnosť ako dobrú
voľbu spochybňuje aj Eva, keď uvažuje, akú cenu má
šťastie zaplatené nevedomosťou: „Ak má byť toto naším údelom, / žiť v tesnom kruhu, ktorý obkľúčil / náš
ľstivý, mocný sok, a sám sa mu / nik neubráni, nech je
kdekoľvek, / je šťastím stále sa triasť pred ujmou? (…)
Vratké je naše šťastie; ak je tak, / nuž krehký Eden nie
je Edenom.“ (s. 343)
Aj Satan polemizuje s deklarovanou slobodou pri
voľbe medzi dobrom a zlom. Zmieta sa medzi svojou
ctižiadosťou a túžbou po slobode a túžbou po Božej
láske, pohodlnej a radostnej poslušnosti. Anjelovi sa
pritom posmieva: „Na krídlach ti / jazdí Kráľ nebies
a ty s druhmi mu, / ujarmení, triumfálny voz / ťaháte po nebeskej dlažbe z hviezd.“ (s. 173) Uvedomuje si
totiž, že ak by ho Boh milosrdne zbavil bolesti a múk,
ktoré cíti ako vyhnanec z neba, po čase by sa v ňom
opäť ozvala ctižiadosť: „Keby som, kajúcnik, mal z milosti / dostať svoj dávny stav; hneď do výšok / by myseľ
znova vzlietla, vzala späť / to lživé rabstvo: pokoj zrušil
sľub / v bolesti vynútený, neplatný.“ (s. 140) Rozhodnúť
sa pre vernosť Bohu je teda pre Satana nemožné.
Záver eposu akoby odrážal autorovu rezignáciu na
definitívnu odpoveď: Adam s Evou akceptujú svoj ľudský údel a spoločne, sami, bez anjelského sprievodu či
zvuku Božieho hlasu vykročia z (nereálneho) raja do
obyčajného života. Tak ako k raju od počiatku patrí
zakázaný strom, k Adamovi a Eve patrí láska, poznanie a smrť.
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Edita Príhodová:
Spievam, lebo milujem...
(Život a dielo Janka
Silana)
Bratislava: LIC, 2020

Janko Silan (1914)

Výnimočná
syntéza
života a tvorby
Jozef Brunclík (1975)
Odborný asistent na
Katedre slovenskej
literatúry FF UKF v Nitre
a člen redakčnej
rady časopisu Náš čas.
Zameriava sa na poéziu
katolíckej moderny
a postmodernú literatúru.
Je autorom monografie
Introvertnosťou
ku katarzii: Lyrický svet
v tvorbe Jána Motulka
(2014).
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Záujem Edity Príhodovej
o tvorbu katolíckej moderny
nie je vôbec náhodný
a sporadický, ale práve
naopak, je dlhodobý,
koncepčný i systematický.
✒ Jozef Brunclík

Silan v adekvátnych súvislostiach
Edita Príhodová svoju pomerne rozsiahlu monografickú prácu umne rozčlenila na sedem tematických častí,
zoštylizovaných na základe chronologických determinánt: Juvenílie a Kuvici (1932 – 1936), Lyrika bohoslovca (1936 – 1941), Lyrika kňaza (1943 – 1945), Verbumista
Janko Silan (1946 – 1948), Básnik vo vnútornom exile,
Čas zmarených nádejí (1966 – 1984), Literárne oživenie básnika po roku 1989. V nich konkrétne zaujímala
k Silanovým textom interpretačné či literárnohistorické postoje, inšpirované východiskami hermeneutiky
a semipoetiky. V snahe o komplexnosť nepodceňovala
zároveň ani reflektovanie literárnokritického, biografického, kultúrneho či národno-politického i sociologického kontextu. I keď jej literárnohistorické konotovanie
je zoštylizované veľmi pútavo, za ťažiskové považujem jej zdôvodňovanie Silanovej tvorby v literárnych,
umeleckých, estetických, filozofických, spirituálno-teologických a občiansko-politických súvislostiach. Prostredníctvom nich sa usilovala dešifrovať, zdôvodňovať
implicitnosť zmyslu, významu jednotlivých častí umeleckých textov Janka Silana.
V úvodnej kapitole Príhodová približovala biografické údaje autora a skúmala jeho zdroje inšpirácie, smerujúce k produkcii básnickej tvorby; zaoberá
sa jeho rodinným zázemím, formovaním svetonázoru i juvenilným publikovaním v dobových periodikách, odkrýva jeho pseudonymy a poukazuje na vývin
jeho poetiky. Už rukopis debutovej knihy Kuvici (1936)
opodstatnene označila za pozoruhodne vyzretý.
V nasledujúcej kapitole sa sústredila na Silanovu
básnickú tvorbu a okolnosti jej vzniku – súviseli s autorovým nasmerovaním ku kňazstvu, s jeho štúdiom
teológie v Spišskej Kapitule. Týka sa básnických zbierok Rebrík do neba, Slávme to spoločne, Sonety májové, ktoré sú tematicky i tvarovo pomerne rozdielne.
Pri zbierke Rebrík do neba upozornila na silné vizuálne vnemy, ktoré súvisia s tematizáciou zraku ako duchovnej kvality, no v súvislosti so Sonetmi májovými,
ktorých časť dedikoval Angele Jindovej, pripomenula,
že „na ich písanie Janka Silana pobádala skúsenostná

Foto: archív E. P.
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dita Príhodová sa už predtým venovala práve osobe
Janka Silana, ale i napríklad Jozefa Kútnika Šmálova či Ladislava Hanusa. Krátko po Nežnej revolúcii Petr Běleš na úvod svojho recenzného hodnotenia
Motulkovej básnickej knihy Fialové žalmy anticipoval,
že „splácení restů z dob povinné slepoty zabere nakladatelstvím z „východního bloku“ rozhodne delší čas,
než si vůbec odvažuji pomyslet“. (1992, s. 47) Napriek
tomu, že od publikovania uvedených konštatovaní
plynie už tretie decénium a tvorba básnikov katolíckej moderny je aktualizačnými výbermi a „básnickými dielami“ opätovne sprítomnená, aj napriek tomu,
že vzniklo niekoľko serióznych monografií, publikácií
a čiastkových štúdií, stále je v jej invariantne modifikovanom obraze mnoho mýtov, skreslení a tautológií. Splatiť Bělešom konkretizovaný „dlh“ vo vzťahu
k tvorbe Janka Silana sa pokúsila vo svojej monografickej práci Spievam, lebo milujem… Edita Príhodová.
Konkrétnemu monografickému výstupu však
predchádzalo autorkino početné publikovanie čiastkových zistení v štúdiách konferenčných či iných zborníkov, vo vedeckých i literárnych časopisoch (doma
i v zahraničí). Už dávnejšie pripravila subjektívny
výber z básnických textov Janka Silana pod názvom
Medziobdobie (2012) a edične spracovala jeho básnickú
tvorbu v publikácii Janko Silan – Básnické dielo (2014).

Foto: archív E. P.
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explicitnosť tohto významu môže zvádzať k preinterpretácii. Autorka nepopiera, že niekoľkými básňami
súhlasil so slovenskou autonómiou, predsa mám však
dojem, že jej konštatovania v danom kontexte oscilujú
skôr v nocionálnych, detenzívnych polohách a sú skôr
implicitným vyjadrením voči emotívnej, senzitívnej
a v istom zmysle i expresívnej reakcii literárnej kritiky.

Umlčaný, rehabilitovaný, umlčaný

Janko Silan so žiakmi na
výlete v Ždiari v r. 1942.

látka“, no nie sú údajne iba „vypísaním sa z ľúbostného zážitku“ (s. 55), ale sú aj produktom inšpirovania sa
skladbami Jána Smreka (Básnik a žena), Jakuba Demla
(Miriam) a i. Takýto počin však u básnikov katolíckej
moderny (bohoslovcov, kňazov) – napriek tomu, že to
pre laika môže vyznieť prekvapivo – nebol raritnou záležitosťou (podobné momenty možno nájsť v textoch
S. Veigla, P. G. Hlbinu, R. Dilonga a iných). V súvislosti
s elegicky modifikovanou zbierkou Slávme to spoločne,
písaním ktorej sa vyrovnával so smrťou matky, okrem
iného poznamenala, že „Janko Silan postupuje od autobiografickosti k autoreflexívnosti a nakoniec k univerzálnej skúsenosti“ (s. 71), aby tak eliminoval prvky
sentimentality. Edita Príhodová je pri rekonštruovaní literárnohistorických súvislostí mimoriadne pozorná a precízna – osobitnú časť v tejto kapitole venovala
aj Pirátom krásy (Š. Schelling, P. U. Oliva, M. Šprinc,
J. Kováč a J. Silan), ich neformálnemu zoskupeniu,
genéze, aktivitám aj ich „tlačovým orgánom“. Mimoriadne zaujímavá bola i komparatívna konfrontácia
uvedenej zbierky s Duinskými elégiami R. M. Rilkeho,
ktorá potvrdzovala inšpirovanosť Silana práve v štýlovej oblasti.

Apolitické básne?
V kapitole Lyrika kňaza (1943 – 1945) interpretačne
skúmala zbierky Kým nebudeme doma a Piesne z javoriny, stručne v nich jeho kňazské pôsobenia a usilovala
sa dokázať i zdôrazniť, že Janko Silan bol počas vojnových rokov apolitickým človekom. Trochu mi tu však
absentuje konfrontačný prístup autorky, pretože viac
ako pred desaťročím nad touto skutočnosťou v istom
zmysle polemizoval Peter Getting, keď o Silanovi tvrdil, že nekriticky písal v básni Slovenská o novom
štáte, vzniknutom po deštrukcii demokracie antidemokratickým spôsobom. (2009, s. 155 – 156, 174) Daný
kontext možno zo Silanovho básnického textu vydedukovať hlavne v implicitnom zmysle; prisudzovať mu

Som rád,
že Edita
Príhodová
niekoľ kokrát
zvýraznila
skutočnosť,
ktorú
akcentoval
i sám Silan,
že nebol
autorom
odmlčaným,
ale
umlčaným.

V nasledujúcich kapitolách práce sa Edita Príhodová
pokúšala pútavo i hodnoverne rekonštruovať Silanove
spoločenské, kňazské, ľudské a hlavne literárne postoje – v tematicky ladených častiach sa osobitne zamerala na kontext rokov 1945 – 1948 s detailným záberom
na Silanovo angažovanie sa vo vydavateľstve Verbum,
všímala si aj jestvovanie a význam časopisu s rovnomenným názvom, ako aj vznik a násilné ukončenie
ich činnosti pod vplyvom spoločensko-politických
udalostí. Podobne ako Ján Zambor a Július Pašteka,
básnickú zbierku Úbohá duša na zemi vníma ako „angažovanú básnickú výpoveď adresného spoločenského odporu“. (s. 155) Vôbec ma neprekvapuje explicitne
modifikované vyjadrenie autorky publikácie, že tieto
Silanove postoje boli nasmerované voči komunistickej ideológii, že boli reakciou na ateizáciu a popieranie
garantovaných náboženských a duchovných hodnôt.
Veď napríklad aj zbierka Katolícke piesne z Važca dokumentuje kultúrnu, spoločensko-politickú i náboženskú traumu Janka Silana, ktorú utrpel po februárových
udalostiach roku 1948. Ocitol sa vo vnútornom exile
a ako autorka adekvátne poznamenala, jeho výpoveď
bola neraz poznačená existenciálnym tónom a emocionálnou tonalitou. Som rád, že niekoľkokrát zvýraznila skutočnosť, ktorú akcentoval i sám Silan, že nebol
autorom odmlčaným, ale umlčaným. Literárnohistoricky pravdivo a objektívne rekonštruovala udalosti,
ktoré viedli k jeho rehabilitácii, prijatiu do Zväzu slovenských spisovateľov a následne, po normalizačných
praktikách, k opätovnému nasmerovaniu do vnútorného exilu bez možnosti publikovať. Aby však priblížila postoje kňaza a básnika v komunistickom režime
s existenciálne vnímaným pocitom opustenosti, na
sprítomnené nuansy podrobne interpretačne poukazovala v jedinom jeho prozaickom diele, v románe
s názvom Dom opustenosti.
V poslednej časti práce sa pokúsila ešte načrtnúť
literárnohistorickú reflexiu i aktualizáciu diela Janka
Silana po r. 1989. Vo vzťahu k celkovému obrazu i významu práce má táto časť fragmentárnu povahu a je
skôr sumarizujúcou skicou než podrobnou štúdiou.

Mimoriadna monografia
Práca Edity Príhodovej Spievam, lebo milujem…,
ktorá syntetizuje životné postoje i tvorbu Janka Silana, má všetky znaky vedeckej monografie. Vyznačuje
sa vysokou erudíciou, štylisticky cizelovanou dikciou
výpovede, koncepčnosťou i systematickým odstraňovaním „bielych miest“ a častí „skrivených zrkadiel“
v zaužívanom literárnom invariante. Nazerá na tvorbu
Janka Silana ako na celok, no zároveň nebagatelizuje
parciality, pričom v tomto kontexte vôbec nevznikajú zásadné disproporcie. Takú závažnú a komplexnú prácu o živote i tvorbe Janka Silana sme doposiaľ
v našom literárnovednom priestore ešte nemali. Verím,
že aj týmto počinom uľahčí etablovanie jeho poézie do
korpusu literárnych skvostov a pomôže budúcim tvorcom literárnych dejín jeho tvorbu neopomínať a nebagatelizovať.
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Foto: Tomáš Kompaník

Ilustrovaná kniha

Soňa Uriková, Tomáš
Kompaník: Jašo na
jarmoku
Ilustrácie: Dominika
Šikulincová
Bratislava: Aha Slovakia,
2020

Starý dobrý
jarmok
Tereza Oľhová (1986)
Vyštudovala scenáristiku
na FTF VŠMU
v Bratislave. Debutovala
spolu s Martinou
Sľúkovou knižkou Inak
sa mám fajn, vydala
literárny portrét Jany
Oľhovej Nespúšťaj oči
z trate! a momentálne
dokončuje detskú knihu
Posledný permoník.
So sestrou Máriou spolu
vytvorili komiks Bežná.
Prispieva do časopisu
Bublina.
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Keď sa povie jarmok,
predstavíme si strelnicu,
farebné sladkosti, balóny,
plastové hračky, drahé
kolotoče a hektolitre
burčiaku. Autori knihy
Jašo na jarmoku sa
rozhodli predstaviť jarmok
ako miesto, ktoré patrilo
tradičným remeselníkom,
kde ukazovali a predávali
svoj kumšt.
✒ Tereza Oľhová a Mária Kralovič

V

Uličke starých remesiel sa maľuje na sklo, pečú
medovníky, vyrezávajú drevené koníky, kujú podkovy a pletú košíky. Náznak moderného sveta cítiť
len v reťazovom kolotoči niekde na začiatku textu
a v jednej zmienke o tablete. Inak príbeh na moderný svet rezignuje. Mohol by sa teda pokojne odohrávať aj pred sto rokmi.
Nejde tu však len o remeslá, ale hlavne o malú
Barborku a jej psíka Jaša, ktorí sa zhodou všelijakých
nešťastných náhod jeden druhému stratia. A keďže sú
nerozluční priatelia, neúnavne sa navzájom hľadajú
v „udičke stálych vesiel“, pričom v každom stánku objavia nové veslo. Teda remeslo.
Remeselníci sú prívetiví ľudia, ktorí vďačne ukážu
a okomentujú svoju prácu. A nemajú problém s Barborkou a psíkom komunikovať – majolikár Jaša zveční
na jednom zo džbánikov. Dokonca aj medovnikárka,
ktorú na začiatku Jašo vystrašil, sa s ním a s Barborkou
neskôr „zmieri“ a venuje im zadarmo medovníkovú
kosť. Tú Barborka prinesie domov mame, aby sa nehnevala. Všetko je teda tak, ako má byť.
Autorka Soňa Uriková v príbehu často používa humor, ktorý nie je prvoplánový ani infantilný a slovnými hračkami pobaví aj dospeláka. Vie sa hrať s motívmi
a detailmi, ktoré v príbehu šikovne variuje. Knižke by
svedčalo aj viac takýchto originálnych momentov.
Keďže remesiel je veľa, kniha sa im venuje len
„z rýchlika“ a na hlbšiu analýzu jednotlivých remeselných odvetví nie je priestor. Preto sa remeslá predstavujú ešte raz, a to na konci knižky – za príbehom
v akomsi zhrnutí. Text je už len čisto informatívny
a postráda hravosť, ktorú autorka využívala v príbehovej časti, čo je trochu škoda.

Obálka v grafickom spracovaní

Tomáša Kompaníka je veľmi

Mária Kralovič (1988) ➽
Absolvovala doktorandské štúdium v odbore
animácia na FTF
VŠMU v Bratislave.
Vytvorila animované
filmy ako Bublina či
Fifi Fatale, ktoré boli
ocenené a premietané
na viacerých medzinárodných festivaloch.
Momentálne učí na
Katedre animovanej
tvorby VŠMU, venuje
sa ilustrácii, prispieva
do časopisu Bublina
a pripravuje svoj nový
animovaný film.

hravá a atraktívna s vhodne
zvoleným fontom a výberom
papiera. Štvorcový formát
ľahko padne do rúk dospelému
i mladšiemu čitateľovi.
Ilustrácie sú nenásilné, takže
kniha pôsobí vzdušne a vyniká
prirodzená farba jemne
tónovaného papiera. Technika
ručne maľovaných ilustrácií
tematicky ladí k príbehu.
Obrázky sú plnofarebné,
s množstvom detailov
a farebných štruktúr. Špeciálne
v pasáži o majolikárovi autorka
Dominika Šikulincová vkusne
a pritom realisticky zobrazila
ornament na džbánikoch
a miskách. Táto vizuálna
ornamentálnosť však pôsobí
niekedy rušivo. Starobu pani
pernikárky či rezbára suplujú
šedivé vlasy či fúzy. Neustála
dokonalosť a spokojnosť
usmiatych postáv bez vrások
či zostarnutých rúk tak neguje
typické atribúty staroby, ľudskej
náladovosti alebo povahovej
rôznorodosti. Charaktery postáv
tak pôsobia vizuálne jednotne,
možno aj kvôli úplne rovnakým
okrúhlym čiernym očiam.
Barborka so psíkom Jašom
tvoria sympatický pár. Keďže
predobraz Jaša je reálny, bolo
by vhodnejšie ilustračne
nepotláčať a neidealizovať jeho
prirodzenú animálnosť. Papuľa
bez fúzikov či labky bez pazúrov
jeho charakter ochudobňujú.
Neustále usmiata „tvár“ sa môže
malému čitateľovi zunovať.
Pri emočných premenách –
pocit strachu, viny – by pomohli
ilustrácie s väčším dramatickým
nábojom a napätím. Prípadne
tmavá farba v pozadí by
navodila dojem strachu a pocitu
osamotenia.
Z grafickej a typografickej
stránky hodnotím knihu
pozitívne. Z hľadiska ilustrácií
by bolo vhodnejšie pristúpiť
k väčšej pestrosti výrazov,
emócií postáv.
Prijala by som taktiež viac
celkov prostredia, alebo naopak,
drobnejších ilustrovaných
situácií, kde má čitateľ možnosť
skoncentrovať sa na detail.
Tento motív sa objavuje na
obálke, kde výborne funguje.
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Trošku ubrať z úsmevu

Pekným a autentickým momentom je predstavenie skutočného psíka Jaša. Trochu to pripomína Karla
Čapka, ktorý si zaobstaral sučku hrubosrstého foxteriéra – Dášeňku a napísal o nej knižku. Neposedná
sučka v nej zažíva so svojím pánom Karlom všelijaké
dobrodružstvá a stala sa miláčikom detských čitateľov niekoľkých generácií. Sympatická je aj podpora
nechcených a týraných psíkov, ktorá deti prinúti zamyslieť sa nad zodpovednosťou pri starostlivosti o svojich domácich miláčikov.
Príbeh Jaša a malej Barborky sa snaží vytvoriť ideálny a nostalgický obraz „starého dobrého sveta“, kde
má všetko svoj poriadok a končí sa dobre. Nemusí to
byť nutne negatívum, ale treba myslieť na to, že detský
čitateľ žije vo svete, v ktorom sa niekedy bojí, nerozumie mu a pociťuje neprávosť. Skrátka, moderný svet
je plný kontradikcií, čo však neznamená, že je horší.
Náučný charakter knižky je príliš očividný a keby
sa trochu zvoľnil, neuškodilo by to ani predstavovanému folklóru, ani príbehu.
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Z nových kníh
Jozef Leikert: Mňačko
a Izrael
Bratislava: Luna, 2020
Pokračovanie výnimočnej
biografickej knihy Taký bol
Ladislav Mňačko. Jozef
Leikert vďaka novým dokumentom a listom z rodinných
a iných archívov (napr.
Archív bezpečnostných
zložiek v Prahe) podrobne
mapuje Mňačkovu emigráciu
do Izraela v roku 1967, jeho
návrat do Československa
a opätovnú emigráciu v roku
1968. Dôležitou a novou
témou knihy je Mňačkov
vzťah k obom manželkám,
ktorý v týchto rokoch tiež
prechádzal prelomovým
obdobím.

Karlos Kolbas:
Všetko alebo znič
Levice: KK Bagala, 2020

Neil Gaiman, Terry Pratchett:
Dobré znamenia
Bratislava: Slovart, 2020

Andrzej Sapkowski:
Lux perpetua – Svetlo večné
Bratislava: Lindeni, 2020

Poviedkový debut autora.
Drsné príbehy odzrkadľujúce
reálne situácie slovenskej
dediny, kde kulturák a krčma
sídlia v jednej budove.

Spoločný román dvoch majstrov literárnej fantastiky.
Prvý raz vyšiel v roku 1990
a dočkal sa filmového spracovania v podobe rovnomenného seriálu. Preklad: Vladislav
Gális

Tretí diel historickej trilógie
s prvkami fantasy. Rozpráva
o osudoch pražského medika
a alchymistu Reinmara z Bielawy počas husitských vojen.
Preklad: Karol Chmel

Barbora Hrínová: Jednorožce
Bratislava: Aspekt, 2020

Peter Stamm: Sedem rokov
Bratislava: Face, 2020

Poviedkový debut autorky.
Texty autenticky a zároveň
humorne reflektujú rôzne
podoby inakosti postáv, ktoré
sa snažia nájsť svoje šťastie
v neistej a tekutej súčasnosti.

Stamm kladie univerzálne
psychologické otázky
o medziľudských vzťahoch
a načrtáva panoramatický
obraz spoločnosti od konca
80. rokov 20. storočia. Preklad:
Ján Jambor

Samo Bohdan Hroboň –
Prosbopej slovenského
chorľavca žobráka.
V interpretácii Jána Zambora
Bratislava: LIC, 2020
Ján Zambor interpretuje
slovenského básnika,
folkloristu a prekladateľa
Sama Bohdana Hroboňa.

Fero Guldan, Miro Pollák:
Viac/menej ne/vážne
Levoča: OZ Krásny Spiš, 2020

Anna Burns: Mliekar
Bratislava: Lindeni, 2020

Stephen King: Inštitúcia
Bratislava: Ikar, 2020

Román oceňovanej autorky
z obdobia konfliktu v Severnom Írsku, ktorý si vyžiadal
množstvo obetí a ovplyvnil
dospievanie nevinných dievčat i rodinné vzťahy. Preklad:
Barbara Sigmundová

Mysteriózny triler o chlapcovi,
ktorému zavraždia rodičov
a prevezú ho do Inštitúcie.
Je v nej izba, ktorá vyzerá
presne ako tá jeho, ibaže
nemá okná, iba dvere do
ďalších izieb. Preklad: Marína
Gálisová

Alexandra Salmela: Strom
alebo košatý príbeh o straš
ne zlom Blöeglöekovi
a o Princeznej, ktorá mala
všetko. Bratislava: LIC, 2020
Ilustrovaná kniha pre deti
školského i predškolského
veku, a vzhľadom na svoje
etické a ekologické posolstvo
aj pre ich rodičov. Alegorický
príbeh o ľudskej krátkozrakosti a nenásytnosti otvára
dobrodružnú, ako i eko-
-filozofickú rovinu. Ilustrovala
Martina Matlovičová, držiteľka Zlatého jablka na BIB 2009.
Graficky upravila Mária Rojko.
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Kniha 131 ilustrovaných správ
Fera Guldana na motívy Mira
Polláka. Autori reagujú na
aktuálne dianie (prvý polrok
2020) na Slovensku i vo svete.

Z nových kníh

Gilbert Keith Chesterton:
Muž, ktorý bol Štvrtok
Bratislava: Európa, 2020
Metafyzický triler či skôr
nočná mora, ktorú pri odhaľovaní obludného sprisahania
zažíva hlavný hrdina. Preklad:
Ester Demjanová

Timothy Snyder: Naša nemoc
Bratislava: Premedia, 2020
Ponaučenia o slobode podľa
nemocničného denníka.
Autorovou témou je tentoraz
aktuálna súčasnosť
a bezprostrednou inšpiráciou
vlastná skúsenosť s chorobou
a životom v Európe a Amerike.
Preklad: Igor Otčenáš

Miloslav Szabó: Potraty
Bratislava: N-press, 2020
Stručné dejiny interrupcií
od Starého zákona, cez protipotratovú politiku RakúskoUhorska, Slovenského štátu
a obdobia komunizmu až po
vyjadrenia publicistu Hanusa
či kňaza Kuffu.

Sándor Petöfi: Putovanie
Sándora Petöfiho.
Bratislava: Vydavateľstvo
Spolku slovenských spisova
teľov, 2020
Prvé slovenské vydanie cestopisných poznámok a listov
z ciest básnika Sándora
Petöfiho z rokov 1845 a 1847.

Roman Holec: Trianon
– triumf a katastrofa
Bratislava: Marenčin PT, 2020
Trianon sa javí ako zavŕšenie
jednej historickej etapy,
súčasne však otvára novú,
spojenú s bojom za a proti jeho
revízii. Kniha mapuje cestu,
ktorá priviedla Maďarov k tejto
katastrofe.

Milan Kundera: Sviatok
bezvýznamnosti
Bratislava: Artforum, 2020
Milan Kundera, autor známej
Neznesiteľnej ľahkosti bytia,
je svetovo najúspešnejším
a najprekladanejším autorom
českého pôvodu. V roku 2020
vychádza historicky prvý
slovenský preklad jeho
francúzskeho románu, ktorý
rozpráva o štyroch priateľoch
v súčasnom Paríži a neviditeľných súvislostiach. Kunderovsky úsmevné pohľady na
vážne témy. Preklad: Elena
Flašková

Martin Vašš: Zmenení Parížom
Bratislava: Marenčin PT
Vplyv Paríža na slovenských
umelcov, ktorí tam v priebehu
20. storočia absolvovali tvorivý
pobyt, mal priamy dosah
nielen na ich tvorbu a životný
štýl, ale aj na uvažovanie
o úlohách a postavení kultúry.

Mariusz Szczygieł: Nie je
Žilina: Absynt, 2020

Patrik Dubovský, Marián
Gula: Akcie, zločiny a obete
Bratislava: ÚPN, 2020
Zborník prinášajúci príspevky
k téme perzekúcií represívnych komunistických orgánov
– najmä Štátnej bezpečnosti,
Pohraničnej stráže a režimovej
justície v období rokov 1945
–1989.

Ján Stanislav, Stanislav
Bursa: Siločiary sovietskej
pomoci SNP a vzdušný most I.
Banská Bystrica: Múzeum
SNP, 2020

Peter Šumichrast: Slovensko
proti fašizmu. Slovensko na
strane demokracie
Bratislava: Vojenský
historický ústav, 2020

Publikácia zachytáva prípravy,
priebeh a výsledky leteckého
angažovania sa Sovietskeho
zväzu na území Slovenska
počas SNP.

Kolektívna monografia prináša
zaujímavé štúdie domácich
i zahraničných autorov
o Slovensku počas 2. svetovej
vojny.

Vo svojej najnovšej knihe
poľský reportér Marius
Szczygieł nachádza v nepostrehnuteľných detailoch
nielen univerzálne pravdy,
ale aj obrovský vesmír
ľudských životov. Omráči vás
príbeh českej poetky Violy
Fischerovej, absolvujete
posledný veselý výlet starnúceho autorovho otca do
Prahy a možno stratíte vieru
v ľudské dobro pri hrôzostrašnom príbehu utýraného
chlapčeka, ktorý zmenil celé
Poľsko. Preklad: Miroslav
Zumrík
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Ivan Lesay: Topografia bolesti
Bratislava: Ikar, 2020
Jedným zo znakov literatúry posledných
desaťročí je asi to, že stratila román.
Postupujúca modernosť viedla k fragmentácii, ktorej okúzľujúco trblietavé
čriepky sa rozsypali nad umeleckým
prejavom akoby v túžbe prekryť možno
neželaný paradox – že s moderným
trieštením stráca silu generačnej výpovede. Topografia bolesti Ivana Lesaya,
ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve
IKAR, má obsah a rozmer takmer románový. A keďže výpoveď by mala mať na čo
nadväzovať, aby mohla byť generačná,
súčasnosť tu pôsobí ako spojivo medzi
tým, čo bude, a tým, čo si myslíme a cítime, že nastane.
Vopred nezasvätený čitateľ, pravdaže,
nemá ako vedieť, že ho vo výsledku čaká
takmer epické rozprávanie. Na prvý
pohľad aj na záložke knihy vidí tri príbehy, tri samostatné útvary, ktorých protagonistami je vždy niekto iný: Naďa, Jaro,
Adam. Ponorením sa do čítania sa ponárame do súčasnosti, teda presnejšie,
do naposledy prežívaných rokov tohto
tisícročia, z čoho dej veľmi rýchlo usvedčia moderné technológie. Ale nie iba to.
Prvý príbeh má názov Telo s dodatkom
(podnázvom) pro-topia, čo zatiaľ – zatiaľ
– nemá čitateľ prečo skúmať. Prvý topos
na mape bolestí sa teda viaže na súčasnosť a na telo, v ktorom našu známu
súčasnosť prežíva Naďa. V podstate taký
normálny príbeh mladej ženy s trochu
neurčitým, o to „normálnejším“ pozadím:
študuje na vysokej škole, býva na internáte, mení brigády a džoby, nudí sa so
„zotrvačníkovým“ priateľom a osciluje
medzi svojimi krásnymi a vznešenými,
no čoraz vzdialenejšími túžbami a snami
na jednej strane, a realitou, ktorá ju
núti akceptovať brutalitu každodennosti
ako normu na strane druhej.
Samozrejme, že nikdy netúžila stať sa
sexuálnou pracovníčkou, samozrejme, že
má radšej koncert klasickej hudby ako
vyprázdnený svet internetovej anonymity. Ako však má mladá žena prežiť so
zdravým rozumom a uchovať si pevné
zásady, keď zákony dravého kapitalizmu
tlačia rovnako nemilosrdne ako veľké
brucho nadržaného slintavého funiaceho
šéfa, a požiadať o pomoc by mohlo znamenať prepad na ešte hlbšie spoločenské
dno? Ako sa nezblázniť zo skutočnej tváre
sveta, ak nie tak, že človek prijme jej
pravidlá?
A potom sú tu detaily: česká maminka,
ktorá Naďu vychovávala sama, otec
alkoholik dávno odišiel, no talent po ňom
ostal – bol vraj novinár a Naďa má jeho
slinu. Pod pseudonymami ňou píše
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brilantné sexuálne blogy. „Otec bol zahrabaný hlboko v zákutiach jej podvedomia
(…) po tom všem, co se mu stalo.“ (s. 66)
Druhý príbeh sa volá Jazyk, s podnázvom
u-topia, a my sa v ňom vraciame hlbšie
v čase – sme na prelome 80. a 90. rokov.
Agilné komunistické kádre sa menia na
pravoverných kapitalistov, niektorí páchajú samovraždy, všetci sa strašne tešia
na slobodu, ktorá sa ľuďom priamo pred
očami zlieva s tvrdou menou a vtáčím
bohom so slobodnými peruťami trhu
šíreho ako vesmír; ešte nevieme, že sú
z vosku.
Kdesi nad Bratislavou stojí novinár Jaro,
odmietajúci prijať nastupujúcu realitu.
„Komu podľa teba patrí toto mesto?“ pýta
sa ho kamarát a kolega Boris. Idealista
Jaro cíti z kamaráta, ktorý sa začal venovať akémusi bližšie nedefinovanému
„poskytovaniu právnych služieb“, perfídny závan smradu oportunistických prasiat hrnúcich sa k válovom „západného
štandardu“. „Domy, podniky, všetko sa
presúva z jedných rúk do druhých, (…)
rúca sa starý poriadok. Ty vidíš budovy,
ja vidím ruiny. Mesto rozdrbané na kašu.
Vlastne je to koláč. A ten koláč sa bude
deliť. Teraz sa brúsia nože a čistia lyžičky.“
(s. 190)

Ach, prečo len nebolo nad slnko jasnejšie,
že pre drvivú väčšinu novej nomenklatúry má „sloboda“ presne tú istú definíciu,
ako obyčajná filisterská nenažranosť?
Áno, už je jasné, po kom Naďa z predchádzajúceho príbehu podedila svoj pisateľský talent i neukotvenosť v brutálnom
svete, a je jasné aj to, „co se stalo“ s jej
otcom po „tom všem“, aj to, prečo sa stal
alkoholikom. Už je jasné, že príbehy
v knihe nie sú poskladané naverímboha,
len podľa generačných predelov; už je
jasné, že tretia časť bude súčasťou tejto
istej, na fragmenty popretŕhanej rodiny
v spretŕhaných dejinách.
Jej hrdinom je Adam, príbeh má podnázov a-topia a názov Myseľ. Teraz, keď
už vieme, že kniha je vlastne koncipovanou trilógiou, očakávame, že sa bude
odohrávať v nejakej inej dobe. Ale ktorej?
Žeby zabŕdnuť ešte hlbšie do minulosti,
do čias Nadiných starých rodičov či sa
ako k protikladu surovej privatizácie
vrátiť ku kolektivizačným „démonom
súhlasu?“ To nie je nutné – vystačíme si
predsa s obavami o budúcnosť, tušiac
defekty doby súčasnej.
A tak Adamovou realitou je budúcnosť,
tak trochu v atmosfére dystopickej science fiction, tak trochu film noir, tak trochu
s očami Eddieho Constantina a Anny

✒ Silvia Ruppeldtová
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Kariny vo filme Alphaville Jeana-Luca
Godarda.
Sieťové agentúry, epopisky, kopa angličtiny, málo diakritiky, výrazivo s mnohými
„master“, „global“ „rawball“ a kdesi vzadu
za virtuálnou odcudzenosťou a sexuálnou hrubosťou ako nenápadná, no perzistentná kulisa – červená niť túžby po
láske, po obyčajnom zemitom dotyku, po
spojení rozfranforcovaného, ktoré sa
niekedy vynára napríklad v podobe listov.
Tentoraz starého otca vnukovi. Príbeh
niekoľkých generácií sa uzatvára, franforce sa zbiehajú… Je to však stále viac
túžba ako skutočnosť.
Skutočnosť je krvavý rez šrapnelom, na
topografii bolesti našich posledných
desaťročí a budúcich perspektív sa utópia
stratila. Až neskôr si možno čitateľ uvedomí, prečo sa utópia spája s Jarom a nie
s jeho dcérou Naďou, ktorej príbeh autor
označil ako protopiu.
Ale čo je to vlastne protopia? Podľa severoamerického futuristu Kevina Kellyho je
reakciou na utópiu, ktorá je len „nedosiahnuteľná fantázia“. Hoci je utópia
pôvodne myslená ako ideál hodný nasledovania, i keď sa nám stále vzďaľuje,
Kelly ju chápe ako niečo, čo stráca význam práve vtedy, keď sa vzďaľovať prestáva, keď sa dosiahne. Naopak, protopia je
postupné a pomalé smerovanie vpred bez
potreby asanácie štruktúr vytvorených
pred nami, hľadania silou-mocou niečoho nového v čase, keď najnovším môže
byť už len niečo časom preverené. „Dáždnik, ktorý mi pomohol udržať vieru
a nádej v ľudstvo“.
Román Ivana Lesaya Topografia bolesti je
takým dáždnikom, pod ktorý sa schovali
bolesti niekoľkých generácií, ale určite
najmä bolesť generácie, čo dostala do
daru možnosť odžiť si tie dejiny diskontinuity na vlastnej koži, no v dobe šrapnelov modernosti stále nepodala ucelenú
generačnú výpoveď.
Niet pochýb o tom, že aj táto kniha je len
pokusom o ucelenosť, pokusom o skutočný román, pokusom o navrátenie dôstojnosti a významu štruktúry, formy, tých
prvkov tradičnosti, ktoré sme nemali
a nemáme právo v mene progresu zatracovať. Ale je to pozoruhodný pokus
a napriek zámernej a všade sa objavujúcej
vulgarizácii sexuality, poukazovaniu
na špinu, dezilúziu, hrubosť, zhovädenie
zvyškov prejavov peknoty naozaj nejde
o mapovanie chrapúnstva, ktorému sme
prepadli a na ktorého opis použil začiatkom 90. rokov Peter Pišťanek cynizmus.
Topografia bolesti je skôr obrazom melanchólie, smútkom za premárnenými
príležitosťami; ale je to preto, že autorovi
krása chýba, nie preto, že sa jej pragmaticky vysmieva.

Keď šibal meria sily
Západu a Východu
Ingo Schulze: Peter Holtz.
Jeho šťastný život vo vlastnom podaní
Preklad: Katarína Széherová
Bratislava: OZ Hronka, 2020
Kníh o východonemeckej NDR a západonemeckej NSR rozdelených múrom
a o následnom zjednotení Nemecka sa
už popísalo veľa. Ak má vzniknúť ďalšia,
treba jej vymyslieť zaujímavé podanie,
napríklad, taký pikareskný román. Ingo
Schulze (1962) ho napísal v roku 2017
a tento rok vyšiel v slovenskom preklade
vďaka OZ Hronka. Počas uvedenia knihy
vo februári v Goetheho inštitúte autor,
rodený Drážďanec žijúci v Berlíne, v živej
diskusii všetkých prítomných presvedčil,
že ho otázka politickej situácie – či už
z rokov minulých alebo tých súčasných
– úprimne zaujíma, a dôkazom toho je
rozhodne aj Peter Holtz.
Hlavný hrdina pikaro Peter začína svoje
rozprávanie s presným datovaním:
„Jednu júlovú sobotu v roku 1974, osem
dní pred dvanástimi narodeninami.“ (s. 9)
Ak si odmyslíme, že hneď v prvej vete
prekladu nachádzame gramatickú chybu,
môžeme sa plne sústrediť na Petrov príbeh, od tohto momentu sa odvíjajúci rôznymi smermi, ktoré nám vždy naznačí
už zhrňujúci podnadpis každej kapitoly
(napríklad: „Prvá kapitola. Peter bez jediného fenigu vo vrecku si objedná
v reštaurácii a vysvetľuje, prečo je to
podľa neho správne. Úvahy nad úlohou
peňazí v socializme.“).
V podstate lineárny dej opisuje život človeka so špecifikami, ktoré daná doba
so sebou prinášala – čo všetko spôsobovalo rozdelenie krajiny múrom, ako to
ovplyvnilo myslenie ľudí, ich rozhodnutia a konanie. Peter je len pars pro toto
obyvateľov celej krajiny, ktorých životnú
mozaiku tvorí vstupovanie do strán,
vystupovanie z nich, hádky o vlastníctvo,
viera v kapitalizmus alebo v komunizmus,
láska, nevera, sex s prostitútkami, sex
z lásky, šetrenie peňazí alebo nakupovanie v novootvorených obchodoch „západného typu“ a predovšetkým veľa, veľa
úvah o zmysle toho celého – politiky,
lásky, náboženstva, spoločnosti…
Filozofické úvahy sa na stránkach knihy
miešajú s jemne snovými opismi interiérov a exteriérov, kľúčové udalosti deja
dopĺňajú trpko-smiešne detaily. Keď sa
príslušníci štátnej bezpečnosti dozvedia,
že Peter vyzradil ich zámer spolupracovať
s ním, rozčarovanie sa vygraduje
„banálnou“ scénou s čokoládou: „Súdružka prenesie váhu na palec, pod ktorým
s praskotom odprskne jemný horký
kúsok. Odlomí druhý kúsok a vsunie mi

ho do úst. Obaja cmúľame čokoládu ako
pilulku, ktorá pomáha pri bolesti hrdla
a uzamyká nám pery.“ (s. 68) Historický
kontext, na ktorom je príbeh postavený,
je nasvietený z rôznych perspektív,
meranie síl Západu a Východu v časoch
pred aj po roku 1989 relativizuje štedrá
dávka nadhľadu a humoru.
Preklad z nemčiny v podaní Kataríny
Széherovej je na vysokej úrovni; prekladateľka napríklad zaujímavo rieši slovný
obrat týkajúci sa Petrovho priezviska
(Holtz výslovnosťou pripomína nem.
slovo das Holz = nem. drevo): „My nepotrebujeme poleno Holtza, my máme
ústredné kúrenie.“ (s. 170) Knihu príjemne oživili pasáže v hovorovom jazyku:
„U vás ništ neni. Preto sem šeci chodia.“
(s. 151)
Peter Holtz je jednou z kníh, ktoré sa
zrejme budú čítať predovšetkým pre dej.
Ten je plynulý, z hľadiska spisovateľského
remesla dobre zvládnutý, s dynamickými
dialógmi, ktoré niekedy prechádzajú
do pozoruhodných bonmotov. Podobne
ako celý text knihy, vyjadrujú hľadanie
krehkej rovnováhy medzi rozdielnymi
názormi na tému Východu a Západu,
ktoré je jedným z najpodstatnejších momentov diela Peter Holtz: „Všetci sa tvárime, akoby banány rástli pri rieke Mosel
alebo v Rýnsku. Aspoň ste si pri nakupovaní nemuseli večne klásť otázku, či
sa zasa nepodieľate na nejakom svinstve
– alebo aspoň nie tak často.“ (s. 226)
Niekoľko vecí sa od pádu múru zmenilo,
niekoľko nie. Ingo Schulze tieto procesy
poctivo pretavuje do príbehov.

✒ Jaroslava Šaková
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O pohreboch, maňuške
a slovách
Jostein Gaarder: Bábkar
Preklad: Zuzana Bátorová Vahančíková
Bratislava: Lindeni, 2020
Román Bábkar nórskeho spisovateľa
Josteina Gaardera, svetoznámeho najmä
vďaka knihe pre deti Sofiin svet (po slovensky vyšla v roku 2002), je pre mňa
rozporuplný pre viaceré aspekty. No všetky nedostatky, ktoré by som autorovi
mohla vytknúť, sa v druhej polovici
Bábkara zvrtnú a viaceré motívy (pohrebov, etymológie slov či rodiny Lundinovcov) nadobudnú potrebnú funkciu
a zreteľný význam.
Ak som na začiatku prózy nechápala,
prečo sa jej protagonista, gymnaziálny
učiteľ a lingvista Jakop Jacobsen,
zúčastňuje toľkých smútočných hostín
a z čoho ho vlastne ich účastníci upodozrievajú, v jej druhej časti ma priam
zamrazilo poznanie, že na karoch nachádza veľké rodiny, ktoré sám nikdy nezažil.
V tej chvíli mi prestal prekážať pátos,
sentiment či dopovedanie, ktoré sa
k tomuto „čudnému“ človeku zrazu
hodili, najmä keď sa objavili v kontexte
slov označujúcich v indoeurópskych
jazykoch najbližších príbuzných. Ak sa
mi spočiatku vymenúvanie členov rodiny
Lundinovcov zdalo zbytočné a zdĺhavé,
postupne som spolu s rozprávačom
objavovala prepojenia medzi nimi a protagonistom, ako aj ich pozoruhodné
príbehy.
Apropo, príbehy… Tie kapitoly, ktoré sú
pomenované podľa pozostalých, nevypovedajú len o ich smrti a životných peripetiách, ale smerujú aj k stieraniu hraníc
medzi realitou a fikciou. Jakop sa totiž
na základe nekrológov usiluje vymyslieť
tú najpravdepodobnejšiu odpoveď na
otázku, kde sa so zosnulým zoznámil,
a dlho sa mu to darí – až do chvíle, keď sa
na pohreboch začne stretávať s viacerými
príbuznými Lundinovcov – mladá,
múdra a provokatívna Ylva mu neverí ani
slovo. Jeho klamstvo je odhalené, keď
Jakop rozpráva o svojich zážitkoch (túre
a kúpaní) so zosnulou, no nevie, že
Grethe Cecilie bola ochrnutá. Jej sestru,
psychoterapeutku Agnes, však vymyslená epizóda upúta a na kare ho zadrží:
„Od toho okamihu ste sa ty a tvoja rodina
stali súčasťou hlavnej dejovej línie môjho
príbehu.“ (s. 140)
V románe však nie je dôležitá len (chýbajúca) rodina či protagonistova schopnosť
fabulovať natoľko uveriteľne, aby aspoň
v tej „náhradnej“ na chvíľu pobudol.
Jakop je z rovnakého dôvodu fascinovaný
aj jazykmi a slovami: „Väčšina slov, ktoré
používam, sú pôvodné indoeurópske
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slová. Patrím teda do jazykovej rodiny,
ku ktorej cítim silné puto. V nej majú
moje slová svojich starých rodičov, prarodičov a praprarodičov, tety, ujov, bratrancov, sesternice a príbuzných z ďalších
kolien. Mám tak do istej miery prehľad
o rôznych vetvách tejto rodiny počas
obdobia niekoľkých tisícročí.“ (s. 164)
Jakop je, podobne ako nie náhodou
v románe spomenutý Ibsenov Peer Gynt,
samotár a čudák, ktorý pred skutočnosťou uniká do fantázie. Takisto má problém komunikovať s ľuďmi, napriek tomu
sa už v úvode románu vyberie na prechádzku s Pellem Skrindom a vedie s ním
zasvätenú debatu o základoch slov v rôznych jazykoch. Neskôr vysvitne, že Pelle
je nádherná maňuška, ktorú protagonista
vyhral v tombole ako sedemročný. Pelle
je smelší, otvorenejší, múdrejší a hovorí
hrubším hlasom ako Jakop – Pelle je
Jakop a naopak, v zmysle slov z Upanišád
o ružovom kre, ktorý je totožný
s človekom.
Jakop je iracionálny intelektuál, ktorý nie
vždy rozlišuje medzi realitou a fikciou,
respektíve, ktorý si vytvára paralelné
svety, aby nadobudol pocit zmysluplnosti. V detstve bol šikanovaný (aj pre Pelleho) a ani v dospelosti ho okolie nechápe,
čo ho privádza k alternatívnemu bytiu
(rozhovorom s bábkou, životu s hippies
atď.). Za emocionálne mimoriadne presvedčivé považujem scény, v ktorých sa
prejavuje rozdielne vnímanie Pelleho
inými ľuďmi, ilustrujúce napríklad necitlivosť jeho manželky Reidun, ktorá by
pána Skrinda najradšej vyhodila, a naopak, hlbokú empatiu Agnes.
Treba uznať, že Gaarder pracuje s návratnými motívmi aj so štatútom postavy
premyslene – rozsiahle úvahy o jazyku
ma nemusia baviť podobne ako podrobný
„rodokmeň“ Lundinovcov, ale pre lingvistu Jakopa predstavujú nevyhnutný
zmysel bytia práve tak ako pohreby. Ani
priama narácia, umožňujúca subjektívne
výklady koreňov slov či opakovanie, však
nie je dôvodom pre klišéovité, prezdobené vety…
Jakop v dlhom, otvorenom liste Agnes,
ktorý by mohol byť plný emócií, ba i fráz,

takpovediac vysvetľuje svoju naračnú
taktiku – rozprávanie sa dostáva do
centra jeho pozornosti. Akoby racionálne
počítal s inými potenciálnymi čitateľmi
a písal knihu na vydanie: „Zahrnul som
to do môjho príbehu, aby lepšie držal
pohromade, keby si ho okrem teba niekedy chcel prečítať aj niekto iný. Navyše
som sa ešte definitívne nerozhodol, či
dám vôbec niečo prečítať tebe. Doposiaľ
som ti ani len nenaznačil, že som už
o svojich výčinoch napísal takmer celú
knihu. V posledných dňoch som si
uvedomil, že zrejme rovnako, ako sa
obraciam na teba, píšem to všetko aj sám
sebe.“ (s. 236)
Napriek danej rozporuplnosti ma román
Bábkar ako celok zasiahol, predovšetkým
stvárnením muža, ktorý sa osamelo hral
s maňuškou aj v šesťdesiatke, lebo to
bol jediný „človek“, ktorý mu bol schopný
porozumieť, muža, ktorý jedine na
karoch mohol stretnúť „príbuzných“.

✒ Marta Součková

Naliehavosť
v jednom oslovení
Madeline Vadkerty: Slovutný
pán prezident. Listy Jozefovi Tisovi
Žilina: Absynt, 2020
„Spojenie ,Slovutný pán prezident´ sa ku
mne vracalo opakovane. Týmto oslovením
sa začínala väčšina listov, ktoré som objavila v SNA, a že je to správny názov, som
vytušila pri úsmeve môjho spoluautora
Jána Púčeka. (…) Slovutný je zastarané
prídavné meno, ktorým chce pisateľ listu
vyjadriť hlbokú úctu voči adresátovi.
To slovo má šarm a vracia nás do čias, keď
bolo bežnou súčasťou slovnej zásoby.“ (s. 22)
Takto Madeline Vadkerty, výskumníčka
a odborníčka na obdobie holokaustu,
v úvode odôvodňuje výber názvu knihy
Slovutný pán prezident. Slovo, ktoré väčšine súčasných čitateľov veľa nehovorí,
však počas čítania knihy dostáva až hmatateľný rozmer. V tomto oslovení, ktoré
väčšina pisateľov a žiadateľov o prezidentskú výnimku spod Židovského kódexu zvolila, sa zhmotňuje naliehavosť,
úpenlivosť a zúfalá úctivá prosba o trochu ľudskosti. Len o to, aby mohli naďalej
pracovať a zarábať si na skromné
živobytie.
Autorka Madeline Vadkerty v rokoch
2002 až 2004 objavila tisíce listov, ktoré
napísali obyčajní ľudia prezidentovi Tisovi v období Slovenského štátu. Sedemnásť rokov na ne nedokázala zabudnúť,
túžila ich hlbšie preskúmať a porozumieť
ich pisateľom. Čo sa jej podarilo. Za knihou stojí výnimočný výskum Američanky, ktorá sa ako prvá v súčasných

✒ Katarína Vargová

Socializmus
a liberalizmus
Ludwig Von Mises: Liberalismus
Socialismus – ekonomická
a sociologická analýza
Praha: Grada, 2019
České vydavateľstvo Grada na prelome
minulého a tohto roku vydalo dve
vzájomne sa doplňujúce diela z oblasti
ekonomicko-politického poznania.
Prvým je Liberalismus, druhým je
Socialismus s podtitulom ekonomická
a sociologická analýza. Ich autorom je
rakúsko-americký ekonóm, sociológ
a filozof Ludwig von Mises (1881 – 1973).
Pripomeňme si, že sa narodil
v Rakúsko-Uhorsku v meste Lemberg,
dnešnom Ľvove na Ukrajine.
Absolvoval právo na Viedenskej univerzite. Po krátkej kariére právnika začal na
nej aj prednášať. Založil súkromný ekonomický seminár. Navštevovalo ho
mnoho známych ekonómov, napríklad
Friedrich von Hayek, Murray Rothbard,
Gottfried Haberler, Karl Menger mladší
a sociológ Alfred Schütz. Seminár fungoval v rokoch 1920 – 1926. Von Mises bol
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dejinách Slovenska podujala preskúmať
tieto listy ležiace v Slovenskom národnom archíve. To, že je prvá a zatiaľ jediná,
je, myslím, dostatočne výpovedné.
Návrh vydavateľstva Absynt, aby listy
a príbehy v nich ukryté dostali beletrizovanú podobu, bol jednoznačne dobrým
krokom. Forma čitateľovi približuje
osudy jednotlivcov a vytvára ešte hlbší
vzťah medzi čitateľom a autorom listu.
V spolupráci s Jánom Púčekom teda
vznikla zbierka trinástich silných príbehov, v ktorých dvanásť pisateľov prosí
o výnimku spod Židovského kódexu
a jeden (príbeh Spravodlivosť, Bartolomej G.) práve naopak – o arizáciu židovského podniku.
Za jeden z najsilnejších príbehov považujem Sólo pre opernú speváčku o Márii
Magdaléne Cs. z Bratislavy. Mária Magdaléna bola mladá operná speváčka v zbore
Opery Slovenského národného divadla.
Jej matka jej celé roky z penzie vypomáhala, aby si mohla splniť sen a stať sa speváčkou. V roku 1941 však pod ťarchou
Židovského kódexu dostáva ako štátna
zamestnankyňa – Židovka výpoveď. Zrúti
sa a skončí na psychiatrii. V zúfalstve poprie svoju vieru, dá sa pokrstiť (ako aj väčšina ostatných pisateľov) a napíše list
Tisovi, v ktorom prosí, aby sa opäť mohla
vrátiť do práce. Jedným z najbolestnejších pocitov pri čítaní týchto listov je
nádej a obrovská pokora, ktorú z nich
cítiť. Listy nepíšu rezignovaní a nahnevaní občania, čakajúci na najhoršie, ale naopak, ľudia, ktorí majú obrovskú chuť žiť
a pracovať, a stále v hĺbke duše dúfajú, že
sa niekde stala iba chyba, že ich sa to netýka, že takéto zverstvá voči nevinným sa
stať jednoducho nemôžu. Tak je to aj
v prípade Márie Magdalény. Odpoveď dostane, ale nie takú, v akú verila. Dostane
povolanie do Koncentračného strediska
Patrónka, kde ju ďalej pridelia na prácu
do niektorej zo slovenských fabrík. Mária
Magdaléna sa dokonca trochu poteší
– aspoň nejaká práca, s ktorou uživí seba
aj svoju ovdovelú matku. Z Patrónky ju
však deportujú do Osvienčimu. Okrem
literárnej časti knihy určite netreba opomenúť jej výnimočnú grafickú podobu,
ktorú navrhla a vytvorila Pavlína

Morháčová. Na vynikajúce grafické spracovanie kníh sme pri vydavateľstve Absynt zvyknutí, no nestáva sa
stereotypným či nudným. Morháčová ku
každej knihe pristupuje individuálne a jej
príťažlivé stvárnenie písaného textu láka
stále viac slovenských a českých čitateľov.
Vďaka grafickej úprave sme okrem trinástich príbehov mali možnosť v knihe vidieť aj úryvky z listov Hlinkovej gardy,
viacerých občanov so silnými protižidovskými názormi či dokumenty o deportácii a zhabaní majetku nevinných.
Na záver treba spomenúť aj poslednú kapitolu knihy Pred boží súd – príbeh Daniela Kováča z Banskej Bystrice. Tento
evanjelický farár počas Slovenského štátu
vydával Židom falošné osvedčenia o krste
a spolu s manželkou a deťmi im rôznymi
spôsobmi pomáhal, za čo bol prenasledovaný a trestaný. Zaujímavý je historický
presah v závere – v období komunizmu
bol „osloboditeľmi“ obvinený z protištátnej činnosti a väznený. Jeden totalitný
režim sa len vymenil za druhý. V čitateľovi to môže vyvolať otázky o súčasnej dobe,
ktorá je síce pre väčšinové obyvateľstvo
slobodná, no vplyv radikálnych a extrémistických skupín či konkrétnej politickej strany na Slovensku stále rastie. Kde
je tá pomyselná čiara, ktorú stačí prekročiť a dostaneme sa tam, kde sme boli
pred osemdesiatimi rokmi? A čo môžeme
robiť, aby sa to nestalo?

nielen teoretikom, zakladateľom rakúskej
školy ekonomickej teórie, ale aj praktickým výskumníkom. V roku 1928 založil
Rakúsky inštitút ekonomických výskumov (WIFO), ktorý pôsobí dodnes ako
súkromná nezisková asociácia ekonómov.
Po pôsobení na Ženevskej univerzite
Ludwig von Mises v roku 1940 emigroval
do USA.
Na jeho dielach vidieť, že ovládal veľa
jazykov. Hovorí o tom množstvo citovaných prameňov v jeho textoch a dôkazom
je ich hĺbka a šírka. Už v dvanástich
rokoch ovládal jidiš, poľský jazyk, ukrajinský, francúzsky, ale aj starogrécky
a latinský jazyk. Neskôr k nim pridal
angličtinu. Mal veľký intelektuálny záber.
Pred rokom 1989 jeho dielo v strednej
a východnej Európe nebolo známe. Dnes
je zaujímavejšie o to väčšmi, že predpovedal zánik socializmu.
V posledných desaťročiach sa mnohé
ekonomiky vo svete udržujú tlačiarenským strojom na nové papierové peniaze.
Podľa Ludwiga von Misesa tlačenie
peňazí môže na istý čas priniesť veľký
rast ekonomiky. Potom však prichádza
k jej útlmu a stagnácii. Tieto slová rakúsko-amerického ekonóma sa potvrdili
mnohými reálnymi krízami. Najväčšmi
však v rokoch 2007 – 2008. Vtedy sa
naplno odkrylo, že peniaze umelo nahnané do úverov v Spojených štátoch spôsobujú veľké problémy celej svetovej
ekonomike.
Z pohľadu nedávnej histórie sú zaujímavé
aj slová, ktoré v knihe Socialismus (rok
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prvého vydania v Rakúsku – 1921) Ludwig
von Mises venoval Karlovi Marxovi a marxistom. Podľa neho sa mýlili, keď si
mysleli, že masy túžia po zvrhnutí „buržoázneho poriadku“. Tvrdí, že militantní
komunisti existujú len v radoch tých,
ktorí si z komunizmu urobili živobytie
alebo očakávajú, že revolúcia im naplní
ich osobné ambície. Podvratné aktivity
týchto intrigánov sú nebezpečné predovšetkým pre naivných ľudí, ktorí s revolučnými náladami len flirtujú.
Pre súčasníkov sú aj dnes zaujímavé tie
časti knihy Socialismus, kde Ludwig von
Mises porovnáva socializmus s liberalizmom, analyzuje ekonomiku socialistickej
ekonomiky, skúma tézu o nevyhnutnosti
socializmu, ale aj deštruktívny fenomén
tohto spoločenského zriadenia.
Kniha Liberalismus (rok prvého vydania
v Rakúsku – 1927) je vlastne jednou z raných prác rakúsko-amerického ekonóma.
Liberalizmus je prúd politickej filozofie,
ktorý tvrdí, že osobné práva ľudí a ich
sloboda sú neoddeliteľné. Rakúsko-americký ekonóm v slobodnej ekonomike
videl prostriedok k harmónii, ktorý
odvráti vojnové konflikty.
V spise Liberalismus poskytol vyčerpávajúci pohľad na základy liberálnej domácej
a zahraničnej politiky, liberálnej hospodárskej politiky, ale aj na vzťah politických strán k liberalizmu.
Hospodársky alebo klasický liberalizmus
uprednostňuje individuálne vlastnícke
práva a slobodu ekonomických dohôd.
Mottom tejto formy liberalizmu je
„slobodný súkromný podnik“. Prednosť sa
dáva kapitalistickému riadeniu národného hospodárstva na základe princípu
nezasahovania štátu do hospodárskej
činnosti (laissez-faire), čo znamená
zrušenie štátnych dotácií a právnych
prekážok hospodárskej činnosti.
V súčasnosti sa vo verejnom priestore
objavilo slovné spojenie „liberálny fašizmus“. Z hľadiska teórie liberalizmu, ale aj
fašizmu je to úplný nezmysel. Je to
oxymoron ako slaný cukor alebo sladká
soľ. Liberálna demokracia, ktorá predpokladá slobodu prejavu, slobodu mysle,
podnikania, sa nemôže stotožňovať
s fašizmom, ktorý prerástol do národného socializmu alebo nacizmu – do rasistickej diktatúry, ktorá masovo vraždila
rasovo „nečisté“ obyvateľstvo. Ľudia,
ktorí toto slovné spojenie používajú, by si
mali prečítať knihy Ludwiga von Misesa,
ktoré aktuálne vyšli v českom preklade
– Liberalismus a Socialismus.

✒ Vladimír Bačišin
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Volal sa Sören
Claude Pujade-Renaudová:
Všetko pokojne spí okrem lásky
Preklad: Igor Navrátil
Fintice: FACE – Fórum alternatívnej
kultúry a vzdelávania, 2020
Francúzska spisovateľka Claude
Pujade-Renaudová sa u nás preslávila
románom Pytliakove ženy, ktorý rozpráva
o nemenej známej básnickej manželskej
dvojici Tedovi Hudgesovi a Sylvii Plathovej. Žáner biografie zvolila aj v prípade
diela Všetko pokojne spí okrem lásky,
ktoré tohto roku vyšlo v edícii ART
MATTERS vo vydavateľstve FACE. Hlavnou témou knihy je osud dánskeho filozofa a spisovateľa Sörena Kierkegaarda.
Dej románu sa začína v čase po Kierke
gaardovej smrti (rok 1855). Prostredníctvom hlavnej rozprávačky – Regine
Olsenovej, jeho bývalej snúbenice – sa
dozvedáme o Sörenovom živote, rodine
a diele. Autorka využíva formu denníkových zápiskov, prípadne listov s udaním
miesta, mesiaca a roku. V diele sa s prítomnosťou prelína retrospektívny spôsob
rozprávania, ktorý umožňuje Regine
jej vlastným spôsobom pochopiť Sörena
a príčiny aj dôsledky jeho niekedy
prekvapivého správania. Regine bola
totiž dva roky Sörenovou snúbenicou, on
však z vlastnej vôle zásnuby bez udania
dôvodu zrušil.
Pujade-Renaudová vychádza práve z tejto
témy – rozchod Sörena Kierkegaarda
s Regine, ktorý sa pre Regine sprvoti zdal
nepochopiteľný. V dvadsiatich rokoch
bola vzdelaným, inteligentným, no zároveň aj tvrdohlavým dievčaťom, ktoré sa aj
v neskoršom veku odmieta zmieriť
s minulosťou. Styky so Sörenovou rodinou tomu vo veľkej miere dostatočne
pomáhajú. Regine sa po Kierkegaardovej
smrti stáva vo svojich myšlienkach
akýmsi detektívom. Neustále si premieta
konkrétne spomienky, číta jeho filozofické traktáty, analyzuje ich i komunikuje
s jeho najbližšími. Hľadá čosi, čoho by
sa mohla pevne zachytiť. Citát, obraz či
argument, ktorý by jej dovolil vidieť
Sörena v jasnejšom svetle.
Koho Kierkegaard miloval a koho nenávidel? Akú úlohu v jeho živote zohrával
Boh? Čoho sa bál a čo bolo dôvodom,
že sa vzdal svadby s Regine? Bola filozofia
jeho jedinou láskou? Je to práve Regine,
ktorá si tieto otázky kladie spolu s čitateľom, a hoci sa odpovedí bojí, neprestáva
po nich pátrať.
Kniha nadväzuje na tradíciu klasických
francúzskych románov. Nesie v sebe
ironického aj uštipačného ducha, ktorý
navonok vážnu tému zľahčuje, a preto
v konečnom dôsledku dielo pôsobí vyvážene. Príroda tu je kulisou, ktorá slúži

na vykreslenie osobnosti samotného filozofa. Kierkegaardovo „sprítomňovanie“
v románe zabezpečuje citovanie úryvkov
z jeho diel, pričom sa porovnáva to,
čo napísal, s tým, čo sa práve dialo v jeho
živote. Ide teda o akúsi formu beletrizovaného životopisu s ľúbostným príbehom
v centre.
Pujade-Renaudová vniesla do románu
prvky typické pre poéziu s tendenciou
pre reflexiu (početné úvahy a „básnické“
otázky). Nechýbajú ani biblické obrazy,
ktoré majú v kontexte Kierkegaardovho
životného príbehu prorocký charakter
(Abrahám so synom Izákom a Kristova
obeta). Na základe spomínaných
znakov a v spojení s úryvkami a citátmi
z Kierkegaardových diel možno uvažovať
o esejistickom štýle románu. Dá sa preto
chápať aj ako úvod k jeho významnému
filozofickému dielu – biografia je dobrým
východiskom k ich lepšiemu pochopeniu.
Spomínaný aspekt prózy vyžaduje
špecifického čitateľa so záujmom o históriu, filozofiu, poéziu či klasickú literatúru.
Z každej oblasti sa totiž v diele nachádza
kúsok – spoločne tieto zložky tvoria harmonický celok.
Irónia a sarkazmus sa neprejavujú iba ako
črty deja, možno ich vytušiť aj v Kierke
gaardovom rukopise a v jeho komplikovanej osobnosti. Ak by sme využili paralelu
s prírodou, výborne nám poslúži more
pred búrkou a počas nej – najprv je pokojné a tiché, neskôr búrlivé a plné nevyspytateľných vĺn.
Napriek irónii a sarkazmu bol Sören
Kierkegaard vo vnútri hĺbavým a smutným človekom, plným úzkostí a strachu
pred skutočným životom. Mal rešpekt
pred svetom, ktorý od neho očakáva,
že sa bude správať podľa pevne určených
zákonitostí. Kým Regine Olsenová bola
vo svete reálne prítomná, Sören sa v ňom
cítil ako cudzinec. Nad jeho životom
sa vznášala všadeprítomná melanchólia
a tragický osud celej rodiny.
Autorka použila motív hradieb a skrinky
na vyjadrenie Kierkegaardovho odcudzenia a uzavretosti. Rozhodla sa vyrozprávať osud jednotlivca, ktorý by však
bez opisu života jeho najbližších a rodiny
nebol taký dôležitý, pretože by v ňom

✒ Natália Turcovská

Príťažlivý nahý život
očami majstra Sokola
Eugen Gindl: Koloman Sokol.
Maestro de los Maestros
Ivanka pri Dunaji: F.R. & G., 2020
Pôvodom slovenský maliar a svetobežník
Koloman Sokol (1902 – 2003) je dnes na
Slovensku oveľa známejší ako kedykoľvek
za svojho zrelého, produktívneho života,
keď žil a tvoril v Spojených štátoch amerických a na komunistickom Slovensku
sa s ním veľmi nepočítalo. Vítanou príležitosťou pre každého záujemcu o jeho
umenie a životný príbeh je prítomná útla
publikácia, ktorá je kompletnou „oral
history“ priamo z majstrových úst a na
vydaní ktorej má leviu zásluhu známy
slovenský publicista, spisovateľ, organizátor a aktivista Eugen Gindl (1944).
S Kolomanom Sokolom ho spája aj
skutočnosť, že detstvo a mladosť obaja
prežili v Liptovskom Mikuláši.
Gindl rekonštruoval a finalizoval projekt
spomienok, ktoré pôvodne začal so
Sokolom nahrávať fotograf Tibor Huszár
(1952 – 2013) spolu so synom Kolomana

Sokola Jurajom. Text teda po rôznych
peripetiách (po uverejnení 1. kapitoly
v mesačníku Os v roku 1997 majster Sokol
rozhodol, že rukopis smie byť uverejnený
až 10 rokov po jeho smrti) konečne dostal
knižnú podobu a v 10 kapitolkách, nazvaných podľa miest, čo zohrali v Sokolovom
živote významnú úlohu, a sprevádzaných
reprodukciami majstrových výtvarných
diel, si môže každý, aj nezaujatý a nepredpojatý čitateľ a obdivovateľ Sokolovho umenia, nájsť to svoje. Rozprávanie
majstra Sokola je zbavené akejkoľvek
snahy zapáčiť sa a bez akýchkoľvek
príkras podáva dreň nahého, neraz ťažkého a nie vždy žičlivého života zasväteného najmä umeniu.
Sokolovské spomienky sa čítajú veľmi
ľahko – je to tak asi preto, že čo mal
majster na srdci, to mal aj na jazyku,
čiže vzdialenosť medzi vnútrom človeka
a vypovedaným slovom nebola taká
veľká. Spomienky pri dobre fungujúcej
pamäti sú aj dnes meritom toho, čo sa
v Sokolovi v dôležitých životných míľnikoch a pri prežívaní dejinných peripetií
skutočne odohrávalo. Ako bonus majú
popri punci zaručenej autenticity aj
pôvaby majstrovho liptovského nárečia,
kombinovaného s jazykovými
amerikanizmami.
Koloman Sokol sa narodil v Liptovskom
Mikuláši, v hostinci oproti železničnej
stanici, ktorý mal jeho otec v prenájme.
Jeho prvé životné vnemy sa teda viazali
na klepot koľajníc a iné typické železničné zvuky, takže nečudo, že ako chlapec
veľmi túžil po svojej „mašinke“. Napokon
mu ju ktorýsi strýko kúpil, ale to už bol
skoro dospelý a hanbil sa s vláčikom hrať.
Keď mal takmer 4 roky, umrel mu otec,
matka sa čoskoro opäť vydala za istého
Maďara, a keď sa ukázalo, že jej štyri deti
sú novomanželom na príťaž, nechali
ich vo Važci na stanici s tým, aby išli za
Ďulom báčim. Potom sa u neho zhromaždili otcovi bratia a „porozoberali si nás
ako štence, ako psíčkov“. (s. 15) Koloman
sa dostal k Péterovi báčimu do Liptovského Mikuláša, kde žil neľahký život neraz
otĺkanej siroty. Strýka mal však napriek
tomu rád.

Keď Sokolovi išlo na štrnásty rok, dali ho
vyučiť za údenára do Košíc. Tu ho zastihla aj 1. svetová vojna a Maďarská
republika rád. Z Maďarska prišiel do
Košíc Eugen Króna, maliar a revolučný
humanista, ktorý si tu otvoril maliarsku
školu. Koloman sa na nahováranie priateľov do nej prihlásil a platil si za ňu. Króna
bol jeho prvý učiteľ kreslenia. Osudným
sa ukázalo stretnutie s lekárom Mathém,
ktorý sa nielenže postaral o chorého
Sokola, ale ho aj uistil, že má neobyčajný
výtvarný talent, a poradil mu, aby šiel
študovať. Dostal sa do výtvarnej školy
Gustáva Mallého v Bratislave a potom
s pozitívnymi referenciami na Akadémiu
výtvarných umení v Prahe.
Akadémia a Praha boli k Sokolovi po
počiatočnej drine a odriekaní žičlivé.
Skúšku z anatómie u profesora Weidnera
urobil na výbornú a v grafike, hoci na
ňom spočiatku „sedel“ asistent Maxa
Švabinského Jan Rambousek, sa ho sám
Švabinský zastal a „odklial vo mne to
najlepšie, čo vo mne bolo“. (s. 54) Začal
robiť lepty, litografiu, drevoryty.
Prvé dievča, o ktoré sa odvážil uchádzať,
bola spolužiačka – Bulharka Sabina
Vazovová. Napokon sa oženil s Češkou,
presnejšie Čechoameričankou Lydkou
Kratinovou, ktorej otec bol sochár – svadbu mali v Paríži roku 1933 a Lydka sa mu
stala celoživotnou oporou.
Viacerými námetmi mal Sokol blízko
k ľavicovému umeniu, ale komunistom sa
nikdy nestal, aj keď sa s ním preto Chrobák či Novomeský harkali, že je „zlý“:
„Nikdy som sa necítil byť komunistom,
nemal som rád ich zjednodušenú ideológiu. Bol som proletár skúsenosťou, ľavičiar srdca… Nikto mi nikdy neprikazoval,
čo a ako mám kresliť, vytvárať…“ (s. 60)
Keď Sokol ilustroval Čechovovho Gaštanka, povedal, že Čechov ho „naučil pozerať
sa na ľudí očami psíka. Mal som ich viac,
tých psíkov, a práve oni ma naučili veriť
ľuďom. Naučili ma veriť v Boha. Ja v Boha
verím. Môjho a spravodlivého. Na náboženstve mi nezáleží, mne stačí viera“.
(s. 61)
Sokol sa dostal na štipendium do Paríža,
kde sa svetovo rozhľadel medzi tamojšími
umelcami (vážil si ho aj Picasso), no
odtiaľ sa s rodinou presťahoval do Mexika, pretože dostal príležitosť učiť na
výtvarnej akadémii. V Mexiku sa cítil
veľmi dobre, mal tam veľa žiakov a nerád
odchádzal do Spojených štátov, kde sa
napokon po krátkom intermezze s návratom domov usadil natrvalo. Americké
občianstvo nikdy nezískal, čo je príznačné pre človeka, ktorý mal svoju hrdosť
– nebol prospechár. Všetky životné sily
premieňal na nevšedné umenie, ktoré
zhodnocujeme až dnes.
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absentovala láska prítomná už v názve
diela, ktorý je, mimochodom, citátom
z jednej z jeho kníh.
V románe zohráva svoju úlohu aj autentickosť, keďže vychádza zo skutočných
udalostí. Striedanie rôznych typov viet sa
podieľa na budovaní napätia. Hlavnou
témou ako knihy, tak aj Kierkegaardovho
života je hľadanie pravdy, prípadne zmyslu života. Regine to zhrnula v nasledovnej
úvahe venovanej Sörenovi: „Ty vlastne
túžiš nájsť sám seba alebo skôr nájsť takú
pravdu, ktorá bude pravdou pre teba.
Dúfam, že si k nej dospel prv, než sa pominieš, o dvadsať rokov neskôr. Dvadsať
rokov, to je tak málo, tak krátko! A predsa
si zavŕšil to významné dielo.“ (s. 172)
Nestáva sa hľadanie pravdy osudom každého z nás?
Kniha nás ľahko môže priviesť k dedukcii,
že správanie človeka je v prvej chvíli
často nepochopiteľné. Ak je to však osoba,
na ktorej nám veľmi záleží, po čase dokážeme jej vôľu plne rešpektovať. Regine
Sörena milovala, a tak aj napriek počiatočnej tvrdohlavosti jeho rozhodnutie
akceptovala. Nestala sa z nej zatrpknutá
odmietnutá žena. Práve naopak. Napokon sa ukázalo, že hľadala bezpečný
prístav, ktorý by jej Kierkegaard poskytol
iba ťažko, ak vôbec.
Hoci bol vyhnancom vo svete, predsa
v ňom zanechal nezmazateľnú stopu svojho bádania, ktoré sa môže stať čitateľovi
inšpiráciou v hľadaní vlastnej pravdy.

✒ Boris Mihalkovič
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Výnimočný život Hedy
Lamarrovej
Marie Benedictová:
Jediná žena v miestnosti
Preklad: Denisa Ghaniová
Bratislava: Lindeni, 2020
Imigrantka, vynálezkyňa, ikona strieborného plátna – Hedy Lamarrová. Príbeh
prekrásnej, inteligentnej a odvážnej
Židovky, ktorá v čase druhej svetovej
vojny emigrovala do Ameriky a vynašla
prelomový systém na zlepšenie presnosti
torpéd, znie ako recept na spisovateľský
úspech. Ako sa s tým popasovala
Marie Benedictová v Jedinej žene
v miestnosti?
Kniha sa začína sľubne, od prvých strán
sa čitateľ ocitá priamo v centre diania.
Z pohľadu hlavnej hrdinky nachádza
cestu na javisko, ktorá nás neskôr zavedie
priamo do jadra viedenskej spoločenskej
elity. So zatajeným dychom sledujeme
Hedy odetú do nádherných šiat, ako na
sklonku vojny pod nátlakom rodičov pristúpi na svadbu s popredným rakúskym
činiteľom s podozrivou minulosťou,
a napínavý dej Hedinho života sa rozbehne naplno.
Po prvých kapitolách však dochádza
k sklamaniu. Situácie sa síce hýbu závratnou rýchlosťou a stránky obraciame
jednu za druhou, spisovateľka však nedáva priestor nadýchnuť sa a spoznať hrdinku do hĺbky. Hedy síce podrobne rozpráva,
ako sa cíti, jej vety v nás však len veľmi
ťažko vzbudzujú empatiu a zo stránok
nevystúpi plnohodnotná a pamätihodná
žena, ale jednorozmerná, občas márnotratne pôsobiaca bábka. Snaha autorky
udržať našu pozornosť neustálym napredovaním deja tak má za následok nedostatok priestoru, v ktorom by sme mali
možnosť Hedy hlbšie pochopiť.
Živelný záujem o fyziku, ktorý ju neskôr
motivoval k jej prelomovému vynálezu,
je znázornený občasným čítaním
odborných kníh z manželovej knižnice
a charakteristické striedanie životných
partnerov nie je stvárnené s o nič väčšou
hĺbkou. Smutnou zhodou spisovateľských
rozhodnutí tak Hedy vyznieva
prvoplánovo, trpí neprirodzeným mesiášskym komplexom a nezmyselne sa viní
za vypuknutie druhej svetovej vojny.
Ostatné postavy sú znázornené podobne,
a možno s výnimkou Hedinho otca im
chýba viacrozmernosť a uveriteľná povaha. Príkladom môže byť Hedin prvý manžel Fritz, ktorého spisovateľka opisuje
ako emočne nestabilného, násilníckeho
tyrana, no s nevysvetliteľnými chvíľkami
vľúdnosti, keď Hedy s láskou zapája
do svojich najtajnejších sprisahaneckých
plánov.
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Najväčšie sklamanie prinieslo množstvo
nevyužitého potenciálu. Témy ako náboženská konverzia, domáce násilie či
diskriminácia a objektivizácia žien priam
prosia o hĺbkové spracovanie, napriek
tomu sa im dostalo len letmých dvoch
či troch viet. Pravdepodobne najväčšia
americká vojnová katastrofa Pearl
Harbour tiež vyznieva plocho a poslúžila
Hedy skôr ako ďalšia zámienka, aby si
potvrdila svoj pocit nadradenosti nad
ostatnými: „Uvedomovala som si temnú
povahu nepriateľov, ktorým teraz Amerika musí čeliť, lepšie než ktokoľvek iný.“
(s. 247)
Samozrejme, nie každá kniha musí byť
hodnovernou biografiou. Vzhľadom na
svoj dynamický a dobrodružný dej patrí
Jediná žena v miestnosti skôr medzi historické romány a ako jednoduché letné
čítanie osvieži pár hodín pri jazere. Avšak
ak hľadáte viac historickej vierohodnosti
a nádychu Hedinej výnimočnej osobnosti, dokumentárny seriál Bombshell je zaujímavou náhradou.

✒ Katarína Szulényiová

Žurnalistika bola jeho
osudom
Ivica Ruttkayová (zost.):
Náš pán profesor Fraňo Ruttkay
Bratislava: Perfekt, 2020
Ak niekoho poznáme osobne, takmer
vždy nás upútajú informácie či materiály
o ňom. Nebolo to inak ani v prípade, keď
sa mi dostala do rúk kniha o historikovi,
žurnalistovi, pedagógovi populárnom
aj obávanom, o profesorovi Fraňovi Ruttkayovi (1928 – 2002), ktorý počas svojho
pôsobenia na bratislavskej Filozofickej
fakulte UK a trnavskej Univerzite sv. Cyrila a Metoda vychoval niekoľko generácií
novinárov.
Knihu Náš pán profesor Fraňo Ruttkay,
ktorá vyšla v peknej grafickej úprave
vo vydavateľstve Perfekt (2020), zostavila
dcéra Ivica Ruttkayová. Už podnázov

publikácie Pokus o skupinový portrét naznačuje, že ide o netradičný pohľad
na osobnosť Fraňa Ruttkaya. Obraz tohto
vedca, ľudský aj odborný profil, vystúpil
z pestrej palety spomienok, postrehov
a osobných vyznaní mnohých ľudí z rôzneho prostredia (aj zo zahraničia),
s rozličnými pohľadmi na svet, so svojskými postojmi, názormi a skúsenosťami
i predstavami o svojom budúcom „remesle“, ľudí, ktorých nielen výrazne ovplyvnilo, ale zároveň spojilo štúdium
žurnalistiky.
Súbor viac ako tridsiatich spomienok
v knihe uviedol príspevok Ruttkayovské
reminiscencie profesorovej manželky
Katky, v ktorých načrtla dejiny rodu,
rodinné zázemie (dopĺňa ho v závere
rodostromom), svoje prvé stretnutia
s Fraňom aj spoločné kroky životom.
Na tento materiál nadviazala Jana
Macounová faktografickými údajmi
o profesorovi z dokumentov Archívu UK.
Po týchto textoch pokračovali vo svojich
spomienkach popredné osobnosti z printových médií, televízií, literatúry, z verejného, kultúrneho či vedeckého života,
ktoré sa na stránkach knihy (v abecednom poradí priezvisk) podelili o „svoje
pamäti“ a po viacerých rokoch či desaťročiach si na svojho profesora zaspomínali.
Treba povedať, že tieto spomienky, črty,
úvahy sú obsahom aj rozsahom rozdielne.
Väčšina sa týka bezprostredne „pána
profesora“. Z nich časť sa venuje spomienkam na Vrútky a turčianske zemianstvo (napr. V. Bačišin), priateľstvá
z mladosti (napr. T. Münz, J. Sand, J. Vanovič), sú tu postrehy spolupracovníkov
(napr. S. Brečka, V. Gažová, A. Tušer,
Š. Veľas) a priateľov (napr. rozhovor
s M. Rúfusovou). Prevažujú však úvahy
o štúdiu a najmä skúškach (aj tých opakovaných – napr. M. Demák), ktoré boli pre
mnohých skutočnou nočnou morou –
tradovalo sa, že „kto prejde u Ruttkaya,
je za vodou“. Napríklad K. Čižmáriková
povedala: „Ak počujem Štúr, vybaví sa
mi František Ruttkay.“
Podnetné sú myšlienky tých, ktorí s odstupom času hodnotili prínos profesora
pre svoju neskoršiu prácu. Napríklad

neúnavného bádateľa, verného návštevníka knižníc, zanieteného historika, obetavého pedagóga i roky vedúceho katedry
žurnalistiky, tvorivého autora učebníc,
vedeckých monografií, aktívneho publicistu, ktorého práce majú čo povedať
aj ďalším generáciám. Treba zdôrazniť, že
Fraňo Ruttkay bol náročný voči sebe
aj voči študentom a tejto zásady sa striktne držal. Možno by boli v mnohom zaujímavé a podnetné aj postrehy a názory
niektorých „radových“ žurnalistov, ktorých profesor za desaťročia vychoval.
Miesto záveru som vybrala výstižnú myšlienku V. Bačišina, že osobnosť F. Ruttkaya by si zaslúžila komplexné
zhodnotenie: „ … samostatnú knihu či
doktorandskú prácu.“

✒ Lida Čelková

Keď je fanúšik autorom
Juraj Červenák: Štrkáč Callahan
Žilina: Artis Omnis, 2020
Juraj Červenák napísal a vydal ďalšiu
knihu. Tu by sa recenzia mohla končiť, tá
veta hovorí sama za seba a sú v nej všetky
informácie, ktoré potrebujete. Ale je
trochu nutné sa rozpísať. Nielen preto,
že recenzie by málokedy mali byť jednovetné. Rozpíšeme sa preto, že je to western – žáner, ktorému sa Červenák
nevenuje. Jeho dominantou je starovek,
stredovek a raný novovek. Vybočenie zo
zaužívaných koľají je vítané, ale je to
naozaj vybočenie?
Ak sa správne pamätám, prvý príbeh
Štrkáča Callahana (Brána duchov)
vychádzal na pokračovanie v českom
časopise Pevnost v roku 2012. Nebolo to
po prvýkrát, čo Červenák písal svoju
novelu ako časopisecký seriál. Podobne
vznikla aj Sekera z bronzu, rúno zo zlata,
ktorá sa objavovala v už zaniknutom
mesačníku Fantázia. Po tomto skvelom
slovenskom projekte nám ostala len Cena
Fantázie, ale to odbočujem.
Čo sa Ďuro naučil na Sekere, zužitkoval
v Bráne. Príbeh bol plynulejší, vnútorne
ladil a lepšie sa striedala akcia s príbehom. Callahan zožal úspech, a tak rok na
to vyšiel vo vydavateľstve Brokilon obohatený o dve kratšie poviedky. Samozrejme, česky. Trvalo sedem rokov, kým sa
dočkal slovenského vydania pod hlavičkou Artis Omnis. S nádhernými ilustráciami a obálkou od Miša Ivana, v pevnej
väzbe, hoci ide o knihu, ktorej bohato
stačí mäkká. Dokonca jej aj svedčí, keďže
je to poctivý dobrodružný brak so všetkými pozitívami i negatívami tohto žánru.
Červenák je v tom dobrý. Dokáže gradovať príbeh. Jeho postavy nie sú viacrozmerné, ale sú aspoň uveriteľné a plnia
svoje funkcie. Jeho štýl je pestrý, a tak
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J. Bábik ocenil, že v praxi „mi pomohla
metodika písania, ktorú som sa naučil pri
písaní seminárnych prác“, E. Gindl skonštatoval, že profesor „dokázal vykladať
dielo a jeho význam nielen v kontexte
doby, v ktorej vzniklo, ale najmä príbeh
života jeho autora“, J. Čertík priznal, že
„bol pedagógom, usiloval sa dať študentom maximum“, alebo J. Svetlovská
poznamenala, že v profesorových prednáškach „osobnosti žurnalistiky vystúpili
z tmy dejín… a to dnešní študenti
nezažijú“.
Samozrejme, podobných priliehavých
postrehov by sa dalo nájsť ešte oveľa viac,
ale to by potom čítanie knihy nebolo také
zaujímavé. K uvedeným niekoľkým citátom by som však rada pripojila ešte
kritický pohľad J. Leikerta na svojich kolegov, ktorí sa „tvárili ako veľkí novinári,
nemali radi históriu, mysleli si, že ju
nepotrebujú a nikdy potrebovať nebudú“
a zároveň dodal, že vďaka profesorovi
„milujem históriu, vážim si slovenských
dejateľov a som na nich pyšný“.
Pozornosť si zaslúžia aj slová P. Žantovského, ktorý sa síce nikdy s profesorom
osobne nestretol, ale skonštatoval, že sa
„naučil zodpovednosti pred históriou
a pokore pred faktami od skutočného
žurnalistu, akým bol Fraňo Ruttkay“.
Ďalšie osobnosti sa v spomienkach profesorovi venovali okrajovo, zamerali sa na
katedru ako takú, študentský život, zoznamovanie sa s univerzitnou knižnicou,
kamarátske vzťahy na katedre (tá mala
podľa viacerých „bohémsky šmrnc“),
na prístup pedagógov k študentom, vzájomné inšpirovanie sa, osud spolužiakov
a ich ďalšiu profesionálnu cestu (niektorí
štúdium nedokončili, iní pri žurnalistike
neostali). Tým načrtli zákulisie štúdia
žurnalistiky i spoločensko-politický
vplyv doby na tento odbor a obohatili tak
mozaiku úvah a spomienok.
Sem patria dva názory absolventiek katedry, ktoré sa viažu k štúdiu – Ľ. Krénová
vyzdvihla fakt, že sa v škole „naučila zodpovednosti voči obsahu, forme, profesionalite od prvej myšlienky až po výsledok,
etike, spôsobu komunikácie, rozlišovaniu
medzi hodnotami a pseudohodnotami,
podstatným a nepodstatným, kultúrnym
a nekultúrnym.“ G. Rottmayerová zas priznala, že sa na katedre „naučila učiť sa:
nie všetko vedieť, ale dokázať nájsť si to“.
Knihu uzavreli príhody a spomienky
Ivice Ruttkayovej na otca, jeho miesto
v živote najbližšej rodiny a výberová bibliografia prác profesora od r. 1953 až po
posledný titul z r. 2015, ktorý zostavil
V. Bačišin. Texty spestrili rozmanité fotografie zo súkromného i pracovného života F. Ruttkaya. Cenným prínosom knihy
sú medailóny autorov príspevkov za jednotlivými spomienkami.
Kniha Náš pán profesor Fraňo Ruttkay
predstavila mnohorozmerný portrét

dokáže obohatiť aj opakujúce sa scény
a jeho akcia je prehľadná. Teda, aspoň
taký býval pred desiatimi rokmi, dnes je
už ako autor kdesi inde. Štrkáč Callahan
predstavuje brakového Červenáka na
vrchole síl. Je v tom niečo zo Zaklínača,
niečo z Conana i niečo z českej fantastickej akčnej školy. Hlavne záľuba v mozgoch a vnútornostiach rozfŕkaných po
celých stránkach. Obdivujem jeho schopnosť vymýšľať stále nové a nové zaujímavé popisy toho, ako guľka vyrazí z hlavy
mozog. A v tomto tkvie sila i slabina jeho
novej knihy. Červenák miluje westerny
a je to z textu cítiť. Nové prostredie však
nevyužíva tak, ako by sa čakalo. Slúži len
ako fasáda pre klasické hrdinské fantasy
dobrodružstvo.
Štrkáč je samotársky lovec ľudí. Zavíta
do nejakého mesta, aby chytil banditu,
no nedobrovoľne sa zapletie do problémov s nadprirodzenom. Nič viac, nič
menej. Keby vymenil kolty za meč a salón
za krčmu, nič by sa nezmenilo. Na rozdiel
od Zaklínača však tomu chýba pointa,
niečo hlbšie, niečo, čo zahrá aj na citlivú
strunu a zanechá dojem. Sapkowského
poviedku Trošku sa obetovať si budem
pamätať navždy. Červenák, hoci je v práci
s textom rovnako zručný ako známy
Poliak, so svojou Bránou duchov upadne
rýchlo do zabudnutia, aj keď som ju
v podstate čítal dvakrát. Takisto si pamätám viac z Hradby západu, ktorú som
čítal už pred rokmi, než z úvodnej poviedky Callahana, ktorú som mal v rukách pred pár týždňami. Lebo nie je Ďuro
ako Červenák.
Callahan je teda zábavný, akčný a dobre
napísaný. Ale bez pridanej hodnoty,
priamočiary až na kosť. Variácie na
známe, reálne i fiktívne legendy divokého západu nie sú pridanou hodnotou, ale
skôr povinnou jazdou. Každopádne,
v týchto horúcich dňoch ide o príjemné
oddychové čítanie. Nebude nudiť, ale ani
nenadchne. Stále však lepšie ako väčšina
domácej žánrovej tvorby.

✒ Juraj Búry
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Vitaj späť, Malý princ!

➲ Mesačník o knihách

Charlie Mackesy:
Chlapec, krtko, líška a kôň
Preklad: Lucia Halová
Bratislava: Tatran, 2020
Kto miluje príbeh Exupéryho Malého
princa a čaká jeho posolstvo v knižnej podobe 21. storočia, rozhodne by nemal
obísť knihu Chlapec, krtko, líška a kôň.
Za týmto na prvý pohľad nič nevypovedajúcim názvom sa skrýva prvotina anglického spisovateľa Charlieho Mackesyho.
O autorovi nie je toho veľa známe. Azda
len to, že o sebe často píše v tretej osobe
a rád používa jednoduché oslovenie
Charlie. Ale možno práve to je v súčasnej
dobe predimenzovanej internetom a neustálym prílevom nových informácií
vzácne a dôležité. A možno nie je ani také
dôležité, kto je autorom, ako to, že knižka
existuje.
Okrem textu je Charlie Mackesy aj autorom ilustrácií. Zväčša čierno-bielych, nakreslených tušom, no aj málo je v tomto
prípade dosť. „Potrebujem obrázky, sú
ako ostrovy, miesta, kam sa dá utiahnuť
v mori slov.“ (s. 7) Obrazy vystihujú presne to, čo majú – priateľstvo, lásku a život
bez príkras, okázalých zbytočností
a gýčov a nepodstatného okolia. Miestami kresby vyzerajú ako čarbanice a farebné machule, avšak pri hlbšom bádaní sa
pred očami čitateľov začína otvárať príbeh, ktorý žije svoj život.
Na ktorejkoľvek strane knihu otvoríte,
nikdy ju neotvoríte zle – nemá číslovanie
strán, kapitoly, nadpisy. V kontexte posolstva tejto knižky by boli prežitkom
a zbytočnosťou. Jedine akýsi predslov
a stručný záver s poďakovaním obsahujú
zopár strán dlhšieho textu, inak je dej
vystihnutý v niekoľkých vetách či dokonca iba slovách. Ilustrácie aj texty sú síce
úsporné, ale o to väčšmi výpovedné.
A napriek tomu všetky tieto kratučké citáty tvoria jeden veľký príbeh.
Hlavnými postavami sú už v názve spomenutí štyria aktéri. „Chlapec je osamelý,
keď sa zrazu objaví krtko. Spolu pozorujú
voľnú prírodu. Podľa mňa je príroda
tak trochu ako život: občas strašidelná,
ale krásna.“ (s. 8) Krtko miluje koláče,
ktoré sú pre neho riešením každého problému: „ ,Ak sa ti nedarí, daj si koláč.‘
,Chápem, a funguje to?‘ ,Zakaždým.‘ “
(s. 20) Stretnú líšku, ktorá takmer celý príbeh mlčí. Azda aj preto, že ju krtko vyslobodí z pasce, a napriek tomu, že práve
tieto hlodavce sú najväčšie líščie pochúťky: „Keď si slobodný, sám sa môžeš rozhodnúť, čo urobíš.“ (s. 34) No nielen
rečami, ale najmä skutkami táto ryšavka
chytí za srdce. Presne ako líška v Exupéryho diele. Obyčajný neobyčajný kôň je
zdrojom životnej múdrosti. Aj on prežil
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neľahké časy, je opatrný, no po čase vyjaví kamarátom svoje tajomstvo – vie lietať:
„Roztiahnite krídla a leťte za svojimi
snami.“ (s. 10)
Kniha je určená čitateľom od päť rokov
a každý, kto po nej siahne, v nej nájde pre
seba význam a posolstvo. Kedykoľvek ju
budete čítať, znova a znova, objavíte
niečo, čo ste doteraz nevideli. Možno len
iný pohľad na svet, možno niečo viac.
„ ,Čím chceš byť, keď vyrastieš? ,Chcem
byť láskavý, povedal chlapec.‘ “ (s. 16)
Je akýmsi návodom na spoznávanie svojho vnútra, zastavením sa a zamyslením
sa nad životom, jeho smerovaním a vecami, ktoré sú naozaj dôležité, či naopak,
malicherné. Nie sú to „reči“ ako z psychologickej príručky, ale presne poskladané
slová a formulácie. Krátke a výstižné.
Zvyšok si každý musí vo svojom vnútri
rozobrať sám: „Vidíme iba svoj zovňajšok,
ale takmer všetko sa odohráva vo vnútri.“
(s. 39) „Slzy netečú len tak bezdôvodne,
dokazujú tvoju silu, nie slabosť.“ (s. 64)
Okrem postáv, deja či príbehu je netypický aj prebal knihy. Na jeho vnútorných
stranách sa totiž odohráva ďalší príbeh
– hudobný. Keď na prelome 19. a 20. storočia Robert Schumann komponoval klavírne skladby Album pre mládež a konkrétne
Vojenský pochod, určite netušil, že sa
stane súčasťou takejto vzácnej knihy. Pomedzi noty totiž svoj príbeh žijú jednotlivé postavy príbehu – chlapec, krtko, líška
aj kôň. Každá hudba má svoj dej a v tomto
prípade má dej aj svoju hudbu – veselú,
príjemnú, rezkú a detsky láskavú. Presne
takú, akú si táto kniha zaslúži: „Vždy si
pamätaj, že na tebe záleží, že si dôležitý
a ľúbime ťa a že dávaš tomuto svetu niečo,
čo nikto iný.“ (s. 120)

✒ Ivana Mičuchová
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