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➲ Mesačník o knihách

Osamelí bežci  
Sme (stále) príbuzní na začiatku
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Dušan Dušek Dante Alighieri Ivan Krasko 
Stanisław Lem Jana Micenková Robo Švarc



Premiéry
v Rádiu Devín
 

DEVIN.RTVS.SK

Ivica Ruttkayová: Extrém
Rozhlasová hra

Extrém je názov dokudrámy Ivice Ruttkayovej, ktorá chce rozprávať príbehy 
o tom, kto má veľa a kto má málo. Sú to príbehy mužov a žien v extrémnych 
situáciách, ktoré sa len môžu odohrať, alebo sa skutočne aj stali. Spolu môžeme 
rozmýšľať o tom, kedy sme extrémne chudobní a kedy sme extrémne bohatí, 
kdekoľvek sa aktuálne nachádzame na spoločenskom rebríčku.

26. 10. 2021

Dorota Vlnová: Rozhlas a Slovensko
Fíčer

Premiéra fíčra autorky Doroty Vlnovej k 95. výročiu rozhlasu. Rádio zmenilo 
spôsob, akým spolu komunikujeme, ako zdieľame a propagujeme svoje 
myšlienky, názory a výtvory - ale nielen to. Vo fíčri chce autorka vzdať úctu 
legendám rozhlasových fíčristov a rovnako sa v ňom bude zaoberať aj sluchom 
ako prostriedkom umeleckého vnímania.

31. 10. 2021

Fórum mladých autorov
Rozhlasová hra

Fórum mladých autorov dáva najmladšej generácii tvorcov možnosť slobodnej 
výpovede  o témach, ktoré vyrastajú z osobnej potreby tvorcov.
Markéta Bocková: Viera;  Martin Krč: Ja a môj kňaz;  Žofia Kráľová: Prasklinky;  
Agáta Brozová: Mačka na streche;  Viktória Finta: Narodeniny

21. 9. 2021

Dobroslav Chrobák: Kaviareň Lýra
Rozhlasová hra

Poviedka Kaviareň Lýra, z cyklu Naša zabudnutá klasika, pochádza z knižného 
debutu Dobroslava Chrobáka – zo zbierky noviel Kamarát Jašek z roku 1937. 
V expresionisticky ladených poviedkach z moderného mestského prostredia 
na rozdiel od naturizmu neprichádza k všeobecnému súladu človeka a sveta, 
keďže mestský život autor nepociťuje ako autentický.

12. 10. 2021



Editoriál 
Milé čitateľky, milí čitatelia!
Už uplynul rok, ako sme vám 
v septembri 2020 predstavili 
Knižnú revue v grafickom dizajne 
autorov Vojtecha Rumana a Barbo-
ry Gavlákovej. Mnohí z vás si  
novú tvár nášho časopisu obľúbili. 
Verte, že nás to napĺňa radosťou 
a oduševnením!
Nová vizualita ide ruka v ruke 
s uvažovaním o obsahu, ktorý vám 
ponúkame. Po bohatom letnom 
dvojčísle 7-8/21, ktoré kriticky 
zmapovalo pôvodnú tvorbu 
za rok 2020, vám teraz prinášame 
iných zaujímavých autorov 
domáceho aj svetového významu. 
K medzinárodnému Roku Danteho 
sa Knižná revue pripája práve 
v septembri, v mesiaci, keď sa pred 
700 rokmi veľký renesančný 
básnik vydal na vlastnú cestu do 
literárneho Raja. 
Či si to, čo nás čaká, budeme 
predstavovať ako Očistec, Peklo, 
Raj, či ako mimozemský Solaris 
Stanisława Lema, alebo do akej 
miery je ľudská komédia komédiou 
božskou, na tieto otázky si odpove-
dia vnímaví čitatelia v spoločnosti 
ďalších mimoriadnych kníh,  
ktoré sa oplatí objavovať alebo sa 
k ním pravidelne vracať.
Vraj všetko už raz bolo povedané 
a napísané, ale zakaždým trochu 
inak. A o tú „trochu“ ide predo-
všetkým: je skrytá v Dušekovom 
Potoku pod potokom, v poézii 
Ivana Kraska a Osamelých bežcov, 
v starodávnej legende o Rybe 
na strome z opačného konca sveta... 

„Dievčatko je prvýkrát v galérii 
a obdivuje Modern Art. Ešte v roku 
1958, keď abstraktné umenie bolo 
zakázané. Obrázok som vymodelo-
val v 3D v roku 2011. To dievčatko 
dnes má už 71 rokov,“ hovorí 
o svojom diele na titulnej strane 
aktuálnej Knižnej revue výtvarník, 
intermediálny umelec a spisova-
teľ Vladimír Havrilla. 
Nerušené čítanie.
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Šéfredaktorka
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Života ubúda 
ako stromov

 
V sobotu 14. augusta 2021 vo veku nedožitých 90 rokov 
zomrel v Bratislave básnik Ján Turan, manžel spiso-
vateľky Jany Šrámkovej a otec básnika Andrijana Tu-
rana. Popri tvorbe pre dospelých sa celý život venoval 
literatúre pre deti. Takmer 17 rokov pôsobil ako šéfre-
daktor časopisu Slniečko, ktorý previedol ťažkými 
rokmi normalizácie, a s profesionálnym redakčným 
kolektívom sa mu podarilo udržať jeho nadštan-
dardnú literárnu a ilustračnú kvalitu. Vďaka nemu sa 
nezopakoval fatálny osudový zvrat z 50. rokov, keď 
bolo Slniečko pre ideologické a politické zmeny vyká-
zané zo sveta detskej literatúry na 19 rokov.
Janko Turan sa s postupujúcim vekom čoraz hlbšie 
a dôslednejšie vnáral do sveta literatúry pre deti. 
So skúsenosťami vedúceho editora vydavateľstva 
Mladé letá či riaditeľa Štátneho bábkového divadla 
v Bratislave sa naplno venoval tvorbe pre deti mlad-
šieho školského veku a prekladu. Jeho básne i prózy 
figurujú v množstve pôvabných knižiek pre deti,  
v šlabikároch i čítankách. Vytvoril mnoho textov zná-
mych populárnych piesní. Ján Turan patrí ku klasike 
slovenskej literatúry pre deti, overenej niekoľkými 
generáciami detských čitateľov. K jeho devízam patrí 
predovšetkým dômyselná hra so slovom, humorný 
pohľad na svet a spontánna komunikácia s dieťaťom.
Ako redaktor literatúry pre deti a mládež pôsobil 
vo vydavateľstve Mladé letá 33 rokov. V tom čase sa 
ako básnik etabloval predovšetkým svojou tvorbou 
pre dospelých. Akoby sa intuitívne vyhýbal konfliktu 
záujmov, lebo v poézii pre deti sa prezentoval len 
sporadicky. A tak podstatnú, tú umelecky najzrelšiu 
časť svojho diela pre deti vytvoril až po odchode do 
dôchodku. „Kedysi som písal najmä poéziu pre do-
spelých,“ povedal v rozhovore s Helenou Dvořákovou 
v r. 2018. „Posledné desaťročia sa však venujem vý-
lučne tvorbe pre raný školský vek. A svoju súčasnú 

tvorbu pre deti pokladám za spoločensky významnej-
šiu, závažnejšiu i čitateľsky úspešnejšiu.“ V spomína-
nom dôchodkovom veku napísal desať kníh pre deti. 
Polovica z nich obsahuje okrem básní aj prozaické 
rozprávkové či poviedkové cykly: Keby Kubo kubom 
bol (1990), Makulienka (1993), Kocúrik na čerešni 
(2002), Taška Janka Hraška (2006), Smelá Apolienka 
(2012) či S nosom od zmrzliny (2015).
V Smelej Apolienke autor vytvoril osvedčenú skladbu 
prozaických textov, poézie a hádaniek. Aj keď sa 
protagonistkou knihy stala prváčka Apolienka, kniha 
bola určená pre širšiu vekovú škálu. Striedanie rôz-
nych žánrov a ich kratučké rozsahy vytvorili priestor 
pre vábivú čitateľskú hru. Príbehy dievčatka a jej sta-
rého otca sú alúziou na autorove osobné zážitky. V ich 
dialógoch sa objavujú obrázky dávneho detstva, ktoré 
prechádzajú videním dnešného dieťaťa a dostávajú sa 
do zaujímavých a atypických kontextov.
Ján Turan sa vo svojej tvorbe prejavil ako úspešný 
tvorca tých najkratších básnických foriem, ako sú rie-
kanky a hádanky. V knižke S nosom od zmrzliny však 
netypicky prišiel s knihou dlhých lyricko-epických 
básnických textov. Sú to šibalské, komické, výmysel-
nícke a groteskné príbehy, ktorých spoločným  
menovateľom je humor a hyperbola. Témou básní je 
život v rodine aj v škole, svet detských radostí a výči-
nov, ale aj robotov, ufónov, prírody a zvierat. Neraz aj 
veľmi rozsiahle básne sa vyznačujú veľkou dávkou 
invencie a fantázie, skvelej práce s jazykom a básnic-
kým inštrumentáriom, ktorý autor virtuózne ovládal.
Vo veku 86 rokov vyšla Jánovi Turanovi kniha O stra-
šiačikovi, ktorý mal deduška. Vydavateľstvo Mladé letá 
ju zaradilo do úspešného projektu Moja prvá kniha. 
Autor v tom čase povedal: „Život s pribúdajúcim 
vekom je čoraz zaujímavejší a s pravnúčatami inak 
krásny a vzácny, lebo ho ubúda ako stromov.“
Také bolo aj obdobie strávené s Jankom Turanom 
v redakcii Slniečka. Nebolo len vzácnou školou 
literatúry, ale aj ľudskosti. V čase, keď som vstúpila 
do redakčného kolektívu, bol Janko Turan čerstvým 
starým otcom. Akoby sa v ňom narodilo nové dieťa. 
Mal plnú hlavu svojej vnučky Šimonky a to sa premie-
talo do jeho vzostupného nadšenia pre tvorbu pre 
najmenších. K deťom mal vrúcny vzťah. Raz, keď som 
prišla do redakcie so svojou štvorročnou dcérou, 
neváhal a ukazoval jej, ako vie na prste roztočiť „lieta-
júci“ tanier. V tom čase som čakala druhé dieťa  
a v Slniečku na stole ma každé ráno čakalo jabĺčko 
z Jankovej záhrady. 
Toto spoločné obdobie bolo krátke, ale profesionálne 
intenzívne, pretože Janko si svoje myšlienky a názory 
nenechával pre seba. Bol náročný na kvalitu básní, 
ktoré do Slniečka vyberal, vychytával najmenšie reme-
selné chybičky, nikomu neodpustil lapsusy v metafo-
rách či nevýraznej pointe. Rovnako náročný bol aj 
na seba. Pravidelne nás v redakcii zásoboval novin-
kami zo spisovateľskej society a príspevkami starších 
i mladších autorov, ktorých chodil „vychytávať“ do 
legendárneho Klubu spisovateľov. Náš redakčný život 
bol plný diskusií, osobných rozhovorov, ba niekedy 
aj škriepok, ale v tom bolo to čaro a tvorivé fluidum, 
ktoré sa vznášalo v skromných pivničných priestoroch 
na vtedajšej Suvorovovej 3 (dnešná Dobrovičova). 
Všetkých nás spájala láska k detskej literatúre  
a všadeprítomná vôňa jabĺk z milovanej záhrady 
Janka Turana.

 ✒ Ľubica Kepštová 
šéfredaktorka časopisu Slniečko

Ján Turan  
(13. 2. 1932 – 14. 8. 2021) 
Od roku 1958 pracoval 
ako redaktor vo 
vydavateľstve Mladé letá, 
neskôr bol riaditeľom 
Štátneho bábkového 
divadla v Bratislave. 
Takmer 17 rokov bol 
šéfredaktorom časopisu 
Slniečko. Venoval sa 
najmä tvorbe pre deti 
a prekladom z češtiny 
a ruštiny. 
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Čistý tón Cap à l’Est
V Banskej Štiavnici sa v auguste uskutoč-
nil 19. ročník francúzsko-slovenského 
festivalu Cap à l’Est. Oproti minulým roč-
níkom sa pre protipandemické opatrenia 
uskutočnil v minimalizovanej forme, 
bez účasti zahraničných básnikov. Mot-
tom bola myšlienka Rolanda Barthesa: Byť 
dnes umelcom znamená ustavičnú kon-
frontáciu s príťažlivosťou a zároveň odpu-
divosťou „ľahkého“ umenia.
Literárne informačné centrum v spolu-
práci s Cap à l’Est pripravilo tri podujatia. 
Prvé sa konalo 20. augusta s charakteristic-
kým názvom Ozvena poézie a bolo veno-
vané poézii zakladajúcich členov. 
V básnickom recitáli Michela de Meaulnes, 
Lucie Letkovej a Mareka Rozkoša s hudbou 
Déviation Positive odzneli básne Alberta 
Marenčina (Slovensko), Bernarda Noëla 
(Francúzsko), Titosa Patrikiosa (Grécko), 
Aksínie Mihailovej (Bulharsko), Vladasa 
Braziunasa (Litva), Dagniji Dreiky  
(Lotyšsko), Dany Podrackej (Slovensko) 
a Guy Goffetta (Francúzsko). Dvaja zo 
zakladajúcich členov, niekdajší prezidenti 
festivalu Albert Marenčin a Bernard Noël, 
už nie sú medzi nami. 
Spoločenstvo básnikov je útočiskom zo 
slov pre píšucich aj nepíšucich. Posúva 
hranice chápania, neútočí a vedie tichý 
dialóg so svetom. Zážitok z poézie prenáša 
človeka až na druhý breh. Počas rokov 
stretávania sa básnikov rozličných poetík 
a kultúr vznikali medzi nimi priateľstvá. 
O hlbokom priateľstve Michela de Meaul-
nes s Albertom Marenčinom svedčia tieto 
slová: „Tak či onak, pripravili sme aj tento 
ročník festivalu… tentoraz bez tvojej prí-
tomnosti, bez tvojich vzácnych rád, kto-
rými som sa vždy riadil, ako som sa riadil 
radami Pierra Seghersa v Moliérovom 
divadle. Mnoho ráz som nastúpil do 
výťahu, čo ma vyviezol k vášmu príbytku 
tam hore. „Tu som doma,“ vravieval si mi. 

Krotenie 

moja ľavá ruka

 na papieri;

ak schováš 

 palec a malíček

a na ich miesto

napíšeš verš,

pri pohľade zhora

 moja zmrzačená

 kostnatá ruka

podobá sa na vtáčiu stopu

 prikovanú k listu

čiernymi atramentovými 

 retiazkami.

Ako ten exotický vták

z obrazu v galérii Gouttière:

učí sa lietať po zemi,

 ľahostajný k turistom

a zrná vyďobáva

iba z majiteľovej dlane.

Aksínia Mihailova
Preložila Viera Prokešová

A nečakane, pre mňa nečakane, si nastúpil 
do toho druhého výťahu, čo ťa pomaly, 
jemne spustil pod zem… Prepáč mi, Albert, 
tie slzy, ale naozaj vyvierali zo srdca… 
priamo zo srdca… ktoré sa zovrelo pri 
pohľade na tvoj odchod. Len mamin 
odchod znamenal rovnako tvrdý úder.“
Cap à l’Est hostil počas svojich ročníkov 
široké spektrum básnikov od Estónska po 
Grécko. Vytváral priestor pre umenie 
prepojené s medzinárodnými prúdmi tak, 
že každá z kultúr niesla v sebe jedinečnosť 
a špecifiká. Zážitky, ktoré si účastníci 
i diváci odnášali a o ktorých nám niektorí 
z nich rozprávali, boli vyznania, svedčiace 
o tom, že poézia žije a pretrváva v najhlb-
ších vrstvách človeka, dokáže byť 
mediátorkou najvnútornejších obsahov 
a pomáha stavať si hrádzu proti ekonomi-
zácii a konzumu súčasnej spoločnosti.
Brilantné rozprávanie o literatúre a poézii 
si diváci mohli vychutnať aj na dvoch po-
dujatiach v sobotu 21. augusta. Prvým 
z nich bola diskusia o písaní a prekladaní 
Autor a prekladateľ, v ktorom účinkovala 
slovenská prozaička Ivana Gibová a český 
prekladateľ slovenskej literatúry Miroslav 
Zelinský. Moderovala Miroslava Vallová. 
Mimoriadne zaujímavé bolo aj tretie po-
dujatie Zlatá vlna. Svoju poéziu prezento-
vala a diskutovala o nej Eva Luka, poetka 
a prekladateľka, víťazka druhého ročníka 
národnej ceny za poéziu Zlatá vlna, ako aj 
jedna z piatich finalistiek tretieho, tohto-
ročného ročníka Daniela Kováčiková.  
Moderoval Michal Tallo. Všetky tri podu-
jatia boli na veľmi vysokej umeleckej 
úrovni. V skrytosti i zjavne potvrdili, že 
poézia žije a jej čistý tón nezanikne.
Na budúci rok sa uskutoční záverečný, 
jubilejný 20. ročník Cap à l’Est za účasti 
zakladajúcich členov a s bohatým progra-
mom, ktorý sa už začal pripravovať. 

 ✒ Dana Podracká

Zľava Miroslav Zelinský, Miroslava Vallová 
a Ivana Gibová diskutovali na tému Autor 
a prekladateľ.
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Osemdesiatjeden rozhlasových hier, ktoré vznikli v Odbore literárno- 
-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu pre Rádio Devín za 
uplynulé dva roky, bude 21. až 23. septembra súťažiť v Trnave na 
Festivale rozhlasovej hry 2021. O víťazstve v troch kategóriách 
rozhodne odborná porota a nebudú chýbať ani sprievodné poduja-
tia umeleckého, edukatívneho či odborného charakteru. 
RTVS a Trnavský samosprávny kraj ako spoluusporiadateľ stavajú 
na tradične sympatických spoluprácach s Divadlom Jána Palárika 
či Knižnicou Juraja Fándlyho, ktoré v druhom ročníku podujatia 
obohacujú aj Malý Berlín a akademické prostredie v podobe zástoja 
Trnavskej univerzity a Fakulty masmediálnej komunikácie 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda. V Odbore literárno-dramatickej vý-
roby Slovenského rozhlasu v Bratislave si uvedomujeme, aká dôle-
žitá je ambícia vyjadrovať sa rozhlasovými hrami k neuralgickým 
témam našej spoločnosti a postihovať univerzálne ľudské emócie, 
frustrácie i nádeje. Rozhlasová hra ponúka text na počúvanie, nie na 
čítanie, ale ako etablovaný dramatický žáner určite sama literatúrou 
je. Ešte viac väzieb s písaným slovom nachádzame v rozhlasových 
hrách, ktoré dramatizujú literárnu predlohu. 
Popri renomovaných klasikoch svetovej i domácej literatúry siahajú 
dramaturgovia aj po najvýraznejších zjavoch súčasnej svetovej i slo-
venskej literatúry, pričom dramatizátormi sú často poprední sloven-
skí spisovatelia. V rámci päťdesiatich piatich titulov rozhlasových 
hier, ktoré porote už pred festivalom posunula na hodnotenie dra-
maturgická rada, súťaží napríklad dramatizácia Černobyľskej  
modlitby Svetlany Alexijevič alebo spracovanie Ľudáckej prevý-
chovy Maríny Zavackej z pera Jany Juráňovej. Predstaví sa rozhla-
sová verzia Rozumu Ruda Slobodu aj zdramatizovaný Telegram 
Stanislava Rakúsa od Ingrid Hrubaničovej. Pokiaľ ide o spisovate-
ľov ako autorov pôvodných hier, napríklad titul Ešte som tu a zo-
stanem napísal Laco Kerata, viacerými hrami (Von, Bitka) prispela 
Zuzana Ferenczová. V súťažnej kolekcii máme klasika Gogoľa 
s jeho Bláznovými zápiskami aj hru mladej prozaičky Jany 
Micenkovej Pán Hybš tu nebýva, Národné Petra Pavlaca aj druhú 
časť spracovania Šoltésovej Mojich detí. Ján Mikuš sa podpísal na-
príklad pod dramatizáciu Moje nedostižné ja Lajosa Grendela 
a Michaela Zakuťanská pod Koniec hry Dušana Mitanu. Zaujímavo 
pôsobí súčasný komorný vzťahový Patriarchát Evy Borušovičovej. 
Erbový cyklus Naša zabudnutá klasika prináša aj inovatívne spraco-
vania Ladislava Nádaši Jégého, Janka Jesenského, Timravy,  
Hany Gregorovej, Margity Figuli, či dokonca Margity a Besnej 
Jána Botta v dramatizácii Zuzany Ferenczovej a vo skvelej 
réžii Táne Tadlánkovej so sympatickými hereckými výkonmi Eleny 
Podzámskej a Heleny Krajčiovej. Svoje želiezko v ohni má košická 
séria Zmiešaná dvojhra aj dva silné dramatické seriály z bratislav-
skej proveniencie Čakanie na Nežnú a Dozvuky Nežnej, do ktorých 
sa zapojilo takisto viacero spisovateľov – spomeniem aspoň Jána 
Uličianskeho a Danielu Kapitáňovú. 

 ✒ Zuzana Belková 
RTVS

Noc literatúry naživo aj online
Osem miest v centre bratislavského 
Starého Mesta sa v stredu večer 22. sep-
tembra stane dejiskom trinásteho roč-
níka Noci literatúry. Do čítania úryvkov  
zo slovenských prekladov kníh súčas-
ných európskych autorov sa zapojí via-
cero známych slovenských herečiek 
a hercov vrátane Zity Furkovej, Táne 
Pauhofovej, Richarda Stankeho a ďalších. 
Čítať budú z prekladov 16 autorov z rôz-
nych krajín: Francúzska (Romain Gary), 
Holandska (Marieke Lucas Rijneveld), 
Talianska (Sandro Veronesi), Nemecka 
(Daniel Speck, Olga Grjasnowa), 
Maďarska (Anna Szabó T.), Izraela (Edgar 
Keret), Rakúska (Martin Pollack),  
Česka (Lenka Elbe), Poľska (Stanisław 
Lem), Španielska (Fernando Aramburu), 
Portugalska (Valter Hugo Mãe), Belgicka 
(Koen Peeters), Slovenska (Alena 
Sabuchová), Nórska (Kjersti 
A. Skomsvold) a Švajčiarska (Peter 
Stamm), ktoré je v Noci literatúry 
nováčikom. 
Priestory na čítanie poskytli kultúrne 
inštitúty Česka, Francúzska, Talianska, 
Poľska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, 
ako aj Európska komisia. Na každom 
mieste bude možné vypočuť si dva úryvky 
v podaní dvojice interpretov. „Tento 
rok sme sa spoločne dohodli, že fanúšikov 
Noci literatúry prevedieme našimi 
inštitútmi a ukážeme im, ako sme po pan-
démii opäť aktívne a bezpečné,“ povedala 
Monika Koblerová, riaditeľka Českého 
centra v Bratislave, ktoré v spolupráci 
s kultúrnymi inštitútmi, veľvyslanec-
tvami EUNIC a Zastúpením Európskej 
komisie na Slovensku projekt organizuje.
Noc literatúry sa uskutoční aj v online 
priestore počas nasledujúcich ôsmich dní. 
Pripravené budú videá s úryvkami číta-
nými herečkami a hercami a nakrútenými 
na ôsmich miestach inštitútov a ambasád, 
ktoré nemajú k dispozícii priestory pre 
verejnosť. „Online verzia Noci literatúry 
naplní kritérium atraktivity miesta. 
A aspoň prostredníctvom kamery nakuk-
neme tam, kam sa verejnosť bežne nedo-
stane,“ dodala koordinátorka podujatia 
Petra Darovcová.
Na Noci literatúry sa zúčastnia aj ďalšie 
slovenské mestá, ak im to umožní  
pandemická situácia. Na podujatie sa 
môžu tešiť aj návštevníci v Prahe 
a v desiatkach českých a európskych 
miest. Na všetkých ôsmich miestach 
v Bratislave sa začne o 18.00 hodine, 
posledné čítania budú o 21.30. 

 ✒ red
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Komunita Medziriadky
Viac ako päťdesiat účastníkov a účastníčok sa každoročne 
stretáva, aby spolu písali, tvorili, užívali si umenie, prezento-
vali svoju tvorbu a talenty a aby sa stretli s lektormi, etablova-
nými autormi a porotcami anonymnej literárnej súťaže 
Medziriadky. Všetci zaslali svoju prózu, poéziu či drámu a ako 
súčasť 612 príspevkov prešli sitom poroty. Ich tváre porotcovia 
spoznali až na mieste, v penzióne Slniečko pri Duchonke. 
Letná škola sa konala od 24. augusta do 30. augusta. 
Pre mladých spisovateľov a spisovateľky (tentoraz vo veku 
od 11 do 26 rokov) je dôležité, aby sa konfrontovali s roves-
níkmi a rovesníčkami. Tí im môžu potvrdiť, že ich písanie je 
zrozumiteľné pre generáciu, do ktorej patria. Medziriadky 
som vždy považovala za primárne komunitnú akciu: už 
dávno totiž o literatúre neplatí, že sa jej treba venovať pri 
svetle sviečky vo vlastnej izbe so zatiahnutými závesmi a bez 
dotyku s okolitým svetom. Mladí si počas pobytu vytvárajú 
väzby a priateľstvá, ktoré im pomôžu, ak sa rozhodnú zostať 
súčasťou literárneho či širšieho kultúrneho života. 
Účastníkov čakal zaujímavý program. Mohli navštíviť rozbor 
Márie Ferenčuhovej a dozvedieť sa viac o filme Na značky 
Márie Pinčíkovej alebo si vypočuť prednášku o divadle 
Miroslava Dacha. K programu patrila aj uvoľnená diskusia 
mňa a Radovana Potočára s Ladislavom Lipcseiom a Nicol 
Hochholczerovou, ktorej vo vydavateľstve KK Bagala vychá-
dza debutová novela Táto izba sa nedá zjesť. 
Medziriadkari si mohli vybrať aj z niekoľkých workshopov. So 
spisovateľkou Katarínou Barnaš Vargovou sa mohli naučiť 
prekonať autorský blok, napísať básnický autoportrét s literár-
nou vedkyňou Máriou Klapákovou či fejtón so žurnalistkou 
Veronikou Hubinskou. Diskutovať mohli aj s českým básni-
kom Milanom Děžinským. Ďalšou hostkou bola Ivana Gibová, 
ktorá sa nedostala k čítaniu z knihy Eklektik bastard, pretože 
účastníci ju zavalili množstvom otázok. To sa opakovalo na 
viacerých diskusiách. Účastníci si odnášajú aj knihy, časopisy 
a ďalšie dary od sponzorov. Bez sponzorov (FPU, LIC, LITA 
a ďalší) by sme nemohli Medziriadkarom vytvoriť také plno-
hodnotné podujatie a neustále sa zlepšovať.
Hoci na Medziriadkoch sa už druhý rok jednotlivé ocenenia 
neudeľujú, jednu cenu sme ponechali. Cenu Divadla Pôtoň 
tento rok získala Magdaléna Martišková a Pavel Bakajsa. 
Ich lektorkou počas tvorivého víkendu v Bátovciach bude 
Mária Ferenčuhová. Takto dostanú možnosť ešte popracovať 
na svojej tvorbe, až sa raz možno prepracujú k debutu. Nepre-
káža, ak sa všetci účastníci a účastníčky Medziriadkov nedo-
stanú do literárnych čítaniek. Dokonca je v poriadku aj to, ak 
okrem príspevku do súťaže už nič nenapíšu. V organizačnom 
tíme totiž veríme, že aj krátky zážitok, ktorý prinesie kúsok 
umenia a spolupatričnosti do bežných dní mladých ľudí, im 
môže pomôcť v hociktorom aspekte ich života.

 ✒ Soňa Uriková 
spisovateľka a organizátorka Medziriadkov

Prešov číta rád po 16. raz
V metropole Šariša sa po roku opäť 
stretnú autori s literárnymi nadšencami. 
Šestnásty ročník festivalu čítania Prešov 
číta rád, ktorý sa bude konať 22. – 24. sep-
tembra, organizuje Krajská knižnica 
P. O. Hviezdoslava v Prešove. 
Program troch festivalových dní je nabitý 
domácimi aj zahraničnými hosťami. 
Naplánovaný je tak, aby ho nezmarila ani 
prípadná nepriaznivá pandemická situá-
cia. Ak by sa zhoršila, „vyberieme sa za 
žiakmi do základných a stredných škôl, 
rovnako ako v minulom ročníku,“ tvrdí 
Iveta Hurná, riaditeľka Krajskej knižnice 
P. O. Hviezdoslava v Prešove. V najhor-
šom prípade budú vysielať besedy naživo 
prostredníctvom internetových 
platforiem.
Cieľom besied a festivalu je „predstaviť 
mladej generácii čitateľov nielen spisova-
teľov, ale aj šedé eminencie literatúry. 
Napríklad vydavateľov, editorov, prekla-
dateľov, ktorí stoja pri zrode knihy, no ich 
mená či náplň práce ostávajú často 
skryté,“ hovorí Tatiana Hudačková z pro-
jektového a marketingového oddelenia 
knižnice.
Hosťami Publicisticko-cestovateľského 
večera budú: sinologička Dominika 
Sakmárová, český publicista Petr 
Minařík, ale aj dvaja hostia z Poľska – no-
vinár, prekladateľ, bývalý diplomat 
Tomasz Grabiński a spisovateľka a repor-
térka Katarzyna Boni, ktorá sa v Prešove 
predstaví cestou do Berlína, kde si pre-
vezme novinárske ocenenie European 
Press Prize 2020.
V zozname hostí sú aj domáci a zahra-
niční predstavitelia poézie a popkultúry 
ako Michal Baláž, Tomáš Straka,  
James Sutherland-Smith, Dominik Bárt 
a František Hruška. Čitatelia sa budú 
môcť stretnúť aj s Evou Prchalovou, 
Veronikou Dianiškovou, Lenou 
Riečanskou, Evou Urbanovou, Jánom 
Gavurom, Petrom Milčákom, Mariánom 
Andričíkom a propagátorom čítania 
Tiborom Hujdičom. 
Súčasťou programu bude vernisáž ilu-
strácií Juraja Vačka, Piknikové čítanie 
a odovzdávanie ocenení Kniha roka PSK 
2020. Nebude chýbať literárna talkshow 
v Divadle Alexandra Duchnoviča pod 
taktovkou Dada Nagya a na záver je pri-
pravená beseda s českým publicistom 
a autorom cestopisov Jiřím Peňásom.

 ✒ Michaela Demková 
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava 
v Prešove

Mária Ferenčuhová 
(v strede) s držiteľmi Ceny 
Divadla Pôtoň Pavlom 
Bakajsom a Magdalénou 
Martiškovou.
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Nemecké centrum PEN  
ocenilo Irenu Brežnú 
Silný hlas prenasledovaných. Tak vníma tvorbu a aktivity sloven-
sko-švajčiarskej spisovateľky Ireny Brežnej nemecké centrum PEN, 
ktoré sa rozhodlo udeliť jej Cenu Hermanna Kestena za rok 2021. 
Cenu, ku ktorej laureátom v predchádzajúcich ročníkoch patrili 
Günter Grass a Anna Politkovská, si Irena Brežná slávnostne pre-
vezme 18. novembra v nemeckom Darmstadte. 

„Irenu Brežnú oceňujeme nielen ako spisovateľku, ktorej tvorbu 
ovplyvňujú vlastné skúsenosti s migráciou, ale najmä ako angažo-
vanú autorku, ktorá sa po celý život neúnavne zasadzuje o spravod-
livosť a dala hlas disidentom a prenasledovaným vo východnej 
Európe. Vlastnými textami vytrvalo bojovala proti diktátu ticha 
a nečinnosti,“ uviedol Ralf Nestmeyer, viceprezident nemeckého 
centra PEN. 
Aj podľa hessenskej ministerky umenia a kultúry Angely Dornovej 
si Irena Brežná toto ocenenie rozhodne zaslúži. „V textoch Ireny 
Brežnej sa navzájom mieša a porovnáva viacero kultúr. Jej myslenie 
a písanie hlboko formovalo pôsobenie v Amnesty International. 
Cestuje po svete a sleduje ho bystrými očami, kontaktuje sa s pozo-
stalými vojnových obetí, odsudzuje nespravodlivosť a vo svojich 
knihách a článkoch dáva hlas prenasledovaným. Angažuje sa viac 
ako je bežné v novinárskom povolaní a vo vojnovej žurnalistike,“ 
citoval vyjadrenie ministerky portál nemeckého centra PEN. 
Irena Brežná sa narodila v Bratislave v roku 1950. V roku 1968 
emigrovala s rodičmi do Švajčiarska. Vyštudovala slavistiku, 
filozofiu a psychológiu na Univerzite v Bazileji. Pracovala ako 
tlmočníčka, učiteľka ruštiny, koordinátorka v Amnesty Internatio-
nal, novinárka a vojnová reportérka pre nemecky píšuce médiá. 
Podporovala rôzne humanitárne a ľudsko-právne projekty v Guinei, 
Rusku, Čečensku aj na Slovensku.
Píše po nemecky a je autorkou desiatich kníh, ktoré boli preložené 
do niekoľkých jazykov. Získali viacero novinárskych a literárnych 
cien v Nemecku, vo Švajčiarsku a na Slovensku. Za román s dvoj-
značným názvom Nevďačná cudzinka (Aspekt, 2014, 2016) o jej 
vlastnej skúsenosti s emigráciou, ale aj o pocitoch a prežívaní súčas-
ných migrantov a utečencov, získala Cenu Dominika Tatarku 
a Literárnu cenu Švajčiarskej konfederácie. V slovenskom preklade 
vyšli okrem jej príspevkov v médiách knihy Psoriáza, moja láska 
(Archa, 1992), Tekutý fetiš (Aspekt, 2005) a román Na slepačích
krídlach (Aspekt, 2008, 2010).

 ✒ red

Irena Brežná si v novembri 
v Darmstadte prevezme Cenu 
Hermanna Kestena za rok 2021.

Anasoft litera 2021
Sledovaná literárna Cena Anasoft litera má oproti 
minulosti vo svojom 16. ročníku mesačný posun. 
Kým v predchádzajúcich rokoch sme poznali meno 
autora víťaznej slovenskej prózy už v septembri, tento 
rok sa ho dozvieme až v októbri.
Vyhlásenie finálovej päťky sa uskutoční 5. októbra 2021 
o 14.00 naživo v Rádiu Devín.
Slávnostný ceremoniál odovzdávania cien je napláno-
vaný na 12. októbra 2021 o 19.00 v bratislavskej Novej 
Cvernovke a vysielať sa bude v priamom prenose 
v Rádiu Devín, ako aj na sociálnych sieťach.

„Vstup bude limitovaný len pre pozvaných 
a s podmienkou platného COVID-pasu. Nová Cvernovka, 
kde sa bude podujatie konať, v súčasnosti spúšťa veľkú 
kampaň #vakcínaprekultúru a my sa s ňou plne stotož-
ňujeme,“ oznámili organizátori.
O najlepšej próze, ktorá vyšla v roku 2020, rozhoduje 
v šestnástom ročníku päťčlenná porota v zložení: 
česká spisovateľka, literárna historička, scenáristka 
a prekladateľka Radka Denemarková, poetka, 
prekladateľka, filmová kritička a teoretička Mária 
Ferenčuhová, publicista a literárny kritik Patrik Garaj, 
poľský literárny vedec Rafał Majerek a literárna 
vedkyňa Marta Součková. 
Autor alebo autorka víťaznej prózy získa finančnú 
odmenu 10 000 eur. Porota bude vyberať finálovú päťku 
a potom víťaza z nasledujúcich titulov:

Lukáš Cabala: Satori v Trenčíne (Artforum, 2020)
Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G. (VSSS, 2020)
Ivana Gibová: Eklektik Bastard (Drewo a srd, 2020)
Barbora Hrínová: Jednorožce (Aspekt, 2020)
Jana Juráňová: Naničhodnica (Aspekt, 2020)
Laco Kerata: Na okraji mojej hory (KK Bagala, 2020)
Richard Pupala: Ženy aj muži, zvieratá(Lindeni, 2020)
Veronika Šikulová: Tremolo ostinato (Slovart, 2020)
Zuzana Šmatláková: Nič sa nestalo(Marenčin PT, 2020)
Alta Vášová: Odlety (Fragment, 2019)

 ✒ red
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Ivana Dobrakovová: Madres y 
camioneros (Matky a kamionisti)
Sexto Piso: Madrid, 2021 (ESP)
Preklad: Patricia Gonzalo 
de Jesús

Michal Habaj: Erwachen 
(výber z poézie)
Hochroth: Lipsko, 2021 (DE)
Preklad: Stefanie Bose, Ulrike 
Feibig

Katarína Kucbelová:  
Čepec (Čepiec)
Akropolis: Opava, 2021 (ČR)
Preklad: Lubomír Machala

Pavol Rankov: In unmittelbarer 
Nähe (V tesnej blízkosti)
Anthea: Berlín, 2021 (DE)
Preklad: Roland Schmieger
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EODOPEN  
sprístupňuje digitálne 
nedostupné knihy 
Stovky publikácií a dokumentov, ktoré boli done-
dávna digitálne nedostupné, si študenti, odborníci 
i laická verejnosť môžu voľne stiahnuť a prečítať 
vo virtuálnej knižnici Centra vedecko-technických 
informácií (CVTI SR). 
Centrum v rámci európskeho projektu EODOPEN 
digitalizovalo diela Slovenskej akadémie vied 
(Ústavu merania, Geografického ústavu, Hydrologic-
kého ústavu, Ústavu etnológie a sociálnej antropoló-
gie, Historického ústavu), Slovenskej spoločnosti pre 
zahraničnú politiku, ako aj diela individuálnych 
autorov. Tým však nekončí a do spolupráce prizýva 
aj ďalšie inštitúcie.
Medzinárodný projekt EODOPEN (eBooks-On-

-Demand-Network Opening Publications for Euro-
pean Netizens) spolufinancuje Európska komisia 
v rámci programu Kreatívna Európa. Jeho zámerom 
je sprístupniť 15 000 digitálne nedostupných kníh 
z 20. a 21. storočia. CVTI SR je jedným z 15 projekto-
vých partnerov projektu, v ktorom participuje 
11 európskych krajín.
Sprístupniť chcú literatúru z 20. a 21. storočia, ktorá 
sa už komerčne nepredáva. Tieto obchodne nedo-
stupné diela už na slovenskom internete nie je 
možné nájsť, dostupné sú len fyzicky, a to v knižni-
ciach alebo v kníhkupectvách. 
Cieľom je zabezpečiť ich dostupnosť v rôznych for-
mátoch s dôrazom na bezproblémový prístup pre 
používateľov mobilných zariadení a zrakovo znevý-
hodnených. V záverečnej fáze projektu bude vytvo-
rený aj spoločný portál, kde sa zverejnia všetky 
sprístupnené digitalizované diela všetkých európ-
skych partnerov.

Pri výbere materiálov na digitalizáciu CVTI 
SR spolupracuje s občanmi a odbornými pra-
coviskami, ktoré sa na ňom aktívne podieľajú. 
Nedávno sa do projektu zapojila napríklad 
Katedra botaniky Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského, ktorá voľne sprí-
stupnila recenzovaný časopis Acta Botanica 
Universitatis Comenianae a študentský časo-
pis Révové Listy. 
Centrum vedecko-technických informácií SR 
ponúka katedrám, pracoviskám aj individuál-
nym autorom možnosť jednoduchej spolu-
práce. V prípade záujmu o zapojenie sa do 
projektu je najdôležitejšia selekcia vhodných 
dokumentov pre digitalizáciu. Publikácie by 
mali byť zaujímavé a atraktívne pre čitateľov. 
Následne autor, vedúci katedry alebo riaditeľ 
ústavu podpíše vyhlásenie o autorských 
právach zo strany držiteľa autorských práv 
k predmetným dokumentom, ktorým sa pub-
likáciám udelí verejná licencia. 
Vďaka nej budú diela verejne prístupné 
online a dostupné pre každého používateľa 
kdekoľvek a kedykoľvek. Diela si budú  
môcť čitatelia stiahnuť v želaných formátoch 
a použiť napríklad na študijné účely. Tie  
tak získajú nový život a ich obsah môže obo-
hatiť ďalšie generácie čitateľov. Všetky 
doteraz zdigitalizované dokumenty v CVTI 
SR sú dostupné na: digitalnakniznica.cvtisr.
sk/page/eodopen

 ✒ Zuzana Randáková 
CVTI SR

Digitálne nedostupné knihy sa sprístupňujú 
prostredníctvom európskeho projektu.
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V tedy som ešte netušil, že budem nasledovať Ivana 
Kraska do Prahy, študovať na tej istej škole – Čes-
kom vysokom učení technickom – a rovnako ako 

on, navzdory profesionálnemu zameraniu na techni-
ku, vnútorne sa budem orientovať na poéziu. Ani by 
sa mi neprisnilo, že raz budem v blízkosti ešte bielym 
plátnom zahalenej tabule čítať prejav s úvodnými slo-
vami: „Stretli sme sa pri odkrývaní pamätnej tabule 
zakladateľskej osobnosti modernej slovenskej poézie, 
básnika, ktorého dielo rezonuje v tvorbe rozličných ge-
nerácií dodnes.“ 

Pamätná tabuľa Ivana Kraska v Klobukoch, ktorú 
inicioval Klub nezávislých spisovateľov, zabezpečilo 
občianske združenie Skalná ruža a podporilo Literár-
ne informačné centrum, sa stala realitou. 14. augusta 
2021 ju odkryl veľvyslanec Slovenskej republiky v ČR 
pán Rastislav Káčer spolu so starostkou obce Klobuky 
pani Soňou Ottovou. Prítomná bola riaditeľka Sloven-
ského inštitútu v Prahe pani Ľubica Krénová, delegácia 
z Kraskovho rodiska Lukovištia a ďalší hostia. 

Ivan Krasko, tiež Janko Cigáň, občianskym menom 
Ján Botto, vzdialený príbuzný romantického básnika 
a štúrovca Jána Bottu, bol básnik, prozaik a preklada-
teľ. Venoval sa aj vedeckej práci ako chemik, historik 
a kunsthistorik. Po roku 1918 bol dlhý čas politikom. 
Získal tituly inžinier, doktor technických vied a ná-
rodný umelec. 

Najvyrovnanejší a duševne najvyspelejší
Narodil sa 12. júla 1876 v Lukovištiach na Gemeri. Po-
maturite na gymnáziu v rumunskom Brašove (1896) sa 
vrátil domov, kde pomáhal v podnikateľských aktivi-
tách svojej rodine. V roku 1900 sa prihlásil na štúdium 
chemického inžinierstva v Prahe, ktoré úspešne ukon-
čil v roku 1905. Ako študent aktívne pôsobil v spolku 
Detvan. V rokoch 1901 – 1904 bol jeho predsedom Milan 

Ivan Krasko 
znie ako dobré, 
overené logo
Odhalenie pamätnej tabule 
básnikovi v Klobukoch

Nespomeniem si, v ktorej triede 
základnej školy som sa prvý 
raz stretol s jeho menom 
a recitoval jeho báseň. Pamätám 
si však tú situáciu. Tragicky 
vážna báseň z úst dieťaťa musela 
vyznievať komicky. A predsa 
– mama sa nesmiala, otec bol 
dojatý a ešte dlho sa k tomu 
zážitku vracal. Niektorým 
známym potajme rozprával, že 
jeho syn sa naučil Otcovu roľu. 

✒ Juraj Kuniak

Na fotografii zľava: 
Vladimír Skalský, 
predseda Svetového 
združenia Slovákov 
v zahraničí, Judita 
Kaššovicová, 
predsedníčka KNS, Dana 
Podracká, poetka, Juraj 
Kuniak, básnik a predseda 
OZ Skalná ruža, Ján 
Zambor, básnik.
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Juraj Kuniak (1955)
Debutoval zbierkou básní 
Premietanie na viečka 
(1983, Cena Ivana Kraska). 
Vydal vyše dvadsať kníh 
poézie a prózy, v tom 
zbierku Za mestom (2015, 
Cena KNS), monografiu 
Rosa mystica (2016, 
s výtvarníkom Jánom 
Kudličkom), básnické 
prózy Dhaulágirí – Biela 
hora a Makalu – čierny 
obor (obe 2018, 
s fotografom Mariánom 
Kováčom). Naposledy  
mu vyšli zobrané básne 
Amonit (2020).  
Prekladá z americkej 
poézie (Whitman, Hass). 
Je zakladateľom 
vydavateľstva poézie 
Skalná ruža.
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Pamätná tabuľa sa 
skladá z dvoch častí – 
spodného panelu 
s mozaikou a vrchného 
panelu z nerezového 
plechu, do ktorého je 
špeciálnou laserovou 
technológiou vyrezaný 
text. Autorom 
výtvarného návrhu je Ján 
Kudlička. 

1, 2 
Citáty sú z monografie 
Jána Zambora  
Vzlyky nahej duše.

R
ep

ortáž
Rastislav Štefánik, ktorého Krasko označoval ako svoj-
ho vtedajšieho „najintímnejšieho priateľa“. Bohumil 
Haluzický o Kraskovi napísal: „Janko Botto prišiel 
do Prahy… už po určitých životných skúsenostiach 
ako dvadsaťštyriročný. Bol z nás všetkých študentov 
najvyrovnanejší a duševne najvyspelejší… Bol medzi 
nami akýmsi arbitrom literárneho vkusu, estétom, ako 
sme ho označovali pre jeho literárne vedomosti a vždy 
pevne vyhranený kritický úsudok.“ ¹ 

Od konca septembra 1905 do polovice marca 1912 
pracoval v  Spoločnom cukrovare v  Klobukoch ako 
chemik, potom ako technický inžinier a nakoniec ako 
technický adjunkt. V záverečnom vysvedčení o práci 
v podniku sa uvádza: „Pan inženýr Botto ve všech… 
stupních svého úřadování osvědčil se býti vždy na-
prosto spolehlivým, poctivým a pracovitým úřední-
kem, takže nikdy nižádným způsobem nezadal příčiny 
k té nejmenší nespokojenosti. Svým taktním vystupo-
váním a svou mírnou a milou povahou získal přízně 
všech, kdož s ním v jakýkoli styk, ať úřední neb spo-
lečenský přišli. / Pan inženýr Jan Botto opouští zdejší 
závod dobrovolně, a sice z té příčiny, by věnoval síly 
své jinému odvětví průmyslu technické chemie…“ ² 

V rokoch 1912 – 1914 pracoval ako technický vedúci 
výroby v chemickej továrni v Slanom. Tam skonštru-
oval dva technicko-chemické aparáty, z ktorých prvý 
bol aj patentovaný; tretí vynález sa vzhľadom na vyhlá-
senie mobilizácie v roku 1914, keď Krasko musel naru-
kovať, nerealizoval. Po skončení vojny v roku 1918 sa 
stal poslancom Národného zhromaždenia vzniknutej 
ČSR, neskôr senátorom. Vzhľadom na politický vývoj 
bol koncom októbra 1938 na vlastnú žiadosť penzio-
novaný. Žil najmä v Bratislave, od roku 1943 v Piešťa-
noch, kde sa nachádza aj jeho pamätný dom. Zomrel 
3. marca 1958 v Bratislave, pochovaný je v rodných Lu-
kovištiach pri dedine Kraskovo. Práve toto pomenova-
nie sa svojho času tak zapáčilo Svetozárovi Hurbanovi 
Vajanskému, že nastávajúcemu debutantovi navrhol, 
aby dovtedy časopisecký pseudonym Janko Cigáň 
zmenil na Ivan Krasko.

Vráťme sa však do obce Klobuky, kde Ivan Krasko 
žil a pracoval v rokoch 1905 – 1912. V tomto období na-
písal zbierky básní Nox et solitudo (1909) a Verše (1912). 
Neskôr sa venoval písaniu poézie len ojedinele. Z tvo-
rivého hľadiska je teda „klobucké obdobie“ básnika to 
najvýznamnejšie. 

Misia Krasko
Slávnosť odhalenia tabule začala svoju genézu pred pia-
timi rokmi, na podujatí nazvanom Misia Krasko. Túto 
misiu s podporou Literárneho informačného centra 
organizoval Klub nezávislých spisovateľov s aktívnou 
účasťou vydavateľstva Skalná ruža. Vtedy sme s poet-
kou Danou Podrackou, básnikom Jánom Zamborom 
a výtvarníkom Jánom Kudličkom navštívili Klobuky 
a Slaný a spoločne sme sa začali zaoberať myšlienkou 
realizácie pamätnej tabule Ivana Kraska.

Iniciátorom myšlienky bol Ján Zambor, ktorý sa už 
pred nami vydal po stopách básnika, keď pracoval na 
jeho monografii Vzlyky nahej duše. Povzbudení najprv 
naším verným a obetavým sprievodcom pánom Vladi-
mírom Procházkom, potom aj pani starostkou Soňou 
Ottovou, začali sme rozmýšľať, ako myšlienku preme-
niť na čin. Obecný úrad v Klobukoch našu iniciatívu 
privítal a navrhol umiestniť tabuľu na svoju budovu. 
Koncepciu riešenia a mozaiku z keramických a kera-
micko-sklenených štvorčekových kameňov znázorňu-
júcu jeden z typických Kraskových symbolov „topole“ 

navrhol akademický maliar Ján Kudlička. Text na ta-
buľu navrhol Ján Zambor. Kompletnú realizáciu si zo-
brala na starosť Skalná ruža. Finančne projekt podporil 
Klub nezávislých spisovateľov a Skalná ruža.

Poézia ako výraz duše a srdca
Ivan Krasko je najvýznamnejším básnikom slovenskej 
moderny a slovenského symbolizmu. Jeho novosť sa 
prejavuje v tom, že prišiel s poéziou orientovanou na 
vnútornú problematiku človeka, venuje pozornosť zá-
hadám ľudskej psychiky a bytia, dotýka sa aj temných, 
priepastných stránok ľudskej duše. Každá jeho báseň je 
malou lyrickou drámou. Z francúzskych symbolistov 
má najbližšie k Paulovi Verlainovi najmä princípom hu-
dobnosti, obchádzania „krasomluvy“ a chápaním poé-
zie ako výrazu duše a srdca. Vo vzťahu k českej poézii sú 
mu blízki modernistickí básnici Antonín Sova, Otakar 
Březina, Karel Hlaváček a z generácie vstupujúcej do 
literatúry okolo roku 1900 najmä Karel Toman, rodák 
z Kokovíc neďaleko Klobuk, s ktorým ho spájali pria-
teľské vzťahy. Nemožno nespomenúť ani rezonancie 
s básnickým dielom Petra Bezruča.

Literárny fond udeľuje od polovice päťdesiatych 
rokov Cenu Ivana Kraska debutujúcim autorom za 
dielo vydané v uplynulom roku. Historicky prvým no-
siteľom tejto ceny bol Milan Rúfus za zbierku Až do-
zrieme (1956). Najnovšie získala prestížne ocenenie 
Dominika Moravčíková, ktorej debut Deti Hamelnu 
vyšiel v Skalnej ruži v roku 2020. To je príklad živého 
prepojenia Kraskovho mena s prítomnosťou, až k naj-
mladšej básnickej generácii. 

Zo zvetranej fasády odpadáva omietka, ale z Kras-
kovho mena čas ani 145 rokov od jeho narodenia nič 
neubral. Naopak – jeho meno znie ako dobré, overené 
logo. Vedie nás k zamysleniu, čo je to skutočná blíz-
kosť. S úžasom si uvedomujeme, že prerastá do spriaz-
nenosti; aj v Skalnej ruži sa snažíme pestovať stále živý 
obsah pojmu modernizmus a vydávať poéziu, ktorá sa 
neprestáva usilovať o prekračovanie seba samej. 
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Poloha Dušek
Dušan Dušek, v súčasnosti jeden 
z najvýznačnejších spisovateľov 
(prozaikov, básnikov, 
esejistov, autorov rozhlasových 
hier, dramatikov, filmových 
scenáristov...) staršej generácie, 
vydal žánrovo ťažko zaraditeľnú 
knižku s názvom Potok pod 
potokom. 

✒ Ladislav Čúzy

Román vlastného života
Dušekova najnovšia knižka rozprestiera sémantické 
pole do priestoru života človeka od zrodenia po smrť. 
Zrejme najmä v polohe toho kladného a nezabudnuteľ-
ného, čo človek prežil. Dušekovu tvorbu som pozorne 
sledoval od jeho prozaického debutu Strecha domu 
(Smena, 1972) a pri čítaní jeho najnovšieho textu mám 
pocit, akoby sa mnohé motívy Dušekovho prozaického 
majstrovstva zlievali do jedného mozaikovitého celku. 

Text je zložený z množstva epizodických postrehov, 
v ktorých sa objavujú figúrky mnohým Dušekovým 
čitateľom známe. Kompozičným princípom radenia 
epizód však nie je fabulácia, ale návratnosť a prelína-
nie prítomnosti s minulosťou. Spomienka je opäť ty-
pickým znakom Dušekovho rozprávania a štylistickej 
ekvilibristiky, ktorá nie je samoúčelná, ale sémanticky 
podnetná.

Niekde som sa dočítal, že text by mal byť súčasťou 
vznikajúceho románu. Prečo nie, ale Dušan Dušek kla-
sický román nenapíše. S osobných rozhovorov v minu-
losti si pamätám, že túto túžbu má, ale pretrváva už 
veľmi dlho a asi predsa len zostane perfektným tvor-
com krátkych žánrov a nie románopiscom. Ale vlast-
ne ani to nie je pravda, lebo Dušan Dušek píše neustále 
jeden román; román vlastného života, svojich život-
ných pocitov a pocitového sveta okolo seba. Dušekove 
príbehy čerpajú často z jeho osobných zážitkov. Pre-
tvára realitu, ktorej dominuje senzuálnosť a napokon 
asociatívnosť. Poetickosť sa z jeho videnia nestratila.

Staré známe motívy
Dušekove príbehy sú tematicky rôznorodé a pozor-
ný čitateľ asi zistí, že v jeho najnovšej knižke nechý-
bajú žiadne dominantné motívy, s ktorými sa mohol 
stretnúť pri čítaní Dušekových príbehov v minulosti. 

Dušan Dušek sa narodil v Gbelciach (1946) a det-
stvo prežil na Záhorí. Školské roky strávil v Piešťanoch 
a atmosféra Záhoria a reálie Piešťan sa v obmenách 
objavujú neustále. Pozoruhodným prvkom jeho evo-
kovania priestoru je využívanie regionálnych prvkov. 

Určite by bolo zaujímavé, ako sa mení pohľad čita-
teľov na tento moment najmä vo vzťahu k Piešťanom. 
Mnoho postáv a postavičiek malo v minulosti svoje 
reálne vzory, žiaľ, roky plynú a dnes by už aj Piešťa-
nec ťažko dešifroval, kto je kto. A nielen to: ťažko bude 
asi spoznávať aj reálny priestor strácajúcich sa Piešťan. 
Azda len motív kúpaliska Eva zostáva zrozumiteľný. 

Čo sa týka postáv zo záhoráckeho prostredia, je to 
asi ešte ťažšie, pretože tieto postavy sa dotýkali najmä 
jeho detstva a sú oveľa intimizovanejšie ako postavy 
z piešťanského regiónu. Dušek nezmenil svoj prístup 
k intímnejším otázkam života. Neustále tematizuje 
svoj rozporuplný, ale v podstate harmonizačný prí-
stup k manželstvu. Inou otázkou je erotika, ktorá sa 
nachádza aj v mnohých príbehoch najnovšej knižky.

Poetický realizmus
Dušekovo rozprávanie je prelínanie reálnych podne-
tov s ich fantazijným a často poetickým spracovaním. 
Myslím si, že napriek zmene poetiky, ktorá je viditeľ-
ná v niektorých jeho neskorších prácach, predsa len 
stále platí, že Dušekovu tvorbu je možné nazvať poj-
mom poetický realizmus.

Knižka Potok pod potokom je originálne výtvarne 
upravená, verím, že opäť zaujme širokú čitateľskú ve-
rejnosť. A to nielen staršiu generáciu, ktorá bude pri 
jej čítaní najmä spomínať. Umelecké kvality tejto pub-
likácie sú určite nepopierateľné. 

Ladislav Čúzy (1950)
Literárny vedec. 
Na Katedre slovenskej 
literatúry a literárnej vedy 
FiF UK v Bratislave viedol 
semináre zamerané na 
naturizmus a lyrizovanú 
prózu, katolícku modernu 
a dejiny slovenskej 
literatúry 20. storočia. 
Venuje sa problematike 
dejín slovenskej literatúry 
19. storočia a literárnej 
kritike. Je spoluautorom 
Slovníka slovenských 
spisovateľov (2005, 
Kalligram a Ústav slov. 
lit. SAV) i Portrétov 
slovenských spisovateľov 
1 – 4 (1998 – 2007, 
Univerzita Komenského). 
Reflexiu novšej prozaickej 
tvorby predstavil 
v publikácii Slovenská 
literatúra po roku 1989 
(2007, spolu s I. Hochelom 
a Z. Kákošovou).
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Dušan Dušek: Potok pod 
potokom (zošit)
Bratislava: Slovart, 2021

D ušek označil knižku zošitom, tento pojem by ste 
asi v teórii literatúry ťažko hľadali, ale prečo nie. 
Potok pod potokom by ste však v Dušekovej tvorbe 

našli. Názov celkom logicky, využijúc jeho konotačné 
priestory, prebral z vlastnej zbierky krátkych próz Ka-
lendár, ktorá vyšla v roku 1983, a v ktorej sa nachádza 
poviedka s rovnakým záhlavím.

Stálo by za to, aby niektorý interpret poprezeral 
vyjadrenia čitateľov, samotného Dušeka či literárnych 
kritikov a zosumarizoval, čo pod týmto názvom mô-
žeme rozumieť. Konečného riešenia by sme sa nedo-
pátrali, ale citujme autora, porozumieme. „Mal som 
kamaráta Viktora. Uveril som mu, že pod každým poto-
kom tečie ešte jeden iný potok, ktorý je neviditeľný, ale 
tým, čo ho naozaj chcú vidieť, tým sa ukáže.“ (citované 
z Dušekovej poviedky Potok pod potokom z roku 1983, 
Kalendár, s. 92).
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Ahoj, Dušan, 
viem, že rád dostávaš listy, keby som však ja robila 
poštárku, nik by nikdy list nedostal, a tak Ti píšem 
list, ktorý nenájdeš v schránke, no kedykoľvek si ho 
môžeš prečítať. 
Odkedy som ja prečítala Tvoju knižku Potok pod 
potokom, takmer stále na Teba myslím. A myslím aj 
na to, ako sa nám tie naše potoky a potôčiky 
niekedy zídu a potom rozchádzajú, dokonca aj tie 
literárne; tu by som sa Ti vlastne mala poďakovať za 
krásne slová o mojom Tremole a ako inak než tým, 
že Ti návštevu v knižke oplatím. 

V prvom rade sa chcem poďakovať za literárnu 
hostinu. Spadla baba do lekváru! Tvoja knižka mi 
spôsobila neobvyklú radosť, že v slovenskej 
literatúre si, že sa poznáme, môžeme si kedykoľvek 
zavolať, no môžem Ťa aj čítať a chodiť si do tej 
knižky, k vám, na návštevu, koľko sa mi ráči a páči. 
Dnes už si tuším nik na vetách nedáva záležať ako 
Ty; stále mi napadá slovo minuciózne, mimocho-
dom, aj ten literárny jazyk – ako utvára našu literár-
nu mimiku – a myslela som si, že poznám dobre 
všetky Tvoje literárne mimické vrásky, Tvoju tvár, 
ktorá sa v knižke stáva tvarom, terénom, krajinou 
alebo mapou, no opak je pravdou, bola som prekva-
pená celkom nečakaným ornamentom – smútkom, 
ktorý je v Tvojej knižke v tejto podobe nový a krásny 
ako dáky šperk. 

Knižka Potok pod potokom je mi blízka, lebo je o svete, 
čo už nie je a nenosí sa, aj ja som v ňom doma, tu 
však je a ešte žblnkoce, zurčí, čľapká, zurká aj čurká, 
sŕka a prská, víri sa, rúti sa, prskoce, cvrkoce, cvrliká, 
zurliká, čipoce, hučí, fučí, špľachoce, špliecha, 
čurliká, hurtuje, hrkúta, a inak, včera som čítala, že 
veľryby sa vedia rozprávať a používajú vo svojom 
svete tóny, ktoré ľudské ucho nerozoznáva, a hovoria 
si to všetko nad vodou aj pod vodou a iné živočíchy 
zase vidia farby, ktoré my nevidíme, takže svet je 
omnoho farebnejší a pestrejší, ako je v skutočnosti, 
a podobný je aj v Tvojich knižkách, ale to som 
vedela dávno. 
Ešte aj pri texte o veľrybej reči som myslela na Teba, 
lebo po prvé, pod potokom v Tvojej knižke nie je len 
jeden potok, tých spodných vôd tam máš hneď 
niekoľko, ja som ich tam videla aj počula, aj si popla-
kala, mne nemusíš hovoriť nič, pozorný človek aj 
čitateľ, za akého sa považujem, vie, že Tvoja knižka 
je o svete, starnutí, o jazyku, o jazyku a reči dokonca 
viac ako tie predošlé, a po druhé, je aj o tom, ako sme 
na svete uložení, o slovenskom Filémónovi a Baucis, 
ktorými sa Adam a jeho Škorica medzičasom stali. 
Ich príbeh je tiež rozprávkou a keby dnes olympskí 
bohovia putovali po našej krajine, aby zistili, ako 
žijú a ako sa správajú smrteľní ľudia, keby sa zastavili 
nie vo Frýgii, ale v Bratislave a hľadali by nocľah 

a nejaké občerstvenie, aby nabrali nové sily, v Tvojich 
knižkách, kde Adam so Škoricou bývajú, by našli 
otvorené dvere i srdce. V Tvojom písmenkovom 
domčeku totiž bývajú starí manželia, ktorí aj nezná-
mych prichádzajúcich čitateľov srdečne privítajú 
a ponúknu im, čo majú, pripravia im lôžka, na kto-
rých sa dobre sníva. 
Aj starčekovia Filémón a jeho žena Baucis sa divili, 
keď spozorovali, že vína zo džbánku neubúda, že sa 
stále samo dopĺňa. Tebe sa nemíňa, pribúda s kaž-
dou novou knižkou, akokoľvek si úsporný. Čitatelia 
Tvojich kníh vedia, akou vzácnosťou sú takíto 
hostitelia aj na akej literárnej hostine sa ocitli, hej, 
aj tu u nás na Slovensku dobrá literatúra mizne 
a vytráca sa ako niektoré zvieratá a rastliny, podobne 
ako pod prívalom vody zmizla pyšná dedina 
Filémóna a Baucis, no ich aj Tvoja chalúpka zostali 
nepoškodené na úbočí. A ako sa na tú chalúpku 
pozerali, pred očami sa im zmenila na nádherný 
chrám so zlatou strechou.
Literatúra je chrámom, o ktorý sa s Adamom a Škori-
cou staráte ako Filémón a Baucis…

Uvedomila som si, ako na slovách a slovíčkach 
záleží aj aký si veľký spisovateľ, že všetku tú šepletu 
a božiu čalamádu po uliciach zbieraš a vláčiš 
domov… Pravda, koľko sa človek nachodí, kým to 
všetko pozbiera, a zavše sa pri tom ubabre, zraní, aj 
aký je to ťažký náklad, zavše nálož, ledva to unesieš, 
a potom to trieď! Že ako sa človek zavše zraní 
a ubabre od života a že všetci ľudia všetko vedia 

– alebo aj nevedia? 
Literatúra je predsa len literatúra, akokoľvek sa nám 
to, čo niekto vraví, páči, ťažko sa to prenáša na 
papier, hej, pre kvapku ópia vymieľaš zvyšok maku, 
chcela som napísať, že si uvedomujem vážnosť 
tejto knižky, aj to, aká je iná oproti tomu, čo dnes 
vychádza, aj oproti Tvojim ostatným knižkám, 
napriek tomu, že kráčame po známych miestach 
so známymi ľuďmi, do Tvojho románu však pribudli 
akési molové tóny, iná farebnosť, zrazu, ako tie 
živočíchy, čo si vravia veci, ktoré ľudské ucho nedo-
káže čuť, no dokážu ich dešifrovať prístroje, spod 
Tvojej hladiny znejú celkom iné nástroje… Tá nová 
inštrumentácia je príťažlivá… Štípe to, praská to, 
škriabe to v krku, v očiach, niekedy z toho slzia oči, 
Dušan. 
V Tvojej ostatnej knižke počuť akýsi šelest na srdci, 
to, o čom sa ľudia rozprávajú, ale keďže si to napísal 
Ty, hovoria si to všetko s dušekovským prízvukom. 
Ten ja dobre poznám, kedysi dávno mali Dušek 
a Šikula v Šaštíne potraviny a kdeže ópium, tam sa 
mak mlel na koláče! Na takých koláčoch som ja 
vyrástla! Alebo sa mi to iba snívalo? A možno, možno 
som to všetko čítala v niektorej z kapitol Tvojho 
románu!
✒ Veronika Šikulová

Pod potokom potok 
a ďalšie potoky 
(list Dušanovi Dušekovi)

Veronika Šikulová (1967)
Debutovala knihou 
Odtiene (1997). 
Je autorkou próz Z obloka 
(1999), Mesačná dúha 
(2003), To mlieko má 
horúčku (2006), Domček 
jedným ťahom (2009), 
Miesta v sieti (2011), Diera 
do svetra (2012), esejí 
Freska v dome (2014), 
novely Medzerový plod 
(2014), za ktorú získala 
Cenu Anasoft litera, kníh 
Moyzesovo kvarteto 40 
(2015), Petrichor (2016) 
a „nerománu“ Tremolo 
ostinato (2020), ktorý sa 
stal Knihou roka 
v čitateľskej ankete 
Knižnej revue a je 
v aktuálnej desiatke Ceny 
Anasoft litera.
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Sandro Botticelli: Portrét Danteho (r. 1495)

Dante Alighieri  
 Výročie  
veľkého básnika
V každých poriadnych 
dejinách svetovej literatúry 
sa uvádza, že Dante 
Alighieri je jedným 
z najvýznamnejších autorov 
a jeho Božská komédia 
patrí medzi základné diela 
svetového písomníctva. 
V tomto roku uplynulo 
700 rokov od jeho smrti.
✒ František Hruška

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

jedného z priorov mesta. Keď sa v roku 1301 vybral 
s delegáciou bielych za pápežom vyjednávať, mesto 
ovládli čierni a Danteho obvinili z úplatkárstva a ne-
priateľskej činnosti voči pápežovi (na Slovensku to 
bude znieť povedome). Odmietol sa kajať, a tak ho od-
súdili na smrť upálením a na stratu majetku. Stal sa 
vyhnancom a do Florencie sa už nikdy nevrátil; zača-
la sa nová etapa jeho života. 

 Jediné dielo, ktoré napísal ešte vo Florencii, bol 
Nový život (Vita nuova), dokončený po roku 1290, keď 
Beatrice zomrela. Opísal v ňom vzťah k milovanej žene 
a začlenil doň aj verše, ktoré jej venoval predtým.

 Vo vyhnanstve sa venoval štúdiu a písaniu. Podu-
jal sa zostaviť rozsiahlu encyklopédiu dobového po-
znania, ktorú rozložil do pätnástich kníh, ale dokončil 
z nich len štyri. Nazval ju Hostina (Convivio), keďže 
v nej chystal duševnú potravu pre svojich súčasníkov, 
a  napísal ju v  ľudovom jazyku, taliančine, lebo po-
znanie nemalo byť výsadou učencov, ale malo patriť 
všetkým.

 Na rozdiel od taliansky písanej Hostiny svoj trak-
tát O ľudovom jazyku (De vulgari eloqentia) napísal po 
latinsky, lebo sa v ňom obracal na stredovekých vzde-
lancov, ktorí sa zdráhali písať svoje práce po taliansky. 
Chcel pozdvihnúť ľudový jazyk na úroveň latinčiny 
a rozšíriť jeho používanie do celej krajiny. Široko kon-
cipované dielo malo zahŕňať všeobecnú teóriu jazyka, 
popis nárečí na Apeninskom polostrove, ako aj grama-
tiku a štylistiku spoločného „vznešeného“ ľudového 
jazyka. Zostalo nedokončené, no svoju úlohu splnilo 
a jeho autor sa stal otcom taliančiny.

Dôvodom Danteho vyhnania z Florencie boli jeho 
politické názory. Zhrnul ich v diele O jedinej vláde (De 
monarchia). Na zabezpečenie mieru, ktorý svetu tak 
chýbal, bola podľa neho potrebná zvrchovaná auto-
rita a mal ju predstavovať cisár ako nositeľ svetskej 
vlády a pápež, ktorý mal duchovnú moc. Rovnoprávne 

P o celom svete sa pri tejto príležitosti konajú vedec-
ké konferencie, výstavy, verejné čítania, vychá-
dzajú nové vydania jeho diel a knihy o autorovi 

a jeho tvorbe. Najviac takýchto podujatí sa, pochopi-
teľne, organizuje v jeho rodnom Taliansku. Jedným 
z menej oficiálnych príspevkov k tomuto výročiu bol 
aj prieskum na talianskych stredných školách o tom, 
čo žiaci vedia o Dantem. Podľa niektorých mladých Ta-
lianov napísal Dante Dekameron alebo Rómea a Júliu, 
iní zase za autora Božskej komédie pokladajú Homéra, 
Vergília či Pirandella. 

Kto vie, čím trh živí predstavivosť dnešných tí-
nedžerov a pozná situáciu v školstve, toho to ani príliš 
neprekvapí. V prípade prieskumu o znalosti Danteho 
diela medzi dospelou populáciou by však výsledky boli 
tiež skromné. Možno s výnimkou jeho rodnej krajiny. 
Dôvodom sú nároky, ktoré jeho Božská komédia kla-
die na čitateľa.

Na zozname zakázaných kníh
Skôr ako sa Dante stal filozofom, teológom a umelec-
kým kronikárom svojej doby, žil ako ostatní jeho roves-
níci. Zabával sa, skladal básne, pripojil sa k básnikom, 
ktorí písali „sladkým novým štýlom“, nadväzujúcim na 
provensalských trubadúrov. Podľa ich vzoru si našiel aj 
dámu svojho srdca, Beatrice, ktorej venoval ľúbostné 
verše. Zapojil sa aj do politického života, čo bolo v roz-
hádanej Florencii dosť riskantné rozhodnutie. Mesto 
bolo rozdelené na guelfov, podporovateľov pápeža, 
a ghibellinov, prívržencov cisára. 

Aby toho nebolo málo, guelfi boli bieli, brániaci 
nezávislosť mesta, a čierni, ktorí ho chceli zveriť do 
rúk pápeža. Dante patril k bielym a dotiahol to až na 
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Dante Alighieri: Božská 
komédia. Peklo
Preklad: Jozef Félix, 
Viliam Turčány
Ilustrácie: Marek 
Ormandík
Bratislava: Spoločnosť 
Dante Alighieri, 2005

Dante Alighieri: Božská 
komédia. Raj 
Preklad: Pavol Koprda
Bratislava: Perfekt, 2020

Dante Alighieri: Božská 
komédia
Preklad: Jozef Félix, 
Viliam Turčány
Ilustrácie: Miroslav Cipár
Trnava: Spolok svätého 
Vojtecha, 2019

tretia časť Božskej komédie uzrela svetlo sveta v roku 
1986 a  úlohy komentátora a  autora obsiahleho do-
slovu sa už musel zhostiť Viliam Turčány. Všetky tri 
knihy vyšli vo vydavateľstve Tatran a ich ilustrátorom 
bol Vincent Hložník. 

 Najväčšiemu záujmu čitateľov sa teší prvý spev 
Božskej komédie, Peklo, kam Dante umiestnil známych 
hriešnikov z minulosti i zo svojej doby. Potvrdzuje to 
jeho opakované vydanie v roku 2005, ktoré pripravi-
la Spoločnosť Dante Alighieri s  Ilustráciami Marka 
Ormandíka. 

Pavol Koprda sa však rozhodol pre preklad Raja. 
Okrem slovenskej verzie je vo zväzku aj text originá-
lu a jeho ilustrované vydanie zo štrnásteho storočia. 
V roku 2020 ho vydal Perfekt. 

 Politika zasiahla aj do osudu Danteho diela na Slo-
vensku. Básnici Andrej Žarnov a Karol Strmeň museli 
zo svojej krajiny emigrovať a ich preklady Danteho do 
slovenčiny vyšli v zahraničí. 

 Komplexným príspevkom do zoznamu vydaní 
Alighieriho diela na Slovensku je zväzok z vydavateľ-
stva Spolku svätého Vojtecha Božská komédia s ilustrá-
ciami Mirosláva Cipára, ktorý vyšiel v roku 2019. Je to 
úctyhodná kniha: na vyše osemsto stranách prináša 
všetky tri spevy Božskej komédie a 280 strán doslovov 
a komentárov na jeho hlbšie pochopenie. 

 Kto chce, môže si na fcb stránke Talianskeho kul-
túrneho inštitútu nájsť aj linky na rozhovory s  po-
slednými ilustrátormi Božskej komédie Miroslavom 
Cipárom a Markom Ormandíkom, ktoré poskytli pub-
licistke a moderátorke Zuzane Golianovej pri príleži-
tosti výročia Danteho smrti. 

postavenie cisára a pápeža a spoločný zdroj ich moci 
u Boha však cirkvi nevyhovoval, pápež Ján XXII. knihu 
v roku 1329 odsúdil na spálenie ako heretickú a na zo-
zname zakázaných kníh zostala až do 19. storočia. 

Opus doctrinale
Najvýznamnejším dielom Danteho vo vyhnanstve je 
jeho básnická poéma Božská komédia, ktorú dokon-
čil až tesne pred smrťou. Sám autor označil tento svoj 
epos za „opus doctrinale“, učené dielo, filozofický, 
teologický a encyklopedický odkaz svetu. Už v Hosti-
ne a potom v liste svojmu ochrancovi vo Verone nazna-
čil, že takéto dielo má štyri roviny významu: doslovný, 
alegorický, morálny a anagogický. Opisuje v ňom puto-
vanie duše od hriechu k spáse cez tri záhrobné svety: 
peklo, očistec a raj. 

Keď vezmeme do úvahy, že základom kresťanskej 
viery je učenie o Svätej trojici, neprekvapí, že formál-
na organizácia skladby sa riadi číslom tri: je napísaná 
v tercínach, má tri časti, v každej je tridsaťtri spevov, 
čo spolu s úvodným spevom v Pekle dáva dokonalé 
číslo sto. 

Komédiou nazval svoje dielo sám autor, lebo 
v ňom spája všetky tri štýly, teda tragický, komický 
a nízky, a na rozdiel od tragédie má putovanie jeho 
protagonistu po hriešnom začiatku v pekle šťastný ko-
niec v nebi. Označenie božská pridal ku komédii prvý 
vykladač Danteho Giovanni Boccaccio. Od šestnásteho 
storočia sa už kniha uvádzala s týmto názvom. 

 Danteho putovanie záhrobím sa začalo na Zelený 
štvrtok 7. apríla (podľa niektorých autorov to bolo na 
Veľký piatok) v roku 1300, ktorý pápež Bonifác VIII. po 
prvý raz vyhlásil za jubilejný, keď veriaci mohli púťou 
na posvätné miesta dosiahnuť odpustenie hriechov. 
Peklom ho sprevádzal jeho učiteľ Vergilius a v očist-
ci a nebi, kam už nepokrstený Riman nesmel, Beatri-
ce ako symbol viery.

 
Povinnosť prekladu
Vzhľadom na svoj význam patrí Božská komédia k die-
lam, ktoré každá národná kultúra pokladá za povinnosť 
mať preložené. K stovkám vydaní jeho diela aj v tomto 
roku pribudnú ďalšie. Na Slovensku Taliansky kultúr-
ny inštitút pripravil v súlade s dobou slovenskú verziu 
audioknihy talianskeho ministerstva zahraničia, ktorá 
v 33 jazykoch prináša výber z troch častí Božskej komé-
die. Nahrávka je dostupná na internetových portáloch.

 Slovensko si však splnilo aj úlohu prekladu tohto 
diela, ktorý vyšiel v klasickej forme – knižne. Podu-
jal sa na to romanista Jozef Felix v spolupráci s básni-
kom Viliamom Turčánym. Vďaka nim máme Božskú 
komédiu v podobe, ktorá naplno zachováva svoju ume-
leckú i dokumentárnu hodnotu. Vzhľadom na jej ná-
ročnosť sa Božská komédia neraz prekladá len do prózy 
alebo voľným veršom bez rýmov. Felix si uvedomo-
val, že dielo má premyslenú kompozíciou a jej uvoľ-
nením sa časť umeleckej hodnoty stráca, rovnako ako 
nie je možné naplno zachytiť jej sémantickú stránku 
bez štúdia obsiahleho exegetického materiálu. Básnik 
Turčány preto dôsledne dbal o zachovanie všetkých 
prozodických vlastností Danteho poézie a Felix ich do-
plnil zasväteným komentárom. 

O  zodpovednom prístupe oboch prekladateľov 
svedčí aj dĺžka ich práce na dokončení jednotlivých 
spevov slovenskej verzie. Príprava vydania prvej kan-
tiky, Pekla, trvala vyše desať rokov a vyšla v roku 1964. 
Smrť prekladateľa Jozefa Felixa v roku 1977 sa podie-
ľala na tom, že Očistec vyšiel až v roku 1982. Posledná, 
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Vzhľadom na svoj 
význam patrí 
Božská komédia 
k dielam, ktoré 
každá národná 
kultúra pokladá za 
povinnosť mať 
preložené. 
K stovkám vydaní 
Danteho diela aj 
v tomto roku 
pribudnú ďalšie.
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Daniela Balážová (1973)
Redaktorka Knižnej revue. 
Vyštudovala žurnalistiku 
na FiF UK v Bratislave. 
Roky sa novinársky 
venovala zahraničnej 
politike aj téme ľudských 
práv.
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ka Včera to boli Rómovia…
V skratke: je to knižka o ľuďoch, 
ktorých zbila polícia, sťažovali 
sa a ocitli sa pred súdom 
ako obžalovaní. Z obetí sa stali 
obvinení, vravím. „To je 
o nejakom prípade 
z päťdesiatych rokov?,“ 
zareaguje známy výtvarník.

✒ Daniela Balážová

ich v knihe snažil poctivo zachytiť,“ napísal v doslo-
ve Samo Marec.

Prvá časť knihy pôsobí až bezútešne. Aj Samo 
Marec v doslove priznáva: „Neviem, aké má tento kon-
flikt riešenie, viem, že cítim obavy.“ Obavy sú pocho-
piteľné. A Moldava nad Bodvou nepatrí k pozitívnym 
príkladom samospráv, ktoré sa usilujú o riešenie prob-
lémov spolužitia väčšinového obyvateľstva s rómskou 
menšinou, uvedeným v publikácii Darí sa. Úspešné prí-
klady obcí v spolunažívaní s Rómami (OZ Krásny Spiš, 
2018) Alexandra Mušinku a bývalého splnomocnenca 
vlády pre rómske komunity Miroslava Polláka.

Absurdistan
Stalo sa im to preto, že sú Rómovia, píšu autori knihy. 
Znie to až cynicky, ale zdá sa, že nepreháňajú. Večer 
19. júna 2013 v rámci represívno-pátracej akcie 100 (ne-
skôr premenovanej na preventívno-pátraciu) vtrhlo do 
osady Budulovská v Moldave nad Bodvou 60 policajtov. 
Osoby, po ktorých pátrali, ani kradnuté veci nenašli. 
Zostala po nich spúšť a niekoľko desiatok zranených 
vrátane detí. 

Podľa autorov knihy takéto akcie v rómskych osa-
dách nie sú ojedinelé, prípad z Moldavy si však získal 
publicitu vďaka kontaktu miestnych Rómov s majori-
tou, s ľuďmi, ktorí sa vylúčeným komunitám venujú. 
Obete razie sa dožadovali prešetrenia zásahu. Policaj-
ná inšpekcia, ktorá poškodených ani nevypočula, však 
dospela k záveru, že postup policajtov bol v poriadku. 

Roztočil sa kolotoč právnych bitiek. Najskôr sa za-
čalo trestné stíhanie zasahujúcich policajtov, na kto-
rých stranu sa vopred postavil vtedajší premiér Robert 
Fico a minister vnútra Robert Kaliňák. Stíhanie bolo 
zastavené a štyri roky po razii sa v pozícii obvinených 
pre údajné krivé obvinenie policajtov a krivú prísahu 
ocitli šiesti Rómovia. 

Prispel k  tomu oficiálny znalecký posudok súd-
neho znalca, ktorý vychádza z pojmov typu „menta-
lica romica“: „ … skonštatoval nasledovné: Rómovia, 
ktorí o sebe tvrdia, že sú poškodení, a bolo im ublíže-
né, jednoducho klamú. (…) Povedané inak, Rómom sa 
nedá veriť, klamú, lebo sú Rómovia. A v tomto prípa-
de klamú polícii.“ (s. 118)

Áno, aj toto je Slovensko. Mimochodom, ako zisti-
li autori knihy, v tejto krajine sú už miesta (reštaurá-
cie), kam Róma nepustia. Ani takého, ktorého každý 
v meste pozná ako pracovitého svedomitého človeka 
a „nič proti nemu nemá“. Ale je Róm…

Šťastný koniec?
Podľa očakávania Európsky súd pre ľudské práva 
v Štrasburgu policajnú raziu videl inak. Jeho rozhod-
nutie, ktorým dal za pravdu poškodeným a priznal im 
odškodnenie, viedlo po ôsmich rokoch od razie k za-
staveniu absurdných súdnych procesov. Obžalovanou 
zostala ešte posledná zo šestice Irena Matová, ktorá 
neovláda slovenčinu, nevie čítať a písať a pre negra-
motnosť sa stala recidivistkou.

Slovensko v prvej polovici 21. storočia nie je Česko-
slovensko päťdesiatych rokov minulého storočia. Aké 
bude, závisí od občanov tejto krajiny. Tých, ktorí pri-
púšťajú delenie na „my a oni“, aj tých, ktorí sú na toto 
delenie citliví. Pretože aj „my“ sa jedného dňa pri svoj-
vôli moci môžeme stať „oni“. 

N ie, tento príbeh je súčasťou obrazu Slovenska prvej 
polovice 21. storočia. Podobnosť jeho zjednoduše-
nej verzie s vykonštruovanými stalinskými pro-

cesmi, ktorá je čisto náhodná, však zarazí. Aj preto je 
dobre, že N Press túto knihu vydal. Ako výkričník.

Kniha Roky bezprávia. Neuveriteľný príbeh ra-
zie v Moldave, ktorú napísal publicista a prekladateľ 
Samo Marec v spolupráci s novinárkou Veronikou 
Prušovou, rozpráva o známom prípade brutálnej po-
licajnej razie v rómskej osade Budulovská v Moldave 
nad Bodvou. Prípad sa ťahal osem rokov a  hoci sa 
skončil tento rok „polovičnou spravodlivosťou“, ako 
to zhodnotili autori knihy, stále nie je úplne uzavretý.

Kniha nie je len prerozprávaním faktov dynamic-
kým publicistickým štýlom, ktorý sa ľahko číta. K nie-
ktorým jej pasážam sa oplatí viac razy vrátiť. Mohla by 
byť podkladom pre diskusie učiteľov a žiakov o tom, čo 
je to právny štát, ako funguje, respektíve by mala fun-
govať nezávislá justícia, čo je to diskriminácia, načo je 
nám verejný ochranca práv atď.

Ale zaujať môže aj tých, ktorí si myslia, že o razii 
v Moldave nad Bodvou vedia dosť (veď sa o nej popí-
salo už toľko článkov).

Snaha o objektivitu
Autori nevykresľujú stereotypný obraz rómskej menši-
ny na Slovensku. V prvej časti knihy nazvanej Korene 
ponúkajú exkurz do minulosti Rómov, o ktorom sa na 
Slovensku málo hovorí, približujú stav vylúčených 
komunít, ktoré sa dostali na úroveň afrických slumov, 
rastúcu nedôveru medzi rómskou menšinou a väčši-
nou. Hľadajú príčiny a opisujú dôsledky. 

Nepasujú sa za expertov, slovo dávajú aj predsta-
viteľom rómskej menšiny na jednej strane a starosto-
vi Moldavy nad Bodvou a obyvateľom mesta na strane 
druhej. „Cieľom knihy nebolo poskytnúť riešenie, ale 
túto situáciu na tomto konkrétnom prípade zdoku-
mentovať. Jednoducho: niečo sa stalo a stalo sa to 
z nejakého dôvodu. Niečo nasledovalo a aj to nasledo-
valo z nejakého dôvodu. A zatiaľ čo nespravodlivosť 
spáchaná na Rómoch sa nedá spochybniť, rozumiem 
aj mnohým pocitom, ktoré obyvatelia Moldavy nad 
Bodvou majú. S niektorými súhlasím viac, s niekto-
rými menej, ale rozumiem im, a práve preto som sa 

Samo Marec, Veronika 
Prušová: Roky bezprávia. 
Neuveriteľný príbeh 
razie v Moldave
Bratislava: N Press, 2021
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Neznámy 
Stanisław Lem
K storočnici svetového spisovateľa, 
vizionára, klasika sci-fi 

✒ Pavel Matejovič

Stanisław Lem:  
Dialógy (1957, 1984)
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Meno poľského spisovateľa 
Stanisława Lema nie je u nás 
neznáme. Poznajú ho najmä čitatelia 
žánru science-fiction, ktorý 
spoluutváral. No vnímanie Lema 
výhradne ako autora sci-fi  
je veľmi konvenčné. Na Slovensku 
tento filozof náhody, ktorého 
100. výročie narodenia sme si 
pripomenuli 12. septembra, ešte len 
musí byť objavený.

Stojíme na 
prahu éry 
informačnej 
technológie, 
ktorá nám 
okrem 
užitočných 
darov môže dať 
aj danajské. 
Symbióza ľudí 
so strojmi 
môže dospieť 
k zotretiu 
kompetenčnej 
hranice tak, 
že sa už nebude 
dať presne určiť, 
kto vlastne 
ovláda a kto 
je ovládaný, 
kto koho riadi.
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„kultu osobnosti“ Chruščovom sa viacerí spisovatelia, 
ktorí v prvej polovici 50. rokov nadšene vo svojich die-
lach ospevovali utopické šťastné zajtrajšky, stali kri-
tikmi stalinizmu (Dominik Tatarka, Vladimír Mináč). 
Lemova tvorba však v  tomto smere nebola „dobo-
vo príznaková“. Totiž jeho diela, ktoré boli napísané 
v duchu socialistického realizmu, nie sú ideologicky 
schematické ani neglorifikujú stalinizmus. Napríklad 
spomenutá sci-fi próza Denník z vesmíru bola podľa Le-
mových vyjadrení inšpirovaná Rilkeho poéziou, ktorú 
v čase písania románu čítal. Svedčí o tom aj poetický 
jazyk a množstvo obrazov, ktoré evokujú poetiku ne-
meckého básnika. 

Utópia sociálne spravodlivej spoločnosti, kde kaž-
dý jej člen môže realizovať svoj osobnostný potenciál, 
tvorí len akýsi konceptuálny rámec na rozvíjanie motí-
vov, ktoré sa objavujú aj v jeho neskoršej tvorbe. Z tohto 
uhla pohľadu je Lemov „socialistický realizmus“ veľmi 
špecifický a v podstate atypický. 

Autobiografické motívy
Ešte väčšmi to platí o menej známych Lemových rea-
listických prózach, týka sa to najmä rozsiahlej, vyše 
600-stranovej trilógie Nepremárnený čas. Vyšla v Poľ-
sku v roku 1956, pôvodne však mala vyjsť už v roku 1952, 
no vydavateľská cenzúra jej zverejnenie prekazila. Zo 
žánrového hľadiska ide o výchovný román, pričom jej 
prvý diel pod názvom Dom premien niektorí literárni 
teoretici prirovnávajú k Mannovmu Čarovnému vrchu. 

Príbeh sa odohráva v psychiatrickej liečebni po-
čas druhej svetovej vojny: po okupácii Poľska nacista-
mi pacientov liečebne nacisti vyvraždili. Druhý diel 
pod názvom Medzi mŕtvymi je príbehom geniálneho 
matematika, samouka Karla Vilka, ktorý sa pridáva 
k protifašistickému odboju, vstupuje do ilegálnej ko-
munistickej strany a na konci ho gestapo mučí a popra-
ví. Hlavný hrdina trilógie lekár Stefan je transportovaný 
do koncentračného tábora a prežije len súhrou náhod. 
Tretí diel sa odohráva v povojnovom Poľsku, ale ani ten 
nemá podobu typickej socialistickorealistickej prózy, 
Lem v ňom napríklad opisuje príbeh profesora Wiele-
nieckého, ktorého v období stalinizmu falošne obviní 
poľská tajná polícia. To bol aj dôvod, prečo bolo prvé 
vydanie trilógie zakázané.

Wojciech Orliński, autor nedávno vydanej Lemovej 
biografie pod názvom Źycie nie z tej ziemi (2017) vyslo-
vil hypotézu, že ak by Lemovi cenzúra vydanie tejto 
románovej trilógie neprekazila, s čím sa Lem ťažko 
vyrovnával, jeho tvorba by sa uberala iným smerom 
a stal by sa významným autorom poľskej spoločen-
sko-realistickej prózy. S veľkou pravdepodobnosťou 
by sa však jeho realistické prózy neprekladali tak, ako 
je to v prípade žánru sci-fi. V rámci poľskej literatúry 
by bol teda dnes významným klasikom, ale asi sotva 
svetoznámym autorom. 

Napriek tomu sa uvedenej trilógii v kontexte Le-
movej tvorby neprávom venuje len okrajová pozornosť, 
hoci svojím širokým tematickým záberom a špecific-
kou poetikou určite presahuje poľský literárny kontext. 
V próze okrem iného nájdeme množstvo autobiografic-
kých motívov, ktoré však Lem „zašifroval“ aj do svojich 

„sci-fi“ próz. Na túto charakteristickú črtu Lemovej 
tvorby upozorňuje práve Orliński, Lem je oveľa väčšmi 
autobiografický, ako sa doteraz predpokladalo.

Okrem Lemovej autobiografickej prózy Vysoký Zá-
mok Wojciech Orliński označil ako autobiograficky naj-
výraznejšiu prózu jeho román Pánov hlas. Lem v ňom 
opisuje autentický príbeh, ktorý zažil v roku 1942 vo 
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Lemov vplyv aj na žáner sci-fi je oveľa významnej-
ší, ako je všeobecne známe. Napríklad v mnohých 
filmových scenároch nájdeme viac či menej skry-

té alúzie na motívy jeho próz. Filmovou klasikou sa 
dnes už stal Tarkovského Solaris, časť z prózy Denník 
z vesmíru (Oblok Magellana) použili aj tvorcovia Pavel 
Juráček a  Jindřich Polák v  kultovom českom sci-fi 
filme z roku 1963 pod názvom Ikarie XB1. Jej skráte-
ná a upravená verzia pod názvom Voyage to the End of 
the Universe sa premietala aj v USA, Ikarie XB1 sa stala 
inšpiráciou aj pre Kubrickovu Vesmírnu odyseu 2001. 

Menej známy je animovaný film izraelského reži-
séra Ariho Folmana pod názvom Futurologický kongres 
(2013), ktorý ako predlohu použil rovnomennú Lemo-
vu prózu. Podľa slovinského filozofa Slavoja Žižeka 
viacerí autori a režiséri kultových sci-fi filmov Lema 
údajne vykrádajú. Či už je to tak, či onak, je viac-me-
nej isté, že viaceré motívy Lemových próz dnes neja-
kým spôsobom cirkulujú v žánri (nie je samozrejme 
možné vždy konkrétne identifikovať, či ide o pôvod-
ný Lemov motív), ktorý medzitým nadobudol dysto-
pickú podobu. 

Lemovo meno sa teda viac než so žánrom sci-fi dnes 
spája s dystopiou. Spolu s H. G. Wellsom, G. Orwellom 
a K. Čapkom ako jeden z prvých začal upozorňovať na 
riziká spojené so zneužívaním moderných technológií, 
ktoré môžu slúžiť ako prostriedky mocenskej kontro-
ly a totálneho ovládnutia spoločnosti. Rovnako sa to 
týka aj civilizačných hrozieb, či už ide o riziko zneužitia 
jadrových zbraní, alebo o rôzne ekologické katastrofy.

Od utópie k dystopii
V 60. rokoch u nás na Lemovu tvorbu upozornil filo-
zof Milan Šimečka, ktorý v diele Kríza utopizmu na 
margo antiutópií napísal: „Utópia na začiatku nášho 
storočia zmenila svoj tón. Dalo by sa povedať, že uro-
bila obrat o stoosemdesiat stupňov. Pozitívne ideály, 
detailné opisovanie všetkých predností rozumných 
spoločenských systémov, opisovanie slastí a rajskej 
idyly, ktorá očakáva ľudí v krátkej budúcnosti, to všet-
ko akoby z utopickej literatúry naraz zmizlo. Svetom 
utópií cválajú odteraz štyria jazdci Apokalypsy.“

Táto Šimečkova charakteristika dystopie vystihuje 
práve Lemovu tvorbu. Jeden z jeho prvých románov 
Denník z vesmíru bol svojho času akousi verziou utópie 
napísanej v duchu poetiky socialistického realizmu: 
po naplnení ideálov komunistickej vízie sa ľudstvo 
podujme objavovať neznáme civilizácie a vyberie sa 
na vesmírnu odyseu. 

V Poľsku a iných krajinách východnej Európy, kto-
ré sa po vojne dostali do sféry sovietskeho vplyvu, sa 
socialistický realizmus stal v prvej polovici 50. rokov 
záväznou estetickou doktrínou. Zvláštnou transfor-
máciou prešla táto utópia aj na Západe, ako príklad 
môžeme uviesť americký televízny seriál Startrek, kde 
boli použité niektoré žánrové konvencie typické práve 
pre poetiku socialistického realizmu, na čo upozornili 
niektorí teoretici žánru sci-fi. Lem sa však neskôr od 
svojich utopických próz prvej polovice 50. rokov diš-
tancoval a vyjadroval sa o nich s dešpektom, podobne 
kriticky však odmietol aj ich západnú verziu.

Po smrti Stalina a politickom uvoľnení v druhej po-
lovici 50. rokov začína v jeho tvorbe dominovať dysto-
pický modus. Ten sa najvýraznejšie prejavil v dielach 
Futorologický kongres, Dokonalá prázdnota, Golem XIV, 
Denník nájdený vo vani a Apokryfy.

Určitú analógiu v tomto smere by sme mohli nájsť 
aj u nás. Rovnako po Stalinovej smrti a odhalení jeho 

Stanisław Lem: Eden
Bratislava: Mladé letá, 
1975

Stanisław Lem: Pánův 
hlas
Praha: Svoboda, 1981

Stanisław Lem: 
Dokonalá prázdnota
Golem XIV
Praha: Svoboda, 1983

Stanisław Lem: Solaris
Bratislava: Ikar, 2021
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Ľvove počas okupácie nacistami. Lem sa totiž nerád 
hlásil k svojim židovským koreňom (jeho predkovia si 
písali meno Lehmovci) a nechcel sa vracať ani k spo-
mienkam na vojnové udalosti. Vo Ľvove žilo pred ne-
meckou okupáciu asi 60-tisíc Židov, z ktorých väčšiu 
časť transportovali do koncentračných táborov alebo 
popravili. Na genocíde sa okrem nemeckých nacistov 
podieľali aj ukrajinské nacionalistické komandá, ktoré 
príležitostne Židov chytali na uliciach, aby ich potom 
masovo vraždili. 

Aj Lem osobne zažil situáciu, keď sa ocitol pri takej-
to pouličnej razii a len náhodou unikol poprave. Svoj 
zážitok „zakódoval“ do spomienok jednej z postáv pró-
zy Pánov hlas. Tou fiktívnou postavou je Rapport, dok-
tor filozofie, ktorý rozpráva príbeh, ako čakal na smrť 
v jeho rodnom meste počas určitej masovej exekúcie. 
Akcia ukrajinského komanda mala ceremoniálny cha-
rakter, bezprostredne po tom, ako ukrajinskí nacio-
nalisti začali internovaných Židov v nejakom dvore 
vraždiť, otvorila sa brána a do vnútra vošla skupina 
nemeckých filmárov. Krátko nato zazneli nemecké 
povely a výstrely utíchli.

Podľa slov Rapporta mali Nemci v úmysle nafilmo-
vať hromadu mŕtvol, aby nakrútené zábery propagan-
disticky využili vo filmovom týždenníku. Okrem iného 
mali dokumentovať počínanie nepriateľa a popravení 
Židia mali poslúžiť ako boľševické obete. Rapportovi sa 
nakoniec po ďalších opisovaných peripetiách podarilo 
tento pogrom prežiť. 

Vesmírny holokaust
Téma holokaustu sa objavuje aj v iných Lemových die-
lach, okrem Domu premien je to napríklad pastiš pod 
názvom Das kreative Vernichtungsprinzip. The World 
as Holocaust. Lem v texte rozvíja teóriu o holokauste, 
ktorý má vesmírne dimenzie. Aby sa na Zemi objavil 
človek, muselo v jej histórii vyhynúť obrovské množ-
stvo biologických druhov (veľké vymierania v geologic-
kej histórii), muselo sa odohrať množstvo gigantických 
vesmírnych a prírodných katastrof. 

Evolučný princíp nepozná morálne zákony, je to 
neosobný mechanizmus, ktorý ako márnotratný gi-
gantický investor koná mimo dobra a zla. Evolučný 
proces, kde dominuje deštrukcia nad tvorivosťou, má 
podobu vesmírneho holokaustu: „Kozmos je márno-
tratným gigantickým investorom, ktorý premárňuje 
výsledný kapitál v  ruletách Galaxií, a  tvorca, ktorý 
vnáša pravidlá do tejto hry, je náhodný zákon veľkého 
počtu. Človek, sformovaný prostredníctvom vlastností 
hmoty, ktorý vznikol spoločne so svetom, sa ukazuje 
ako zriedkavá výnimka z pravidla deštrukcie, ako to, 
čo sa zachránilo pred drvením a upaľovaním. Tvorba 
a deštrukcia sú striedavo nastávajúce alebo cez seba sa 
prekrývajúce, vzájomne sa podmieňujúce stavy vecí, 
pred ktorými nieto úniku.“ 

Téma holokaustu sa objavuje aj vo fiktívnej recen-
zii na neexistujúce dielo pod názvom Provokácia. Aj 
v tomto texte Lem načrtáva „provokatívne“ teórie – ho-
lokaust je dôsledkom odsúvania témy smrti tradičnou 
európskou kultúrou už od stredoveku a má mytolo-
gický a  náboženský podtext. Rovnako aj tu sa vra-
cia k evolúcii, Hitler si osvojil sociálny darwinizmus, 
podľa ktorého, podobne ako v prírode, silnejší víťazí 
nad slabším. 

Sociálny darwinizmus je podľa Lema integrálnou 
súčasťou modernej civilizácie, preto je len otázkou 
času, kedy sa v nejakej forme hromadná civilizačná sa-
movražda opäť objaví na scéne dejín. Svoje filozoficky 

špekulatívne uvažovanie ukončuje slovami: „Čo teda 
z tých ponurých činností zostane ľudstvu? Aké si ešte 
vymyslí hry so smrťou, raz zahalené a raz vzrušujú-
ce krvavým strip-teasom? Táto otázka bez odpovede 
ukrýva Históriu genocídy.“ 

Šialená lokomotíva
V Lemovej tvorbe sú zase pre zmenu ukryté autobio-
graficko-existenciálne ladené motívy, ktoré tam autor 

„zašifroval“. Sú svedectvom jeho individuálnych trau-
matických zážitkov, s ktorými bol počas vojny konfron-
tovaný a celý život sa s nimi vyrovnával. Aj preto je vo 
viacerých jeho textoch prítomná skepsa, nihilizmus 
a dezilúzia a s tým spojená nedôvera k modernej civi-
lizácii – z klasika žánru sci-fi sa stal klasikom dystopie. 

Jedným zo spôsobov ako uchopiť a vysvetliť iracio-
nalitu, ktorá vyústila v dvadsiatom storočí ku genocíde 
a vojnovému vraždeniu, je pre Lema okrem fatalizmu 
aj náhoda. Možno povedať, že Lem je filozofom náho-
dy; jedno z jeho kľúčových teoretických diel venoval 
práve tejto téme (Filozofia przypadku). On sám vďaka 
nej nakoniec dokázal vojnu prežiť a vďaka nej vlastne 
ako civilizácia existujeme. 

Náhoda sa však pre ľudstvo môže stať aj osudnou. 
Čím sme totiž závislejší od moderných technológií, čím 
väčšmi zdokonaľujeme rôzne zabezpečovacie zaria-
denia a prispôsobujeme celú infraštruktúru, aby sme 
za každých okolností prežili a zvládli všetky krízové 
situácie, tým sa stávame zraniteľnejšími a tým sa aj 
zvyšuje pravdepodobnosť náhodnej poruchy, naprí-
klad náhodného odpálenia jadrovej hlavice či nejakej 
inej fatálnej udalosti, ktorá môže spustiť reťazovitú 
reakciu ústiacu do deštrukcie a civilizačnej katastrofy. 

Preto si Lem všíma hlavne odvrátenú stranu pok-
roku. V jednej zo svojich úvah súčasnú civilizáciu pri-
rovnáva k šialenej lokomotíve, ktorá ničím nehatená 
uháňa obrovskou rýchlosťou po koľajniciach a nedo-
káže ju už nik zastaviť: „Spomínam si na film, ktorý 
na mňa v ranej mladosti urobil veľký dojem. Na stani-
ci stojí obrovská parná lokomotíva. Strojvodca kdesi 
odišiel a pätica darebákov vtrhne do vnútra, postlá-
čajú akési páky a  lokomotíva sa začína rozbiehať. 
Našťastie, existujú ešte rôzne železničné stavidlá, pre-
kážky a rozvážni železničiari, ktorí včas prehodia vý-
hybky a zabránia tak katastrofe. My rovnako sedíme 
v takej lokomotíve, len už nik nebdie nad výhybkami 
a namiesto toho ustavične prikladáme uhlie do kotla.“ 

Ak by sme mali Lema prirovnať k niektorému spi-
sovateľovi 20. storočia, ktorého spôsob uvažovania bol 
podobný a ktorý sa rovnako etabloval vo viacerých 
žánroch, mohol by to byť český spisovateľ Karel Čapek. 
Aj pre neho bola náhoda jedným z ústredných motívov 
jeho tvorby (Boží muka, Noetická trilógia). Rovnako aj 
línia sci-fi je len jednou z mnohých žánrových polôh 
Lemovej tvorby, väčšia časť zostáva pre slovenského 
čitateľa stále neznáma (Lem je okrem iného autorom 
mnohých literárnoteoretických a filozofických prác). 
Vnímanie Lema výhradne ako autora sci-fi je preto 
veľmi konvenčné. Lem ešte len musí byť objavený. 

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 profesijne 
venuje aj meteorológii 
a klimatológii.
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Stanisław Lem: 
Futurologický kongres
Praha: Svoboda, 1977

Stanisław Lem: 
Astronauti
Praha: SNDK, 1966
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Je čas 
 na ich 
nové 
čítanie
Nepýtajme sa, prečo opäť 
Osamelí bežci, keď už vyšli 
ako skupina v mnohých 
vydaniach a v rôznych 
vydavateľstvách, lebo je stále 
čo hľadať a nájsť v ich tvorbe. 
Potvrdzuje sa, že všetko 
z ich biografie, postojov, 
rôznorodej tvorby (nielen 
tej básnickej) je tu stále 
ešte nie úplne obnažené 
a spracované (teoreticky 
i čitateľsky).
✒ Gabriela Rakúsová

„…mohli by sme povedať, že proces klasicizácie tejto 
básnickej trojice sa úspešne začal. A jedným dychom 
dodať, že zaslúžene.“ (s. 305) Ján Štrasser v doslove 
k tejto knihe svojským, originálnym spôsobom, stručne 
ale výstižne charakterizuje dobu (60. roky 20. storočia), 
keď skupina vstupovala do literatúry. „Osamelí bežci 
nikdy neboli začínajúci básnici. V januári 1964 sa na 
stránkach Mladej tvorby prezentovali ako originálni, 
vyhranení a zrelí tvorcovia svojimi básňami.“ (s. 305)

A v polovici 60. rokov ako dvadsaťroční (všetci traja 
narodení v roku 1944) už boli etablovaní, keďže pri-
šli do poézie s niečím novým. Istým spôsobom o tom 

„hovoria“ ilustrácie (Jakub Milčák) v tejto knihe. Nie sú 
iba náznakom toho, čo sa „deje“ v tvorbe „osamelých“, 
ale predstavujú aj húštiny, v ktorých sa stále dá nájsť 
veľa prekvapivého. V tých napohľad jednoduchých 
kresbách je obsiahnutá sémantika a podstata poézie 
Osamelých bežcov práve preto, že ilustrácie sú nejed-
noznačné, môžeme v nich hľadať a nachádzať zmysel 
tak, ako v poézii všetkých troch básnikov. A vo foto-
grafiách (Juraj Bartoš, archív Osamelých bežcov) sú 
zasa stopy ich vývinu rokmi a dozrievaním. Škoda, že 
pri fotodokumentoch nie sú aj dátumy.

Jasnozrivosť názvu
Ako motto ku knihe vybral Ján Štrasser slová Ivana 
Laučíka: „Obdivujem jasnozrivosť názvu Osame-
lí bežci: vyjadruje súčasný stav jasne a provokujúco 

– zároveň je absolútny. To nám neodpustia optimis-
ti ani pesimisti.“

Kniha (311 strán) sa člení na tri kompozičné časti, 
každá z nich obsahuje verše jedného, druhého alebo 
tretieho „bežca“ a okrem toho veľa listov (korešpon-
denciu medzi „bežcami“), výpovede všetkých troch 
v podobe rôznych žánrov, zväčša esejistických, priro-
dzene, najviac ich poézie, ktorú Štrasser vybral podľa 
vlastného vkusu a podľa etablovanej hodnoty; a pome-
dzi to niekoľko fotografií a ilustrácií. Je dobré, že je 
toľko hodnotného materiálu – rôznych textov, ktoré 
v priebehu doterajšej tvorby skupiny vznikli, a za tie 
desiatky rokov sa možno nič z nich nestratilo. Vyda-
vatelia nás totiž zatiaľ vždy prekvapia niečím novým. 
Táto kniha je jedna z takých, kde nie je zachovaná ne-
jaká striktná kompozícia. Je kolážovitá a o to väčšmi 
čitateľa priťahuje. Kdekoľvek knihu otvorí, môže čítať 
bez toho, aby mu unikol kontext. 

Po troch úvodných básňach (Laučík, Repka, Štrp-
ka) nasleduje neoddeliteľný text od troch Osamelých 
z novembra 1963 – Angažujeme sa za návrat anjelov. 

„Za návrat ľudí k ľudskosti, za ľudský odkaz civilizácií. 
Za humanizmus.“ (s. 19)

Tri básne môžeme vnímať ako juvenílie i ako po-
zoruhodné pre zostavovateľa tejto knihy. Bolo by teda 
dobre, ak by texty básní mali bibliografický údaj času. 
Treba však uviesť, že boli vybrané pravdepodobne cie-
lene. Už v nich môžeme postrehnúť, čo pre každého 
z troch básnikov bude v tvorbe najtypickejšie, aký cha-
rakter, obraz skutočnosti budú ako precízni vnímate-
lia sveta v poézii stvárňovať a ako budú svet poeticky 
vnímať. 

Každý z troch sa vyjadril k Manifestu veľmi dôraz-
ne, podstatne a už v týchto výpovediach cítiť budúci 
charakter ich poézie i typický postoj k tej časti skutoč-
nosti, ktorá ich neskôr v tvorbe predovšetkým zauja-
la. „Pozoruhodné je, že hoci tvorili (tvoria) básnickú 
skupinu, po skupinovej básnickej doktríne nebolo ani 
slychu. Každý z nich bol iný – svojský, zaujímavý, su-
gestívny.“ (s. 307) 

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

Ivan Laučík, Peter Repka, 
Ivan Štrpka: Sme (stále) 
príbuzní na začiatku 
(Osamelí bežci vo 
výbere Jána Štrassera)
Levoča: Modrý Peter, 
2021
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V ich veršoch (i tých prvých v chronológii času) 
možno nájsť motívy, výrazy, lexiku, ktorá bude a teda 
je typická pre jednotlivých „bežcov“ v celej tvorbe. Ide 
o isté symboly, ktoré skrývajú priam identický názor, 
postoj ku skutočnosti. V tom práve možno vidieť a cítiť 

„angažovanie sa za návrat anjelov“. A je tu aj nepriamo 
vyslovovaný motív ciest – rôznych, ďalekých i blízkych 

– a to je u nich spoločné tiež. „Všetko sa zbieha do jed-
ného bodu./ Koľajnice.“ „Dvakrát žijeme/ v polovici 
zomierame.“ (Repka, s. 44, 49) „Naše dlhé či krátke 
stretnutia na cestách, doma alebo na celkom neča-
kaných miestach boli pre nás vždy dôležité, životne.“ 
(Štrpka, s. 302)

Zlovestný príznak…
V jednotlivých častiach knihy sa striedajú rôzne texty 
s básňami a listami troch „príbuzných“, v abecednom 
poradí podľa mien. Korešpondencia, pri ktorej nechý-
bajú dátumy, je plná symbolov, náznakov, reálneho 
i fantazijného, často ide o texty, ktorých zmysel môže 
pochopiť iba zainteresovaný. Inak sa môžu vnímať ako 
básnické texty, majú poetický nádych a týkajú sa zväčša 
toho, čo im bolo na ich cestách, stretnutiach, spoloč-
ných či individuálnych, najbližšie. 

„Verím, tak ako som ja akceptoval, zosúhlasil a prijal 
do seba Tvoje listy, básne, pozdravy, prijmeš Ty moje 
mlčanie, ten nemilosrdne priezračný priestor, ako 
presný obraz mojej samoty. Si v nej prítomný.“ (Štrp-
ka Laučíkovi, s. 62) Na začiatku i v prvej polovici 60. 
rokov cítiť v listoch „bežcov“ radosť – z mladosti, istej 
slobody i vážne zamýšľanie sa nad umením (poéziou) 
a jeho funkciou. „Poézia ako proces. Nemyslím, že by 

existovala absolútna Poézia,…“ (Laučík Štrpkovi, s. 77) 
„Nezháňam sa za básňami – prídu a potom ich mám. 
Absolútna úprimnosť – a Ty vieš, koľko je v úprimnosti 
zúfalstva.“ (Laučík Repkovi, s. 79) „Doteraz sa nám, na-
šťastie, komu za to ďakovať, podarilo stretnúť básničky, 
ktoré na nás čakali.“ (Repka Laučíkovi, s. 107)

K poézii sa všetci traja vyjadrujú aj v niektorých re-
flexívnych žánroch, ktoré zostavovateľ nazval Krátke 
texty. Ivan Laučík poeticky píše: „Poézia je tieň, ktorý 
vrhá náš vnútorný život. Neprítomnosť tieňa ľudia 
vždy považovali za zlovestný príznak. Z človeka bez 
tieňa išla vždy hrôza…“ (s. 166) Peter Repka nazýva 
svoju poéziu „poéziou ulice“ a Ivan Štrpka poéziu vo 
všeobecnosti definuje.

V doterajších výberoch, kde je aj korešpondencia 
Osamelých bežcov, je najmenej listov Štrpkových. 
A tak je to aj tu. Sčasti je to vysvetlené v liste Laučí-
ka Repkovi z roku 1986: „Dvanásť hodín som lúštil 
hádanku Ivanovho mlčania.“ (s. 285) „Musím mu tro-
chu písať, aj keď hádam ani neodpovie.“ (s. 157) Listy 
troch „osamelých“, ktoré spájali Liptovský Mikuláš, 
Frankfurt, Offenbach a Bratislavu, neboli príliš časté, 
skôr sporadické. „Milí naši, aj čakanie na listy patrí do 
korešpondencie, veď nemlčíme z rozmaru.“ (Laučík 
Repkovi, s. 294)

Pôsobivý výber
Do tretej časti (veľmi symetrickej) zaradil zostavovateľ 
najprv vždy list a za ním desiatku básní v poradí Lau-
čík, Repka, Štrpka, kapitolu zavŕšil časťou Trocha viac 
listov a záverečným Mottom Ivana Štrpku. Štrasserov 
výber básní je zaujímavý, pretože sa vrátil aj k takým 
veršom troch „osamelých“, ktoré nie sú vo viacerých 
iných výberoch. Akoby sa na ne bolo zabudlo a pritom 
predstavujú iný rozmer Laučíkovej, Repkovej a Štrpko-
vej poézie. Pozoruhodný je Repkov 12-dielny cyklus 
básní Luminál, pre Štrpku menej typická báseň Z no-
vého sveta (Spomienky) a jedna z najpôsobivejších básní 
Laučíka Ad revidendum. 

S Ivanom Laučíkom sa ocitneme v „jeho“ jasky-
niach, horách, na lúkach, s Petrom Repkom si uvedo-
míme, čo je v živote dôležité a čo dôležitejšie, na čo 
nemáme zabúdať, či byť alebo mať je to základné a prej-
deme s ním celé dejiny. Ivan Štrpka zasa orientuje svoje 
pocity a úvahy väčšmi do vnútra lyrického subjektu, 
využíva množstvo alegorického vyjadrovania a jemne 
aj ľúbostnú lyriku. Pravda, nájdeme to vo výbere Jána 
Štrassera. V celej neobyčajne bohatej tvorbe Osame-
lých bežcov nájdeme i množstvo iných motívov a tém.

V závere tejto veľmi dobrej knihy sú bibliografic-
ké heslá Ivana Laučíka, Petra Repku a Ivana Štrpku 
i autora publikácie Jána Štrassera. A ešte predtým jeho 
text, ktorý „vznikol a bol uverejnený v denníku SME 
v októbri 2008 a mám pocit, že po dvanástich rokoch 
k nemu niet veľa čo dodať.“ (s. 309)

Osamelí bežci dodnes nikdy nestratili čitateľov 
a „stali sa v slovenskej literatúre istým fenoménom“ 
(s. 308). Svedčia o tom i mnohé výbery z ich poézie, 
monografie, ďalšie a ďalšie vydania jednotlivých zbie-
rok i súhrnných diel a, pravdaže, množstvo autorských 
čítaní a besied. Predmetná kniha bola prezentovaná 
v júli 2021 na levočskom Festivale poézie vydavateľstva 
Modrý Peter. Zúčastnili sa ho všetci traja, resp. dvaja – 
Peter Repka, Ivan Štrpka a Mária Laučíková, manželka 
už zosnulého Ivana Laučíka. Stále teda prebieha čas na 
nové čítanie tvorby Osamelých bežcov. 

P
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Ivan Štrpka, Dušan 
Mitana, Ján Štrasser, 
Peter Repka a Dušan 
Dušek na dvore redakcie 
Mladej tvorby (1970).

Fo
to

: J
ur

aj
 B

ar
to

š 
/ 

M
od

rý
 P

et
er

23September  2021



E
se

jis
ti

ka

Všetko môže 
byť aj inak
Kniha výtvarníka, performera, 
esejistu Roba Švarca Non Exit 
mnohorako podnecuje k reakcii. 

„Neexistuje žiaden nesociálny 
obraz, nesociálny nákup rožkov, 
nesociálny hejt na internete, 
nesociálna prednáška 
o fenomenológii ani nesociálne 
čúranie na toaletách“ a preto 
nie je politický postoj k týmto 
fenoménom o nič menej 
legitímny než estetický, tvrdí 
autor. 

✒ Martin Makara

Martin Makara (1997) 
Pochádza zo Spišskej 
Novej Vsi a je 
doktorandom v odbore 
teória a dejiny slovenskej 
literatúry na FF PU 
v Prešove. Zaoberá sa 
teóriou literárnej kritiky, 
dejinami marxistickej 
literárnej vedy 
a sociológiou literatúry.
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Spojenie „filozofická estetika“ je z  perspektívy 
dejín filozofie čosi ako „fyzikálna mechanika“: 
prídavné meno v  oboch prípadoch vypovedá 

o podstatnom mene samozrejmosť. Mechanika iná 
než fyzikálna nemôže byť a každý pokus oslobodiť es-
tetiku od filozofie sa končí v prvom rade „oslobode-
ním“ estetiky od seba samej. 

„Na teoretickej úrovni [totižto] estetika nie je teó-
riou zmyslového vnímania, ale teóriou posudzovania 
zmyslového vnímania a jeho vzťahu k vnímanému,“ 
(s. 16) píše Robo Švarc v úvode k svojej knihe Non Exit. 
Ako naznačuje jej podnázov – Sociálna plastika Jose-
pha Beuysa a nesubstančná ontológia Egona Bondyho –, 
estetika sa tu nesamozrejme vracia k svojim samozrej-
mým základom. „Zdá sa, že práve paradox je tým, čo 
umeniu obzvlášť vonia,“ (s. 48) – a písaniu o ňom tiež. 

Ťažko rozsúdiť, ktorá pôda je pri umeleckej refle-
xii vratkejšia: či tá domáca a dobre známa, alebo cu-
dzia a neznáma – napokon, často sa prestupujú. Švarc 
svoju knihu postavil na dôkladnej znalosti nemecko-
jazyčného kultúrneho prostredia a na nej buduje, resp. 
rekonštruuje mosty k (znovu)objavným podnetom na-
miesto prevárania destilovanej vody. 

Enfant terrible 
Úvodný titul sľubne vyzerajúcej edície Pleroma na prvý 
pohľad pôsobí až exkluzívne špecificky, čo kniha, ktorá 

„približuje dve zásadné figúry moderných dejín umenia 
a filozofie – enfant terrible Josepha Beuysa, ktorého 
dielo je v našom kultúrnom kontexte takmer neznáme, 
a Egona Bondyho, ktorého filozofia ostáva do značnej 
miery zabudnutá,“ na prebale sama priznáva. 

Je potrebné poznať práce týchto autorov predtým, 
než sa človek pustí do čítania knihy? Nie je. Je však 
podmienkou jej dočítania. Iste, na koniec sa možno do-
pracovať bez prečítania jedinej Bondyho stránky a vy-
hľadania si Beuysových diel. Ide tu však o iné: zmysel 
vlastného textu Švarc úzko prepája so zmyslom práce 
tých, o ktorých píše. Ním však nevyčerpáva. 

Už detailné interpretácie Beuysových performan-
cií, výtvarných diel a zásahov do verejného priestoru 
svedčia o tom, že autor k svojej téme pristupuje nie-
len poučene, ale aj zaujato. Je evidentné, že podob-
né očakávanie má aj od čitateľov a čitateliek: témou 
ich sprevádza, no nevodí za ruku, a  namiesto bul-
várnych epizód zo života oboch protagonistov svojej 
knihy – Beuysa aj Bondyho – (o ktoré by núdza nebo-
la) sa venuje tým častiam ich diela, ktoré majú poten-
ciál vzájomne sa osvetľovať.

Švarcove kapitoly sú terminologicky náročné, nie 
však nepriepustné, a popri bohatom poznámkovom 
aparáte prekvapujú príležitostne expresívnym jazy-
kom, ak autor potrebuje priliehavo okomentovať „bl-
bosť na kvadrát“ (s. 244). Mrzutosťou je, že výklad 
pojmu je zavše logický v rámci kapitoly, v celku knihy 
však už kompozične nefunguje. 

O tom, čo je napr. documenta, sa tak človek do-
zvie až v predposlednom oddiele knihy (pravdaže, ak 
si nepomôže inými zdrojmi), hoci názov tejto výstavy 
padne viackrát už skôr, a výklad princípov Bondyho 
ontologického modelu by azda tiež zniesol včasnejšie 
zaradenie, eventuálne „zaliatie“ do základov knihy 
v jej úvode. 

Neidentický pohľad na vec 
Interpretácia názvu knihy, ktorá by postupovala po 
línii „bezvýchodiskovosti“, by iste bola legitímna aj za-
ujímavá, nazdávam sa však, že by minula jej podstatu. 

Joseph Beuys (sprava) 
s Andy Warholom 
v Neapole (1980). 
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Uzavretosti sa prieči samotný predmet knihy, ak ho 
abstrahujeme na nič menšie než umenie: „To, čo ume-
nie spája s komunikáciou, je potreba účasti druhého. 
Táto účasť prináša do hry ,iné vnímanie’, teda neiden-
tický pohľad na vec, ktorý napriek tomu, že je za istých 
okolností nesúhlasný, neprestáva byť rovnocenný.“ (s. 
56 – 57).

Umenie disponuje demokratickým potenciálom, 
pretože „svojou liberalizáciou súdnosti kradne [kon-
senzu hodnôt alebo konsenzu súdnosti] samý základ 
ich substančnosti opierajúci sa o názorový konsenzus, 
pretože tvrdohlavo odmieta unifikáciu súdnosti“ (s. 84). 

Povedané jednoduchšie: tam, kde (aktívny, uvedo-
melý) politický subjekt vyhľadáva zhodu vo vnímaní, 
interpretácii a hodnotení sveta, umenie podporuje 
opak, „je tu doslova na to, aby zabránilo exklúzii di-
sentujúceho prvku zo spoločenskej komunikácie“ (s. 
61). To však platí na rovine ideálu, kde nie je potreb-
né zohľadňovať problémy typu pluralizácie, a  teda 
skutočne liberalizácie súdnosti (umenie a kritika ne-
zhodu vítajú), no už nie jej dôslednej demokratizácie 
(kto umenie a kritiku môže tvoriť a aké sú rámce tejto 
nezhody). 

Avšak pozor, vydeľovať akúsi rovinu ideálu a ro-
vinu skutočnosti znamená blížiť sa k elementárnemu 
filozofickému sporu idealizmu a materializmu, ktorý 
sa Bondy – a z neho vychádzajúc Švarc – ambiciózne 
pokúša prekonať modelom nesubstančnej ontológie. 

Cieľom tejto recenzie však nie je ani ho vysvetľo-
vať, ani s ním polemizovať; postačí konštatovať, že ak 
bolo zámerom publikácie „prispieť do diskusie úva-
hami o tom, čo by mohla znamenať neznegovateľná 
sociálnosť umenia a filozofie pre pohyby v étose,“ (s. 
15) potom je tento – akokoľvek skromne formulova-
ný – cieľ naplnený už len tým, že Non Exit mnohokrát 
a mnohorako podnecuje k reakcii, nech by už bola po-
známkou ceruzou na okraji alebo poskočeným záuj-
mom o dnes už výhradne antikvárnu Bondyho Útechu 
z ontológie, ktorú Milan Machovec jej originalitou pri-
rovnal k Aristotelovej Metafyzike či Heglovým a Kan-
tovým spisom. 

Každé umenie je spoločenské 
A čím je tá „neznegovateľná sociálnosť umenia a filozofie“, 
ktorá má spájať myšlienkový program Beuysa a Bondy-
ho? Otázkou, na ktorú sa nepriamo odpovedá názvom 
knihy: Non Exit. Každé umenie je spoločenské, pretože 
v nijakej fáze svojej existencie nemôže spoločenskému 
kontextu uniknúť. „Neexistuje žiaden nesociálny obraz, 
nesociálny nákup rožkov, nesociálny hejt na internete, 
nesociálna prednáška o fenomenológii ani nesociálne 
čúranie na toaletách,“ (s. 11), a preto nie je politický po-
stoj k týmto fenoménom o nič menej legitímny než este-
tický, a to dokonca ani v rámci umenovedných disciplín. 

Je preto len prirodzené, že bez toho, aby sa musel 
uchýliť ku kompromisu medzi tzv. dielocentrickým 
a kontextualizačným prístupom, Švarc prechádza od 
hermeneutiky motívu kríža v  Beuysových prácach 
k (de)nacifikácii Nemecka a Rakúska a späť k ich ko-
relácii v umení. 

Vzhľadom na naznačenú komplexnosť Non Exit 
od svojich čitateľov a čitateliek vyžaduje dvojnásob-
né, ak nie viacnásobné čítanie: prvý raz informatívne, 
druhý (a ďalší) raz študijné. V období, keď je kontem-
platívne, pomalé a opakované čítanie aj pre ľudí, ktorí 
sa humanitnými vedami profesionálne zaoberajú, ne-
dostupným luxusom, sa môže stať, že knihe sa hneď 
nedostane náležitej pozornosti a výťažnosti. Nemusí 
to byť na škodu, keďže problémy, ktorým sa venuje, sú 
súčasne historické aj nadčasové.

Istú výnimku predstavuje posledná kapitola zame-
raná na zhodnocovanie Beuysovho diela v súčasnos-
ti, no najmä na kritiku súdobej umeleckej prevádzky 
a diskurzu kreativity, ktorý zoširoka presahuje kultúr-
ny priemysel a karikuje Beuysovu tézu o tom, že každý 
človek je umelec, na imperatív, že každý človek musí 
byť umelec. 

Alternatíva existuje 
V podkapitole o exkluzívnosti umenia Švarc cituje ame-
rického filozofa a estetika Arthura C. Danta: „Umenie 
sa vyvinulo tak, že filozofická otázka o jeho statuse sa 
stáva takmer samou podstatou umenia.“ (s. 71). Tejto 
otázke sa teda tobôž nemôže vyhnúť ani nijaký serióz-
ny, systematický pokus o teóriu umenia či jeho kritiku. 

Publikácia Non Exit si takéto ciele síce nevytýči-
la, ale jednako k nim smeruje: kde je na jednej strane 
potrebné polemizovať s nepresnosťami či nedorozu-
meniami, ako je trebárs tvrdenie, že „neomarxisti ab-
solutizujú hospodársky a ekonomický systém, pod 
ktorý subsumujú napríklad umenie ako subsystém ire-
levantný“ (s. 256), pričom presný opak je pravdou, tam 
sa na druhej strane patrí vyzdvihnúť vedomie súvislos-
tí a falošných istôt, ktoré nás pod kamuflážou (hoci aj 
odborného) sedliackeho rozumu vedú do epistemolo-
gických pascí. Analytické kapitoly, z ktorých vystupuje 
syntetická tendencia celej práce, sa svojimi marginá-
liami a menšími či väčšmi exkurzmi vystavujú riziku 
ostreľovania z úzko špecializovaných pozícií, zároveň 
však robia prietrž zákopovému vyčkávaniu na smelší, 
všeobecnejší umenovedný pokus.

Ak pozorovanie umeleckého diela „vytvára svet 
možností, ktorý pri výstupe zo svojej ,latentnosti’ 
naznačuje, že všetko môže byť aj inak“ (s. 82), potom 
nezáleží na tom, že umelecké dielo nemá moc zhodiť 
poslednú, najväčšiu domino kocku hrubej sily a surovej 
moci: demonštráciou toho, že alternatíva existuje, tak 
(nielen Beuysovej) maľbe, performancii či intervencii 
do verejného priestoru na úvod zmeny stačí naťuknúť 
prvú kocku vedomia človeka.  

Robo Švarc: Non Exit. 
Sociálna plastika 
Josepha Beuysa 
a nesubstančná 
ontológia Egona 
Bondyho  
Bratislava: Asociácia 
Corpus, 2021

E
sejistika

Básnik, prozaik a filozof 
Egon Bondy, vlastným 
menom Zbyněk Fišer. 
(20. 1. 1930, Praha – 
9. 4. 2007, Bratislava)
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O covide a ďalších 
chorobách v Číne
Denník z Wuhanu alebo 
z Wuchanu? Kniha čínskej 
spisovateľky Fang Fang 
s názvom Denník z Wuhanu 

– Správy z mesta v karanténe 
vyšla na Slovensku začiatkom 
roka a otázka smeruje 
k prepisu názvu čínskeho 
mesta, v ktorom sa začala 
celosvetová pandémia 
známa ako Covid-19. 
Jej zodpovedaním možno 
pokračovať aj v úvahách 
o knihe samej, o autorke a jej 
posolstvách, pretože tomu, 
ako písať názov čínskeho 
mesta, sa jednoducho nedá 
vyhnúť.

✒ Ida Bibelová

P rekladateľ Pavel Dvořák zvolil pri transkripcii 
z čínštiny medzinárodný prepis pinyin, a to nie-
len pri názve mesta, ale aj pri iných názvoch 

a menách čínskych reálií. Je to v doterajšej preklada-
teľskej praxi nezvyčajný a možno aj kontroverzný krok. 
Prekladateľ, ktorý je absolventom sinológie na Univer-
zite Palackého v Olomouci a žije v Číne desať rokov 
so svojou manželkou Číňankou, zdôvodnil tento spô-
sob prepisu v úvode knihy aj v rozhovore pre Knižnú 
revue. Vysvetľuje, že epidémia, ktorá vypukla v čín-
skom meste, bola medzinárodným problémom a uda-
losti, ako aj osoby, ktoré autorka v texte spomína, boli 
zaznamenávané vo svete. Preto v rozpore s bežnou pra-
xou na Slovensku pri preklade použil medzinárodnú 
transkripciu. Ak čitateľa niektoré pasáže v knihe za-
ujmú, bude si môcť jednoducho nájsť ďalšie informá-
cie v internetovom vyhľadávači. Aby neobral čitateľa 
o predstavu o výslovnosti daných slov, pridal na ko-
niec knihy tabuľku všetkých použitých názvov v tran-
skripcii pinyin s ich ekvivalentmi v našej fonetickej 
transkripcii. Prijmime teda prekladateľovu voľbu. Pre-
kladateľovo zdôvodnenie svojím spôsobom súzvučí aj 
s našou dobou, spôsobom jej komunikácie a teda aj au-
torkiným textom. 

Spisovateľka v karanténe
Preklad zápiskov, ktoré autorka publikovala na sociál-
nej sieti Weibo, keď sa desaťmiliónové mesto Wuhan 
ocitlo v karanténe, sa na Slovensku objavil v čase, keď 
už svet aj naša krajina mali svoje vlastné strastiplné 
skúsenosti s vírusom. Nosenie rúška ani karanténa 
neboli pre nás už ničím zvláštnym. Prečo by mali byť 
teda denníkové zápisky čínskej spisovateľky pre slo-
venského čitateľa objavné a hodnotné? 

Fang Fang je profesionálna spisovateľka na dô-
chodku. Jej zápisky sú kultivovaným prejavom člove-
ka, ktorý ovláda jazyk. To však nie je dôvod, prečo po 
jej textoch siahli vydavateľstvá na celom svete. Prekla-
dateľ Pavel Dvořák knihu charakterizuje ako zápisky 

Ida Bibelová (1959)
Novinársky pôsobila 
vo viacerých denníkoch 
ako zahraničnopolitická 
redaktorka aj ako online 
editorka. V súčasnosti 
spolupracuje s vybranými 
časopismi a portálom 
Panoráma.sk. V roku 2019 
jej vyšla kniha poviedok 
Predzáhradky – Ako sa 
kaderníčka Milučká 
odstrihla od mužov.
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Fang Fang: Denník 
z Wuhanu (Správy 
z mesta v karanténe)
Preklad: Pavel Dvořák
Budmerice: 
Vydavateľstvo Rak, 2021

Letisko vo Wuhane pri uzavretí mesta do karantény 
v januári 2020.
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nabité emóciami. Nie je to román ani poviedky, sú to 
denníkové zápisky staršej panej, ktorá z ničoho nič 
ostala zavretá v úzkych priestoroch vlastného bytu so 
svojím psom.

Fang Fang bola vďaka internetu v kontakte so svo-
jimi štyrmi známymi lekármi, od ktorých mala infor-
mácie o zdravotnej situácii a šírení smrtiaceho vírusu, 
písali jej aj priatelia a po tom, ako sa stávali jej verejné 
zápisky čoraz populárnejšími, ju oslovovali desiatky 
miliónov ľudí z celej Číny. Zápisky sa začínajú 25. ja-
nuára, dva dni po tom, ako bol Wuhan uzavretý, a kon-
čia sa 24. marcom, keď sa objavil oznam, že 8. apríla 
mesto otvoria.

Cenzúra a šermiarsky zápas
Fang Fang nie je investigatívna novinárka, ba ani di-
sidentka, a aj keď sa v denníku nezaoberá napríklad 
témou, či vírus unikol z laboratória alebo ako sa vlastne 
objavil, ani čo je najúčinnejším liekom proti covidu, do-
zvieme sa veľmi veľa o čínskej spoločnosti, o Číňanoch. 
To platí aj o doterajšej literárnej tvorbe tejto úspešnej 
čínskej autorky, ktorá kriticky vníma čínsku históriu 
aj súčasnosť.

Profesor Michael Berry, ktorý v USA preložil den-
níky do angličtiny, v rozhovore pre BBC spisovateľku 
charakterizoval slovami: „Nie je disidentka, nežiada 
zvrhnutie vlády; je to jednotlivec, ktorý dokumento-
val to, čo videl, cítil a zažil počas uzavretia Wuhanu.“ 
Tvrdí však, že skúma širšie otázky „nielen ohľadom 
zvládnutia pandémie, ale aj toho, akú spoločnosť si 
čínski občania chcú vytvoriť“.

Leitmotívom denníka sa postupne stáva volanie 
po zodpovednosti za šírenie vírusu. „Číňania si neradi 
priznávajú chybu, ale postihnutých ľudí je príliš veľa, 
niekto by mal vyjsť a zakričať: „Ste to vy, kto ste zod-
povední, ukážte sa!“ Fang Fang píše, že keď epidémia 
vypukla, uzavretie mesta sa odkladalo viac ako 20 dní. 

„Práve odkladanie a neustále hľadanie vinníka zapríči-
nilo, že vírus mal dostatok času rozšíriť sa a nakoniec 
spôsobiť to, čo Wuhan ešte nikdy nezažil – úplný loc-
kdown.“ Spočiatku sa kriticky vyjadruje len na adresu 
miestnych činiteľov, ale neskôr je čoraz prísnejšia aj 
voči celkovým pomerom v krajine. „V Číne sa politici 
nezvyknú hlásiť k zodpovednosti a už vôbec nie rezig-
novať,“ konštatuje. Pri publikovaní príspevkov naráža 
na cenzúru a sťažuje sa: „Cenzúra privádza ľudí do zú-
rivosti, sú ako na pretekoch: len čo im status vymažú, 
hneď dajú nový. Je to ako šermiarsky zápas. Cenzori, 
budete ďalej vymazávať aj napriek tomu, že odpor pre-
rástol do takých rozmerov?“

Úroveň ľudskosti
Kým najskôr ju nazývali Hlasom ľudu, po predaji práv 
na knihu do USA ju stále viac ľudí začalo považovať za 
zradkyňu. Istý mladík jej napísal dlhú súkromnú sprá-
vu plnú nadávok a na konci napísal, že vezme palicu 
a príde ju domov zbiť. „Ako môže v ľuďoch vzniknúť 
toľká nenávisť k človeku, ktorého nikdy nevideli?“ pýta 
sa Fang Fang. „Nepochopím toľkú nenávisť. Nebodaj 
im namiesto láskavosti od detstva vštepujú nenávisť. 
V hlavách majú prázdno… Epidémia nám ukázala úro-
veň ľudskosti v našej spoločnosti… humanizmus by 
mal patriť k základnému vzdelaniu,“ napísala Fang 
Fang v denníku a ťažká si na to, že v Číne „väčšina ľudí 
rozumie vznešeným ideálom, ale neovláda základné 
princípy slušnosti.“

Na druhej strane spisovateľka uvádza mnohé prí-
klady obetavosti lekárov aj radových občanov, ktorí 

pomáhali starším ľuďom či chorým zvládnuť život 
v uzavretom meste, v ktorom bral covid životy. Nielen 
na obete, ale aj na obetavosť sa tak ľahko zabúda. „Pan-
démie nie sú zapamätateľné udalosti. … Teraz sa covid 
zdá byť takou unikátnou a nezabudnuteľnou súčasťou 
našich životov, máme to v našich denníkoch, je z nás 
covidová generácia. Ale kto vie, ako sa k nemu budeme 
vracať o 20 rokov?,“ povedal pre český Respekt americ-
ký historik Timothy Snyder.

Fang Fang uvažuje spätne o svojom denníku aj 
v tomto kontexte. Pre Financial Times ubezpečuje, že 
jej zámerom nebolo uskutočniť okamžitú zmenu poli-
tiky, ale skôr „urobiť nefalšovaný záznam. Pre históriu 
by to mohlo umožniť ľuďom mať obsah, ktorý sa blíži 
k pravde. Táto funkcia je sama osebe skvelá.“ Denník 
z Wuhanu uchová pre históriu ťažké obdobie, v ktorom 
prekonávanie epidémie nemohlo nenaraziť na nedo-
statky čínskej spoločnosti a politického systému. 

S textami čínskej spisovateľky výborne korešpon-
duje slovenské vydanie Denníka z Wuhanu. Prekladateľ 
Pavel Dvořák zápisky doplnil vysvetľujúcimi redakč-
nými poznámkami, ktoré približujú čínsku históriu, 
kultúru aj politiku. Navyše, kreatívne obohatil text 
svojimi fotografiami z prvého obdobia šírenia vírusu 
v Šanghaji. 
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V Šanghaji prebiehala 
pandémia menej 
dramaticky ako vo 
Wuhane.
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Pavel Dvořák (1988) 
Vyštudoval sinológiu, 
v Číne, kde sa aj oženil, 
žije od roku 2009. 
Do začiatku pandémie 
organizoval zážitkové 
zájazdy po Číne 
a pracoval ako tlmočník. 
O živote v Číne a čínskej 
kultúre natáča YouTube 
videá a píše blog 
www.cestycinou.sk. 
V rodinnom Vydavateľstve 
Rak vyšla jeho 
prekladateľská prvotina 
Denník z Wuhanu.

Ako ste sa dostali k prekladu knihy Denník z Wuhanu?
Ponuka prišla do nášho rodinného Vydavateľstva 

Rak v čase, keď som rozmýšľal, čo budem robiť po 
tom, ako pandémia zavrela moju cestovnú kanceláriu 
v Číne. Na ponuku som reagoval. Chcel som si otestovať 
aj zlepšiť čínštinu a najmä čínske znaky, ktoré trošku 
zapadli prachom, keďže väčšinou len tlmočím. 

Autorka uvádza, že veľa jej príspevkov cenzori zmazali. 
Nakoľko sú texty, ktoré ste prekladali, kompletné?

Texty prišli priamo od autorky. Jej zápisky boli pô-
vodne internetový blog, niečo ako facebookové statu-
sy. Tie nie sú online kompletné. Rukopis na knihu bol 
však kompletný aj s textami, ktoré na internete neboli. 

Aké pocity ste mali pri prvom preklade knihy? Plánujete 
preložiť ďalšie tituly súčasných čínskych autorov?

Preklad knihy bola veľká výzva. Nemal som s tým 
žiadne skúsenosti. Trvalo mi niekoľko týždňov, možno 
mesiacov, kým som sa do toho dostal. Našťastie, som 
zvyknutý na prísnu pracovnú morálku. Neviem, či 
budem prekladať nejakú ďalšiu knihu z čínštiny. Je to 
veľmi prácna a časovo náročná činnosť a ja sa snažím 
riadiť naše vydavateľstvo. Skôr sa chystám na vlastnú 
autorskú knihu.

Fang Fang publikovala stovku kníh, je laureátkou pre-
stížnej čínskej literárnej ceny Lu Süna. V Číne je popu-
lárna ako autorka románov s kritickým pohľadom na 
spoločnosť. Spolupracovali ste s ňou pri preklade?

Nie. Mal som však ešte nedokončený anglický pre-
klad, ktorý mi postupne posielali z USA. Občas som ho 
využil, aby som si vysvetlil niektoré nejasnosti. Časom 
sme však so ženou, ktorá je Číňanka, zistili, že anglický 
preklad nebol vždy úplne presný a tak som ho použí-
val čoraz menej. Okrem toho, predaj práv na preklad 
knihy autorke spôsobil veľa komplikácií. Pohnevala si 
väčšinové obyvateľstvo Číny, a to aj priaznivcov. Podľa 
nich práva predala priskoro, predtým než sa pandémia 
skončila, a špeciálne do Ameriky, ktorá knihu využila 
na protičínsku propagandu. Autorka sa neskôr snažila 
dištancovať od prekladov. Určite bola na svoje dielo 
a jeho úspech v zahraničí pyšná, na druhej strane sa 
verejne k tomu nehlásila. Myslím si, že pri preklade by 
asi ani nechcela spolupracovať.

Pre čitateľa sú veľmi užitočné vaše redakčné poznámky, 
ktoré vysvetľujú kontext a približujú čínske reálie. 

Autorka často písala o ľuďoch i udalostiach, ktoré 
čitateľom môžu pripadať veľmi cudzie. Pôvodne boli 
poznámky iba pri miestach, kde to bolo dôležité a kde 
by mohlo dôjsť k nedorozumeniu. Autorka verne po-
pisovala frustráciu, ktorú prežívala, keď bola mesiace 
uväznená doma. Stávalo sa mi, že pri práci nad prekla-
dom som bol traumatizovaný spolu s ňou. Zrejme mi 
pomohlo, keď som začal robiť poznámky, ktorými som 
chcel text rozšíriť o nové poznatky pre čitateľa. Postup-
ne som ich rozširoval a časom sa rozrástli na celkom 
významnú časť knihy.

Zaujímavý je aj váš prístup k prepisu čínskych názvov 
a mien, zvolili ste medzinárodný prepis pinyin.

Trápi ma transkripcia čínštiny v našich médiách. 
Mnohí novinári, samozrejme nie všetci, sa v transkrip-
cii nevyznajú. Stretol som sa s článkami, ktoré hovorili 
o dvoch miestach v Číne, avšak v skutočnosti išlo o to 
isté miesto. Autori nevedeli rozoznať rôzne fonetické 
transkripcie názvu jedného miesta. Podobných faux 
pas je v našich médiách pre komplikovanosť fonetic-
kých prepisov veľmi veľa. Ja fungujem v medzinárod-
nom fonetickom prepise a náš národný nepoužívam 
vôbec. Je praktický, pretože napovedá, ako sa má pre-
kladané slovo správne vyslovovať, avšak v modernom 
informačne prepojenom svete stráca stále väčšmi zmy-
sel a myslím si, že dnes už je skôr prežitkom, ktorý ča-
som pravdepodobne zmizne. To je môj osobný názor 
a uplatnil som ho aj pri preklade knihy. Keďže je však 
stále zaužívané používanie nášho lokálneho fonetic-
kého prepisu, rozhodol som sa pridať na koniec knihy 
tabuľku s obomi prepismi. Verím, že som tým dokázal 
uspokojiť oba tábory.

Knihu ste doplnili vlastnými fotografiami s krátkymi 
textami o priebehu pandémie v Šanghaji. Čo vás k tomu 
podnietilo?

Myslím si, že fotografie dokážu knihy výrazne obo-
hatiť. Pôvodne som chcel nájsť fotografie alebo fotogra-
fa, ktorý zachytil udalosti vo Wuhane. To sa ukázalo 
ako komplikované. Okrem toho väčšina ľudí bola doma 
v izolácii, a to nie je obrazovo príliš zaujímavé. Preto 
som si povedal, že by som mohol knihu doplniť o fo-
tografie zo Šanghaja, kde pandémia prebiehala úplne 
inak. Fotografie sú aj určitou osobnou rovinou tejto 
knihy, ktorú som chcel do nej vložiť ako prekladateľ. 
Chcel som tiež poukázať na to, že priebeh pandémie 
vo Wuhane bol tragédiou a zlyhaním aj v očiach samot-
ných Číňanov. Zvládnutie pandémie vo zvyšku Číny 
bolo úspešné a dá sa ním aj inšpirovať. 
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Rukopis bol 
bez cenzúry
Rozhovor so sinológom 
a prekladateľom knihy Denník 
z Wuhanu Pavlom Dvořákom.

✒ Ida Bibelová
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Porota tretieho ročníka národnej ceny 
za poéziu Zlatá Vlna 2021 vyhlási-
la tohtoročné nominácie. Do pätice 
básnických zbierok, ktoré postúpi-
li do užšieho výberu, sa dostali tituly

Odborná porota ceny je zložená z 
prekladateľky Miroslavy Vallovej 
a literárnych kritičiek Veroniky Rácovej 
a Ivany Hostovej. Víťazná zbierka 
bude vyhlásená na multižánrovom 
festivale Novotvar v októbri 2021.

ROBERT BIELIK: ZORNÉ POLE TMY,

LIZA GENNART: VÝSLEDKY VZNIKU,

DANIELA KOVÁČIKOVÁ: SVET:LOM,

DOMINIKA MORAVČÍKOVÁ: DETI HAMELNU

A KAMIL ZBRUŽ: GRAFFITI A GRAFFITI NA VLAKU.

Cenu vyhlasujú:

Národnú cenu za poéziu podporili: Mediálni partneri: 

ZLATÁ VLNA 20211

Občianske združenie Novotvar, občianske združenie Vlna, Lite-
rárne informačné centrum, Literárna bašta a Vertigo vyhlasujú 
3. ročník národnej ceny za poéziu pod záštitou primátora mesta 
Bratislava Ing. arch. Matúša Valla, skladateľa a textára skupiny 
Para, a Karin Habšudovej, víťazky Hopmanovho pohára z roku 
1998, štvrťfinalistky Roland Garros z roku 1996 a prvej Sloven-
ky, ktorá sa dostala do prvej desiatky svetového rebríčka WTA.
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Ilustrácia Seed Dizajn 
z knihy Ryba na strome.

V o vydavateľstve Perfekt vyšla jedna z takýchto le-
giend – príbeh z Taiwanu, predtým nazývaného 
Formosa. Ryba na strome, v origináli nazvaná 

podľa hlavného „predstaviteľa“ – ryby Lakoty. Odohrá-
va sa, ako to už v legendách býva, v presne neurčenej 
minulosti, v časoch, keď ešte zvieratá mohli prechá-
dzať z mora na súš, z piesku do hôr, kde sa zvieratá aj 
rastliny menili a prispôsobovali. 

Základ všetkých legiend je zrejme rovnaký všade 
na svete. Zvieratá, ale aj neživé predmety rozprávajú, 
myslia, cítia, väčšinou prechádzajú nejakou ťažkou 
skúškou, aby sa nakoniec mohli zmeniť, stali sa lep-
šími alebo pomohli ďalším generáciám. V legendách 
z nášho prostredia sa dievčatá a chlapci zaklínali a pre-
klínali, vznikali z nich rieky a vrchy. V legende Ryba na 
strome tiež z nešťastia a nespokojnosti vzniklo niečo, čo 
odvtedy už naveky vekov ostane nemenné. 

Stretnutie odlišných svetov
Táto stará legenda pochádza z kmeňa Amin na Taiwane, 
ktorý už stáročia žije na pomedzí vysokých hôr a oceá-
nu. „Ich krajina je pokrytá starodávnym pralesom a zá-
roveň dýcha morom“. Rozpráva o rybe menom Lakot, 

Miya: Ryba na strome
Ilustrácie: Seed Dizajn
Preklad: Chen Liang 
Podstavek
Bratislava: Perfekt, 2021 

ktorý nevyzeral ako ostatné ryby. Mal krátke nohy, oko-
lo tela prívesky, ktoré vyzerali ako riasy a bolo ich tak 
veľa, že ich nebolo možné ani spočítať. Pre nezvyčajný 
výzor sa mu ostatní obyvatelia mora vysmievali. Väčši-
nu času preto trávil sám na brehu mora, aby nemusel 
stretávať ostatné ryby a kde mu „belasá obloha bola 
balzamom na dušu“. Lakot si našiel jediného priateľa, 
tiež čudáka, rastlinu Talakaja, ktorého nohy vyzerali 
ako koreň stromu, na hlave mu rástli pazúry v tvare 
morských rias a z tých mu navyše trčali pichľavé tŕne. 
Lakot a Talakaj si vďaka svojej nevšednosti vedeli na-
vzájom pomôcť a ochraňovať sa. Obidvaja mali dobré 
srdce, Talakaj napríklad celý deň strážil korytnačie 
vajcia zahrabané v piesku, až kým sa z nich nevyliahli 
malé korytnačky. Jedného dňa sa nad more zniesol 
veľký čierny tieň, orol Alilis. Alilis žil v lese, takže sa 
stretli zvieratá z úplne odlišných svetov. Orol videl, ako 
Lakotovi ostatné ryby ubližujú, preto mu navrhol, aby 
s ním odišiel žiť do lesa na strom. A pretože Lakot mal 
nohy, keď jednej noci svietil na oblohe mesiac, vyšiel 
z mora na pláž a pustil sa rovno k lesu. Cestou stretával 
rôzne rastliny, stromy a iné zvieratá. Život v lese bol pre 
Lakota nielen novým, nepoznaným svetom, ale pocítil 
v ňom zrazu prijatie a lásku, ktorú vo svojom vlastnom 
prostredí, v mori, nepoznal. Každý, koho stretol, bol 
k Lakotovi priateľský a snažil sa mu pomôcť, hoci v reál-
nom živote je to často naopak. 

Symbol hľadania
Strach z neznámeho vyvoláva u ľudí, ale aj u zvierat 
prirodzený rešpekt a miestami nevraživosť a nedôveru. 
Lakotova cesta nie je len obyčajnou cestou, je to puto-
vanie za uznaním a šťastím. Ryba s nohami v príbehu 
predstavuje symbol hľadania, tajomstvá mora a ďa-
lekého lesa prinášajú zase nečakané pohľady na svet 
a priateľstvá v ňom. Legenda prostredníctvom nešťas-
tia a nespokojnosti prepája dva svety, svet mora a lesa, 
a ukazuje, že aj to, čo sa na prvý pohľad zdá nezlučiteľ-
né, môže nakoniec fungovať prekvapivo dobre. Lakot 
nebol šťastný ani užitočný v prostredí, v ktorom sa na-
rodil a do ktorého mal prirodzene patriť. Rovnako aj 
jeho jediný priateľ, rastlina Talakaj, ktorého nohy vy-
zerali ako koreň stromu. Priatelia našli svoje šťastie 
v prostredí, ktoré im najskôr nepatrilo. Vďaka pomoci 
a láske priateľov, vďaka prijatiu, ktoré im všetci v lese 
poskytli, sa ich život zmenil k lepšiemu. 

Je vzácne, keď sa v knihe stretnú viaceré roviny. 
V tejto obsahovo útlej, ale inak veľkej knihe je tých rovín 
naozaj veľa. Nie je to obyčajný rozprávkový príbeh, je to 
spojenie súčasnosti s minulosťou, hľadanie vlastných 
základov a koreňov, spojenie s prírodou a jej čarovným 
svetom, ale tou najpodstatnejšou rovinou je, povedzme, 
motivačno-filozofická. Presah do života ľudí je tu znač-
ný. Nastavuje zrkadlo ich krutosti a nekompromisnos-
ti k odlišnostiam. Ale rovnako dáva nádej, že napriek 
tejto odlišnosti má každý nárok na šťastie, ak sa bude 
snažiť a chcieť. Síce možno na úkor straty toho, čo do-
teraz poznal, no v neznámom svete sa môže skrývať 
pochopenie a láska. Z každého sa môže stať niekto iný, 
šťastnejší, lepší, užitočnejší, podobne, ako sa to stalo 
rybe Lakotovi, ktorý sa nakoniec v korunách stromov, 
vo svojom novom domove, premenil na rastlinu s me-
nom Papraď vtáčieho hniezda, ktorú poznajú všetci 
obyvatelia Taiwanu.

Tak nech platí aj pre súčasnosť veta, ktorú nám pri-
náša autorka knihy Kuei Chun Miya, Taiwančanka, kto-
rá chodí po svojom ostrove a zbiera staré príbehy. Nech 
staré príbehy „z minulosti nemiznú ako dym.“  

Legenda o rybe
Nebýva často, aby sa k nám dostali 
knihy pre deti z ďalekej Ázie, 
vzdialenej kultúrou, prostredím, 
prírodou. Zdá sa však, že všade na 
svete potrebujú ľudia zbierať 
národné dedičstvo v príbehoch 
a legendách a ponúkať ho deťom 
a ďalším generáciám. 

✒ Natália Dukátová
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Natália Dukátová
Vyštudovala učiteľstvo 
na Pedagogickej fakulte 
UK a Ruské 
a východoeurópske 
štúdiá na FiF UK 
v Bratislave. V roku 2020 
skončila doktorandské 
štúdium na Ústave 
svetovej literatúry SAV. 
Venuje sa výskumu 
literatúry pre deti 
a mládež a všeobecne 
kontextom v detskej 
literatúre.
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Hlavný partner
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Festival Novotvar 2021 sa koná pod záštitou primátora mesta Bratislava Ing.arch. Matúša 
Valla a starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. arch. Zuzany Aufrichtovej.
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Veronika Šikulová:  
Radosti a dni
Bratislava: LIC, 2021
Kniha esejí laureátky Ceny 
čitateľov Knižnej revue – Kniha 
roka 2020 vyšla v edícii Pečate. 
Stredom duchovného sveta 
jedinečnej autorky sú okrem 
najbližších aj výtvarníci, spiso-
vatelia, hudobníci, umelecká 
obec. Zo stretnutí spletá sieť 
zaujímavých prepojení, zážit-
kový zemepis, ktorého cen-
trom je Modra s výnimočným 
genius loci.

Lukáš Cabala: 
Jar v Jekaterinburgu
Bratislava: Artforum, 2021
Voľné pokračovanie debutu 
autora Satori v Trenčíne, ktorý 
získal viacero cien vrátane 
Ceny čitateľov Knižnej revue 
v kategórii Debut roka.  
Odohráva sa na Sibíri. Úlohou 
Vincenta je priblížiť vedu 
bežným ľuďom. V izbe pod 
zemou má čas a pokoj na 
písanie knihy, do ktorej sa mu 
postupne vlievajú miestni 
vedci, ich objavy, sprievodky-
ňa Jelena i krajanka, ktorá 
uviazla na cestách.

Benji Davies: Snehová vločka
Preklad: Lucia Hlubeňová
Bratislava: Ikar, 2021
Knižka britského ilustrátora  
je určená deťom od troch 
rokov. Ponúka klasickú zimnú 
rozprávku o snehovej vločke 
a malom dievčatku. 

Pál Závada: Jadvigin vankúšik
Preklad: Renata Deáková
Bratislava: Slovart, 2021
Denníkový román súčasného 
maďarského autora je milost-
nou drámou z prostredia 
maďarského vidieka na začiat-
ku 20. storočia. Druhé vydanie. 
(Prvé – Kalligram, 1999).

Stefan Zweig: Liečba duchom
Preklad: Katarína Széherová
Bratislava: Premedia, 2021
Kniha svetoznámeho rakúske-
ho autora sa zaoberá predsta-
viteľmi troch psychologických 
liečebných metód, ktoré 
z dnešného pohľadu pôsobia 
bizarne.

Eva Luka: Jemňacinky / 
Brutálničky
Levoča: Modrý Peter, 2021 
Prvá kniha básní pre deti 
poetky Evy Luky, laureátky 
ceny za poéziu Zlatá vlna 
2020.

Slavko Pregl, Leon Pogelšek: 
Tajomstvo stratenej galérie
Preklad: Karol Chmel
Bratislava: Slovart, 2021
Román slovinského spisovate-
ľa a kurátora ponúka príbeh 
stratených obrazov z výstavy 
predvojnového záhrebského 
galeristu Ericha Šlomoviča.

Emmanuel Carrère: Limonov
Preklad: Igor Navrátil
Žilina: Absynt, 2021
Kniha francúzskeho autora 
opisuje búrlivý život idolu 
sovietskeho undergroundu, 
spisovateľa Eduarda 
Limonova.

Rupi Kaur: Moje telo, môj 
domov
Preklad: Mirka Ábelová
Bratislava: Lindeni, 2021
Tretia zbierka poézie indicko-

-kanadskej autorky ponúka 
intímny a úprimný rozhovor  
s vlastným ja o minulosti, 
prítomnosti a skrytom 
potenciáli.

Andrea Kellö Žačoková: Vitaj 
v múzeu 
Ilustrácie: Emília Jesenská
Bratislava: Slovart, 2021
Kniha pre deti predstavuje 
približne 40 slovenských 
múzeí. Vysvetľuje, ako sa 
predmety dostanú do múzea 
a čo sa tam s nimi deje.

Laura Ertimo: To je teda 
počasie!
Ilustrácie: Mari Ahokoivu
Preklad: Zuzana Drábeková
Bratislava: Ikar, 2021 
Populárno-náučná knižka pre 
deti fínskej autorky vysvetľuje 
zmenu klímy a to, ako dostať 
pod kontrolu problémy s ňou 
spojené.
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Nicol Hochholczerová:  
Táto izba sa nedá zjesť
Levice: KK Bagala, 2021
Debut mladej autorky s príbe-
hom vyrozprávaným poetic-
kými, až surreálnymi vetami 
o vzťahu dospievajúceho 
dievčaťa k staršiemu mužovi.

Dávid Ursiny (ed.): Zázračný
džbán (Indické rozprávky)
Ilustrácie: Dávid Ursiny
Bratislava: Petrus, 2021
Kniha indických rozprávok 
vznikla ako výber z textov 
zozbieraných etnografmi 
a zberateľmi indického folkló-
ru v 19. a začiatkom  
20. storočia. Autorom knižné-
ho projektu (výberu, prekladu 
a ilustrácií) je Dávid Ursiny, 
ktorého kniha Strom života 
(Rozprávky Veľkej Amazónie) 
získala Cenu čitateľov  
Knižnej revue v kategórii Kniha 
pre deti a mládež 2020.

Z n
ových

 kn
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Mila Haugová: Z rastlinstva
Kordíky: Skalná ruža, 2021
V básnickej zbierke, ktorá je 
členená do troch oddielov 
a menších cyklov, dominuje 
archetyp zimy a estetika 
miznutia. Bohaté zastúpenie 
rastlinno-zvieracích motívov 
v súčinnosti s ľudským je 
pokusom poetky o opakované 
uchopenie bytia v jeho celosti, 
presiahnutie k vesmírnej  
duši, ktorá zahŕňa i postupne 
zanikajúce individuálne bytie.

Valter Hugo Mãe: Syn tisícich 
otcov
Preklad: Lenka Cinková
Bratislava: Portugalský inšti-
tút, 2021 
Román súčasného autora 
napísaný poetickým jazykom 
je situovaný na portugalský 
vidiek, kde na vylúčenie stačí 
akákoľvek odchýlka od normy.

Eva Maliti Fraňová:  
O príjemných pocitoch
Bratislava: Slovart, 2021
Umelecká fikcia slovenskej 
autorky prináša príbeh 
ľúbostného vzťahu francúz-
skej spisovateľky Louise 
Lévêque de Vilmorin a grófa 
Pavla Pálffyho de Erdöd.

Wojciech Jagielski:  
Na východ od západu
Preklad: Juraj Koudela
Žilina: Absynt, 2021
Reportážna kniha ponúka 
príbeh hipisákov, ktorí 
hľadajú zasľúbenú zem. Veľká 
cesta do Indie za mýtickou 
predstavou je plná paradoxov 
a zákrut.

Hermann Hesse:  
Klein a Wagner
Preklad: Marián Hatala 
Bratislava: Petrus, 2021
Novela s autobiografickými 
črtami vyšla prvýkrát v sloven-
čine. Hlavná postava sa snaží 
pochopiť svoj skutok, aby 
dospela k zmiereniu so sebou 
a so svetom.

Peter Hotra: Haiku
Nová Baňa: ejj!-art, 2021
Zbierka básní v tradičnej 
japonskej forme haiku zachy-
táva jedinečnosť okamihu 
prežívania prírodných javov, 
vzťahov a súvislostí básnikom 

– pozorovateľom.

Yoko Ogawa: Ostrov bez 
pamäti
Preklad: Marína Gálisová
Bratislava: Lindeni, 2021
V románe japonskej autorky 
o totálnom ovládnutí ľud-
ských životov štátnou mocou  
má dôležitú úlohu pamäť.

Elizabeth Harrower: V istých 
kruhoch
Preklad: Katarína Laudová
Bratislava: Inaque, 2021
Portrét dvoch rodín z rôznych 
spoločenských kruhov 
austrálskej autorky je psycho-
logickou drámou o rodine 
a láske, tyranii a slobode.

Nina MacLaughlin: Zobuď sa, 
Siréna 
Preklad: Marína Gálisová
Bratislava: Inaque, 2021
Americká autorka prostredníc-
tvom rozprávania žien z Oví-
diových Premien prináša  
nový pohľad na mýty a príbehy 
o láske, strate, znásilnení, 
pomste a premene. 
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Klára, matka, otec. Rodina?
Jana Micenková: Krv je len voda 
Bratislava: Marenčin PT, 2021

Poviedkový debut prozaičky, dramatičky 
a režisérky Jany Micenkovej Sladký život 
(2017) pôsobil rozpačito. Autorka sa v ňom 
pokúsila vypovedať za generáciu 
dnešných tridsiatnikov, predovšetkým za 
ich intelektuálnu, no zároveň krehkú 
a bezcieľne sa pohybujúcu časť. Texty 
často stavala na absurdite či až ireálnosti 
a čiernom humore, čitateľ sa smial na 
bizarných príhodách postavičiek, v kto-
rých sa mohol rozpoznať. Román Krv je 
len voda však ukazuje, že poviedkový 
priestor nebol pre Micenkovú komfortný 
a oveľa presvedčivejšia dokáže byť na 
(skutočne veľkej, viac než 400-stranovej) 
ploche románu a navyše s minimom 
postáv. 
Krv je len voda je asi ročným výsekom zo 
života troch protagonistov: matky – 
neúspešnej herečky, alkoholičky, starnú-
cej femme fatale, ktorá je zdrojom 
rodinných konfliktov a agresivity a oboch 
členov svojej rodiny postupne deštruuje, 
buduje v nich a prehlbuje komplexy 
(menejcennosti), nedôveru vo vlastné 
rozhodnutia a seba samého. 
Ide o otca – „ženy“ v domácnosti, starost-
livého, obetavého, hypercitlivého, no 
zároveň neschopného riešiť problémové 
situácie a o dcéru Kláru – tínedžerku, 
ktorá je naivná a príliš dobrá pre tento 
svet podobne ako otec, no zároveň 
(neúspešne) túži po priazni „hviezd“ (trie-
dy) ako mama. 
Autorka v jednotlivých fragmentoch 
systémovo využíva opakovanie perspek-
tívy postáv v poradí Klára – Matka – Otec 
a keďže fragmenty sú pomerne krátke, 
plynie text dynamicky. Toto rozčlenenie 
je funkčné aj ako neustále pripomínanie 
toho, že postavy sú odkázané len na seba 
vzájomne. 
Nikto z nich nepestuje hlbšie priateľské 
ani rodinné vzťahy; ak sa o ne aj pokúsia, 
sú skôr jednostranné, účelové, povrchné 
alebo krátkodobé. O to väčšmi potom 
u čitateľa rezonuje pocit súcitu, smútku 
a frustrácie z nefunkčnosti rodiny, ktorá 
by mohla byť šťastná, „stačilo“ by, ak by 
sa matka zmenila. 
Konfliktné a vyhrotené situácie podáva 
Micenková spravidla cez prizmu každej zo 
zúčastnených postáv, čo je síce ozvláštne-
ním textu, no hrozí riziko opakovania 
rovnakej informácie. Postavy totiž majú 
jednoznačné charaktery, čitateľ po krát-
kom čase zistí, čo môže od každej z nich 
očakávať. 
Nahliadanie na rovnakú situáciu z odliš-
ných perspektív teda na jednej strane 
funguje ako systémový prvok, próza aj 
vďaka tomu „odsýpa“, no zároveň môže 

mať čitateľ v niektorých pasážach (napr. 
scéna z návštevy v chatke otcových zná-
mych) dojem, že to isté čítal už pred chví-
ľou. Napriek tomu je na ploche celej 
knihy tento postup efektívny, čitateľ sa 
spoločne s postavami zacykluje v bezvý-
chodiskovosti, v podobných dňoch, 
keď sa matka fláka, otec upratuje a varí 
a Klára sa pohybuje medzi možnosťami, 
či rodičov prijať a milovať alebo od nich 
uniknúť. Ako nedostatok možno v rámci 
rozprávania vnímať prítomnosť zátvoriek. 
Informácie v nich sú zakaždým dopove-
daním pre čitateľa jasnej informácie či 
dojmu alebo ironizujúcim komentova-
ním deja, ktoré však nemá žiadnu prida-
nú hodnotu, skôr naopak.
Micenkovej román teda v prvom rade 
možno čítať ako sociálnu prózu/drámu. 
Okrem nedostatku financií, ale aj okrem 
chorôb či gamblerstva ďalších členov 
rodiny, nezamestnanosti, alkoholizmu 
a pravdepodobnej psychickej poruchy 

matky trápi rodinu najmä absencia vzá-
jomnej dôvery, neschopnosť komunikovať, 
odlišnosť hodnotových systémov rodičov, 
akási neprítomnosť dôvodu či príčiny 
existencie ich rodiny.
Otec a matka sú diametrálne odlišní, ich 
vzťah vznikol „náhodou“, matka potrebo-
vala niekoho, kto by sa o ňu postaral 
a otca očarila jej nepredvídateľnosť. Naro-
denie Kláry bolo dôsledkom toho, že 
matka žiarlila na novú partnerku svojho 

„muža snov“. Otec a matka sú vykreslení 
ako totálne protiklady, nejde však len 
o prvoplánovú výmenu rodových rolí: 
matka – bezcitná egomaniačka túžiaca po 
kariére slávnej herečky a neustále vyhľa-
dávajúca/vyvolávajúca drámu, otec –  
starostlivý „strážca kozuba“, ktorý sa zau-
jíma o výchovu dcéry, varí, má rád poho-
dové večery a stabilitu. Dôležitý rozdiel 
medzi týmito postavami spočíva vo vní-
maní prítomnosti a budúcnosti, čo násled-
ne ovplyvňuje ich konanie.
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Mária Klapáková: „Próza Krv je len voda nedovolí čitateľovi vydýchnuť.“
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Viktoria Kissová: „Cigánovej literárny svet je svetom elementárnej ľudskosti.“

Taký celkom obyčajný 
paneláčik…
Zuzana Cigánová: Dosť dobrý dom 
Bratislava: VSSS, 2021

Dosť dobrý dom je napohľad malá knižka 
s prebalom, ktorý vizuálne pripomína 
detskú maľ bu vytvorenú počas hodín 
výtvarnej výchovy na prvom stupni zák-
ladnej školy. Zároveň však zachytáva aj 
spisovateľkin autorský štýl – písať neváž-
ne a hravo o veciach vážnych. 
Zuzana Cigánová je hereckou legendou, 
ktorá účinkovala v stovkách inscenácií, 
a hoci je takpovediac „doma“ na javisku 
i na filmovom plátne, ani literárna tvorba 
jej nie je cudzia. Od svojho debutu Kúsok 
cesty okolo sveta (1991) publikovala viace-
ro próz, napríklad Dopadne to dosť dobre, 
pes bude rád (1995) alebo K+K alebo naša 

R
ecen

zie
Matka prítomnosť ignoruje, považuje 
ju len za prechodné obdobie, po ktorého 
prekonaní ju čaká úspech, ocenenie, 
obdiv, no toto upínanie sa na nereálne 
ciele je devastačné (napr. scéna, keď 
z domu odchádza v róbe a boa zašpine-
nom od kečupu). Otec je, napriek problé-
mom, ktorých zdrojom je primárne  
matka, prirodzeným optimistom, často sa 
v súvislosti s ním objavuje motív zenu  
ako symbolu prostého života a dobra, no 
zároveň nekonania. 
Neustále sa pokúša rodinu zlepiť (podob-
ne ako výkresy na Klárine prijímačky, 
ktoré matka v amoku zničila) a verí, že 
všetko sa zlepší a vyrieši. V súvislosti 
s ním sa objavujú až „kontemplatívne“ 
momenty užívania si chvíľ samoty, hľade-
nia z okna a podobne. Sám však má strach 
zasiahnuť, preto, hoci nevedome, v koneč-
nom dôsledku prispieva k udržiavaniu 
nefunkčnej rodiny. Klára, ako prvok pohy-
bujúci sa medzi týmito dvomi nekompati-
bilnými svetmi, sa pokúša vytvoriť si 
vlastný, no podobne ako matka prepadá 
neuróze a agresivite, ktorá vyvrcholí záve-
rečnou scénou.
Próza Krv je len voda nedovolí čitateľovi 
vydýchnuť. Nerobí to však vypočítavo, 
nestavia na prvoplánovom súcite a hoci 
postavy smerujú k istej modelovosti (napr. 
postava matky môže pripomenúť Evu 
Novú), autorka s fatálnosťou a nemožnos-
ťou zmeny (povahy) pracuje priznane – 
happyend je od začiatku nemožný. 
Výraznými sociálnymi drámami sa 
v ostatnom desaťročí u nás stali Piata loď 
Moniky Kompaníkovej či prózy Vandy 
Rozenbergovej aj niektoré texty Uršule 
Kovalyk a podobné témy zachytávajú aj 
autorky nasledujúcej generácie, napr. 
Dominika Madro, Alena Sabuchová, čias-
točne Soňa Uriková. Prítomnosť tohto 
typu prózy možno považovať za prirodze-
nú vzhľadom na aktuálnu spoločenskú 
situáciu, prehlbovanie priepasti medzi 
sociálnymi triedami či stále otvorenejšie 
komunikovanie otázok fyzického aj psy-
chického násilia alebo zanedbávania, 
ignorovania rodičovskej roly. Micenkovej 
text je však na rozdiel od textov spomenu-
tých neľútostný a rozhodne si zaslúži čita-
teľskú i kritickú pozornosť.

 ✒ Mária Klapáková 

etuda (2004). Medzi literárnou kritikou 
pozitívne zarezonovala trojnovela Šam-
panské, káva, pivo (2007), ktorá bola 
nominovaná na cenu Anasoft litera, 
podobne úspešné však boli aj jej nasledu-
júce prózy Špaky v tŕní (2012) a Aksál 
(2016). Jej literárne portfólio dopĺňa akýsi 
spisovateľský zápisník Všetko, čo viem 
(2020), ale i dráma Divadelná hra (2011), 
ktorá dáva aj laikovi možnosť zistiť, akú 
podobu ma divadelný scenár.
V súčasnosti sa čitateľovi do rúk dostáva 
jej najnovší počin – próza Dosť dobrý dom. 
Rozprávač nám síce hneď v úvode našep-
ká, že žánrovo ide o románik, aby vzápätí 
hravo využil jeho homonymný význam – 
románik ako ľúbostnú zápletku. „Toto je 
románik… Románik o malom paneláčiku… 
O jeho obyvateľoch, o jeho ľuďoch… Lebo 
romány sú o ľuďoch, lebo romániky máva-
jú ľudia…“ (s. 7)
V popredí významového plánu prózy sú 
teda ľudia a ich vzťahy. Postavy, hoci majú 
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Sochár, maliar a architekt Michelangelo 
Buonarroti (1475 – 1564) patrí spolu 
s Leonardom da Vincim a Raffaellom San-
tiom (v slovenčine väčšinou uvádzaný len 
ako Raffael) k hlavným zástupcom rene-
sančného hnutia v Taliansku aj celej Euró-
pe. V oblasti sochárstva sa preslávil najmä 
vďaka dielam ako Pieta, Dávid, Mojžiš 
(súčasť náhrobku Júliusa II.) a Pieta Ron-
danini. Je všeobecne známe, že ako maliar 
vynikol predovšetkým výzdobou Sixtín-
skej kaplnky (Klenba a Posledný súd), ale 
jeho celosvetovo známym dielom je najmä 
tondo Svätá rodina. V úlohe architekta  
sa vo Florencii podieľal na budovaní 
Medicejskej knižnice a v Ríme na výstavbe 
Paláca Farneseovcov, Kapitolského 
námestia a Baziliky sv. Petra.
Publikácia Velikán Michelangelo je 
v tomto zmysle akýmsi detailným kunst-
historickým prehľadom rozmanitej tvorby 
tohto renesančného génia – vrátane jeho 
menej známych raných diel, ako sú reliéfy 
Madona na schodoch (1490) alebo Bitka 
kentaurov s Lapitmi (1492), či výtvarnou 
kritikou až dodatočne priznaných prác 
ako reliéf Venuša a Amor (asi 1500) alebo 
Tondo muža s bradou (asi 1545). „Protago-
nistom Michelangelovho umenia bol vždy 
človek, chápaný ako spojenie duše – s jej 
súženiami a radosťami, a tela – oslavova-
ného v jeho sile a kráse, ako symbolov 
božstva“. (str. 14)
Velikán Michelangelo je v poradí už tretím 
projektom realizovaným prekladateľskou 
dvojicou Štubňa – Lenzi Kučmová v rámci 
edície Vznešená renesancia. V roku 2018 
vyšiel v slovenčine Všestranný Raffael (pre-
klad získal v roku 2019 cenu talianskeho 
Ministerstva kultúry) a v roku 2019 bola 
vydaná publikácia Pravdivý Caravaggio.
Diela patriace do rámca populárno-náuč-
nej literatúry predstavujú z translatologic-
kého hľadiska osobitú prekladateľskú 
výzvu, ktorá predpokladá nielen vynikajú-
ce lingvistické a odborné znalosti a široký 
kultúrno-spoločenský rozhľad, ale aj 
schopnosť vyvážene spájať rôznorodé šty-
listické postupy – v tomto prípade odbor-
ný výklad (historické a umenovedné  
fakty v súvislostiach) a rozprávanie 

rozličný vek i charakter, spája túžba žiť vo 
vzťahoch naplnených a hodnotných. 
A táto skutočnosť sa odráža aj v autorki-
nom spôsobe písania. V jej próze nenájde-
me dlhé introspektívne pauzy ani dlhšie 
opisné pasáže. Naopak, neustále sa 
tam niečo deje: postavy komunikujú, žar-
tujú, flirtujú, hádajú sa a prežívajú svoje 
súkromné drámy, no nikdy nie sami. 
Popri charaktere postáv vystupuje do 
popredia aj skutočnosť, že bývajú v tom 
istom obytnom dome, rozprávač ho láska-
vo nazýva „paneláčik“. Už v próze Café 
hyena (2012) prozaičky Jany Beňovej sme 
sa s ním stretli ako s priestorom, kde veci 
verejné prestupujú do súkromia a obyva-
telia toho istého paneláku sú si nechtiac 
bližší, ako by chceli. V tejto línii pokraču-
je aj Cigánová: „… každý človek predsa 
potrebuje svoj okruh… svoj meter štvorco-
vý, svoj meter kubický, kam vpúšťa len 
toho, koho sám chce.. Lenže v paneláku… 
už len tie zvuky, čo vôbec nepatria do 
vášho života!“ (s. 7) 
Ale Cigánová sa vo svojom písaní vydáva 
iným smerom ako Beňová, nejde jej o zdô-
raznenie izolovanosti a anonymity postáv 
v pritesnom priestore paneláku. K problé-
mu pristupuje takpovediac „tatarkovsky“, 
keď sa zmyslom života stáva snaha poro-
zumieť tomu druhému a spoznávanie 
našich susedov vedie k vzájomnému obo-
hateniu. Autorka neproblematizuje mož-
nosť tohto porozumenia: je nielen možné, 
ale pre významový plán prózy aj nevy-
hnutné. Základným rysom tejto prózy je 
totiž jej tendencia k harmónii a vyvážené-
mu riešeniu problémových situácií. 
Pre stavbu sujetu je teda ťažiskovým motív 
paneláku – tohto „dosť dobrého domu“, 

„… čo je ako hudobný nástroj“ (s. 109) – 
jeho akustická a aj estetická kvalita. Hlas 
a zvuky rezonujú jeho stenami 
i obyvateľmi.
Hravosť ako stratégia písania sa prejavuje 
na viacerých úrovniach, napríklad je to 
významové členenie textu do podoby sce-
nára. Rozprávač nás na začiatku jednotli-
vých častí – obrazov – často stanovením 
časových a priestorových indícií inštruuje, 
čo si máme ako čitatelia predstaviť. 

„A je zajtra či pozajtra a kamaráti sedia vo 
vírivke… A Pišta otvorí oko“ (s. 144) 

„… A sme v pracovni Dušana Dušu a voľak-
de v byte sa ozve. Smeeetííí!“ (s. 142) 

„A základná situácia je takáto… Pani Laura 
leží v spálni, ostatní sú v obývačke… Medzi 
nimi sú dokorán otvorené dvojité dvere…“ 
(s. 145) 
Nápadné je frekventované uvádzanie viet 
spojkou „a“, čo podčiarkuje hravé a detské 
ladenie textu. Najčastejšie však autorka 
používa elipsu – t. j. tri body, ktorá však 
neplní svoju tradičnú funkciu: jej použi-
tím sa nezamlčuje časť výpovede, nevedie 
k dramatizácii, ale skôr slúži na prepoje-
nie viet a jednotlivých obrazov, ktoré 
na seba nadväzujú a rozplývajú sa jeden 

v druhom. Jej funkcia pripomína aj 
pomyselnú „klapku“, ktorá pri tvorbe 
filmu signalizuje nový obraz. 
Odkaz na klapku súvisí aj so skutočnos-
ťou, že metaforicko-obrazná rovina je 
ukotvená v priestore divadla, kinemato-
grafie, a to najmä tej slovenskej. Odkazuje 
na ňu nielen postava elegantnej herečky – 
pani Laury, ale napríklad aj opis jednotli-
vých postáv. Tie rozprávač s obľubou 
prirovnáva k niektorým zo slovenských 
hereckých osobností: spomenutá pani 
Laura pripomína Zdenu Grúberovú (s. 12), 
pani Alena Veselá (mama dcér Hany 
a Dany) pani Majdu Pavelekovú, maliar 
Dušan Duša Jána Kronera (s. 19) a man-
želka jednej z postáv „má pekný hrubý 
hlas Zuzky Kronerovej“. (s. 119) 
Charakterizácia postáv prostredníctvom 
ich hereckých ekvivalentov je efektná, 
čitateľ si predstaví jasný obraz a zároveň 
si uvedomí, že postavy disponujú aj istou 
dávkou hereckého šarmu. V neposled-
nom rade dochádza aj k istému humorné-
mu efektu. 
Dosť dobrý dom je útla knižka, ale jej čita-
teľovi zaručuje príjemne strávený čas, 
ak sa rozhodne, že bude čítanie vnímať 
ako hru a vo svojej predstavivosti si jed-
notlivé obrazy poskladá s ľahkosťou 
a dávkou humoru. Cigánovej literárny 
svet je svetom človečiny a elementárnej 
ľudskosti, azda aj z tohto dôvodu je čita-
teľsky veľmi príťažlivý.

 ✒ Viktoria Kissová 

Velikán Michelangelo 
v slovenskom preklade 
Fabio Scaletti: Velikán Michelangelo 
Preklad: Pavol Štubňa, Alexandra Lenzi 
Kučmová 
Bratislava: Ikar, 2021

Slovenský preklad ilustrovanej populár-
no-náučnej publikácie Velikán Miche-
langelo vychádza ako súčasť limitovanej 
edície s názvom Vznešená renesancia. 
Jej zámerom je predstaviť odbornej i laic-
kej verejnosti život a dielo jedného 
z vrcholných predstaviteľov talianskeho 
renesančného umenia. Každý exemplár 
exkluzívneho vydania Luxusnej knižnice 
vydavateľstva Ikar (vyrobený špeciálne 
kombinovanou väzbou z kože a plátna) je 
očíslovaný a certifikovaný, čím knihy 
uvedenej edície nadobúdajú nielen 
odbornú a umeleckú, ale aj zberateľskú 
hodnotu. Okrem exkluzívneho vydania 
však publikácia vychádza súčasne 
v tradičnom, cenovo dostupnom, kniž-
nom formáte – určenom nielen širokej 
verejnosti, ale aj vzdelávacím inštitúciám 
(portál preskoly.sk).
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(beletrizovaný životopis). Výkladovému 
postupu zodpovedá zložitejšia vetná stav-
ba (rozsiahle zložené súvetia), presnosť 
a objektivita vo vyjadrovaní či odborná 
slovná zásoba. Dynamiku rozprávačské-
ho postupu posilňuje zasa menej formál-
ne vyjadrovanie, výskyt obrazných 
prvkov (napr. metafory, príslovia, prirov-
nania, anekdoty) alebo kolokvializmov.
Z pohľadu (odbornej) slovnej zásoby sa 
prekladatelia museli vyrovnať s termino-
lógiou z viacerých – priamo či nepriamo 
súvisiacich – vedných oblastí: výtvarné 
umenie (maľ ba, architektúra, sochárstvo, 
kresba), literatúra, história, (kresťanské) 
náboženstvo, či (grécka) mytológia. 
Na záver možno s potešením konštatovať, 
že uvedená publikácia má potenciál 
obohatiť slovenský kultúrny priestor nie-
len v oblasti umenia, ale aj odborného 
prekladu.

 ✒  Ivan Šuša

Objaviť (s)novú krajinu
Slavka Liptáková: Nová oktáva 
Ilustrácie: Zuzana Mlynarčíková  
Lišov: Stodola Lišov, 2020 

Novela Slavky Liptákovej Nová oktáva 
má podobu útlej knižky s brožovanou 
väzbou. Zúžený formát ideálne padne do 
rúk, matný hebký povrch knižnej obálky 
je na ohmat veľmi príjemný. Názov 
novely v sebe nesie prísľub čohosi nové-
ho, výjav na obálke pozýva vstúpiť do 
(s) novej krajiny.
Hlavnou hrdinkou príbehu je Moma, 
dievča stojace na prahu dospievania. 
Moma hrá na klavíri, zdá sa, že je talento-
vaná a predurčená stať sa profesionálnou 
klaviristkou. Rodičia aj učitelia Momu 
v hraní podporujú, životná dráha dievča-
ťa sa javí ako jasne vytýčená. Je to však 
skutočne cesta, po ktorej chce Moma ísť?
Ak by sme pozabudli, aké náročné je 
dospievanie, Nová oktáva nám to pripo-
menie. Moma sa cíti akási nesvoja. Stráca 
citlivosť v prstoch, akoby sa jej vlastné 
telo odcudzovalo, prestáva veriť sama 
sebe. Prepadajú ju horúčky, stavy blúzne-
nia a úzkosti. Občas precitá v krajine, 
ktorá je úplne odlišná ako dôverne známe 
reálie mesta, nemocnice, bytu rodičov 
a bytu opatrovateľky, pani Vallovej. 
Momin svet sa trieštia čitatelia príbehu 
môžu sledovať jeho vonkajšie a vnútorné 
kontúry.
Vonkajší Momin život sa odohráva 
v urbánnom prostredí, zaliatom betónom 
a hranatými budovami, vnútorný (alter-
natívny) život sa odvíja v rozľahlej otvore-
nej krajine podobnej stepi. Alternatívna 
hrdinka býva v stane so starými rodičmi, 
spoznáva chlapca Airama, pozoruje 
zvieratá.

Keď je hľadanie cestou 
i cieľom
Nikola Aronová: Lui – Príbeh o hľadaní 
Bratislava: Verbarium, 2021

Jedným z najnovších trendov v detskej 
literatúre je návrat k prírode a podstate 
človeka, hľadanie zmyslu bytia. To všetko 
uhlom pohľadu zvierat alebo detí, ktoré 
svojím jednoduchým, no o to čistejším 
a pravdivým videním mapujú a objavujú 
tento svet, jeho smerovanie a vytvárajú si 
naň vlastný názor. 
Láska k prírode a horám inšpirovala aj 
mladú turistku, horolezkyňu, spisovateľ-
ku, predovšetkým však ilustrátorku  
Nikolu Aronovú. V jej najnovšom spiso-
vateľskom počine Lui – Príbeh o hľadaní 
rozvíja tému svojej prvotiny Posledný 
dar Zvuku (2018), najmä vzťah ľudí k prí-
rode a nezadržateľný, no pritom magický 
kolobeh života všade navôkol. Nadväzuje 
aj na svoj nezameniteľný ilustrátorský 
rukopis, ktorý už prezentovala v dielach 
iných autorov: Dievčatko Momo a stratený 
čas (2018) Michaela Endeho či Eliáš 
a babička z vajíčka (2019) Ivy 
Procházkovej.
Príbeh o Luim je vo svojej podstate jedno-
duchý: niečo mu v živote chýba a nepo-
môže mu ani kúpa slimáka Alfréda, ktorý 
nie je práve najlepším spoločníkom. 
Keď sa však objaví celkom obyčajný List, 
rozbehnú sa udalosti a hľadanie, ktoré 
samo osebe prináša jeden nečakaný objav 
za druhým. 
Vetné konštrukcie sú jednoduché, príbeh 
zrozumiteľný. Deti sú v ňom vykreslené 
ako jednoduché bytosti, ako zvieratá, 
a zvieratá ako deti: neposudzujú, nepo-
rovnávajú a ihneď, bez zbytočných okol-
kov a príkras, je im jasný zmysel. Navyše, 
nepotrebujú mať cieľ, pretože cesta 
a dobrodružstvo pre nich znamenajú 
oveľa viac. Preto sa netreba zamýšľať ani 
nad personifikovanou prírodou a jej 
javmi, ktoré nielen hovoria, ale aj konajú 
a správajú sa ako ľudia. 
Stretávame tak nielen vyššie spomínané-
ho Lista, ale aj Mesiac, Rieku, Búrku, 
Lúku, Oheň, Vlka, Obrooceán či Obro-
púšť. Lui objavuje svet, a hoci sám nevie, 
kam ide a prečo, darí sa mu popritom 
odhaľovať tajomstvá o fungovaní vesmíru 
i o sebe samom. Najväčším pokladom, 
čo si nesie, sú jeho spomienky na detstvo, 
ktoré mu pripomína lásku a bezstarost-
nosť, bezpečie a prirodzenosť aj krásu 
a tajomno, ktoré sa zo sveta dospelých 
vytrácajú: „Pohľady detí… Tie nesúdia 
a nehodnotia, len pozorujú pohľadom 
mladej, čistej duše.“ (s. 5)
Dospelý by sa zrejme zaoberal otázkou, 
prečo Lui odíde z domu len tak, bez bato-
žiny, jedla či pitia a ako prežije týždne 

Čítaním textu plynulo prechádzame strie-
davo jednou a druhou líniou príbehu, ilu-
strácie nás však vťahujú výlučne do snovej 
krajiny. Autorka ilustrácií Zuzana  
Mlynarčíková zachytila podobu aj náladu 
onoho tajuplného sveta mimoriadne 
výstižne. Snovú krajinu zafarbila do mod-
rých, zelených, šedých a fialových tónov. 
Použila tmavú tlmenú paletu, vďaka čomu 
ilustrácie pôsobia zádumčivo a skôr molo-
vo ako durovo. 
V Novej oktáve pôvabne ladí použitie 
výtvarnej techniky monotypie (vytvorenia 
obrazu pomocou odtláčania) a tematizova-
nie odtlačkov. V príbehu sa o odtlačkoch 
hovorí priamo, ale aj v inotajoch. Moma si 
niektoré z odtlačkov začína uvedomovať.
Dospievanie je obdobím, keď je skúsenosť 
odtlačkov možno najintenzívnejšia. 
Dospievajúci si uvedomuje niektoré 
odtlačky, ktoré doň vtlačili rodičia či uči-
telia, a hľadá nové, vlastné vzory. Moma 
má hlboko vtlačenú predstavu rodičov 
o nej a o jej smerovaní, nevie však, či je 
hranie na klavíri naozaj aj jej túžbou.  
Príbeh nepriamo označuje aj mnohé ďal-
šie odtlačky, s ktorými sa nevyrovnáva 
iba hlavná hrdinka, napríklad dodržiava-
nie kultúrnych pravidiel a zvyklostí, 
potláčanie impulzívneho či pudového 
správania, otázky autentickosti a priro-
dzenosti. Dospievajúci v sebe tieto odtlač-
ky nachádzajú, búria sa proti nim a Moma 
nie je výnimkou. 
Všetky dobre mienené rady a pravidlá, 
ktoré dospelí dieťaťu vštepujú, mu majú 
pomôcť nestratiť sa, keď vyrastie. Keď 
dieťa dorastie na teenagera, môže podob-
ne ako Moma pociťovať tlak. Vo zvyšku 
detskej poslušnosti nechce sklamať 
matku, jej očakávania ani zradiť sebaob-
raz, ktorý v Mome budovali. Zároveň si 
hlavná hrdinka potrebuje tento vybudova-
ný, vtlačený sebaobraz overiť. Moma vyža-
duje uistenia (napr. učiteľkino pokývnutie 
hlavou), zároveň však chce rozhodovať 
o sebe sama (mať „právo na dospelosť“). 
Hlavná hrdinka sa nestratí: „Cítim presne, 
odkiaľ pokiaľ siaham a kde sa začína 
cudzina.“ (str. 53)

 ✒ Petra Baďová
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na mori či púšti, o tom však tento príbeh nie 
je. Na povrch sa dostávajú zásadnejšie ako 
len otázky bytia, existencie či prežitia, naprí-
klad, aké dôležité je mať oči otvorené doko-
rán, byť trpezlivý a že aj nuda môže byť 
kreatívnou záležitosťou, ktorá nakoniec obo-
hatí ducha väčšmi ako akákoľvek dômyselná 
činnosť: „Keď sa nudíš, nič nemusíš, len sa 
jednoducho nudíš a nič nerobíš. Len tu tak si. 
Máš čas vnímať… No nie je to krásne?“ (s. 34); 

„Nuda Luiovi vyčistila hlavu a odohnala všet-
ky starosti. A keď už Búrka naozaj prichádza-
la, Lui sedel úplne pokojne a čakal na ňu ako 
na starú známu.“ (s. 35)
Všetky tieto prírodné javy alebo obohatenia 
duše človeka sú zahalené rúškom tajomstva. 
Sú to čarovné sily, ktoré nie sú až tak viditeľ-
né okom, odhaľujú však človeku krásy života, 
zmysel bytia, odpútavajú od egoizmu a ego-
centrizmu, vnášajú do existencie krásu, este-
tickosť a zmysel. Aj preto knižka pre detského 
čitateľa nie je až taká jednoduchá, ako sa po 
prelistovaní môže javiť. Skrýva hlbší zmysel, 
na ktorý je nutné „dorásť“.
Lui – Príbeh o hľadaní je určený všetkým od 
9 do 99 rokov, no pre deti je náročné porozu-
mieť tomu, čo chce autorka svojím dielom vo 
filozoficko-estetickej rovine povedať. Ani 
predstaviteľa najvyššieho „božstva, osudu, 
prapôvodcu všetkého živého, udržovateľa 
celého vesmíru", ktorým je vlk Vlk, nie je 
ľahké uchopiť. Síce „žongluje s množstvom 
loptičiek, ktoré sa podobajú na planéty 
a hviezdy“ (s. 43) a plače, keď ľudia lovia zver, 
ale zároveň sám seba predstavuje ako niečo, 
čo nie je, nežije, nenachádza sa: „Neexistu-
jem… Ja len točím kruhmi.“ (s. 49) 
V texte sa kladie príliš veľký dôraz na 
mimozmyslové vnímanie a zamýšľanie sa 
nad duchovným posolstvom, čo knižku ďalej 
a ďalej odsúva od detského čitateľa, ktorému 
by mala byť určená prednostne, no vlastne 
nakoniec nie je.
V lepšej orientácii v texte pomáhajú názvy 
kapitol, prípadne jednotlivých častí, no 
absentuje ich spoločný zoznam vo forme 
obsahu. Strany sú pritom číslované, čo vytvá-
ra nepochopiteľný paradox, prečo nedošlo 
k vytvoreniu obsahu, ktorý je bežnou súčas-
ťou kníh a tu by sa aj celkom žiadal. 
Knižka je útla, má necelých 60 strán, no pre 
svoje filozoficko-existencionálno-estetické 

zamyslenia a odkazy sa jej čítanie naozaj 
natiahne. Podstatnú časť z nej tvoria ilustrá-
cie a osobitá grafika, ktorá pozostáva z rytiny, 
konkrétne výškrabu tušu s použitím vosko-
vých farbičiek, čím sa snaží priblížiť deťom 
a ich videniu sveta. Zväčša ide o hru čierno-

-bielych obrázkov, na ktorých pozadí vynika-
jú základné farby ako modrá, červená, kaki 
a popri nich sa občas objavuje aj žltá kačička, 
symbol detstva. 
 Obrázky tiež „žijú“ svoj príbeh, ten však 
nevybočuje z hlavného deja. Naopak, dokres-
ľujú postavy, ich charaktery, záľuby a bližšie 
ich opisujú. Možno aj preto sa mnohí súčasní 
autori radšej venujú novodobej koncepcii 
dôrazu na ilustrátorskú časť a textovú časť 
obmedzujú len na jednu či dve vety, pričom 
tajomno prírody a sveta nechávajú vystupo-
vať z obrazov. Tak si čitateľ nájde vždy svoj 
vlastný uhol pohľadu, sám interpretuje to, čo 
vidí či číta, sám dekóduje predostretú prácu 
bez filozofických úvah. Niekedy je totiž 
menej naozaj viac.

 ✒ Ivana Mičuchová
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Čo prinesie 76. ročník Slniečka?
• overenú kvalitu a umeleckú tradíciu
od roku 1927
• moderný grafickýdizajn
• texty našich najlepších autorov
od klasikov až po mladé talenty

Tešiť sa môžete na nový seriál
veselých kuchárskych rozprávok
Jozefa Kollára a jedinečný komiks
Továreň stratených snov!

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

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

Premiéry
v Rádiu Devín
 

DEVIN.RTVS.SK

Ivica Ruttkayová: Extrém
Rozhlasová hra

Extrém je názov dokudrámy Ivice Ruttkayovej, ktorá chce rozprávať príbehy 
o tom, kto má veľa a kto má málo. Sú to príbehy mužov a žien v extrémnych 
situáciách, ktoré sa len môžu odohrať, alebo sa skutočne aj stali. Spolu môžeme 
rozmýšľať o tom, kedy sme extrémne chudobní a kedy sme extrémne bohatí, 
kdekoľvek sa aktuálne nachádzame na spoločenskom rebríčku.

26. 10. 2021

Dorota Vlnová: Rozhlas a Slovensko
Fíčer

Premiéra fíčra autorky Doroty Vlnovej k 95. výročiu rozhlasu. Rádio zmenilo 
spôsob, akým spolu komunikujeme, ako zdieľame a propagujeme svoje 
myšlienky, názory a výtvory - ale nielen to. Vo fíčri chce autorka vzdať úctu 
legendám rozhlasových fíčristov a rovnako sa v ňom bude zaoberať aj sluchom 
ako prostriedkom umeleckého vnímania.

31. 10. 2021

Fórum mladých autorov
Rozhlasová hra

Fórum mladých autorov dáva najmladšej generácii tvorcov možnosť slobodnej 
výpovede  o témach, ktoré vyrastajú z osobnej potreby tvorcov.
Markéta Bocková: Viera;  Martin Krč: Ja a môj kňaz;  Žofia Kráľová: Prasklinky;  
Agáta Brozová: Mačka na streche;  Viktória Finta: Narodeniny

21. 9. 2021

Dobroslav Chrobák: Kaviareň Lýra
Rozhlasová hra

Poviedka Kaviareň Lýra, z cyklu Naša zabudnutá klasika, pochádza z knižného 
debutu Dobroslava Chrobáka – zo zbierky noviel Kamarát Jašek z roku 1937. 
V expresionisticky ladených poviedkach z moderného mestského prostredia 
na rozdiel od naturizmu neprichádza k všeobecnému súladu človeka a sveta, 
keďže mestský život autor nepociťuje ako autentický.

12. 10. 2021



Thomas Quick sa postupne priznal 
až k 30 nevyriešeným vraždám a všetci 
si mysleli, že je skutočne vinný. Investigatívny 
novinár Hannes Rastam však podrobne 
preskúmal všetky dôkazy a zistil, že objavil 
najväčší švédsky justičný omyl v dejinách.

Viac knižných tipov nájdete v našom 
Čitateľskom klube Martinus na Facebooku.

Deň neprečítaných kníh

Našli sme nové slovo pre 
japonský knihomoľský výraz

Tento rok sme Deň neprečítaných kníh oslávili anketou, v ktorej 
sme hľadali nový výraz na japonské knihomoľské slovo cundoku. 

Vďaka všetkým knihomoľom a knihomoľkám, ktorí hlasovali v našej 
ankete, už môžete na vyjadrenie hromadenia kníh bez prečítania používať 
ľubozvučné slovíčko neskôrky :-)

Prečítajte si viac o cundoku a našom preklade na www.dnk.sk

Čitateľský klub Martinus

Príbeh švédskeho 
justičného omylu

neskôrky




