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Editoriál 
Niektoré knihy sú výnimočné 
a zaslúžia si zvýšenú pozornosť. 
V najnovšom čísle Knižnej  
revue sme sa rozhodli venovať 
ju zbierke Hermovská chôdza, 
ktorú analyzuje Zoltán Rédey. 

„Kniha je pre mňa pokusom.  
Chcel som vyskúšať, či to, čo sa dá 
urobiť na ploche jednej básne, 
je možné urobiť aj na ploche oveľa 
väčšej. Je to racionálny pokus, 
súčasne však otvára priestor, 
v ktorom nemusíš dopredu dodr-
žiavať pravidlá. Jedine formu,“ 
hovorí jej autor Ivan Štrpka  
v rozsiahlom rozhovore s Micha-
lom Tallom, v ktorom debatujú  
o slovách, významoch, tichu 
a prázdnote. Obálkou vzdal básni-
kovi poctu i výtvarník Rudolf 
Sikora.
Okrem tradičných recenzií a kniž-
ných tipov sa venujeme aj histo-
rickým témam. Juraj Marušiak sa 
pozrel na knihu Slovenské století 
Pavla Kosatíka, Gabriela Rakúsová 
sa zamýšľa nad príbehom Alžbety 
Gwerkovej ‑Göllnerovej a nad 
presahmi minulosti do súčasnosti 
v knihe Tichý pobyt Anny Grusko-
vej. Silvia Ruppeldtová predsta-
vuje knihu o fotografovi Dežovi 
Hoffmannovi a Eva Palkovičová 
hodnotí titul Kráska a zvrhlík, 
ktorý rozoberá odraz rasových 
predsudkov v literatúre.
V novej rubrike Prekladateľ a jeho 
autor prináša zasvätený pohľad 
na život a tvorbu Itala Calvina 
Miroslava Vallová, ktorá v súčas-
nosti dokončuje preklad jeho 
troch noviel Argentínske  
mravce, Oblak smogu a Stavebné 
špekulácie.

Príjemné čítanie.
Marek Vadas
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Šéfredaktor
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Alena Sabuchová: 
Šaptačice (Šeptuchy)
Agora, 2022 (RS)
Preklad: Zdenka V. Belićová

Ján Johanides: But Crime  
Does Punish (Trestajúci zločin)
Karolínum Press, 2022 (CZ)
Preklad: Júlia Sherwood, Peter 
Sherwood

Martin M. Šimečka: фізичне 
виховання (Telesná výchova)
Dukh i litera, 2022 (UA)
Preklad: Iryna Pushkar

Medziriadky ako krok 
do literárneho sveta
Trinásty ročník Medziriadkov, v súčasnosti 
najzmysluplnejšieho projektu na podporu lite-
rárneho tvorivého vzdelávania mladých na 
Slovensku, aj tento rok vyvrcholil letnou literár-
nou školou. Uskutočnila sa 21. – 26. augusta 
a neveľký, kompletne dobrovoľnícky štáb ambi-
ciózneho projektu ju tentoraz zabezpečil v pen-
zióne Vršatec pod hradom Vršatec. 
Účastníci Medziriadkov od začiatku pracovali 
s plným nasadením, teda absolvovali moderova-
né rozbory ukážok vlastnej tvorby. V pozícii 
odbornej poroty a lektorov tvorivých worksho-
pov sa im predstavili Marta Součková, Mária 
Klapáková, Dávid Dziak, Tomáš Hučko, Miroslav 
Dacho, Eva Kollárová, Jana Micenková, Mária 
Ferenčuhová, Milan Děžinský, Eva Luka, Peter 
Gärtner či Vlado Nosáľ. 
Aj tento zoznam dokazuje, že Medziriadky sú 
špecifickým projektom predovšetkým vďaka 
konfrontácii začínajúcich autorov so zástupca-
mi najvyššej literárnej ligy. Navyše, keďže 
účastníci prežívajú spoločne s lektormi a organi-
zátormi fakticky pár dní (no pocitovo nekonečný 
týždeň) svoj najintímnejší tvorivý priestor, ide 
o špecifickú prácu, v rámci ktorej nestačí rozu-
mieť len literatúre, ale aj človeku, ktorý ju píše. 
Organizačný štáb sa preto snaží vyberať „literár-
ny pedagogický dozor“ aj z hľadiska schopnosti 
koexistovať v symbióze s takou náročnou 
skupinou ľudí, akými sú vnútorne komplikova-
né osobnosti mladých a dospievajúcich autorov 
a autoriek. O tom, že sa to tímu darí realizovať, 
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Ivana Dobrakovová: 
Mothers and Truckers 
(Matky a kamionisti)
Jantar Publishing, 2022 (UK)
Preklad: Julia Sherwood, 
Peter Sherwood

Účastníci s porotcami Medziriadkov 2022

svedčí fakt, že väčšina účastníkov sa objavila 
na Medziriadkoch opakovane. A treba  
upozorniť, že pri Medziriadkoch vyrástli aj také 
autorky ako Dominika Moravčíková či Nicol 
Hochholczerová. 
Rozhodujúcim faktorom úspechu Medziriadkov, 
ktorý sa naplno prejavil aj v nových priestoroch, 
je snaha doplniť program letnej literárnej školy 
o prvky, ktoré edukatívny rozmer obohacujú 
o zážitkovosť – koncerty a divadlá, literárny kvíz, 
burzy kníh, literárne besedy so spisovateľmi 
či záverečný open mic, na ktorom zúčastnení 
prezentujú svoju tvorbu, alebo podujatie celkom 
po záverečnej, Šepoty, keď sa v úplnej tme čítajú 
anonymné odkazy všetkých všetkým. 
Medziriadky autorsky inovatívne a s rokmi 
vypestovanou skúsenosťou aj tentoraz ponúkli 
pre potenciálnych autorov a autorky priestor 
pre tú najodbornejšiu reflexiu literatúry v spoji-
tosti s nie samoúčelnou dramaturgicky 
premyslenou zábavou. Na týždeň vytvorili pre 
účastníkov virtuálnu realitu skutočného 
literárneho sveta, koncentrovanú podobu všet-
kého, s čím sa v rámci svojej budúcej spisovateľ-
skej kariéry môžu stretnúť. Priestor zdanlivo 
iluzívny, uzavretý a preto bezpečný, ale zároveň 
otvorený pre vnútorné vytvorenie si tých 
najvyšších literárnych kritérií na seba samého 
a vlastnú tvorivú budúcnosť.

 ✒ Daniel Domorák
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26. ročník Poviedky
Porota literárnej súťaže Poviedka 2022 
tentoraz v čisto ženskom zložení Ivana 
Gibová, Uršuľa Kovalyk, Jana Micenková, 
Nicol Hochholczerová, Jana Turzáková 
a Zuska Kepplová vyhlásila desiatku 
najlepších autorov a autoriek v priamom 
prenose Rádia Devín. Hlavnú cenu 
udelili 22‑ročnému študentovi scenáris-
tiky Kristiánovi Lazarčíkovi za poviedku 
Self-help. Prémiu získalo deväť autorov 
a autoriek: Marek Grajciar, víťaz z roku 
2013, za poviedku Prasa nad priepasťou, 
Zuzana Vasičáková Očenášová, 
premiantka z roku 2008, a jej poviedka Ili 
Cezar, ili ništa, Peter Hoferica, víťaz 
z roku 2020, s poviedkou Úzkosť lesnej 
zveri, Kristína Lenárt za poviedku  
Stratigrafia jednorožca, Pavol Kuspan 
a jeho poviedka R611, Pavol Weiss 
s poviedkou Celý život, Terézia Fabia
nová za poviedku Nedeľný obed, Mária 
Figurová a jej poviedka Rok života  
vločky a Dorota Hinštová s poviedkou 
Otec z mäsa a rodina z kostí.

 ✒ red 

Literatúra 
vo Zvolene
V zrekonštruovaných priestoroch Kraj-
skej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene 
sa 19. – 21. augusta konal bohatý literárny 
program pre účastníkov a účastníčky 
celoslovenskej súťaže Literárny Zvolen 
2022, organizovanej Národným osveto-
vým centrom. Tento rok pribudla 
k poézii a próze nová kategória – žánrová 
próza (fantasy, sci‑fi a horor). Rozborové 
semináre s porotcami (Júlia Čurillová, 
Mária Klapáková, Lenka Šafranová, 
Dominika Madro, Martin Hatala a Juraj 
Búry) sa prelínali s tromi workshopmi 
zameranými na lyrický subjekt,  
podoby rozprávača a budovanie fantazij-
ného príbehu. Víťazkami hlavnej  
ceny v podobe mentoringu sa stali Anna 
Valentová (próza), Dorota Hinštová 
(poézia) a Kamila Pribišová (žánrová 
próza – fantasy). Súčasťou podujatia boli 
besedy so spisovateľkami Nicol  
Hochholczerovou, Dominikou Madro  
a spisovateľom Martinom Hatalom 
a koncert Andrey Bučko.

 ✒ red 

Cena pre 
Janu Bodnárovú  
a Milana Hamadu
Cenu ministerky kultúry za rok 2021 získala spi-
sovateľka Jana Bodnárová za výnimočný  
prínos v oblasti pôvodnej literatúry a preklado-
vej tvorby. Laureátom ceny sa stal aj literárny 
vedec, historik a kritik Milan Hamada za celoži-
votný prínos do literárno ‑kritického myslenia, 
za spoluvytváranie a určovanie pohybu sloven-
skej literatúry a kultúry a za morálno ‑etické 
postoje. Cenu, ktorá spája bývalé dve ceny a tri 
súťaže – Cenu ministra kultúry v oblastiach 
profesio nálneho umenia, Cenu Andreja Kmeťa, 
titul Múzeum a galéria roka, titul Knižnica  
roka a titul Kultúrno ‑osvetové zariadenie roka – 
si 6. sep tembra prevzalo od ministerky kultúry 
Natálie Milanovej osem osobností a inštitúcií.

 ✒ red 

Vyšehradské  
literárne štipendium
Strávte tvorivý rezidenčný pobyt v niektorej 
z krajín V4, v mestách Budapešť, Krakov alebo 
Praha! Online prihlasovanie na rok 2023 sa 
uzatvára 15. októbra 2022. Štipendium je určené 
pre autorov alebo prekladateľov aspoň  
jednej tlačenej publikácie, esejistov, literárnych 
kritikov, literárnych publicistov a novinárov 
s najmenej tromi príspevkami uverejnenými 
v rešpektovaných médiách. Bližšie informácie 
a prihlasovací formulár nájdete na  
webe Literárneho informačného centra: 
www.litcentrum.sk.

 ✒ LIC

Jana Bodnárová s cenou ministerky kultúry

Noc literatúry
Deväť priestorov v bratislavskom 
Starom meste sa 21. septembra stane 
dejiskom štrnásteho ročníka Noci 
literatúry. Do čítania úryvkov z diel 
súčasných európskych autorov 
v podaní známych slovenských here-
čiek a hercov sa zapojí aj Szidi Tobias, 
Lucia Hurajová, Juraj Hrčka a ďalší.
Čítať sa budú úryvky z diel 18 autorov 
zo 17 krajín: Francúzsko (Karine Tuil), 
Holandsko (Frans Kellendonk), 
Taliansko (Silvia Avallone), Nemecko 
(Saša Stanišič), Maďarsko (Emanuel 
I. Andrássy), Izrael (Ajelet Gundar

Gošen), Rakúsko (Zdenka Becke
rová), Belgicko (Lara Taveirne), Česko 
(Daniel Hradecký), Poľsko (Olga 
Tokarczuk), Španielsko (Javier Cer
cas), Portugalsko (Djaimilia Pereira 
de Almeida), Slovensko (Barbora 
Hrínová, Richard Pupala), Nórsko 
(Nina F. Grünfeld), Švajčiarsko 
(Joachim B. Schmidt), Írsko (Claire 
Keegan) a Ukrajina (Serhij Žadan).
Írsko a Ukrajina budú zastúpené 
po prvý raz. „Tento rok predstavíme 
rekordný počet kníh európskych 
autorov v slovenských prekladoch. 
Vítame v našom klube Írsko a ako 
hosťa aj Ukrajinu,“ uviedla Monika 
Koblerová, riaditeľka Českého centra 
v Bratislave, ktoré v spolupráci  
s kultúrnymi inštitútmi a veľvysla-
nectvami EUNIC a Zastúpením 
Európskej komisie na Slovensku pro-
jekt organizuje.
Priestory na čítanie poskytnú kul-
túrne inštitúty Česka, Francúzska, 
Poľska, Maďarska, Nemecka, 
Rakúska, ako aj Európska komisia. 
Čítať sa bude aj v kníhkupectve  
Artforum a v Staromestskej galérii.
Noc literatúry sa bude konať počas 
nasledujúcich ôsmich dní aj v online 
priestore. Pripravené budú videá 
s úryvkami načítanými herečkami 
a hercami. Na podujatí sa zúčastnia 
aj ďalšie slovenské a české mestá, 
vrátane Prahy, ale aj Paríž, Amster-
dam, Budapešť, Káhira, Peking, 
Hanoj a Tel Aviv.
Na všetkých miestach v Bratislave 
sa začne o 18.00, posledné čítania 
budú o 21.30.

 ✒  České centrum v Bratislave
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Sto rokov od narodenia 
literárneho historika 
prof. Miloša Tomčíka

Peripetie slovenskej literatúry 20. storočia, zvlášť 
v druhej polovici, bývali aj peripetiami jej neraz 
autoritatívnych prečítaní a výkladov – ideologicko-

‑politických, literárnokritických a literárnohistorio-
grafických, školsky pedagogických či kultúrne 
osvetových. Zároveň to však bývalo pri všetkej 
dobovej limitovanosti aj zástupné fórum rozpráv 
o „veciach ľudských“ a ich možnej náprave – 
o emancipácii človeka, spoločnosti a literatúry spod 
priameho mocenského poručníctva. 

Od Slovenskej moderny k dnešku
Sté výročie narodenia prof. M. Tomčíka (narodil sa 
19. septembra 1922 v Ploštíne, dnes súčasti 
Liptovského Mikuláša, zomrel 15. októbra 2009 
v Bratislave) je príležitosťou pripomenúť si jedného 
z aktérov týchto peripetií. Ako mladší generačný 
spolupútnik literárnej a vedeckej avantgardy 
40. rokov stihol debutovať prácou Slovenská 
nadrealistická poézia (1949). Inštitucionálne ako 
vysokoškolský pedagóg bol spätý s Univerzitou 
Komenského v Bratislave a Karlovou univerzitou 
v Prahe, neskôr ako vedecký pracovník so Sloven-
skou akadémiou vied. Jeho profil literárneho 
historika vystihuje (popri témach z 19. storočia a zo 
široko študovaných česko‑slovenských literárnych 
vzťahov) titul dobovo šťastnej, s dobou súzvučiacej 
práce Od Slovenskej moderny k dnešku (1970). 
Nepredpojato rekonštruovaná, významovo nevyťa-
žená nedávna „minulosť“ a otvorená „súčasnosť“ 
sa vtedy v prácach viacerých literárnych teoretikov, 
historikov a kritikov (F. Miko, S. Šmatlák,  
O. Čepan, J. Števček, M. Hamada) inšpiratívne 
dotýkali a prelínali. Text z r. 1970 zároveň na 
prelome 60. a 70. rokov aspoň načas stihol fungovať 
ako základ stredoškolských učebníc slovenskej 
literatúry 20. storočia, kde ho M. Tomčík rámcoval 
premenami a podobami svetovej literatúry, 
resp. toho, čo sa z nej vnímalo a prekladalo, ako aj 
paralelným výkladom českej literatúry. Spolu 
s vizuálne, ilustračne invenčnými čítankami to bola 
jedna zo svetlejších kapitol povojnového školského 
sprostredkúvania modernej a súdobej literatúry 
mladým ľuďom. (Bibliografia odporúčanej odbornej 
literatúry za jednotlivými kapitolami v učebnici 
navigovala potenciálneho adepta práce s literatúrou, 
čo si má vyhľadávať v kníhkupectvách či 
antikvariátoch.) 

Komorné stretnutie s poéziou 
M. Haľamovej
Podnetom k týmto niekoľkým riadkom nebol ani 
kalendár výročí, ani vekom navodzovaný sentiment. 
Náhodne zadovážený komorný zväzok troch zbierok 
M. Haľamovej z r. 1968 pod názvom jednej z nich – 
Červený mak, poézie pisateľovi desaťročia známej 
z iných vydaní, bol prekvapením v tom, že ho 

ilustroval maliar M. Čunderlík (1926 – 1983). M. Čun-
derlíka si čitateľ zo 60. rokov spája skôr s prebalom 
Príťažlivosti M. Válka, Prútených kresiel D. Tatarku 
alebo s ilustráciami k poézii V. Popu Večne nevidi-
teľná v preklade J. Ondruša. Čierno‑sivo‑biele 
ženské, resp. dievčenské tváre, oko či kvet ako 
synekdocha, kde‑tu stopy abstraktného výtvarného 
gesta, to všetko prekvapujúco, priam zosúčasňujúco 
kontúrovalo verše M. Haľamovej, neubližujúc 
ich miestami decentnej patine. Komorný zväzok 
uzatváral doslov M. Tomčíka oscilujúci medzi 
gestom literárneho historika slovenskej poézie 
20. storočia a gestom vec evokujúceho esejistu. 
Druhá polovica 60. rokov zarezonovala aj tu: „Veď 
o láske sa u nás nikdy nepísalo tak otvorene a toľko 
ako teraz, druhé pohlavie – t. j. ženy – neboli  
nikdy takým frekventovaným predmetom (doslova 
predmetom) sociologických výskumov, štatistík, 
prehľadov ako v poslednom období. Hoci už máme 
preklad knihy S. de Beauvoirovej Druhé pohlavie 
a iné práce tohto druhu…“ Aktualizujúca asociácia 
M. Tomčíka viedla ma ďalej. Teatrológ, esejista 
a prekladateľ J. Boor kedysi fabuloval imaginárne, 
anonymné stretnutia osobností pomimo dolože-
ných historických prameňov a stôp ako „dni sú-
zvuku“. Skôr študentským dada bývala predstava, 
ako do Európy po 1. svetovej vojne sa navracajúci 
M. Kukučín, noblesný šesťdesiatnik, mohol sa nie-
kde v Paríži – v reštaurácii, múzeu, galérii – stretnúť 
s mladým, ešte pred‑surrealistickým A. Bretonom. 
Keďže M. Haľamová (1908 – 1995) v r. 1929 – 1930 
absolvovala v Paríži kurz francúzštiny, podobné 
pomyselné anonymné stretnutie s rovesníčkou  
S. de Beauvoirovou (1908 – 1986) navodzuje prinaj-
menšom povedomie „súčasnosti“ rôzneho/odliš-
ného. (V r. 1929 bol v Paríži ako štipendista mladý 
filozof J. Patočka, po rokoch autor doslovu k čes-
kému prekladu Druhého pohlavia.) Avšak paralelné 
seminárne čítanie desaťročia kanonizovanej  
poézie „dievčenského sna“, lásky ako „daru“ a napo-
kon finálnej samoty „smrť tvoju žijem“ s dobre 
zvolenými pasážami z Druhého pohlavia by som ako 
pedagogický exces nezavrhoval.

Ešte jedno imaginárne stretnutie
Späť k M. Tomčíkovi! Spomenul som si, že esej –  
doslov k zväzku M. Haľamovej je súčasťou 
autorovho knižného súboru Básnické retrospektívy 
(1974). Tak trochu s nízkou podozrievavosťou pozrel 
som sa do nich, či prvá polovica 70. rokov odkaz 
na S. de Beauvoirovú nevyretušovala. Nie, bola tam. 
Neviem, či pri náhodnom stretnutí vo vestibule 
bratislavskej Univerzitnej knižnice alebo v knižnici 
Ústavu slovenskej literatúry SAV, donedávna na 
Konventnej ul., dovolil by som si prof. M. Tomčíkovi 
tento drobný čitateľský nález, resp. potešenie 
z neho, nejako vhodne spomenúť. Vypočul by si to 
zrejme so zdvorilou akademickou zdržanlivosťou. 
Takže aspoň takto, pán profesor, do večnosti či do 
nenávratna… „Smrť je len nenávratno. Iba zabudnu-
tie/ je koniec života“ (L. Novomeský).

 ✒ Fedor Matejov
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prof. Miloš Tomčík 
(19. 9. 1922 – 15. 10. 2009)

Fedor Matejov (1954)
Bývalý pracovník Ústavu 
slovenskej literatúry SAV. 
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Hermovská chôdza, tvoja nová kniha, funguje ako 
jeden pevne previazaný komponovaný celok, 
má svoju špecifickú výstavbu, nejde teda o klasickú 
zbierku v zmysle zozbieraných textov. Ako tento 
básnický prúd vznikal? Mal si od počiatku plán 
celku, alebo ťa k výsledku doviedli jednotlivé texty?

Ďakujem, že si to tak prečítal. Hermovská chôdza 
je samozrejmý pohyb nesamozrejmým spôsobom. 
Chce to byť otvorená báseň, ktorej proces sa neustá-
le rozvíja pred našimi očami. Presnejšie pokus 
o jednu báseň pozostávajúcu z 395 slovných sekven-
cií a z rovnakého počtu páuz. Tie pauzy sú zásadné 
pre rozvíjanie jej významotvorného diania. Rozčle-
ňujú ho a súčasne prepúšťajú ďalej. Ako ticho reč. 
Na tom som postavil konštrukčný princíp. 

Kniha je pre mňa pokusom. Chcel som vyskúšať, 
či to, čo sa dá urobiť na ploche jednej básne, je 
možné urobiť aj na ploche oveľa väčšej. Je to racio-
nálny pokus, súčasne však otvára priestor, v ktorom 
nemusíš dopredu dodržiavať pravidlá. Jedine formu, 

Michal Tallo (1993)
Básnik, publicista 
a prekladateľ. Vyšli mu 
básnické zbierky 
Antimita (2016), Delta 
(2018) a Kniha tmy (2022). 
Organizuje literárnu 
súťaž Básne SK/CZ, 
vo vydavateľstve Brak 
spoluvedie básnickú 
edíciu Lentikular. 
Pravidelne moderuje 
autorské čítania 
a diskusie o súčasnej 
literatúre a filme.

ktorú sa snažíš vytvoriť. Texty nie sú radené ako 
sled významov, nejde o prózu, v ktorej sa vyvíja dej, 
hoci tu také záblesky sú. Významy sa budujú po-
stupne procesuálne. Potreboval som sa dozvedieť, 
ako sa to deje a či sa podarí týmto spôsobom 
uchopiť niečo, čo som nevedel presne sformulovať. 
Jednotlivé slovné sekvencie majú pracovať na 
postupnom odvíjaní celku. Nejaké motívy sa môžu 
vynoriť a opäť sa stratiť, vynoria sa iné. Je to proce-
suálny priebeh. Pauzami sa text nekončí, prenos 
pokračuje ďalej – pauzy som označil vlnovkou. 
Teda nie bodkou alebo iným znakom, ktorý má veci 
rozčleňovať. 

V istom bode som si povedal, že napíšem knihu 
páuz a to ostatné vygumujem, to však nie je možné. 
Týmto činom by zanikli pauzy. Neostalo by nič.  
Celý proces trval dlhý čas, trvám však na tom, že 
výsledok je jedna báseň. Nebral som to ako zážitok, 
ale ako skúsenosť. Často si ani neuvedomujeme, 
že sme pri písaní motivovaní potrebou získať nejakú 
skúsenosť s tým, s čím pracujeme. Pravidlá môžu 
byť vopred presné alebo nepresné. Skúšaš a ideš. 
Ako v teréne, kde dopredu nemáš jasnú mapu. 

Som rád, že prízvukuješ dôležitosť páuz. Pri čítaní 
knihy som nadobudol pocit, že takmer rovnako 
veľký význam ako text v nej má ticho. Kniha sa 
napokon aj končí stíšením. Ako vnímaš vzťah poézie 
a ticha – textu a prázdneho miesta na papieri?

Ako veľmi podstatný. Prázdne miesto na papieri 
je pre mňa zhmotnením niečoho, z čoho nevychá-
dzam. Mnohí ľudia na tom zakladajú svoje spôsoby 
vyjadrovania a písania, ocitajú sa pred plochou, na 
ktorú treba niečo napísať. Človek je potom vo zvlášt-
nom rozpoložení a občas pred prázdnou stranou 
zlyháva. Tento pocit ja nemám. Ticho, mlčanie 
a hovorenie dokopy vo výsledku tvoria báseň. Tieto 
prvky sú v nej prepojené, je medzi nimi významové 
napätie, ktoré nemožno vyjadriť iba samotnými 
slovami. Wittgenstein hovoril, že o čom nemôžeme 
hovoriť, o tom máme mlčať; ak by sme v tom však 
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Písanie je proces, 
v ktorom neustále 
 existujem
Rozhovor s osamelým bežcom, 
básnikom a esejistom Ivanom 
Štrpkom o jeho najnovšej 
zbierke Hermovská chôdza, 
o písaní, vnímaní, snoch a tichu.

✒ Michal Tallo

Ivan Štrpka pri rozhovore s básnikom Michalom Tallom

7September  2022



R
oz

h
ov

or vyjadrenia. Vo výsledných knihách si 
potom môžeš prepojenia všimnúť, po-
hrávať sa s odkazovaním na predchádza-
júce knihy však nie je môj zámer. Skôr 
ide o isté okruhy vnímania alebo pome-
novania, ktoré sa mi v danom kontexte 
zdajú zaujímavé. Stále pokračujem 
v niečom započatom, je to kontinuálny 
proces. S pauzami, samozrejme, väčšími 
či menšími – básnictvo nie je povolanie, 
ktoré musíš robiť osem hodín denne, 
napokon, nie je to ani povolanie. A za-
mestnanie už vôbec nie. 

Opakujúce sa motívy alebo významo-
vé objekty či formulácie sa v aktuálnej 
situácii textu, teda básne, ktorú robíš, 
zjavujú, pretože siaham po tom, čo je 
v mojom skúsenostnom svete narábania 
s významami a ich formovaním.  
Aj dobrý filmár má isté veci, ktoré mu 
blysnú, formulácie, ktoré opakuje. Ale 
v kontexte, v ktorom ich použije, sú živé 
a nové, akoby ich predtým ani nepoužil. 
Väčšinou si to uvedomujem až spätne, 
nie je to budované vedome. Vznikajú tak 
odkazy a dajú sa čítať. To už je vec 
interpretácie. Interpretácia je výborná 
vec. Píšeme väčšinou preto, aby čitateľ 
prijal text tak, ako bol myslený, ale 
zároveň tak, aby išlo o otvorený kontakt. 
Súvislosti tam sú, áno. Niektoré sú 
stabilné, každý človek má istú náklon-
nosť alebo zvláštne slabosti k celým 
úsekom, v ktorých sa pohybuje. Ale pou-
žíva ich vždy v novom kontexte – ak by 
to tak nebolo, ak by som zo známeho 
zostavoval iba známe veci, napokon by 
som nepísal básne, ale informácie. 

Poézia je na to, aby namiesto pojmov 
vytvárala konkrétne pojmové situácie. 
Niektoré spojenia, predstavy alebo slová 
majú istú pojmovú platnosť. Fungujú 
a vieme, prečo ich používame. Pri čítaní 
a v interpretácii možno potom tieto 
pojmové situácie rozkrývať.

Dobrá báseň komunikuje to, čo nemožno 
vystihnúť informáciou.

Áno. Nejde ani o protiinformáciu, je 
to jednoducho úplne iná rovina vytvára-
nia významu aj jeho fungovania 
a odovzdávania. V básni odovzdávaš aj 
emóciu, aj racionalitu, aj špeciálny 
pohľad, ktorý by mal byť taký, aký 
vznikne len v jednotlivom vedomí alebo 
podvedomí – záleží od miery kontroly. 
Možný je aj psychický automatizmus, 
ale aj úplne racionálne sa dá dospieť 
k iracionálnym výtvorom. Nikoho 
nemusí zaujímať, ako sme tam dospeli. 

Ak hovoríš o automatizme, spomeniem 
iný aspekt tvojho písania: mnohé  
tvoje básne, aj v Hermovskej chôdzi, 
fungujú na báze snovej logiky. Veci, javy 
či dianie v nich neraz napríklad majú 
ľudské vlastnosti. Ako súvisí poézia so 
snívaním?
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chceli byť dôslední, súčasná lyrika by sa 
nedala ani písať. Pre mňa to všetko 
tvorí jeden životný priestor: dýchame, 
nedýchame, hovoríme, nehovoríme. 
Sme ticho a vtedy počúvame. Podporuje 
to pohrúženie sa do hľadania potencio-
nálneho významu, do nájdenia toho, čo 
ti môže poskytnúť podnet, ktorý nie je 
sformulovaný v reči slov. Slová vedia 
byť zradné, človeka niekedy zavedú tam, 
kam ísť nechce. Aby mohlo vzniknúť 
hovorenie, musí byť ticho, hovorenie sa 
hovorí do sveta plného slov a zvukov, ale 
súčasne do sveta, ktorý je stále aj akýmsi 
mlčaním. 

Ticho je elementárnym faktorom, 
ktorý sa ťažko popisuje, ťažko sa značí. 
Existujú diela, ktoré popisujú stav 
stretnutia s mlčaním alebo sú prázdnym 
priestorom bez označenia. Samo osebe  
je to možnosť. Tiché pauzy v Hermovskej 
chôdzi oddeľujú a prepúšťajú význam 
ďalej. Spojenie je neprerušené. Báseň 
obsiahne toto všetko, to ju odlišuje od 
informácie. Informácia pracuje s hotový-
mi faktami, ktoré iba zostavíš dokopy 
ako lego. Literatúra nie je únik. Je v kon-
traste s odovzdávaním informácií, 
preniká ich šumom. Ak do toho čitatelia 
vniknú, majú šancu vnímať tvoju alter-
natívu reči. A to je aktívna spolupráca. 
Na písaní a čítaní je práve toto zaujímavé. 
Báseň je vždy kontext. To je široké a vše-
obecné, text je ešte širší. Báseň je špeciál-
ny druh textu. Text je skoro všetko.

Pristavme sa pri názvoch tvojich kníh, 
povedal by som, že mnohé sú pomerne 
nevšedné. Ako – a v akej fáze písania – 
k tebe prichádzajú názvy kníh? A ako to 
bolo pri Hermovskej chôdzi?

Názvy diel sú podľa mňa nesmierne 
dôležité. Ako také majú výsadné 
postavenie. Väčšina ľudí potrebuje dielo 
nejako označiť či už dopredu, alebo ex 
post. Názov je označením slovami, a teda 
literárnym prvkom. Aj tam, kde význam 
existuje a slovo už nemusí, napríklad 
v hudbe, kde slovo nemusí byť vôbec, 
majú ľudia potrebu dať veciam názov. 
Napokon, aj bez názvu je názov. Názov je 
podľa mňa vyústením významotvornej 
činnosti, je to proces, ktorý má byť záväz-
ný. Pre mňa väčšinou vzniká dopredu – 
málokedy až potom. Nie je to ani idea, 
ani predstava formy alebo niečo, okolo 
čoho by potom dielo malo vykryštalizo-
vať. Kryštalizácia je proces, ktorý sa 
končí ustrnutím istých foriem do doko-
nalosti, tie sa potom vystavujú na obdiv. 
To teda nesedí. 

Ide o to, aby to bol otvorený proces, 
a ja to robím, aby som tým procesom 
prechádzal a mal pocit, že sa tade 
dá prejsť. Že som sa ešte stále nestratil 
v slovách. Názov je strešný – nie je to 
sumár. Čo je Hermovská chôdza? Dostal 
som už aj takú otázku, hoci sa tomu 

vyhýbam. Kto si dá tú námahu alebo je 
taký veselý, že si knihu prečíta, by si mal 
sám vytvoriť istú odpoveď, či už priamu, 
alebo nepriamu. Názov nemá byť rébus, 
hoci tak niekedy pôsobí. Vieme, kto je 
Hermes, mytologická postava. Charakte-
ristické vlastnosti Herma boli, že bol 
posol bohov, sprievodca ľudských bytos-
tí, sprievodca duší do podsvetia, jeho 
chôdza bola rýchla a tichá, nemala 
prekážky. Bol neviditeľný, mal prilbicu, 
ktorú keď si nasadil, nikto ho nevidel, 
mal črievice – v knihe sa opakuje motív 
topánok, pretože topánky často zastupu-
jú význam chôdze alebo pohybu – 
chôdza, ktorá sa dotýka reality sveta 
a nie je ani behom, ani skokom, ani 
cestovaním s nohami vo vzduchu. Spô-
sob chôdze je daný jeho charakteristika-
mi, všeobecnými. Môže chodiť aj po 
vzduchu, aj po vode a nie je to Kristovo 
chodenie. Chôdza tiež nejaký čas trvá. 
Je to teda kniha chodecká. 

Moje názvy sa môžu zdať bizarné, ale 
na druhej strane, názov by mal niečím 
vyrušiť alebo upútať. Nemyslím teraz 
niečo bombastické, nemusí to byť názov 
hitu, ktorý je dokonale urobený a je 
v súlade s tým, čo fičí. Hity sú robené na 
to, aby hneď zaúčinkovali a vyhoveli 
momentálnemu vkusu a nálade, tomu, 
čo si ľudia navykli vnímať. Ale básnické 
knižky sa nikto vnímať nenaučil. 
Je to istá iritácia – a nemyslím agresívna 
iritácia.

V tejto zbierke, ale aj v ostatných  
knihách sa často zjavujú medziknižné 
odkazy. Odkazuješ na miesta a obrazy 
z predchádzajúcich kníh, vlastných 
i cudzích. Všetko akoby bolo previazané. 
Vnímaš svoje písanie ako jeden veľký 
celok alebo to oddeľuješ?

Knihy sú výslednými objektmi. O to 
však nejde. Celok je pre mňa samotné 
písanie, od začiatku do konca. Stále ma 
zaujíma, stále hľadám možnosť 
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Je to vec ohraničenia alebo vymedze-
nia. Moje písanie má mnohé snové 
charakteristiky. Možno sa stierajú vyhra-
dené hranice vedomého a nevedomého 
a tým sa otvára možnosť hovoriť o ve-
ciach aj vedomých tak, ako keď hovorím 
namiesto nohy o topánke. Nie je to len 
zámena alebo posun, ale stráca sa vecná 
hranica sémantického slovníkového 
vymedzenia. To je však sekundárne. 
Primárne je vnímanie. To je najdôležitej-
šie. Vnímanie ťa vedie k tomu, aby si si 
ho sám ozrejmil. Máš väčšiu voľnosť. 
Nechcem vytvárať nejaké snové svety. 
Tie miesta tam však sú – môžeš uvažovať, 
čo je to za skutočnosť, ktorá akoby  
chvíľami plávala medzi náznakom 
opisov reálnych situácií, vonkajších 
alebo vnútorných, vzťahových, a súčas-
ne takých, ktoré sa nedajú vyjadriť defi-
níciou, ale utvárajú proces prežívania 
či vnímania. Je to háklivá vec a musí mať 
svoje hranice. Ak by hranice absentovali, 
išlo by o spomínané automatické písanie. 
To sa samomnožením a samoplodením 
niekedy dostane šialene ďaleko. 

Ľudia sa ma často pýtali, či vytváram 
snovú realitu s nejakým tajomstvom. 
Hermovská chôdza – chodíš tak aj tak, 
veci sa dejú aj nedejú, aj ich vidíš, aj ich 
nevidíš. Je to hra. Podstatné je však, 
myslím, to, že sa človek snaží uchopiť 
a rozvíjať vnímavosť, ktorá ťa vedie 
k tomu, aby si pomenoval nejaké skutoč-
nosti vnútorného či vonkajšieho života. 
Nie je to pritom odtrhnuté od skutočné-
ho, každodenného ani sociálneho  
života, ktorý žijeme. Dajú sa vedľa seba 
postaviť a konfrontovať. Je to príležitosť 
voľnejšie sa pohybovať a snažiť sa  
dospieť k formuláciám či už viac cez 
rácio, alebo cez pocit, ktorý súvisí skôr 
s neurčitým a uvoľneným svetom sno-
vých predstáv. Je to živá možnosť, ktorú 
máme, a zároveň riziko. Človek sa nieke-
dy dotkne niečoho, čoho sa dotknúť bál. 

v jeho ateliéri som si pozrel, čo práve 
tvorí. Mal voľnú ruku, vôbec som do toho 
nezasahoval. Martin chcel väčší priestor, 
jediná podmienka, ktorú som mal,  
bola, aby obrazová a textová časť knihy 
boli oddelené. Ešte dôležitejšie je to 
v Hermovskej chôdzi – tá má svoju štruk-
túru, textové sekvencie a pauzy. Predstav 
si, ako by to fungovalo, ak by sme medzi 
ne vložili obrazy. Kniha by sa rozpadla 
na množstvo bizarných vecí a tie by síce 
možno fungovali, možno by dokonca 
boli aj zaujímavé, možno stráviteľnejšie, 
no už by to nenapĺňalo môj zámer. 

Obrazová príloha je komentárom – 
ide o Martinovo čítanie rukopisu. Tieto 
dve časti knihy teda treba oddeľovať; 
obrazy sú ako predfilm, texty následne 
postfilm. A film, ten sa nepremieta, 
pretože kiná už pomaly zanikajú. Kniha 
sa teda začína na strane, kde sa končia 
obrazy.

Vráťme sa k tichu na konci Hermovskej 
chôdze. Čo nasleduje po tichu? Na čom 
teraz pracuješ?

Ticho je dôležité. Ale po každom 
tichu môže niečo nasledovať. Dôležité je 
pre mňa vyvodiť si nejakú skúsenosť  
z už napísaného. Nechcem robiť druhý 
raz to isté. Čo nasleduje za tichom, je 
otázka, ale zároveň aj priestor. Chcel by 
som, aby moje ďalšie písanie vychádzalo 
z elementárneho vnímania, aby bolo 
oveľa konkrétnejšie, ale na druhej strane 
sa vyhlo akémukoľvek definitívnemu 
pomenovávaniu. Aby v ňom bol pohyb 
významu, ktorý človek dokáže prijať tak, 
ako v živote to, čo stretneš skôr, než 
z toho stihneš spraviť protokol. Hoci aj 
vytvárať protokoly je ohromná vec. Čítať 
veci, ktoré sú založené vyslovene na 
vecnom zázname, ktorý má silu a hodno-
tu v sebe, je mimoriadne inšpiratívne – 
v literatúre aj mimo nej. Takú knihu ja 
však iste v živote nenapíšem.

Písanie je proces, v ktorom neustále 
existujem. Stále som sa veľa vecí nedo-
zvedel, stále som si veľa vecí nekonkreti-
zoval do podoby, do akej potrebujem. 
Písanie človek potrebuje nielen preto, 
aby neotupel a aby sa nezbláznil, ale aj 
preto, že sa snaží rozvíjať svet vlastnej 
vnímavosti tým, že mu dá artikulovanú 
podobu. Že stvorí hlas. Hlas, ktorý sa dá 
spoznať. Človek musí mať písanie rád, 
veď neustále na niečo naráža – a nie vždy 
je to veselé. Nič ani nikto ma však do 
toho nenúti. Ani teba nie. Máme však 
vnútorné pnutie, vnútornú potrebu. 

Do textov opakovane – nenápadne nápad
ne – vnášaš ľúbostné motívy. Považuješ 
svoje písanie za ľúbostnú poéziu?

Nepovažujem ju za ľúbostnú poéziu, za 
prírodnú lyriku ani za spoločenskú či  
existenciálnu lyriku, ale považujem ju svo-
jím spôsobom, v širokom slova zmysle, za 
erotickú. Vo vzťahu k ľudskému svetu živé-
mu, vnútornému aj vonkajšiemu. Erotika je 
založená na vzťahu niekoho s niekým. 
Má však vnútorný obsah a presah. To ju 
odlišuje od pornografie. Pornografia je to, čo 
presah nemá, je prázdna. Erotickú rovinu 
poézie teda považujem za dôležitú vec. 
Druhá vec je spôsob, akým ju človek vyjadru-
je. Je tu istý ostych. Každý má nárok a právo 
vyjadrovať sa a byť odkrytý, odkrytosť 
má však svoje hranice. Ako hovoril Nietz-
sche – to, čo je hlboké, miluje masku. Nezna-
mená to, že maska je niečo, čo nás má 
zastrieť. Potom sa stráca vnútorný rozmer 
vecí a skončí sa to tak, že víťazí pornografia. 
Ľudia to však ako porno už ani neberú. Je to 
pre nich náhrada za istý druh vzťahov. Často 
sú potom, pochopiteľne, sklamaní alebo 
frustrovaní. Majú následne problémy alebo 
rezignujú a povedia si, že sa takto jednodu-
cho veci majú. Nevidia alternatívu. 

Keď si spomínal iné umenia, musím sa ťa 
nevyhnutne opýtať na výtvarnú stránku 
posledných kníh. Je veľmi výrazná – Hermov-
ská chôdza, podobne ako pred ňou reedícia 
zbierky Medzihry: bábky kratšie o hlavu, 
vyšla s prílohou ilustrácií Martina Gerboca, 
ktoré tvoria istý úvod. „Priesvitný” vizuál 
zbierky Kam plášť, tam vietor zase vytvorila 
Dorota Sadovská. V akej miere do vizuálnej 
podoby knižiek vstupuješ? Veľa autorov 
a autoriek súčasnej poézie sa ilustráciám 
bráni, ty si zdanlivo opakom.

Obrazy, výtvarný svet a hudba sú pre 
mňa istým spôsobom dokonalejšie než 
akákoľvek literatúra. Nepotrebujú slová 
a vytvárajú významy. Dá sa do nich ponoriť, 
prežívať pocity aj myslieť, sledovať presne 
vystavané štruktúry. Významy v jazyku 
hudby a výtvarného umenia. Aj moja básnic-
ká obraznosť je dosť závislá od toho, čo sa 
dá vidieť a najlepšie zobraziť kreslením, 
objektom alebo situáciou. Vždy som mal 
pocit, že sa to kdesi prelína. S Dorotou sme 
sa o podobe knihy rozprávali, bola to  
spolupráca, ktorú som prijal veľmi rád. Dve 
posledné knihy zase vznikli s Martinom 
Gerbocom, ktorý je sám osebe ohromný zjav, 
ide si svojou cestou a nedá sa napriek svojej 
zraniteľnosti zviklať. Je agresívny v umelec-
kom prejave, no zároveň je introvert.  
Dlhší čas som sledoval, čo robí, a zdalo sa mi 
to nesmierne zaujímavé, no v inej polohe; 
nevedel som si predstaviť, ako by to šlo 
zmiešať s mojím písaním. S nápadom  
na podobu Medzihier prišiel vydavateľ Peter 
Milčák. Básne sa podľa mňa nemajú ilustro-
vať. Neznášam slovo ilustrácia – ako zdobe-
nie. Peter Milčák potom navrhol Martina 
Gerboca, ktorý súhlasil. Potom sme sa stretli, 
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Medzery, diery, / tiene tieňov. Trhliny. Škáry medzi ka-
mennými blokmi.“ Leitmotívom knihy je prázdnota vo 
svojich rôznych podobách a významoch. 

Hermetický kľúč k básni
Kľúčom k  pochopeniu týchto významov je zrejme 
názov knihy odkazujúci na jednu z najdôležitejších 
postáv olympského panteónu a gréckej mytológie vô-
bec, ktorou je „Hermes, ľahkonohý sprievodca, posol 
bohov, nenápadný / patrón zlodejov“, ale aj na herme-
tickú tradíciu a hermetické myslenie (odvodzované 
od Herma Trismegista). Potvrdzujú to napríklad aj 
verše „Odtlačok na dne / smaragdovej dosky“ – Sma-
ragdová doska či tabuľa sa považuje za jeden zo zá-
kladných textov hermetizmu. Umberto Eco v tejto 
súvislosti konštatuje: „Hermés je vrtkavý a ambigu-
itný, je otcom všetkých umení, ale aj bohom zlode-
jov. V Hermovom mýte nachádzame negáciu princípu 
identity“ a „kauzálne reťazce, ktoré sa na seba naví-
jajú v špirálach: ‚potom‘ predchádza ‚predtým‘, boh 
nepozná nijaké priestorové medze a môže byť v tom 
istom čase v rôznych podobách na rôznych miestach.“ 

„Hermetické myslenie tvrdí, že čím je náš jazyk neur-
čitejší a mnohoznačnejší a čím viac používa symboly 
a metafory, tým je vhodnejší na pomenovanie Jedno-
ty, v ktorej dochádza k prekrývaniu protikladov.“ To 
však vedie k nekonečnej interpretácii, nezastaviteľ-
nému prúdu a prešmykovaniu významov a pokusom 
o hľadanie toho posledného. Každý predmet ukrýva 
tajomstvo, ktoré, keď je odhalené, poukazuje na ďalšie 
tajomstvo „v stálom pohybe smerom k poslednému 
tajomstvu. Nijaké posledné tajomstvo však neexistu-
je. Posledným tajomstvom hermetického zasvätenia 
je, že všetko je tajné. Hermetické tajomstvo teda musí 
byť prázdne.“ (Interpretácia a nadinterpretácia. Bra-
tislava: Archa, 1995)

V tomto zmysle by sme „hermovskú chôdzu“ mohli 
chápať ako samotné „štrpkovské básnenie“ (význa-
motvorný pohyb nastávajúci pri spôsobe autorovho 

Osamelý bežec 
po Hermových 
 stopách
(Od otvorenej 
básne 
k hermetizmu?)
✒ Zoltán Rédey

Zd
ro

j: 
M

od
rý

 P
et

er
/ 

M
ar

ti
n 

G
er

bo
c

Ivan Štrpka:  
Hermovská chôdza
Levoča: Modrý Peter, 
2022

O semnásta básnická kniha osamelého bežca Ivana 
Štrpku sa medzi zbierkami edície Mušľa vyda-
vateľstva Modrý Peter (založenej pred 30 rokmi 

a zameranej na pôvodnú slovenskú poéziu) i tými os-
tatnými, ktoré u nás najnovšie vyšli, vyníma na prvý 
pohľad svojím formátom, rozsahom, výtvarnou strán-
kou i celkovou koncepciou, ktorá akoby sa vzpierala 
žánrovému určeniu. Nejde o zbierku básní, ale o veľ-
kolepé súvislé básnické dielo. Označiť ho termínom 
pásmo by však bolo veľmi diskutabilné a skôr zavá-
dzajúce. Na rozdiel od pásma, založeného na voľnom, 
asociatívnom radení motívov, má totiž Hermovská 
chôdza aj pri zdanlivej námetovej a obraznej rôznoro-
dosti a rozplývavosti pomerne vyhranenú a súdržnú 
tematickú osnovu a kompozičnú logiku, na základe 
ktorej je vybudovaná. Táto básnická skladba (zostaň-
me zatiaľ pri tomto pracovnom označení) je prakticky 
neporovnateľná s čímkoľvek zo súčasnej domácej po-
ézie i z toho, čo I. Štrpka vytvoril predtým.

Sám autor svoje dielo (napríklad aj v rámci jeho 
prezentácie na tohtoročnom Bratislavskom knižnom 
festivale) charakterizoval ako „báseň pozostávajúcu 
z 390 slovných sekvencií a rovnakého počtu páuz“. 
Upozornil teda na osobitnú úlohu a dôležitosť páuz, 
ktoré nie sú len prázdnymi plochami medzi časťami 
textu – medzerami oddeľujúcimi od seba jednotli-
vé odseky („strofy“), ale plnohodnotnými stavebný-
mi prvkami skladby, ktoré sa podieľajú na utváraní 
jej zmyslu. (Pripomeňme len, že implicitným nazna-
čením ticha sa skladba začína a  jeho explicitným 
pomenovaním sa končí: „Toto ticho nie je pre uši.“) 
Narážame tak na problém vymedzenia prázdnoty 
najprv na úrovni kompozičného členenia básne: jed-
notlivé sekvencie majú rôzny rozsah (od 1 až do 32 ver-
šov), ako je to však s pauzami – koľko by mali trvať tie? 
S medzerami a prázdnymi miestami však nemáme do 
činenia iba na úrovni kompozície skladby, ale aj v ro-
vine jej témy – veľavravne o tom svedčia verše ako po-
vedzme tieto: „Celok naplňuje to, čo ho môže obsiahnuť. 

Zoltán Rédey (1968)
V rokoch 1994 – 2020 
pôsobil v Ústave 
literárnej a umeleckej 
komunikácie na 
Univerzite Konštantína 
Filozofa v Nitre ako 
vedecký pracovník 
a vysokoškolský 
pedagóg. Od roku 2022 
pracuje v Univerzitnej 
knižnici v Bratislave. 
Venuje sa teórii literatúry, 
interpretácii literárneho, 
predovšetkým 
básnického diela 
a súčasnej, 
resp. ponovembrovej 
slovenskej poézii a próze.
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písania), zvlášť, keď sa hneď na začiatku básne chôdza 
stotožňuje s písaním: „Chôdza / sa píše sama zo seba. 
Hermovská / chôdza sa ľahko nesie každým krokom.“ 
V Štrpkovom básnickom svete sa tak naozaj zľahka 
prekrývajú protiklady a dejú protirečivé veci: „Vlak 
plný prázdnych okien sviští v oboch / protismeroch sú-
časne. V tom neskutočnom / pohybe sa rozvíja a deje to 
presne skutočné.“ „V tejto chvíli sme aj nie sme takmer 
skutoční.“

Kontinuita tvorby v motíve prázdnoty
V skladbe nachádzame rôzne spôsoby, formy a úrovne 
tematizovania a zvýznamňovania prázdnoty. Od tých 
celkom priamočiarych („Všetko je ako vymetené. Veš-
tiarne nič neveštia. Štadióny / sú plné ticha. Chrámy za-
plavené nikým. Kaviarne s ľuďmi / miznú priamo pred 
našimi očami.“) cez jej rozmanito variované nepriame 
a zložitejšie formy – paradoxne zachytená a predvá-
dzaná neprítomnosť, prázdnota ako „nákaza“ – až 
po celkové ponímanie sveta/reality ako prázdnoty. 
Podstatná je aj prázdnota ako prvok diskontinuity, 
prerušenia celku, zvláštnym prípadom sú prázdne 
miesta uprostred samotnej prázdnoty: „Medzery 
medzi medzerami. Intervaly. Škáry. Trhliny v tých 
istých tvárach“, čo pôsobí ako „prázdnota na druhú“. 
Prázdnota medzery – trhliny je však v štrpkovskej 

„hermetickej“ logike predpokladom našej schopnosti 
vnímať svet: „A videnie je trhlina, ktorou vidíme to, / 
čo vidíme a prežívame priamo (bez myšlienky) ako to, / 
čo samo vystupuje (pred nami). […] / Prechod od zdan-
livého k neviditeľnému. A k reálnemu.“ 

V poézii I. Štrpku to pritom nie sú nové, neznáme 
motívy. Naopak, zjednodušene povedané, v tejto kni-
he takmer ani niet tematických a obrazných prvkov, 
s ktorými by sme sa neboli stretli už v jeho predchá-
dzajúcej tvorbe (púšť, piesok, tieň, stupaj, krv, tvár, 
vlaky, topánka a i.), a predsa v nej zároveň nie je nič, 
v čom by sa zásadne neodlišovala od tých ostatných. 
Jedným z osnovných motívov tejto skladby, tak ako aj 
vo viacerých predošlých zbierkach autora, je púšť – tu 
sa však už objavuje „teória púšte“: „A náznak názna-
ku na pokraji púšte. / Čo zachytáva teória púšte. Holý 
papier. / V skúsenosti púšte sa (sama) púšť (pomedzi 
prsty) / vytrvalo stráca. A v púšti mizne / púštna skú-
senosť.“; „V teórii púšte sa púšť stráca. / A v púšti teória 
púšte vysychá.“ Básnik vníma s odstupom svoje do-
vtedajšie dielo; je to vlastne prejav konceptualizácie 
vlastných tvorivých postupov – vlastnej poézie. Nejde 
len o to, že známe, konštantné prvky svojej tvorby po-
súva do inej výrazovej polohy, o stupeň či, povedzme, 
o  jednu úroveň vyššie po pomyselnej hermovskej 
špirále, nejde tu o  variantnosť, ale o  principiálnu 
inakosť vypovedania. O komplexnejšiu, „všeobsiah-
lejšiu“ i prenikavejšiu výpoveď o skutočnosti – o svete 
i o sebe.

Dianie. Básnik napreduje 
Snahou poézie od jej vzniku bolo nielen zbásňovať 
udalosti (rozprávať príbehy), ale aj (znovu)pomenú-
vať veci – vystihovať ich podstatu v básnickom jazyku. 
Toto úsilie badať aj v Hermovskej chôdzi – azda viac ako 
v ktorejkoľvek inej Štrpkovej zbierke. Niektoré verše 
svojou výpovednou modalitou pripomínajú priam de-
finície: „Reč je to, čo sa deje (samo) v sebe / a ukazuje sa 
(nám z nás) pred nami. / (To), čo sa odohráva. (Postu-
puje) vlastnými krokmi, rukami aj nohami.“ Nezna-
mená to však prísnu vecnosť a pojmovú konkrétnosť, 
ktorá by viedla ku gnómickým výrokom a k odťažitej 

úvahovej lyrike. Pre celú skladbu je príznačná práve-
že sugescia dejovosti, priebehovosti, procesuálnosti, 
v každom odseku sa niečo výrazne deje, aj keď zväčša 
nie práve epicky, navonok, ale skôr latentne („Krvavosť 
planie“; „Pochybnosť trvá“). Nápadné je pritom hroma-
denie strohých, úsečných holých viet – prisudzovacích 
skladov: „Obraz je prázdny. Krok sa odráža. Odraz sa 
plní.“; „Krik stojí, dych sa tají, tetiva mizne, jas / sa 
napína.“ V mnohých prípadoch je zdôraznené samot-
né dianie: „Cestovanie sa deje samo. Slová / sa nemo 
dejú v cudzej hlave.“; „Papier / je rozmočený. Deje sa“, 

„Západ sa deje“, „Miznutie sa deje“, „Zmysel sa deje“, 
„Deješ sa“. Kniha takto sugeruje predstavu nestáleho, 
miznúceho, unikajúceho, strácajúceho sa sveta – sveta/
skutočnosti ako paradoxnej „dejúcej sa prázdnoty“.

Pokusy o žánrové vymedzenie, ako už bolo nazna-
čené, by boli pravdepodobne márnym a zbytočným 
úsilím – na tom predsa nezáleží. Čo do výpovednej 
hodnoty a závažnosti je táto kniha obrazom sveta, 
výpoveďou o  dobovej realite, zaiste i  lyrickou au-
tobiografiou, ako aj eposom či jeho ekvivalentom – 

„všetkým“. A do toho všetkého je v medzitextových 
odkazoch a narážkach, ktoré dokážu identifikovať tí 

„podkutejší“, výberovo zahrnuté i dedičstvo svetového 
básnictva a kultúry.

Malo by byť azda prekvapujúce či priam paradox-
né, že autor, ktorý sa manifestačne i tvorivo, vlastnou 
poéziou od 60. rokov v slovenskej literatúre etabloval 
koncepciou „otvorenej básne“, sa po šiestich desať-
ročiach napokon dopracuje k hermetizmu (a stáva sa 
nebodaj vyznávačom Herma)? Možno na prvý pohľad, 
v skutočnosti by sme v tom však mohli vidieť práveže 
priam zákonitú logiku. Je to skôr svedectvo o tom, že 
básnik je po celý čas v pohybe a napreduje, že „ľahko-
nohou hermovskou chôdzou“ prešiel – či prebehol? 
poriadny kus cesty. 

Kniha 
Hermovská 
chôdza 
sugeruje 
predstavu 
nestáleho, 
miznúceho, 
unikajúceho, 
strácajúceho 
sa sveta – 
sveta /
skutočnosti 
ako 
paradoxnej 

„dejúcej sa 
prázdnoty“.
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Vynikajúca 
 analógia 
súčasnosti 
 s minulosťou
„Prijímam vaše pozvanie, pani 
doktorka, nevadí, že ste ho napísali 
pred viac než osemdesiatimi 
rokmi a celkom inej žene. Hľadám 
presne to, čo ponúkate. Bezpečné, 
inšpiratívne útočisko na zotavenie 
sa zo sveta, ktorý má príliš ďaleko 
k našim ideálom.“ 

✒ Gabriela Rakúsová

Gabriela Rakúsová 
(1943)
Literárna kritička, 
recenzie publikuje 
v printových médiách. 
Je autorkou rozhlasových 
literárnych kompozícií 
o spisovateľoch 
a ich dielach, niekoľkých 
dramatizovaných próz. 
Knižne vydala súbory 
textov Z literárnych 
reflexií (F.R. & G, 2015), 
Fiktívne rozhovory  
(LIC, 2018), Medzi realitou 
a jej znakom / 
interpretačné úvahy 
o knihách a Medzi 
autorom a čitateľom 
(Modrý Peter, 2018 
a 2021).

Nový pohľad na vedu a ženu
Alžbeta sa od začiatku vzťahu s Gwerkom, ale už i v ob-
dobí vysokoškolského štúdia na Karlovej univerzite 
a počas pôsobenia v Bratislave i v Banskej Štiavnici, 
prejavuje ako múdra, jednoznačná, neústupčivá v ná-
zoroch. „Aby presvedčila o svojich kvalitách, musela 
vyvinúť nepomerne väčšie úsilie než jej mužskí kolego-
via.“ Svedčí o tom situácia okolo jej habilitačnej práce. 
Alžbeta razila nový pohľad na vedu a ženu v nej. „Tro-
chu si viem predstaviť, ako sa Alžbeta Göllnerová cítila, 
keď jej habilitačnú prácu, ktorú napísala s veľkou sta-
rostlivosťou, námahou i sebazaprením, odmietli s ne-
odôvodnenou a svojvoľnou kritikou. Niečo podobné sa 
mi totiž prihodilo šesť rokov po páde železnej opony.“ 
Grusková uvádza aj niekoľko súčasných pohľadov na 
názory Alžbety, vkladá do textu porovnania nespra-
vodlivosti ako analógiu s našou nedávnou minulosťou 
(prípady z čias mečiarizmu, vražda novinára atď.), ale 
aj niektoré pozitíva, keď „Slovensko sa po voľbách 
ocitlo v rukách ženy, ktorá chce ľudí spájať. Alžbeta 
Gwerková‑Göllnerová by sa tešila.“ Grusková je veľmi 
otvorená, v knihe ohromujú pasáže, kde sa bez zábran 
odkrývajú negatíva z minulosti i súčasnosti, o ktorých 
sa nehovorí alebo sa skresľujú.

Anna Grusková ide po stopách Alžbety. V  čase 
nedávnej pandémie sa dostala až k vile Gwerkovcov 
v Banskej Štiavnici. Rozvíja jednu zo základných línií 
knihy – vzťah muža a ženy, vedeckej a umeleckej čin-
nosti, dva rôzne póly v živote človeka vedca (Alžbe-
ta) s jeho bežnými a samozrejmými potrebami a na 
druhej strane jeho vzťah k umelcovi (Edmund) v ťaž-
kých, náročných spoločenských pomeroch. Manže-
lia spolu filozofujú, často sú v oponentúre nielen pre 

„boj“ vedy a umenia. Gwerk totiž namaľoval obrazy 
Tisa a Hitlera. Pritom nebol príslušníkom nijakej stra-
ny ani moci. Demokratka Alžbeta bola pobúrená, Ed-
mund mlčal.

Kompozične je kniha pomerne náročná (najmä 
prelínaním minulosti a  súčasnosti), ťažké témy 
sú prerývané jemne lyrickými pasážami, v textoch 
sú reálie súčasné i minulé, všetko je usporiadané do 
podoby takmer románu, v ktorom možno nájsť troch 
protagonistov (Alžbeta, Edmund a autorka Grusko-
vá). Niekoľko kapitol venuje Anna Grusková svojim 
komentárom k  Alžbetinej knihe, z  ktorej vyberá 
množstvo citácií. V niektorých častiach priam ťažko 
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Anna Grusková: Tichý 
pobyt na ulici 
GwerkovejGöllnerovej
Banská Bystrica: 
Literárna bašta, 2022

Kniha Tichý pobyt na ulici Gwerkovej-Göllnerovej 
zaujme od úplného začiatku. Autorka sa s jej pro-
tagonistkou časovo minula, ale Anna Grusková 

fabuluje a  vykresľuje, ako Alžbeta Göllnerová žila, 
kde pôsobila. Čas sa v knihe zlieva jeden do druhého. 
Grusková si dokázala predstaviť dialógy, ktoré Alžbeta 
viedla napríklad s manželom Edmundom Gwerkom – 
významným slovenským modernistickým maliarom, 
ktoré často uviedla priamym výrazom „Predstavu-
jem si“. Pravdaže, naštudovala množstvo archívnych 
materiálov, vychádzala z  rozprávania pamätníkov, 
z  korešpondencie Alžbety a  Edmunda, čerpala aj 
z kroniky Banskej Štiavnice, kde Alžbeta od roku 1938 
pôsobila na gymnáziu, a tak vytvorila podrobnú bio-
grafiu Alžbety Gwerkovej‑Göllnerovej. Využila v nej 
aj svoje nadanie fabulácie a Alžbetin životný príbeh 
má charakter románu, resp. umeleckej prózy. No život 
Alžbety a Edmunda vsadila aj do historického a geo-
grafického kontextu, takže je to kniha plná informácií, 
a preto o nej možno hovoriť aj ako o umeleckej ese-
ji osobitne vo výstavbe a kompozícii textov. Platí to 
najmä o Alžbetiných názoroch a ich konfrontácii so 
súčasnosťou. Kniha má aj reportážne časti, v nich pri-
búdajú postavy, s ktorými sa Grusková rozpráva a po-
čúva ich spomienky na rodinu Gwerkovcov. Text má 
úžasnú plastickosť, príjemca si aj po uplynutí historic-
kého času príbehu vie predstaviť prostredie, postavy, 
zostáva mu posolstvo a aj sám si vytvára odkaz, kto-
rý je v knihe nepriamo prítomný. Hlavnú postavu si 
musí obľúbiť alebo hoci len zapamätať. Grusková naj-
mä v druhej časti knihy vytvára kontext Alžbetinho 
života s tým, čo robila, čo vyznávala a súčasne pred-
stavuje analógiu nedávnej minulosti so súčasnosťou 
vo vážnych, dôležitých smeroch.

Alžbeta Gwerková-Göllnerová (19. 10. 1905 – 18. 12. 1944)

Alžbeta Göllnerová, 
Jarmila Zikmundová: 
Žena novej doby
Bratislava: Tatra, 1938
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odlíšiť, či ide o názory Gruskovej alebo Göllnerovej, 
lebo až do takej miery sa vo svojich názoroch stotož-
ňujú. „Napísala to Alžbeta Gwerková vo februári 1939 
alebo ja teraz?“ Ide o knihu Žena novej doby, ktorá vy-
šla v roku 1938. A to je ďalšia, vari najdôležitejšia lí-
nia knihy Gruskovej. Druhé vydanie Ženy novej doby 
musela Alžbeta v dôsledku nového režimu prerábať, 
najmä úvod a podtitul knihy. Pôvodný – Kniha pre 
výchovu demokratickej ženy – zmenila s nevôľou na – 
Kniha pre národnú výchovu ženy a musela vynechať 
napríklad aj meno T. G. Masaryk. Alžbeta Gwerko-
vá bola totiž „zástankyňa Československej republiky, 
demokratka, účastníčka Povstania, skrátka, uznávala 
iné hodnoty než vtedajšia väčšinová spoločnosť“. Prí-
ťažlivé sú Gruskovej stotožnenia sa s Alžbetou práve 
pri výpovediach, ktoré hlásala pred takmer sto rok-
mi, lebo princípy demokracie u nás ešte stále poriad-
ne nefungujú. Alžbetine názory, ktoré vznikali v čase 
prvej republiky, by mali platiť v súčasnosti, no mno-
hí demokracii nerozumejú, nežijú podľa jej princípov, 
iba o nej hovoria. „Ústava samotná demokraciu ne-
robí, záleží na občanoch, aby ju čo najdokonalejšie 
a najdôslednejšie uviedli do života, tvrdila demokrat-
ka Alžbeta a opakujeme to dodnes.“ 

Ľudská zloba sa nekončí vojnou
Azda najväčšie dejové napätie v osude Alžbety vzniká 
po vytvorení tzv. slovenského štátu. Grusková odkrýva 
nepresnosti až omyly a klamstvá v súvislosti s prena-
sledovaním, väznením a usmrcovaním ľudí, najmä 
rôznych menšín, počas 2. svetovej vojny i po nej. Kapi-
tolka Na ÚŠB je tragickým obrazom toho, ako generá-
cia, ktorá historické hrôzy neprežila, o ne nemá záujem 
a vníma ich ľahkovážne. Ľudská zloba sa nekončí voj-
nou, ba nekončí sa vari nikdy. Po 2. svetovej vojne sa 
koná súdny proces o tom, kto udal Alžbetu Gwerkovú. 
Žalobcom, ktorý hľadá svoju ženu, je Edmund Gwerk. 
Anna Grusková analýzou Alžbetinej knihy Žena novej 
doby fakticky naznačila, že prítomnosť má korene 
v minulosti, že minulosť je poučením pre prítomnosť 
i budúcnosť, ale – a to je v knihe dôležité – Alžbeta 
speje svojským spôsobom k rozvinutiu demokracie 
a zrovnoprávnenia sociálnych skupín, osobitne mužov 
a žien. „Novátorstvo koncepcie knihy, ktorá je akousi 
učebnicou, spočíva v prepojení súkromnej a verejnej 
sféry ženského života.“ 

Zaujímavé sú Gruskovej úvahy pri návšteve Ban-
skej Štiavnice, pretože sa stretáva s pamätníkmi uda-
lostí, ktoré v knihe stvárnila (príjemné sú spomienky 
na Alžbetu Gwerkovú‑Göllnerovú od jej bývalých žia-
kov) a pridáva svoje reflexie a asociácie, ktoré z tých-
to udalostí vyplývajú pre človeka, národy, ľudstvo. Ide 
o nenásilné memento. Alžbeta Gwerková‑Göllnerová 
sa „narodila v roku 1905, zomrela v masovom hrobe 
v Kremničke v roku 1944, lebo vraj bola Židovka. Ve-
novala sa vedeckej práci. Bola manželkou významné-
ho slovenského modernistického maliara Edmunda 
Gwerka a žila s ním v Banskej Štiavnici. Tam sa zúčast-
nila Slovenského národného povstania. Ulica nesie 
jej meno, lebo na jej konci stojí vilka, v ktorej s man-
želom bývala.“ 

Kniha Anny Gruskovej je po každej stránke zau-
jímavá a poučná, formou textov a ich kompozíciou 
novátorská a výtvarne príťažlivá. Také vzácne stotož-
nenie sa autorky knihy s postavou (v tomto prípade 
reálnou) je osobité a obdivuhodné. 
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Demokracia nie je samozrejmosť
Z rozhovoru s Annou Gruskovou, ktorý si celý môžete 
vypočuť v podcaste LIC Knižná revue. 

Ako ste sa dostali k príbehu Alžbety Gwerkovej 
Göllnerovej?
Ocitla som sa ako podnájomníčka v Banskej Štiavnici 
na Ulici Gwerkovej‑Göllnerovej. A začala ma zaujímať 
žena, podľa ktorej je táto ulička pomenovaná.

Čo bol prvý krok? 
Dnes sa väčšinou začína tak, že človek začne „gúgliť“. 
Tak som „gúglila“, všeličo som sa dozvedela 
a o mnohom z toho sa neskôr ukázalo, že nie je úplne 
pravdivé. Prešla som rôznymi fázami, ale neprestala 
som sa usilovať hľadať pravdu.

Ktoré údaje sa ukázali ako nie úplne pravdivé?
Vo wikipédii sa napríklad píše, že bola Židovka, 
o čom napovedá jej osud. Skončila v masovom hrobe 
v Kremničke spolu s ďalšími 746 ľuďmi väčšinou 
židovského pôvodu. Navyše židovským ženám sa 
často pripisovali atribúty ako vzdelanie a nezávislosť 
a tie Alžbeta mala. Ale veľmi pravdepodobne nemala 
židovský pôvod. Sama si v jednom dotazníku uviedla 
karpatskonemecký pôvod.

Čím vás zaujala?
Keď som držala v rukách 600‑stranovú knihu Žena no-
vej doby, ktorú redigovala a iniciovala spolu s Jarmi-
lou Zikmundovou, bola som veľmi prekvapená, že 
som o tej knihe nikdy predtým nepočula. Je to obrov-
ské kompendium informácií a skúseností, ktoré vyšlo 
v roku 1938. Možno keby taká príručka vyšla na začiat-
ku 30. rokov – a bolo tam naozaj všetko od dejín žen-
ského hnutia, ženskej literatúry cez moderné manžel-
stvo, výchovu detí, starostlivosť o telo až po čistenie 
škvŕn – bola by bestsellerom a každá pokroková žena 
by ju vlastnila. Mala podtitul Kniha pre výchovu demo-
kratickej ženy. Slovo demokratickej je veľmi dôležité. 
V roku 1938, keď kniha vyšla, sa demokracia začala  
pomaly rúcať. V tzv. slovenskom štáte nemali záujem 
o nejaké demokratické ženy a knihu čoskoro zakázali. 

Bolo by zaujímavé dostať sa k nej. 
Tá kniha mala veľkú smolu. Jej osud predznamenal 
aj osud Alžbety. Nejaké výtlačky sa zachovali a keď 
sa po vojne zmenil režim, istý čas sa znovu predávala. 
Ale v roku 1948 opäť nastal režim, ktorý nestál 
o demokratické ženy. Dnes sa občas dá zohnať v anti-
kvariátoch.

O čom hovorí príbeh Alžbety GwerkovejGöllnerovej?
Kniha je podľa mňa ľúbostný príbeh, detektívka aj 
vlastiveda, je v nej veľa o Štiavnici. Ale pre mňa je naj-
dôležitejšie to, že svojím spôsobom hovorí o osude 
demokracie na Slovensku v istom období, ktorý 
Alžbeta personifikuje. Beriem trochu ako svoju misiu 
hovoriť o demokracii. Lebo v novinách potom čítate, 
že 60 % ľudí na Slovensku nie je spokojných s demok-
raciou, mnohí sa domáhajú nejakej vlády pevnej ruky 
atď. Myslím si, že je potrebné hovoriť o demokracii 
a nebrať ju ako samozrejmosť. A aj porozprávanie prí-
behu presvedčenej demokratky môže niečo povedať 
o hodnote demokracie.

 ✒ Dado Nagy

Anna Grusková 
(1962)
Filmová a divadelná 
autorka, režisérka 
a kurátorka. Nakrútila 
dokumentárny film 
o Alžbete Gwerkovej-

-Göllnerovej a napísa-
la umeleckú reportáž 
o hľadaní jej stôp 
v Banskej Štiavnici 
Tichý pobyt na ulici 
Gwerkovej-Göllnero-
vej.
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S vetový fotograf hviezd, ale ešte predtým aj špa-
nielskej občianskej vojny, ktorý vytvoril najsláv-
nejšie obrázky The Beatles, na Bratislavskú lýru 

dostal Cliffa Richarda a na Centrálnom trhovisku si 
dával so Sandie Shaw kyslú kapustu. Doma ho stále 
pozná málokto (hoci treba dodať, že i vo svete). V po-
slednom roku o ňom vznikol film, no ešte predtým vy-
šla kniha Mariána Pauera s názvom Dezo Hoffmann 
– Slovenský fotograf svetových hviezd.

Už za socializmu sa po Slovensku šírili šuchy a ru-
chy, že čudesné nezrozumiteľné slová znejúce tesne 
pred refrénom na palube beatlesáckej Yellow subma-
rine sú v skutočnosti veľmi jadrné výrazy v tajnom 
jazyku. Počas nahrávania ich tam vraj vpašoval člo-
vek, ktorý prispel k obrazovej sláve beatlesákov na 
vrchole ich hviezdneho veku a tajným jadrným výra-
zom nikto nerozumel, pretože boli v slovenčine. Fo-
tograf Dežo Hoffmann legendu nikdy nepotvrdil ani 
nevyvrátil. Mohla si teda žiť vlastným zvrchovaným 
životom ako nepolapiteľné pierko poézie poletujúce 
nad rozbitým 20. storočím. Okrem toho, slovenčina 
bola na Západe záhadou a Dežo Hoffmann doma – na 
Slovensku – neznámou.

Čo to ale znamená „doma“? Marián Pauer hneď 
v úvode knihy opisuje, ako sa „zoznámil“ s Dežom 
Hoffmannom: koncom 80. rokov pozeral rakúsku 
televíziu, kde náhodou natrafil na dokument o foto-
grafovi z Horného Uhorska. Na základe snímok iden-
tifikoval Banskú Štiavnicu. Tam sa narodil Hoffman 
v máji 1912 v židovskej rodine a mnohí dnes už po-
znajú jeho zrekonštruovaný rodný dom, na ktorý sa dá 
ľahko natrafiť smerujúc k blízkym tajchom. No stačí 
len letmý skok na internet a v rôznych jazykových 
verziách sa dozvedáme, že bol fotografom z „Horné-
ho Uhorska“, z „Uhorska“, z „Československa“, že bol 
žid, že bol rakúsky Uhor, že bol Maďar, Čechoslovák…

Dežo 
Hoffmann 
 znovu- 
objavený
Postava Deža Hoffmanna 
je jednou z tých, na ktorých 
sa plasticky ukazuje, 
ako Slovensko dobieha  
svoje dejiny.
✒ Silvia Ruppeldtová
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Marián Pauer: 
Dezo Hoffmann. 
Slovenský fotograf 
svetových hviezd
Bratislava: Slovart, 2021

Dežo Hoffmann (24. 5. 1912 – 26. 3. 1986)
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Silvia Ruppeldtová 
(1977)
Publicistka, esejistka, 
prekladateľka. 
Vyštudovala scenáristiku 
a dramaturgiu na 
Filmovej fakulte VŠMU 
a archeológiu na FiF UK 
v Bratislave, absolvovala 
študijné pobyty vo 
Viedni, Madride, Moskve 
a Havane. Bola 
poslucháčkou Inštitútu 
pre Vyššie latinskoame-
rické štúdiá vo Viedni. 
Prekladá literatúru, 
odborné texty a poéziu 
zo španielskeho, 
francúzskeho, portugal-
ského, nemeckého 
a anglického jazyka.

Príliš tesno na Slovensku
Nie je to ani zavádzajúce, ani neobvyklé. Dejiny vývoja 
slovenskej identity sú za posledné storočie hrboľaté 
ako dejiny strednej Európy od konca 19. storočia a do 
veľkej miery sú tak ako naše osudy dielom úplnej náho-
dy. Po rozpade monarchie a ešte väčšom rozfranforco-
vaní identít ostali mnohí ľudia „bez národnosti“ – naj-
mä tí, ktorým bolo vlastné multijazykové, kozmopolit-
nejšie mestské prostredie. Niet pochýb, že takou bola 
aj rodina Deža Hoffmanna, a o ďalšom vývoji rozhodli 
nanovo narysované hranice štátov. Po smrti manžela 
odišla Hoffmanova matka z dovtedy uhorskej, teraz 
československej Štiavnice do Žiliny, kde bolo, aspoň po 
jazykovej stránke, slovenskejšie prostredie ako v jeho 
rodisku, a kde sa vyučil za kníhkupca. Slovenský svet 
však bol stále tesný a úzky. Keby nebola vznikla repub-
lika, Dežo by zrejme, podobne ako iní Hornouhri, sme-
roval do Budapešti. Ale bola Československá republika 
a on odišiel do Prahy. Zažil vrcholné obdobia nemého 
filmu a jeho hviezd (iná hviezda, ktorá dnes takisto 
prežíva „comeback“, Viedenčanka Hedy Lamarr a film 
Extáza ho vraj priviedla na Barrandov), v Prahe bol 
pri rozmachu prvorepublikového divadla. V Mnícho-
ve vraj stážoval v štúdiu Leni Riefenstahlovej, no jej 
obrazové majstrovstvo postupne smerovalo k oslave 
toho, prečo ľudia ako Dežo v tom čase utekali nielen 
z vlasti, ale aj z Európy. Úzky svet sa otvoril a naspäť 
sa už vrátiť nedalo.

Je mnoho osobností, pre ktoré sa španielska ob-
čianska vojna stala osudovým miestom stretnutia. 
Tí z interbrigadistov alebo reportérov, ktorí prežili, 
svojimi svedectvami najlepšie vypovedali o tom, čo 
znamená vojna, ešte pred vypuknutím druhej sveto-
vej. Očividne ostáva nesplnenou – a možno aj nespl-
niteľnou – úlohou zozbierať mnohé jeho „španielske“ 
fotografie, roztrúsené azda i bez stopy v súkromných 
zbierkach. Dežo Hoffmann, podobne ako iní inter-
brigadisti zo Slovenska, prežil väzbu v internačnom 
tábore v maďarskej skupine, a  tak ako iní interbri-
gadisti odišiel počas vojny do Anglicka. Najtajupl-
nejšie a možno pre nás i najzaujímavejšie obdobie 

jeho života a tvorby sa zavŕšilo. Povojnový svet bol 
iný. Ľudí už nezaujímalo utrpenie na tvárach sužova-
ných ľudí, tie patrili starému svetu. Hviezdy šoubiz-
nisu prinášali nádej a na istý čas poskytovali aj ilúziu 
trvalej zmeny sveta na miesto, kde sa budú všetci už 
iba usmievať.

Blízko hviezd
Kniha Mariána Pauera sa venuje predovšetkým obdo-
biu, v ktorom bol Dežo Hoffmann blízko skoro každé-
mu, kto v hudbe a filme niečo znamenal. Iste sú mnohí, 
ktorých by väčšmi pritiahli roztratené portréty žien 
v španielskej vojne, no portréty hviezd, hoci sú z do-
konalo iného súdka, nemajú menšiu príťažlivosť – aj 
oni sú svedectvom o svete v pohybe. Hoffmannovmu 
objektívu unikol málokto: fotografoval Franka Sinatru, 
Chucka Berryho, Marilyn Monroe, Sophiu Loren, Julie 
Driscoll, Oliviu Newton‑John, Dianu Ross, The Doors, 
Boba Dylana, Jimiho Hendrixa, Rolling Stones, The 
Shadows, Simona s Garfunkelom či Jane Birkin so 
Sergom Gainsbourgom. 

Zoznam mien je závratný, no predsa len na jeho 
vrchole žiaria Beatles, s  ktorými trávil zrejme naj-
viac času. Málokto donedávna venoval pozornosť 
tomu, že mnohé zo svetovo najslávnejších beatlesác-
kych spodobení vytvoril práve on. Pri prvom nahrá-
vaní na Abbey Road, skáčucich Beatles v Seftonskom 
parku a Beatles s fanúšikmi v čase začínajúcej a vr-
choliacej beatlemánie. Len pri zbežnom preletení 
podobných fotografií je skoro dojímavé vidieť foto-
grafiu The Beach Boys, stojacich kdesi pri bývalom 
lunaparku na dunajskom nábreží s bratislavským hra-
dom v pozadí alebo staré trhovisko na Trnavskom 
mýte s  kapustárkami „ze Záhorá“ a  bosou Sandie 
Shaw. Možno nevedomky takto v kontakte so svojím 
rodiskom Hoffmann zachytil ďalší zo zlomov v his-
torických epochách medzi svetom, do ktorého sa na-
rodil, a svetom, v ktorom začala naplno vládnuť, a to 
po oboch stranách železnej opony, moderná norma-
lita. Dežove návštevy Slovenska na prelome 60. a 70. 
rokov a jeho participácia na Bratislavskej lýre v dnes 
už fascinujúco zbytočne zdemolovanom PKO sú pres-
ne tými udalosťami, pre ktoré je nutné si pripomínať, 
že aj v čase oficiálnej nekomunikácie so svetom sme 
boli, vďaka zdanlivo nenápadnému sentimentu odí-
dencov zo Slovenska, stále jeho súčasťou.

Záhada zostáva
Kniha Mariána Pauera je na Slovensku prvým súbor-
ným zhrnutím toho, čo je o Dežovi Hoffmannovi zná-
me na základe jeho fotografií, listov, archívneho hľada-
nia a spomienok známych osobností a rodiny. Mnohé 
z toho, najmä na Západe, známe bolo, no upadlo do 
zabudnutia a Hoffmann svojmu súkromnému životu 
očividne venoval veľmi malú dôležitosť – vždy stál 
radšej za objektívom ako pred ním. Preto aj teraz, po 
vyčerpávajúcej práci Mariána Pauera, ktorý možnými 
aj nemožnými cestami hľadal cestu k žijúcim zdrojom 
informácií, ale aj po uvedení dokumentárneho filmu 
Patrika Lančariča s  najrozličnejším zozbieraným 
materiálom ostáva samotná postava Deža Hoffman-
na v období jeho formovania veľkou záhadou. Ťažko 
vyhodnotiť, čo všetko je ešte možné vypátrať z obdobia 
jeho detstva, dospievania a pôsobenia v španielskej 
občianskej vojne, no ak by niečo z toho predsa bolo 
trochu možné, oplatilo by sa objaviť niť, ktorá by nás 
k osudom Deža Hoffmanna, ale aj jeho rodiny a pred-
kov, dostala. 

Jedna zo slávnych 
fotografií 
Deža Hoffmanna
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Slovensko 
ako úspešný 
 príbeh
Málokedy sa stane, 
že v zahraničí vyjde kniha 
o Slovensku, ktorá sa 
stane hitom nielen v úzkych 
odborných kruhoch, 
ale vyvolá taký čitateľský 
záujem, že dokonca 
potrebuje dotlač. Popri tom 
táto kniha vyvolala 
diskusiu aj na Slovensku. 
✒ Juraj Marušiak

Juraj Marušiak (1970)
Politológ, historik 
a publicista. Pôsobí 
v Ústave politických 
vied SAV. Venuje sa 
problematike dejín 
Slovenska v 20. storočí 
a medzinárodných 
vzťahov v regióne 
strednej a východnej 
Európy po roku 1989. 

Kniha Pavla Kosatíka Slovenské století totiž nepri-
náša iba fakty, ktoré by boli čitateľom všeobecne 
známe, ale pokúša sa o interpretáciu najnovších 

dejín Slovenska ako uceleného príbehu. Slovensko-
‑české vzťahy v  knihe zaujímajú podstatné miesto. 
Je to opodstatnené nielen preto, lebo hľadanie ich 
vhodného usporiadania v rámci spoločného česko-
‑slovenského štátu či mimo neho predstavovalo jed-
nu z kľúčových tém slovenskej politiky, ale aj preto, 
že autor sa aj po rozdelení Českej a Slovenskej fede-
ratívnej republiky nazdáva, že „sme tými dvoma na-
vzájom si najbližšími národmi na svete“. Slovenské 
dejiny autor nevníma iba ako akýsi apendix dejín čes-
kých, čo sa neraz stávalo českým historikom, resp. au-
torom pokusov o syntézu československých dejín, kde 
bola pre Slovákov vyhradená „federálna tretina“, ale 
vníma ich ako autonómne procesy. Vývoj Slovenska 
sa snaží zachytiť cez prizmu slovenských elít, ktoré 
hľadali v kontexte udalostí vo svete optimálne rieše-
nia pre Slovensko. Hoci blízkosť Slovákov a Čechov 
nespochybňuje, zároveň v celej knihe naznačuje, ako 
rozlične obe spoločnosti prežívali zlomové okamihy 
spoločných, ale aj svetových dejín. V tom vidím hlav-
ný prínos Kosatíkovej knihy.

Udalosti prepojené s príbehmi
Pavel Kosatík bol doposiaľ na Slovensku známy predo-
všetkým ako autor televíznej série České století, ale má 
za sebou viac než tridsať monografií a niekoľko televíz-
nych scenárov venovaných predovšetkým českým de-
jinám. Jeho najnovšia kniha však potvrdila, že dokáže 
rovnako pútavo písať aj o slovenských dejinách. Kniha 
je hĺbková reflexia slovenského vývoja v kľúčových 
okamihoch 20. storočia. Dvadsiate storočie vníma ako 
obdobie úspešného príbehu Slovenska. Konštatuje, že 

„Slováci svoj historický čas nepremárnili“, hoci ich vý-
chodisková pozícia bola omnoho horšia ako v prípade 
Čechov. Udalosti a vývojové trendy prepája s príbehmi 
najvýznamnejších slovenských osobností.

Za kľúčový okamih „začiatku“ slovenského dvad-
siateho storočia autor považuje vznik českosloven-
ského štátu v roku 1918. Cestu slovenskej politickej 
reprezentácie k tomuto riešeniu však autor vníma 
ako výsledok jej vlastnej, samostatnej voľby ako naj-
lepšieho možného riešenia, ktorá sa materializovala 
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Pavel Kosatík: 
Slovenské století
Praha: Torst, 2021

Český novinár a spisovateľ Pavel Kosatík
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prijatím Martinskej deklarácie 30. októbra Slo-
venskou národnou radou. Proces vzniku Česko-
slovenska a formovanie charakteru nového štátu 
opisuje na pozadí príbehu dvoch politikov – Vav-
ra Šrobára, ktorý sa zhodou okolností v čase jeho 
vzniku ocitol v Prahe, a Milana Rastislava Štefáni-
ka. Od tohto okamihu sa hľadanie rovnoprávneho 
vzťahu s Čechmi stalo kľúčovou otázkou sloven-
skej politiky. V tejto súvislosti autor kriticky hod-
notí pozíciu českej reprezentácie, ktorá slovenské 
argumenty buď priamo odmietala, alebo im nedo-
kázala porozumieť. V tomto kontexte, ale osobitne 
v prípade Štefánika, s mimoriadnym dešpektom 
hovorí o postojoch Edvarda Beneša. Naopak, vy-
zdvihuje Štefánikovu úlohu pri vzniku ČSR. 

Na príklade osobností Andreja Hlinku a Jo-
zefa Tisu autor analyzuje komplikovaný vývoj 
slovenského politického katolicizmu a jeho vzťa-
hu k československej štátnosti pred rokom 1938 
počas prvej ČSR, na príklade osobnosti Milana 
Hodžu zas analyzuje medzinárodnú dimenziu 
slovenskej politiky a evolúciu politického agra-
rizmu. Popri Hlinkovi a Tisovi venuje pozornosť 
aj ďalším politikom Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany – Vojtechovi Tukovi, ktorého charakterizu-
je ako „slovenského Quislinga číslo jeden“, a Karo-
lovi Sidorovi, ktorý sa v roku 1939 čiastočne proti 
svojej vôli stal v očiach nacistického Nemecka „če-
chofilom“. V jeho prípade je však zarážajúce, že 
nespomína aj jeho polonofilskú orientáciu, ktorá 
sa v ľudáckom tábore javila ako jedno z možných 
riešení slovenskej otázky, minimálne ako pros-
triedok nátlaku na Prahu. 

S dešpektom o Tisovi
Kým k pôsobeniu Jozefa Tisa pred marcom 1939 
sa, podobne ako v prípade iných slovenských po-
litikov v uvedenom období, stavia s pochopením, 
o Slovenskom štáte (1939 – 1945) si nerobí žiadne 
ilúzie: „Ako si svoj štát predstavovali sami Slováci, 
však tvorilo len menej významnú rovinu problému. 
Určujúce bolo, ako si ich štát predstavovali nacisti. 
Politicky pre nich jeho existencia mala malý výz-
nam, propagandisticky však umožňovala prezen-
tovať Európu pod ich vládou ako vnútorne varia-
bilné spoločenstvo…“ Tisovi kladie za vinu, že túto 
skutočnosť nepochopil: „Prepojil s hitlerizmom 
nielen svoju stranu a štát, ale aj cirkev, ktorej slúžil, 
a tým im všetkým ublížil, všetkých skompromi-
toval.“ Na základe konkrétnych príkladov z jeho 
vystúpení, keď zdôvodňoval riešenie židovskej 
otázky v Slovenskom štáte, ktorých cieľom bolo 
podľa autora „presvedčiť verejnosť, že na prena-
sledovaní židov nie je vôbec nič nekresťanského“, 
dospieva k záveru, že „odpornejší kňaz než Tiso, 
schopný porovnateľnej slovnej ekvilibristiky, asi 
nežil.“ Hoci sa so značným dešpektom vyjadruje 
aj o ministrovi obrany Slovenského štátu generá-
lovi Ferdinandovi Čatlošovi a hovorí o ňom ako 
o „jednom z najhorších exponentov slovenského 
štátu“, Tiso je jediným politikom, ktorého vyslove-
ne odsudzuje. Na druhej strane pozitívne hodnotí 
Slovenské národné povstanie, pričom zdôrazňuje, 
že bolo pripravené na Slovensku. Odmieta pred-
stavu, že jeho cieľom bolo obnovenie Českoslo-
venska v podobe spred roka 1938. Podľa Kosatíka 
práve vypuknutím povstania Slovenský štát stratil 
svoju legitimitu: „Zmysel Slovenského národného 

povstania bol v ukončení existencie slovenského 
štátu, a síce z vôle jeho obyvateľov.“

Zaujímavé myšlienky obsahujú časti veno-
vané obdobiu po roku 1948, kde sa autor pokúša 
definovať charakteristiky slovenského komuniz-
mu. Za jednu z takýchto čŕt považuje jeho úzku 
súvislosť s náboženskou, hlavne katolíckou vie-
rou. Žiaľ, táto téza nie je dostatočne podložená 
argumentmi. Na podporu tvrdenia, že si pred-
stavitelia komunistickej strany a ľudáci napriek 
ideovým rozdielom vynikajúco rozumeli, nestačí 
argumentovať absenciou rozsudkov smrti z poli-
tických dôvodov počas Slovenského štátu pred ro-
kom 1944, pretože relatívne mierny prístup voči 
kritikom režimu sa vzťahoval aj na predstavite-
ľov občianskeho odboja. Na druhej strane, komu-
nistická strana mala prinajmenšom pred druhou 
svetovou vojnou silnú podporu aj v evanjelickom 
prostredí, čo bolo dané nielen kritickým posto-
jom komunistov voči dominancii katolíckej cirkvi, 
ale aj silnou rusofilskou orientáciou časti sloven-
ských evanjelikov, majúcou korene ešte v druhej 
polovici 19. storočia. Autor však celkom správne 
vystihuje prepojenie komunistickej strany na pat-
riarchálne usporiadanie slovenskej spoločnosti: 

„Známosti tu vážili minimálne rovnako ako pre-
svedčenie, čo zároveň znamenalo, že eventuálne 
zmeny politických nálad sa väčšinou nebrali tak 
vážne ako inde.“ 

Snaha o vzťah „rovný s rovným“
Podobne ako v medzivojnovom období aj po druhej 
svetovej vojne autor chápe slovenskú politiku 
ako značne diferencovanú, ale ako jej integrujúci 
faktor vníma snahu o dosiahnutie usporiadania 

„rovný s rovným“ v rámci Československa. Pred-
metom jeho pozornosti sú predovšetkým politici 
ako Gustáv Husák a  Alexander Dubček, ostat-
ným predstaviteľom komunistického režimu sa 
venuje v podstatne menšej miere. Kým v prípade 
hodnotenia Husáka ako stúpenca tvrdej línie sa 
možno s autorom stotožniť, tvrdiť o Dubčekovi, že 
bol „viac federalista než demokrat“ nezodpovedá 
charakteru jeho pôsobenia v rokoch 1963 – 1968, t. j. 
počas slovenského predjaria. Pozornosť si zaslu-
huje kapitola venovaná udalostiam roku 1989, kde 
autor poukazuje na dvojité označenie revolúcie, 
v Česku označovanej ako „zamatová“ a na Sloven-
sku ako „nežná“. Slovenské dvadsiate storočie uza-
tvára voľbami v roku 1998, ktoré hodnotí ako zavŕ-
šenie cesty od „málo vzdelaného vidieckeho ľudu 
k modernej štruktúrovanej spoločnosti“, schopnej 
vybudovať vlastný štát s demokratickým obsahom. 
Knihu uzatvára rozsiahly výber prevažne vedeckej 
literatúry, týkajúcej sa dejín Slovenska v 20. storočí, 
pričom autor jednotlivé tituly aj komentuje. Aj ten-
to zoznam dokumentuje odbornú erudíciu autora 
tejto nepochybne dôležitej publikácie.

Na rozdiel od mnohých slovenských intelek-
tuálov sa Kosatík na budúcnosť Slovenska pozerá 
optimisticky, keď ju hodnotí nielen cez prizmu ak-
tuálnych politických udalostí, ale aj zmien, kto-
rými Slovensko prešlo v priebehu necelých sto 
rokov. Hoci kniha je určená najmä pre českého 
čitateľa, pre toho slovenského je zaujímavá práve 
preto, že poskytuje pohľad „zvonku“. 

Hoci blízkosť 
Slovákov 
a Čechov Kosatík 
nespochybňuje, 
zároveň v celej 
knihe naznačuje, 
ako rozlične 
obe spoločnosti 
prežívali 
zlomové okamihy 
spoločných, 
ale aj svetových 
dejín.

Sloven
ské dejiny
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Vkusný knižný objekt Maľ ba SK 
z produkcie renomovaného 
vydavateľstva Slovart 
a bratislavskej galérie White & 
Weiss prichádza s ambicióznym 
zámerom: „Priblížiť významové 
kontexty súčasnej slovenskej 
maľby a predstaviť jej vývoj po 
roku 2000.“

✒ Zuzana Duchová

Kniha, ktorú sa oplatí vlastniť
Kniha Maľba SK je objemná, pekná, reprezentatívna 
a oplatí sa ju vlastniť. Na vhodne zvolenom papieri 
robia reprodukcie umelcom dobrú službu. 

Ak ste sa už súčasnému vizuálnemu umeniu ve-
novali v roku 2014, môžete si ju postaviť hneď vedľa 
publikácie Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku 
(Slovart, Art Academy). Komparatívne analýzy majú 
svoje limity, ale v tomto prípade je analógia podľa mo-
jej mienky na mieste. Maľbu SK treba vidieť v širšom 
kontexte, než do akého sa snaží napasovať.

Maľba SK predstavuje 42 slovenských maliarov 
a  maliarok, ktorých profily s  280 ukážkami z  ich 
tvorby spracoval autorský kolektív 15 teoretičiek a te-
oretikov umenia. Päťdesiat súčasných umelcov na Slo-
vensku v roku 2014 popísalo 5 kurátoriek a kurátorov. 
Juraj Čarný, Barbora Geržová, Richard Gregor, Diana 
Majdáková ani Katarína Müllerová si v novej knihe 
o maľbe z roku 2022 „neškrtli“, prienik umelcov za-
stúpených v oboch projektoch je presne 14. 

Päťdesiat umelcov, teda skôr päť teoretikov, roz-
pútalo vtedy, v roku 2014, v kultúrnej obci vášne o le-
gitimite takýchto výberov. (– „A prečo nie ja?“ – „Veď 
hej…“ –) Po „poučení z krízového vývoja“ bude azda 
odborná obec v prijatí tohoto nového diela milosrd-
nejšia a celá reflexia sa neskončí pri dohadovaní sa, 
kto by to napísal lepšie.

Sľúbené veci, ktoré sa nestanú…
Na našej skromnej umeleckej scéne sa potrebujeme 
radovať z každého knižného počinu, ktorý zhodno-
cuje umelecké diela na trhu (aj keď podľa neprajníkov 
ozajstný trh s umením vraj na Slovensku neexistuje). 
Kým Päťdesiat súčasných umelcov sa netají tým, že 
prichádza so svojím čriepkom do histórie, ktorá je 
inak oveľa širšia a komplexnejšia, Maľba SK sa pokúša 
o univerzalizovanie a hľadanie veľkého spájajúceho 
naratívu. Zora Rusinová (editorka publikácie Maľba 
SK) sa biele miesta snaží všemožne vysvetliť, onen 

Zuzana Duchová (1980)
Kurátorka a publicistka. 
Študovala vedu 
o výtvarnom umení 
na FiF UK v Bratislave 
a Universität Wien. 
Pracuje pre Creative 
Europe Desk  
Slovensko, kde sa 
zaoberá projektovým 
manažmentom 
kultúrnych projektov 
a grantmi. Kurátorka 
a hýbateľka  
projektu salonik.sk.

Zora Rusinová (ed.) 
a kol.: Maľba SK 
Bratislava:  
White & Weiss Gallery/
Slovart, 2022

spomenutý kompromis medzi vydavateľom, autorom 
idey a editorkou však nemožno zachrániť ani tými naj-
lepšími úvahami o stave súčasnej maľby.

Úvod nasľubuje veľké veci, ktoré sa nestanú. Netu-
šíme ani to, o čích „kamošov“ v tomto výbere presne 
ide. Sú to umelci zastúpení White & Weiss Gallery? Nie 
celkom. Sú mladí? Starí? Texty sú kvalitatívne aj žán-
rovo kolísavé, nesmierne heterogénne a ťažko hneď 

„na prvú“ označiť tvorbu takého Rudolfa Sikoru, Mo-
nogramistu T.D, Matúša Lányiho, Vlasty Žákovej či 
Demjanoviča a Mitríkovej práve ako maľbu. Áno, ide 
o slovíčka, ale práve slovíčkami je kunsthistória živá. 
Pomenovanie „vizuálny umelec“ je predsa len pres-
nejšie, aktuálnejšie a inkluzívnejšie.

Pozitívna emócia
Uvidíme, čo v takomto prípade ukáže čas. Vydavateľ-
ský počin „kamarátov Juraja Čarného“ Päťdesiat sú-
časných umelcov na Slovensku ostáva aj po niekoľkých 
rokoch zaujímavý, výber netrafil vedľa a dodnes „kniha 
nerozpráva príbeh o súčasnom slovenskom umení. 
Nepodáva absolútny ani definitívne uzavretý pohľad 
na celú umeleckú scénu. Nespracováva materiál aktu-
álnej umeleckej produkcie v zmysle teórie umenia ako 
vedeckej disciplíny. Publikácia je pohľadovým rezom 
súčasnou scénou cez predstavenie jej kľúčových osob-
ností.“ Navyše je zároveň v angličtine, takže poslúži aj 
ako vhodný darček do zahraničia a azda aj ako nástroj 
kultúrnej diplomacie.

Aj Maľbe SK by preklad celkom pristal. Nuž ale, 
kto nič nerobí, nič nepokazí. Nikto nie je dokonalý… 
Musí byť veľká radosť, keď sa nápady početného tímu 
konečne zhmotnia a hlavne, že sa stále môžu vydá-
vať pekné knihy. Takúto emóciu želám všetkým čita-
teľom, čitateľkám a objavovateľom slovenskej maľby, 
v širšom ponímaní vizuálneho umenia, ktoré je nepo-
chybne aj krásne, pútavé, odvážne, inteligentné a in-
špirujúce. Celkový dojem slovami mémov: „not great, 
not terrible“. 

Diana Majdáková (ed.) 
a kol.: Päťdesiat 
súčasných umelcov na 
Slovensku / Fifty 
Contemporary Artists 
in Slovakia
Dvojjazyčné vydanie: 
slovenčina/angličtina
Bratislava: Art Academy/
Slovart, 2014
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Jarmila Mitríková, Dávid Demjanovič:  
Lietajúci kmeň (2015)
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 12. – 16. 9. 2022 

Hermann Hesse: Klein a Wagner 1. – 5. časť
Čítanie na pokračovanie
V diele s výrazne autobiografickými črtami bankový úradník Friedrich Klein 
spreneverí peniaze, sfalšuje doklady a je na úteku nielen pred políciou,   
ale aj pred konvenciami meštiackej morálky.

21. 9. 2022  

Denis Mačor recenzuje knihu Freda Scharmena Vesmírne sily
Recenzia
Od utopických snov či koloniálnych ambícií až po útočisko pred environmentál-
nou katastrofou, príbehy v tejto knihe odhaľujú alternatívnu históriu nášho 
vzťahu s vonkajším kozmickým priestorom. 

29. 9. 2022 

Ivana Jachymová: Emile Zola
Ars litera 
Pripomíname si 120. výročie úmrtia  francúzskeho spisovateľa, najvýznamnejšie-
ho predstaviteľa naturalizmu.

2. 10. 2022 

Devín ušami dejín. Rok 2010
50-dielny cyklus pri príležitosti 50. výročia založenia Rádia Devín, v rámci 
ktorého Kamil Žiška a Jakub Nvota sprevádzajú poslucháčov rozhlasovými  
dejinami tohto výnimočného rozhlasového okruhu, unikátnymi archívnymi  
materiálmi, nahrávkami, hosťami či fiktívnymi dialógmi, ktoré sú vytvorené   
na pôdoryse kľúčových udalostí z dejín Rádia Devín.

5. 10. 2022  

Kritikon
Relácia Hany Rodovej venovaná teoretikom a kritikom umenia, ktorí sa pokúsia 
priblížiť súčasné diela, autorov alebo témy rezonujúce v súčasnom kultúrnom 
priestore. Ambíciou relácie je diskutovať o súčasnom umení cez optiku súčasnej 
modernej umeleckej kritiky. 

8. 10. 2022  

Po stopách pamäti
Autori relácie Soňa Gyarfašová a Pavol Prelovský prinášajú pohľad na historické 
udalosti a osobnosti, ktoré boli pred rokom 1989 komunistickým režimom  
 zatajované alebo deformované. Interpretujú ich vďaka príbehom    
priamych aktérov z rozhlasového archívu alebo z archívu Ústavu   
pamäti národa, v spolupráci s ktorým táto relácia vzniká.

Premiéry v Rádiu Devín

Radio Devin_FH_premiery_Knižná revue_SEPOKT_2022_210x297.indd   1Radio Devin_FH_premiery_Knižná revue_SEPOKT_2022_210x297.indd   1 30/08/2022   16:3430/08/2022   16:34
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  v kráľovstve 
nevypovedateľného
Italo Calvino bol milovník príbehov. 
Keď hovoríme príbehov, nemusí 
to nevyhnutne znamenať rozvinutú 
fabulu s katarzným šťastným 
či nešťastným vyústením. Preto by 
sme asi mali použiť formuláciu: 
bol milovník rozprávania, miloval  
bez prekážok plynúci tok slov, ktorý 
niekam smeroval, niečo opisoval, 
skúmal, zachytával atmosféru, 
posúval osoby z bodu A do bodu B.

✒ Miroslava Vallová

V yrástol na rozprávaní iných, potom už rozprával 
sám. A vo všetkom, čo písal, sa vytrvalo a dôklad-
ne, pri rozličných témach, vracal k otázkam, ktoré 

ho celoživotne znepokojovali. Pasca, v ktorej sa oci-
tá intelektuál, ak sa správa konzekventne, a (ne)exis‑
tencia možnosti, ako z nej uniknúť, tvorivý proces 
a miesto autora v ňom a to najdôležitejšie, o čo sa pod 
hladinou textu usiloval po celý život, úsilie o nemožné, 
o zjednotenie, zmierenie života a literatúry.

Pulzujúce srdce literatúry
Calvino debutoval dvadsaťtriročný v turínskom vy-
davateľstve Einaudi, kde následne dlhé roky pracoval. 
Román Cestička pavúčích hniezd vyšiel v roku 1947, 
uprostred obdobia vrcholiaceho neorealizmu. Už prvé 
publikované dielo vyvolá postupom času otázky, po-
zastavenia nad inakosťou, ktoré budú sprevádzať 
autorovu tvorbu až do konca. V Calvinovom podaní 
je neorealizmus akýsi iný; alebo to možno nie je neo-
realizmus? V čom je Calvinova prvotina iná, zistíme 
už po prečítaní prvých strán. Cestička pavúčích hniezd 
je autorovo spomínanie a hold partizánskym časom. 
Čitateľom ich však sprostredkuje pohľad dospievajú-
ceho chlapca, ešte dieťaťa. To autorovi umožňuje po-
menúvať veci priamo, v celej zložitosti, komplexnosti 
a nejednoznačnosti, bez hrubého filtra nánosov a vý-
znamov, ktoré dospelí osobám, udalostiam a faktom 
pridávajú. Autor prináša na partizánske hnutie pohľad 
zboku, väčšmi ho zaujímajú jednotlivé postavy, ich 
dialógy a pocity. Ako sám hovorí, keďže rád podáva 
návod na použitie svojich textov najmä v predslovoch 
k reedíciám svojich diel a v mnohých esejach, téma, 
hoci bytostne blízka, sa mu zdala priveľmi zaťažená 
pátosom a inštitucializovaná. „Viac ma zaujímal výber 
detailov. Tých detailov, ktoré nás previedli z ligurské-
ho mestečka na konci Druhej svetovej vojny do kráľov-
stva nevypovedaného a nevypovedateľného, čo každý 

Miroslava Vallová 
(1952)
Vyštudovala taliansky 
a francúzsky jazyk na 
Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského 
v Bratislave. Pôsobila 
ako konzulka na 
Veľvyslanectve SR 
v Ríme a v rokoch 2012 
až 2021 bola riaditeľkou 
Literárneho 
informačného centra. 
Je predsedníčkou 
spoločnosti Dante 
Alighieri. Prekladá 
predovšetkým 
z taliančiny (Alessandro 
Baricco, Umberto Eco, 
Alberto Moravia, 
Michela Murgia, Carlo 
Cassola, Italo Calvino…)

z nás nosí v hĺbke svojej osobnej skúsenosti a čo sa 
mení na pulzujúce srdce literatúry.“

Dvaja Calvinovia
Kontúry Calvinovej tvorby jasne vystupujú z pohľadu 
dneška alebo celkom nedávnej minulosti. Nepred-
pokladám však, že jeho súčasníci naplno vnímali, že 
majú v Calvinovi päťdesiatych rokov do činenia s dvo-
ma odlišnými autormi. Jeden z nich sa po románovom 
debute naplno venuje poviedke nesporne realistickej 
a Einaudi mu navrhne vydanie antológie celej jeho 
doterajšej poviedkovej tvorby. Súčasťou antológie sa 
stanú aj majstrovsky napísané novely Oblak smogu 
a Stavebné špekulácie. Kým poviedkový Calvino sa 
venuje zostaveniu štruktúry antológie a venuje tomu 
naozaj veľa času, ten druhý Calvino, majster fantask-
nosti, napíše trilógiu Naši predkovia a pomedzi to ešte 
dva roky pracuje na prerozprávaní dvesto ľudových 
rozprávok z celého Talianska. Láska k rozprávaniu 
vrcholí. Pod spoločným názvom Naši predkovia sa 
skrývajú tri slávne Calvinove fantasticko ‑alegorické 
historické romány Rozdvojený vikomt (1952) v  slo-
venskom preklade Hany Ponickej, Stromový barón 
(1957) a Nejestvujúci rytier (1959) v slovenskom pre-
klade Michaely Jurovskej. Protiklad dvoch Calvinov 
najvýraznejšie ilustruje vydanie Stromového baróna 
a novely Stavebné špekulácie v jednom roku (1957). 
Realita versus fantasknosť. Len na okraj, Nejestvujúci 
rytier sa v roku 1960 dostal do finále najvýznamnejšej 
talianskej literárnej ceny Strega a Pier Paolo Pasolini, 
ktorý Calvinov román vo finále ceny predstavoval, ho 
odporúčal aj touto básňou: 

Jeho próza je  
skôr francúzska ako toskánska,
jeho vzlet skôr voltairovský
ako našinecký: mám rád jeho nie sivú

Italo Calvino (15. 10. 1923 – 19. 9. 1985)

Zd
ro

j: 
w

ik
im

ed
ia

 (2
)

20 Knižná Revue



P
rekladateľ a jeh

o au
tor

prostotu, jeho nie unavujúci cit pre mieru,
jeho nie domýšľavú jasnosť.
Jeho nádhernú lásku ku
kvasiacemu a pokrivenému svetu príbehov.

Pasolini a Calvino si boli od mladosti veľmi blízki aj 
napriek rozličným polemikám napríklad o mieste au-
tora v tvorivom procese. Calvino si držal od čitateľa aj 
od diela určitý odstup, kým Pasolini sa domnieval, že 
čitateľovi sa má autor takpovediac vnucovať, že má 
byť v diele výrazne prítomný. Neskôr ich vzťah ochla-
dol, Pasolini to komentoval: „Cítim, že Calvino už nie 
je vedľa mňa.“ Calvino, chladnejší, rezervovanejší, ne-
odpovedal. Pasolini si napriek tomu až do smrti za-
choval ku Calvinovi priateľskú náklonnosť.

V literárnej polemike s Carlom Cassolom, ktorý 
nabáda autorov, aby sa odvrátili od súčasnosti a hľa-
dali podstatu literatúry vo večných ľudských hodno-
tách, autor Našich predkov tvrdí, že sa treba vrhnúť 
do súčasnosti, precítiť ju a vychádzať z nej. Vedomý 
si zdanlivej rozporuplnosti svojich tvrdení dodáva: 

„Na to, aby som verne zachytil rytmus súčasného ži-
vota, musím písať o bitkách a dueloch v časoch Karo-
la Veľkého. No súčasnosti sa nezriekam.“

Čo spája dvoch odlišných Calvinov, v čom sa ich 
množiny prekrývajú? Pravdepodobne najmä v spôso-
be písania. Natalia Ginzburg, spisovateľka a kolegyňa 
z vydavateľstva Einaudi: „Jeho štýl bol od začiatku 
priezračný a jasný. S postupom času sa stával krištá-
ľovo čistým. V jeho textoch všetko podliehalo presné-
mu rytmu dýchania.“

Uprostred vesmíru
So začiatkom šesťdesiatych rokov sa veci definitív-
ne menia, aj keď na prvý pohľad sa môže zdať, že sa 
vracajú do pôvodného stavu – Calvino je už len jeden, 
zjednotený a  v  tvorbe opatrný, takmer nič nepíše. 
Je dôležité nezabudnúť, že v roku 1957 vystupuje z Ko-
munistickej strany Talianska. Z elegantného a zdvo-
rilého listu je jasné, že rozlúčka je definitívna a úplná. 
Ako z listu vyplýva, sovietsky zásah v Maďarsku v roku 
1956 je len vrcholkom ľadovca. Dajme opäť slovo Natalii 
Ginzburg: „Svetlo v jeho knihách je iné, zo žiarivého 
a ligotavého sa mení na biele, nie studené, ale pusté. 
Irónia je tam stále, no ťažšie zachytiteľná, bez radost-
nej energie, biela a pustá ako mesiac.“

Človek už nie je v strede autorovho záujmu, ten 
hrá na väčšom ihrisku a vo vesmírnych súradniciach 
je človek menej ako zrnko piesku. V roku 1965 vychá-
dzajú Kozmikomické poviedky, v ktorých sú protago-
nistami celé galaxie či čierne diery. Calvino pri ich 
písaní využil svoj záujem o vedu a vedecké výdobyt-
ky a ako názov poviedkovej zbierky naznačuje, aj hu-
mor a iróniu.

V roku 1967 sa Calvino s manželkou a dcérou sťa-
hujú do Paríža. Majú v úmysle stráviť tam päť rokov, 
do Talianska sa vrátia v roku 1980. Podobne ako pred-
tým New York, aj Paríž Calvina nesmierne priťaho-
val. Stretáva sa tu najmä s Raymondom Queneauom, 
ktorý ho predstaví ďalším členom skupiny OULIPO, 
básnikom a matematikom, medzi nimi aj Georgeovi 
Perecovi. Calvino práve dokončuje preklad Queneau-
ovho diela Modré kvety a čoskoro sa stane zahranič-
ným členom OULIPO. Tvorba Raymonda Queneaua 
a ďalších členov zoskupenia má na Calvinovu autor-
skú prácu veľký vplyv, aj vďaka nim do Calvinovho pí-
sania vstupuje kombinatorika. Calvino je v styku aj 
s Claudom Lévi Straussom a Michelom Foucaultom, 

navštevuje prednášky Rolanda Barthesa o  umení 
kombinatoriky.

 
Neviditeľné mestá
Dlhé roky príprav a na podnety bohaté prvé parížske 
roky prinášajú v roku 1972 svoje ovocie. Vychádzajú 
Neviditeľné mestá, jedinečné dielo, v ktorom autor 
uviedol do života výsledky svojho dlhoročného vý-
skumu a úsilia pridať literatúre novú hodnotu, aby 
sa stala rovnocennou vedeckým disciplínam. Výsled-
kom je nádherný text, umelecké dielo, ktoré si milióny 
čitateľov na celom svete kladú na nočný stolík, aby 
sa k nemu vracali a obracali ho v rukách a všetkých 
zmysloch ako diamant, ktorý sa vzpiera akejkoľvek 
interpretácii, či skôr neustále ponúka nové. Nevidi-
teľné mestá sú inšpirované dielom Marca Pola Milión. 
Marco Polo rozpráva veľkému vládcovi Tatárov Kublaj‑
chánovi o cestách po jeho obrovskej krajine, opisuje 
mu mestá, ktoré nikdy nevidel, nie sú však preto o nič 
menej reálne. Jedna z interpretačných teórií hovorí, že 
Marco chánovi opisuje svoje mesto, Benátky. Opisuje 
nielen architektúru, budovy, ulice, opisuje aj vzťahy, 
atmosféru, ktorá v danom meste vládne, zákony, zvyky.

To, čo nám autor ponúka, nie sú iba príbehy, Cal-
vino zachytáva emočné vyžarovanie ľudského rodu 
a zoraďuje ho do opisov päťdesiatich piatich imagi-
nárnych miest, ktoré možno zaradiť do jedenástich 
tematických skupín: znaky, túžba, mestá, pamäť, oči, 
mená, mŕtvi, obloha…

Neviditeľné mestá je román pre tých, ktorí ustavič-
ne túžia byť niekde inde, pre tých, ktorí túžia uniknúť 
nástrahám minulosti, prítomnosti, budúcnosti, blo-
kujúcim ich v ilúzii pohybu.

„Čo je dnes pre nás mesto? Myslím, že v Neviditeľ-
ných mestách som vytvoril niečo ako ľúbostnú báseň 
venovanú mestám, a to v poslednej chvíli, keď to bolo 
možné. Žiť v mestách je čoraz ťažšie. Blížime sa k ne-
zvratnej kríze mestského života. Neviditeľné mestá je 
sen, ktorý sa zrodil zo srdca miest, v ktorých sa už 
nedá žiť.“ 

V jedinečných 
Neviditeľných 
mestách (1972) 
uviedol Calvino 
do života 
výsledky svojho 
dlhoročného 
výskumu 
a úsilia pridať 
literatúre 
novú hodnotu,  
aby sa stala 
rovnocennou 
vedeckým 
disciplínam. 
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Martin Boszorád (1985)
Estetik, pôsobí v Ústave 
literárnej a umeleckej 
komunikácie (FF UKF 
v Nitre). Učí a píše 
o všeličom – od súčasnej 
prózy domácej aj 
zahraničnej proveniencie 
cez komiksy, televízne 
seriály a filmy až 
po dlhodobo, respektíve 
kontinuálne živé 
fenomény, akými sú 
subkultúry či tetovanie. 
Doplnkovo sa venuje aj 
kultúrnej publicistike 
a literárnej recenzistike/
kritike. Samého seba 
vníma ako človeka 
(z) periférie, nedá však 
dopustiť na mainstream.

Stephen Collins: 
Gigantická zlovestná 
brada 
Preklad: Tomáš Hučko
Bratislava: Brak, 2022
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Apoteóza 
 tvárového 
ochlpenia(?)
Knižný debut anglického 
ilustrátora, karikaturistu a tvorcu 
kreslených príbehov Stephena 
Collinsa The Gigantic Beard 
That Was Evil (2013) zaznamenal 
mimoriadne pozitívne ohlasy 
kritiky (napríklad nomináciu 
na Eisner Award). A zaznamenal 
ich právom – v meandroch 
gigantickej zlovestnej brady, ktorá 
sa rozpína aj na stránkach 
slovenského prekladu, sa toho 
totiž ukrýva omnoho viac, ako 
by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

✒ Martin Boszorád

G rafický román Gigantická zlovestná brada roz-
práva príbeh Davea, plešatého a vždy dohlad-
ka oholeného chlapíka, ktorý žije svoj obyčajný 

život na uhladenom ostrove dokonalého tvaru s ná-
zvom Tu. Jedného dňa však jeden jediný chĺpok, kto-
rý „zdobí“ jeho inak bezchlpové a bezvlasé telo, začne 
rásť. Dave pocíti, „ako sa mu akýsi hučiaci čierny oheň 
derie von z tváre“, nastane uňho a v ňom „existenci-
álna psychosociálna erupcia“ a svet Tu a tu‑najších 
ľudí sa radikálne a nezvratne zmení: „Ale problém je, 
že ak niečo prichádza odinakiaľ, z miesta za hrani-
cou zmyslu… úhľadnosti… spoza Tu… potom, úprim-
ne povedané… sa veci poriadne zamotajú.“

TU sa bojí TAM
To, že obraz sveta v texte býva semioticky modelo-
vaný na báze základných binárnych opozícií, je fakt. 
Collins toto vo svojej knihe však aj priamo tematizuje. 
A nejde len o to, že príbeh sa rozvíja okolo poriadku, 
upravenosti, úplnosti, dokonalosti na jednej strane 
a chaosu, neporiadku, zla na druhej. Podstatný zástoj 
má – a nielen priamo na úrovni témy – v grafickom 
románe opozícia vonku/vnútri. Úvodné vety textu 
napokon znejú: „Pod kožou všetkého sa ukrýva niečo, 
čo nikto nesmie vidieť. Úlohou kože je udržať všetko 
vnútri, aby sa nič neprejavilo navonok.“

Pre rozprávanie rozčlenené do štyroch kapitol 
nazvaných minimalisticky (Tu, Chlp, Brada, Tam) je 
každopádne nosná, a nielen na úrovni jeho konštruk-
cie, opozícia tu/tam: „Na tejto skale, ktorú voláme na-
ším domovom, nie je ani jedna nevytrhnutá burina, 
ani jeden nepokosený trávnik. Nenarazíte tu na brán-
ku vylomenú z pántov, na zle zaparkované auto, na 
odfláknutú dlažbu… A ako ste si mohli všimnúť, Dave, 
nikde, ale absolútne nikde Tu nie je jediná neohole-
ná tvár. Však? Ale ako všetci dobre vieme, Dave, tam 
je aj iné miesto. Je to miesto ničoty. Bez hraníc. Bez 
zákonov. Miesto chaosu. Ha‑hm. A viete, čo je Tam 
najznepokojivejšie, Dave? Ten názov. Úplne iný ako 
Tu. Alebo nie?“ 

Platí pritom, že jedným z nosných motívov Collin-
sovho diela definovaného hyperbolou, absurdnosťou, 
grotesknosťou a poetikou nonsensu je strach z TAM. 

„Onedlho si každý túto hrôzu… pomenoval po svojom. 
A koniec koncov, čo znamená pomenovanie, ak nie 
svojský spôsob… upratovania?“

Erupcia čiernej, bielej a sivej
Samoreferenčnosť Gigantickej zlovestnej brady sa 
však tamtým nevyčerpáva, azda to jediné, čím sa Dave 
odlišuje od ostatných Tu‑postáv, je totiž skutočnosť, 
že rád kreslí; kreslí, čo vidí, kreslí svoju ulicu a ľudí, 
ktorí míňajú jeho dom. O zmenách Tu teda čitatelia 
Collinsovej knihy nielen čítajú, ale ich aj vidia na Da-
veových skiciach, ktorými je rozprávanie umne prerý-
vané. V čomsi podobnú funkciu ako Daveove kresby, 
mimochodom, plní aj postava mediálneho psychológa 
profesora Darrena Blacka, keďže o tom, čo sa Daveovi 
deje, ale aj o Tu a Tam vie veľa a o svoje poznatky sa 
delí: „To, čo vám vyrastá z tváre, je erupcia zmätku. 
Eris, Juracán, entropia… veľký guláš, z ktorého pochá-
dzame a do ktorého sa navrátime, cesta dlhá trinásť 
miliárd rokov od úsvitu vesmíru naprieč časom cez 
vašu tvár až sem… na váš koberec.“ 

Na Collinsovom veľkoformátovom grafickom 
románe je okrem prirodzenej intermediality (spoje-
nie obrazu a slova v komiksovej forme) zaujímavá aj 
akási sekundárna intermedialita. Autor doň totiž na 
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úrovni obrazu aj slova inkorporuje – a treba dodať, že 
umne a osviežujúco – aj iné mediálne formy: period-
ickú tlač, knihy, filmový záznam či televíziu. Celkovo 
však Gigantickú zlovestnú bradu vystihuje kresebnosť, 
Collins sa v tomto smere prejavuje ako mimoriadne 
zručný kresliar, keď využíva rôzne výrazové možnos-
ti a polohy línie, šrafovania alebo dynamiky medzi 
celkom (náčrtovosť) a detailmi (drobnokresba, hoci 
spravidla štylizovaná).

Mimoriadne silný je potom autor ako výtvarník 
v tom, čo všetko je schopný vyťažiť z čierno‑bieleho 
stvárnenia a z viac ako päťdesiatich odtieňov sivej.

Komiksová poézia
Kniha Stephena Collinsa, ktorý, ako sa to v  rámci 
ironického požmurknutia uvádza v jeho autorskom 
medailóniku, má vždy poruke dobre nabitý holiaci 
strojček, by pokojne mohla byť modelovým predme-
tom diskusií o tom, v akom vzťahu sú pojmy komiks, 
ikonotext a grafický román a kde sa začínajú a končia 
ich referenčné polia. 

Autor so skúsenosťami s knižnou tvorbou pre deti, 
v rámci ktorej spravidla nad slovom výrazne domi-
nuje obraz a nie nevyhnutne v striktne komiksovom 
mode, sa totiž, okrem iného, vonkoncom nenecháva 
zväzovať, ak to tak možno nazvať, komiksovým ško-
lometstvom. Naopak, celkom programovo sa naprí-
klad vymaňuje z väzenia mriežky deviatich panelov 
na stránke, hlas rozprávača necháva zaznievať z rôz-
nych strán a pozícií (z panelov, ale aj mimo nich či 
z medzier medzi nimi, niekedy dokonca vertikálne 
a v inom fonte, slová sa tak miestami správajú ako 

„burina… čo sa ťahá cez praskliny“). 
Žiada sa mi dodať, že ako je miestami básnická, 

resp. poetizujúca kresba, tak je nezriedka – a vo via-
cerých ohľadoch, obsahovo i  formálne – vyložene 
básnický aj text. Osobitne je zaujímavé to, ako sa Col-
lins efektívne i efektne pohráva s rôznymi podobami 

prechodov medzi obrazmi, vďaka čomu celok pôsobí 
živo, dynamicky a miestami priam lyricky, ale aj to, 
ako do textového segmentu knihy vnáša čosi, čo pri-
pomína cezúru využívanú v poézii. 

Vďaka TAM je deň krajší
Collins pomerne často v texte uplatňuje princíp apo-
ziopézy. Neukončenosť, resp. (interpretačná) otvore-
nosť výrazne definuje aj značne nevšedný záver knihy. 
Prehovor rozprávača („Dúfa, že jedného dňa nájde ne-
jaký zmysel v tej sérii obrázkov. Možno dokonca príbeh. 
Tamojší príbeh. Zatiaľ žiadny nenachádza.“) dopĺňajú 
na ôsmich stranách rozložené útržky skíc – neúplné, 
neúhľadné, nedokonalé, teda tam‑ojšie obrázky, pro-
stredníctvom ktorých sa Gigantická zlovestná brada 
v akejsi špirále zavinuje („stáča, zakrúca, vlní“) sama 
do seba: „Za koncom úhľadnosti predsa nie sú žiadne 
uhladené konce.“

Collinsov inteligentný, priam filozoficko‑semio-
tický, ale nanajvýš zábavný komiks/ikonotext/grafic-
ký román je hlbší, ako by sa na prvý pohľad mohlo 
zdať. Dá sa čítať rôzne: ako – aj napriek tomu, že reč je 
o zlovestnej brade – oslava tvárového ochlpenia, ako, 
slovami Jamesa Smarta, „satira o nevedomosti, rutine 
a umŕtvujúcom dopade korporátnej a populárnej kul-
túry“, ako motivačné/didaktické podobenstvo o úska-
liach konformizmu a, naopak, čare otvorenej mysle 
atď. Svetonázorovo sa v tejto súvislosti ja každopád-
ne stotožňujem s nasledujúcim excerptom z knihy sa-
motnej: „S malou dávkou TAM je deň hneď krajší!“ 

Kniha 
Gigantická 
zlovestná 
brada 
by pokojne 
mohla byť 
modelovým 
predme tom 
diskusií 
o tom, v akom 
vzťahu sú 
pojmy 
komiks, 
ikonotext 
a grafický 
román a kde 
sa začínajú 
a končia 
ich referenčné 
polia. 
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Miloslav Szabó: 
Kráska a zvrhlík. 
Rasa a rod v literatúre 
19. a 20. storočia
Bratislava: N Press, 2022
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Dedičstvo 
 predsudkov 
v literatúre
Historik a germanista Miloslav 
Szabó je autorom viacerých 
odborných štúdií, ktoré  
tvorili výskumný podklad k jeho 
najnovšej knihe – Kráska 
a zvrhlík s podtitulom Rasa a rod 
v literatúre 19. a 20. storočia 
sumarizuje jeho zistenia a odráža 
jeho dlhodobý záujem o témy 
rasizmu, antisemitizmu či rodovej 
problematiky v dejinách.

✒ Eva Palkovičová

P rameňom, ktorý Szabó tentoraz skúma, sú v pr-
vom rade literárne diela: v nich hľadá „prieniky 
medzi rasizmom a rodovými stereotypmi“ (s. 19), 

čiže obrazy, postavy, príbehové schémy a motívy, kto-
ré sú ohlasmi na dobové rasistické a rodové predsud-
ky alebo teórie. Rozprávanie o krásnych cudzinkách, 
Cigánkach či Židovkách zvádzajúcich v literárnych 
príbehoch cnostných bielych mužov napĺňa prvú časť 
knihy, v druhej polovici sa zase pozornosť upriamuje 
na mužov ohrozujúcich biele nevinné ženy a rasovú 
čistotu ich potomstva. Aj tieto mužské postavy majú, 
samozrejme, príznak inakosti: náboženskej, etnickej, 
národnej či sexuálnej. 

Imunita voči stereotypom?
Ako autor vysvetľuje, literárne dielo nie je len nosite-
ľom obrazov, ktoré sú prítomné v spoločenskom ve-
domí alebo kultúrnej pamäti, ale prostredníctvom 
príbehu tieto obrazy veľmi efektívne cielia na emó-
cie čitateľov. Analýzou literárnych reprezentácií rasy 
a rodu v literárnych dielach môžeme naozaj odhaliť 
mnohé o povahe našej kultúry a spoločnosti, odkryť 
podvedomé schémy, ktoré riadia naše rozhodova-
nie, ktoré nemiznú, len sa pod vplyvom aktuálneho 
diania transformujú, naberajú nové vrstvy a strácajú 
vrstvy už neaktuálne či odmietnuté. M. Szabó tieto 
stereotypy a mentálne schémy odkrýva a usúvzťaž-
ňuje s historickými okolnosťami vzniku literárnych 
textov a dobovými teóriami týkajúcimi sa rasy a rodu, 
pričom dospieva k záveru: ani umelecké dielo sa ne-
dokáže oslobodiť od schém silne zakorenených v kul-
túre, ani umelec nie je garantom morálky.

Treba však pre toto pomerne triviálne zistenie čí-
tať celú knihu? Bude autor túto tézu precizovať, spo-
chybňovať, relativizovať? Dozvieme sa niečo viac 
o  jednotlivých dielach, o  ich autoroch, o  dobe ich 
vzniku, alebo máme hľadať najmä paralely minulosti 
a dneška? V každom prípade sa dozvieme čosi zaují-
mavé z každej uvedenej oblasti, ale problém spočíva 
v tom, že autor si nevybral, na čo bude klásť najväč-
ší dôraz, takže všeličo podstatné nám aj unikne. Keď-
že východiskovým prameňom Szabóovho uvažovania 
je umelecká literatúra, mohlo by sa zdať, že tu pôj-
de najmä o literatúru. Položme si teda základnú otáz-
ku: akú literatúru autor skúma, čo ho k tomu vedie 
a čo nám chce práve na týchto dielach ukázať? Au-
tori a autorka vybraných diel podľa Szabóa „predsta-
vujú reprezentantov oficiálnej nemeckej, slovenskej 
a v jednom prípade aj českej a švajčiarskej literatúry, 
ktorá je súčasťou kánonu jednotlivých národných li-
teratúr“ (s. 19), pričom výber diel vraj „nie je náhod-
ný“, ale „vždy nejakým spôsobom odráža vzájomné 
pôsobenie nemecky, respektíve slovensky a česky pí-
sanej literatúry, či už na úrovni autorov, alebo istých 
motívov a predstáv, ktoré sa mohli prejavovať priamy-
mi odkazmi, ale aj skrytými náznakmi, vedome i ne-
vedome, autorskými výpožičkami i prostredníctvom 
prekladov“. (s. 19 – 20)

Hugo Steiner-Prag, ilustrácia z pôvodného vydania 
románu Golem Gustava Meyrinka (1916)
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a veda

Eva Palkovičová (1987)
Ukončila doktorandské 
štúdium v Ústave 
slovenskej literatúry SAV. 
Špecializuje sa na 
slovenskú prózu 
a kultúru 19. storočia. 
Príležitostne sa 
venuje literárnej kritike.

Pochybnosti o metodológii
Ak aj odhliadneme od štylistickej neobratnosti najmä 
prvého tvrdenia, pochybnosti o autorovej metodológii 
sa tu skôr potvrdzujú ako vyvracajú: čo je to „oficiálna“ 
literatúra? Aký kánon? Národný, európsky? Ideový či 
estetický? Ako fungujú podvedomé a vedomé vplyvy 
naprieč celým storočím? Nemôžem sa zbaviť podozre-
nia, že sa autor príliš neusiloval vymedziť svoj výber na 
základe nejakého literárneho či historického kritéria 
(obdobie, žáner, filozofická, národná, náboženská, 
etnická či iná príslušnosť autora), ale vybral si diela, 
v ktorých jednoducho našiel „krásky“ a „zvrhlíkov“, 
nech už sa tam dostali akokoľvek a v literárnom texte 
plnili akúkoľvek funkciu.

Medzi skúmanými textami sú totiž mimoriadne 
rozličné diela z  hľadiska žánru, estetickej hodnoty 
i mimoliterárnych funkcií. Pre široké čitateľské pub-
likum určený román Josefa Sekeru Deti z hlinenej 
osady (1952), napĺňajúci požiadavky socialistického 
realizmu (na zrozumiteľnosť, ľudovosť a  angažova-
nosť), úplne iným spôsobom pracuje s obrazmi váš-
ne či ohrozenia ako modernistický román Thoma-
sa Manna Smrť v Benátkach (1911), ktorým autor vy-
jadruje existenciálnu úzkosť z  vlastných démonov. 
Málo známa, v  novinách publikovaná začiatočníc-
ka poviedka Ľudmily Podjavorinskej Protivy (1893) 
sa ťažko analyzuje rovnakými nástrojmi ako sláv-
ny a  vplyvný román Golem (1915) Gustava Meyrin-
ka, mysticizmom, okultizmom a východnými nábo-
ženstvami očareného pražského Nemca, alebo ako 
román súčasného švajčiarskeho autora Lukasa Bär-
fussa Sto dní (2008). 

Autor nezohľadňuje špecifiká literatúry ako ume-
nia, texty redukuje na príbeh a postavu a príliš nedbá 
na fakt, že literárne dielo môže schémy nielen potvr-
dzovať a  emocionálne vystužiť, ale aj spochybniť, 
konfrontovať čitateľov s ich vlastnými predsudkami 
a kriticky na ne nahliadať. Kým niektoré diela obhaju-
jú určitú ideológiu tak urputne, že sa nezdráhajú zne-
užiť prirodzenú schopnosť ľudí cítiť hnus (chrániaci 
jednotlivca aj spoločnosť pred cudzím a potenciálne 
nebezpečným, ako zaujímavo vysvetľuje autor v zá-
vere knihy), iné diela sú schopné pracovať s rozpormi 
ľudskej podstaty tvorivejšie a hodnotnejšie. Zdá sa, že 
autor si svoju (ne)metódu aj jej slabiny uvedomoval 
(priznáva napríklad, že „na tomto mieste nemôžem 
podrobne analyzovať Bärfussov mnohovrstevný ro-
mán“, s. 85), ale napriek tomu neprispôsobil množstvo 
a rôznorodosť skúmaných textov faktu, že literárne 
dielo sa väčšmi oplatí skúmať v jeho hĺbke a komplex-
nosti. Ak chcel M. Szabó touto knihou povedať len 
to, že rasistické a rodové predsudky sú stále s nami, 
mohol na to rovnako dobre využiť aj ilustrácie z life‑
stylových časopisov, reklamy alebo politické prejavy 
a literatúru z toho vynechať.

Zásadnejšie figuruje problém, ktorý je ďalším dô-
sledkom absentujúcej metodológie: nedostatočná 
zrozumiteľnosť a pútavosť rozprávania. Je náročné 
sledovať výklad, keď každý odsek obsahuje viace-
ro veľmi zaujímavých podnetov, potenciálnych od-
bočiek, problémov a tém, za ktorými by sa oplatilo 
ísť ďalej. Autor jednak zhŕňa dej, popritom objasňu-
je schematické stvárnenie postáv, zodpovedajúce ra-
sovým či rodovým stereotypom, vysvetľuje dobové 
rasistické teórie, historické kontexty diel, filozofické 
podložie alebo sprostredkúva iné interpretácie dané-
ho diela, no k množstvu pojmov by bolo treba pripojiť 
obsiahle poznámky pod čiarou (neobsiahle sú až na 

konci knihy). Pri každom texte sa autor koncentruje 
na niečo trochu iné: napríklad u Jána Hrušovského 
(v próze Zo svetovej vojny) sa téma prekvapivo redu-
kuje na „vplyv Meyrinkovho románu Golem“ (s. 59), 
pri Feuchtwangerovom románe Žid Süss (1925) sa au-
tor pristaví len krátko, aby ďalej skúmal osudy filmo-
vých adaptácií legendy a ich slovenskej a nemeckej 
recepcie. Pri Thomasovi Mannovi sa dozvieme aj veľ-
kú časť jeho biografie, k Rázusovmu románu Svety 
(1929) mal autor komentár len v rozsahu jeden a pol 
strany. Navyše, keďže kniha je rozdelená na dve časti, 
poradie analyzovaných textov nie je úplne chronolo-
gické, takže sa nedá dobre sledovať ani vývoj rasis-
tických ideí a  ich literárneho spracovania. Okrem 
ťažiskových kníh autor okrajovo spomína aj množstvo 
textov iných autorov a rozprávanie sa neprehľadne za-
ľudňuje postavami, ktoré zahliadneme len v akomsi 
zjednodušenom výreze bez kontextu. V snahe spre-
hľadniť výklad si potom autor pomáha používaním, 
či skôr nadužívaním rôznych ‑izmov (rasizmus, anti-
semitizmus, filosemitizmus, antisionizmus, orienta-
lizmus…), ktorých význam sa pri vysokej koncentrácii 
v texte rozplýva a znejasňuje. 

Ako písať vedecko-popularizačné texty
Jednotlivé poznatky nesmerujú k určitému záveru, ale 
zostávajú visieť vo vedomí čitateľov izolovane, a preto 
z neho aj rýchlo odchádzajú. Je zjavné, že autor má 
k téme nesmierne veľa načítané a premyslené, ale do 
tejto publikácie nahromadil svoje znalosti a interpre-
tácie nekoncepčne (možno v snahe rýchlo reagovať na 
aktuálnu tému). Vo výklade veľmi chýba akási červená 
niť, ktorá by pomohla čitateľovi uložiť jednotlivé prí-
behy, postavy, teórie, estetické a filozofické koncepcie, 
historické okolnosti a interpretácie toho všetkého do 
súdržnej mozaiky. Aj zaujímavé momenty a objavné 
postrehy sa strácajú v slepých uličkách nedopoveda-
ných odsekov a useknutých myšlienok. 

Napriek týmto výhradám by som však rozhodne 
nechcela vzbudiť pochybnosti o zaujímavosti, aktuál-
nosti a dôležitosti témy, ani o autorovej historiografic-
kej kompetencii či schopnosti odkryť súvislosti medzi 
minulosťou a prítomnosťou alebo medzi zdanlivo ne-
záväznou fikciou a reálnymi historickými dôsledka-
mi. Skôr mi je ľúto, že sa toľko zaujímavých súvislostí 
stratilo len preto, že autor chcel povedať všetko naraz. 
Kniha v tejto podobe vyvoláva otázku, ako písať ve-
decko‑popularizačné texty efektívne. Ukazuje sa, že 
vytiahnuť zo starších vedeckých článkov a kníh nesú-
rodé fakty týkajúce sa aktuálnej témy, zhromaždiť ich 
bez jasnejšieho plánu, presunúť poznámky a vysvet-
livky na koniec knihy a vedecký štýl občas spestriť žo-
viálnejším komentárom nebude víťaznou stratégiou. 
Radšej sa vrátim k pôvodným štúdiám, ktoré knihe 
predchádzali, a budem sa tešiť aj na ďalšie odborné 
texty Miloslava Szabóa. 
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Kde bolo, tam bolo, 
z neba padali jablká
Narine Abgarian je oceňovaná 
arménska spisovateľka a blogerka, 
píše po rusky a žije v Moskve. 
Román Z neba spadli tri jablká 
vydala v roku 2015, ale udalosti 
vojny na Ukrajine jeho vyznenie 
razantne aktualizujú.

✒ Ivica Ruttkayová

D nes knihu čítame zásadne odlišným spôsobom, 
než by sme ju čítali pred začiatkom tohto stále 
šokujúceho konfliktu. Stáva sa pre nás protivoj-

novým apelom a hľadaním nádeje v beznádeji. A je to 
legitímny spôsob čítania, pretože vychádza inherent-
ne z textu. Prekladateľka Zuzana Bujačková o spôsobe 
súčasnej percepcie románu v rozhovore pre Rádio De-
vín povedala: „Čítať takéto niečo alebo prekladať ta-
kéto niečo v dnešnej dobe je veľmi zvláštne. Preklad 
knihy vyšiel teraz v máji, ja som ju prekladala na je-
seň a v zime, vojna vypukla niekde medzitým. A áno, 
je to také veľmi reflexívne čítanie.“

Všetko so všetkým je prepojené
Priestor a čas, v ktorých sa odohráva dej, nie je kon-
krétne definovaný, aj keď mnohé indície pomáhajú 
zorientovať sa a hľadať paralely s arménskymi dejina-
mi. Dozvieme sa len to, že je to miesto vysoko v horách, 
kde žije zopár starcov a starien svoj na prvý pohľad 
pokojný a vyrovnaný život. A práve tu si na prvých 
stranách prózy Anatolija ľahla na smrteľnú posteľ, 
aby bez zbytočnej asistencie lekárov, v pokoji a sama 
zomrela. Ale: „Skôr než sa vybrala na oný svet, riadne 

Ivica Ruttkayová (1963)
Redaktorka Slovenského 
rozhlasu. Venuje sa 
kultúrnej a umeleckej 
publicistike 
a problematike 
spoločenských vied, 
prevažne vo vysielaní 
Rádia Devín. Píše poéziu, 
prózu, rozhlasové 
dramatické texty 
a recenzie – najmä na 
diela zo súčasnej 
slovenskej  
a svetovej literatúry.

Narine Abgarian: 
Z neba spadli tri jablká
Preklad: Zuzana 
Bujačková
Bratislava: Artforum, 
2022

popolievala záhradu a nasypala sliepkam krmiva do 
zásoby, aby nehladovali, kým susedia nájdu jej studené 
telo.“ (s. 9) 

Tento úvod do organicky prepojenej spleti príbe-
hov je signifikantný pre stratégiu rozprávania, neustá-
le oscilujúcu na pomedzí života a smrti. Sú to príbehy 
o zákonitostiach, ktoré nepoznáme. Narine Abgarian 
píše o tom, že všetko so všetkým je prepojené a všetci, 
všetky sme súčasťou zmysluplného celku. 

Román je postavený na prijatí kauzality, ktorá sa 
celkom líši od tej bežne zažitej a všeobecne prijímanej, 
podľa ktorej orientujeme naše životy. Včera, dnes, zaj‑
tra, akcia, reakcia, čin, priebeh činu, následok. Medzi 
logiku konania a to, čo nasleduje, sa stavajú zákoni-
tosti väčšieho rozmeru než obyčajné ľudské chápanie. 

„(…) život je ako kruhy, ktoré zostávajú na vode po daž-
ďových kvapkách, a všetko, čo sa deje, je len obrazom 
niečoho, čo sa už udialo skôr, ale nik nemá ten dar, 
aby to rozpoznal; možno len vyvolení, ale tí sa obja-
via len raz a už sa nevrátia, pretože svoj kalich vypi-
jú do dna…“ ( s. 176)

Vedieť vidieť, rozprávať a počúvať
V románovej dedine je svet ľudí, zvierat a duchov zvia-
zaný tajnými niťami, tak, aby všetky svety držali spolu 
a vytvárali jednotu. Treba len, ako je z prózy zrejmé, 
vedieť vidieť, rozprávať a počúvať. Ak niečo z tohto 
dokážeme, je možné, že jablko, čo noc drží vo svojich 
chladných rukách, padne do rúk práve nám.

Jazyk prózy je pre náš literárny kontext pomerne 
neobvyklý; je to síce súčasný hovorový a civilný spô-
sob rozprávania, ten však zároveň dopĺňajú starobylé 
názvy predmetov, jedál či plodín prevažne arménskej 
proveniencie, ktoré nie sú v knihe preložené, ale len 
vysvetlené pod čiarou. Prekladateľka Zuzana Bujačko-
vá svoj postup v rozhovore pre Rádio Devín vysvetľuje: 

„Je tam veľmi veľa reálií spojených s jedlami, rastlina-
mi, vôňami, s oblečením. Tieto termíny neprekladám, 
vysvetľujem ich pod čiarou, čo pokladám za podstat-
nú súčasť knižky, pretože aj sama autorka to v originá-
li robí rovnako. Takže, ak sú v texte napríklad šarovary, 
nohavice, konkrétny druh nohavíc, ona toto slovo tak 
isto vysvetľuje pod čiarou. Ak by som to tak nerobila, 
próze by som zobrala jej pridanú hodnotu.“

Abgarian prirodzene vychádza z rudimentárnych 
archetypov, ktoré majú svoj pôvod v základoch ľud-
skej existencie: dom, pole, záhrada, domáce zvieratá. 
Základný predpoklad, ako možno žiť a prežiť. Pokra-
čuje v  archetypálnych situáciách ohrozenia, smrti 
a zmaru. Človek a vojna, človek a hladomor, človek 
a zemetrasenie, človek a choroby a všetky možné rany, 
čo ľudstvo postihli a postihujú. Vymierajúcu dedinu 
s tragickou minulosťou môžeme okrem iného chápať 
ako metaforu súčasného stavu ľudstva.

Na stránke vydavateľstva Artforum sa dočítame: 
„Narine Abgarian sa priamo hlási k odkazu Gabriela 
Garcíu Márqueza a román Z neba spadli tri jablká sa 
stáva akousi arménskou odpoveďou na Sto rokov sa-
moty.“ Samozrejme, autorský zámer je kľúčový, nemali 
by sme polemizovať. Aj keď je možné hovoriť nielen 
o presne vymedzenom magickom realizme, ale zásad-
nejšie o istej univerzálnej esencii prítomnej vo všet-
kých posvätných textoch či vo všetkých rozprávkach 
tohto sveta. Jednoducho o viere, že človek je spojený 
s univerzom a že zázrak je len poznanie nepoznateľné-
ho. A my nemusíme nevyhnutne veriť v zázraky, stačí, 
ak sa stanú. 

Arménska spisovateľka 
Narine Abgarian
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Príbeh konca 
Román Môj nežný blíženec 
je v poradí druhým románom 
gruzínskej autorky píšucej 
po nemecky Nino Haratischwili. 
Momentálne sa pripravuje aj 
preklad ďalších úspešných 
románov spisovateľky, ktorá má 
dar strhujúco rozprávať rodinné 
ságy. Už teraz sa môžeme tešiť na 
jej oceňovaný román Ôsmy život.

✒ Katarína Labudová

R omán Môj nežný blíženec je bolestivý. V citlivom 
slovenskom preklade Paulíny Šedíkovej Čuhovej 
sa začítame do strhujúceho príbehu lásky, kru-

tosti a komplikovaných rodinných situácií: „Ide o nás 
všetkých, či to chceme, alebo nie, sme navzájom pri-
pútaní ako poondiate ťažné psy.“ (s. 102) 

Príbeh sa vyvíja z perspektívy ženskej postavy. 
Tridsiatnička Stella žije v  Hamburgu s  manželom 
a  malým synčekom. Jej rutinu naruší adoptovaný 
brat Ivo, ktorý sa nečakane zjaví v jej živote po dlho-
ročnej absencii. Stelina prítomnosť sa prepletá so zá-
bleskami minulosti a traumatického detstva oboch 
protagonistov. Ivov príchod je znova „koniec, ktorým 
sa všetko začalo“. (s. 18)

Milosrdné fragmenty
Prvá časť sa skladá z postrehov, spomienok a útržkov 
rozhovorov postáv. Fragmentovaný dialóg je zrkadlom 
prerušovanej a vynechávanej minulosti. Sledujeme 
dvoch ľudí, ktorých trápia pocity viny a sužuje túžba 
po intimite. Túžba, ktorá je brutálne deštruktívna. Pre 

Katarína Labudová 
(1976)
Získala doktorát 
z literárnej komparatistiky 
na Masarykovej 
univerzite v Brne. Učí 
anglicky písanú literatúru 
na Filozofickej fakulte 
Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Zaoberá 
sa najmä románmi 
Margaret Atwood 
a Angely Carter. Okrem 
postmodernej literatúry 
sa venuje ľudovým 
rozprávkam. V žilinskom 
Artfore moderuje 
Literárne večery.

Nino Haratischwili: 
Môj nežný blíženec
Preklad: Paulína Čuhová
Bratislava: Inaque, 2022

vzťah Stelly a Iva je typická hyperbolizácia a hysterický 
pátos. Rodina chráni krehkú Stellu, nehovoria o Ivo-
vi, ich mileneckom vzťahu, drogových excesoch, o jej 
labilite. Nehovoriť je jednoduchšie. A preto aj čitateľ 
musí príbeh zmätených detí a opustených mileniek 
skladať z rôznych fragmentovaných obrazov.

Ivo je syn milenky Stellinho otca. Iva sa po smrti 
jeho matky ujala Tulja, ktorá vychovávala aj Stellu 
a  jej sestru. Veľkolepý rozpad rodín, ale aj prijatie 
nepokrvných príbuzných navždy poznamenajú ži-
vot všetkých. Po smrti Ivovej matky sa Stella stane 
Ivovým spojencom a hovorcom, kým sa ich vášnivý 
a závislý vzťah neskončí haváriou na motorke. Ale Ivo 
sa po siedmich rokoch mlčania vráti a Stellin život sa 
zároveň končí aj začína: „V toto ráno bolo spochybne-
né celé naše vydobyté spolužitie, naša každodennosť, 
naše zvyky, naše sľuby, to, čo máme spoločné a čo nás 
rozdeľuje, naše noci, naše dovolenkové plány a naše 
prázdniny, ktoré sme spolu tak radi pripravovali a or-
ganizovali.“ (s. 29) 

Grécka tragédia i Búrlivé výšiny
Stella opúšťa Nemecko, objavuje Gruzínsko, opúšťa 
manžela a synčeka, aby nanovo objavila Iva. Obsesívne 
hľadajú pravdu o minulosti tragických rodín, odha-
ľujú tajomstvá, násilie, zrady, prijatie aj odmietanie 
v komplikovaných rodinách zmietaných politickými 
a historickými udalosťami. Kým ich detský vzťah sym-
bolicky ukončila havária na motorke, dospelý príbeh 
sa končí Ivovou smrťou pri autonehode. 

Románové línie pripomínajú antické grécke tra-
gédie: zrkadlenie podobných rodinných katastrof, 
nemožnosť zvrátenia osudu, ironickú ukrutnosť ľud-
ského života a smrti. Stella sa vracia, vyrovnáva sa 
s rolou matky, pomaly sa odhodláva zmieriť sa so všet-
kými stratami. Môj nežný blíženec pohltí svojou auten-
tickosťou aj jazykom ženskej duše. Je to citová dráma 
svojou intenzitou porovnateľná azda iba s Búrlivými 
výšinami Emily Brontëovej. V Búrlivých výšinách sa 
takisto konfrontuje vzťah adoptovaných súrodencov 
s konvenčnou manželskou láskou. Korektný a trochu 
malomeštiacky Mark zmizne zo Stellinho zorného 
poľa hneď, ako sa tam objaví Ivo: „Milujem ťa, Iva 
z minulosti, Iva z prítomnosti a z budúcnosti. Milu-
jem ťa, možno preto, že sme boli takí osamelí, malí 
a slabí, a predsa sme to zvládli, pretože si potreboval 
moju reč, lebo mňa si si napriek všetkému vybral, aby 
som rozprávala za teba, keď si mlčal, dívala sa za teba 
na svet svojimi očami. Lebo si to odo mňa očakával 
a dal mi tým úlohu, zmysel. Pretože ten od teba po-
trebujem.“ (s. 151) 

Druhá časť je písaná menej nástojčivým spôso-
bom, ale urgentnosť otázok pretrváva. Ohrozí Stella 
svoje manželstvo? Opustí svojho syna? Môže pocho-
piť Iva a Gruzínsko? Môže v Gruzínsku nájsť zrkadlo, 
v ktorom sa uvidí? Môže nežná blízkosť prežiť? V cen-
tre románu nie je len konfrontácia vášne a potláčanej 
túžby, ale aj univerzálnych tém ako vojna, história 
Gruzínska, sociálnych rol a ideológií. A hoci to Stella 
dookola opakuje, aj tak jej stále nedochádza, že sú to 
deti, ktoré sú obeťami dramatickej irónie, a nemusí 
to byť iba v čase vojny: „Už som na to prišla, ide o deti. 
Celý čas išlo o ne.“ (s. 246) 

Čitateľ, podobne ako divák gréckej tragédie, vidí 
iróniu osudu skôr ako hrdina. Katarziu nechá Nino 
Haratischwili na každom čitateľovi. 

Gruzínska spisovateľka 
Nino Haratischwili
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Diplomat, 
akých je málo 

Niekdajší šéf diplomacie Eduard 
Kukan mal už pred 18 rokmi v čase 
vstupu do NATO a EÚ „celkom  
jasno v potrebe odmietnuť falošnosť 
argumentov o neutralite a insitnosť 
teórií o Slovensku ako moste 
medzi Východom a Západom“. 
Definitívne to potvrdila putinovská 
agresia niekoľko dní po jeho  
smrti. „Aký bude príbeh Slovenska 
po pandémii a vojne na Ukrajine 
napíšeme v nasledujúcich dňoch 
a týždňoch.“ 

✒ Július Lőrincz

To sú slová Ivana Korčoka, ktorý tiež riadi(l) minis-
terstvo zahraničných vecí, v autobiografii Eduarda 
Kukana Diplomat – Moja cesta. Vyšla niekoľko 

mesiacov po jeho nečakanej smrti.
Kukanovi známi vedeli, že píše pamäti. „Na dnes 

stačí, v práci pokračujem zajtra.“ Tak sa skončil 8. feb-
ruára 2022 jeho posledný e‑mail do žilinského vyda-
vateľstva Artis Omnis, kde pripravovali vydanie jeho 
spomienok. V ten deň sa ešte stihol dohovoriť s Ru-
dolfom Chmelom, že mu napíše doslov knihy. Lenže 
zajtra už nebolo. Poslednú stránku svojho rukopisu 
dokončil a poslal vydavateľstvu v posledný deň svojho 
života. Bol to predslov, v ktorom sľuboval čitateľom, 

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

Eduard Kukan: Diplomat. 
Moja cesta
Žilina: Artis Omnis, 2022

že im vyrozpráva, ako sa dostal k diplomacii, ako za-
čínal a „kadiaľ viedla moja cesta životom“.

Kniha ako pamätník 
Celoživotná Edova láska Zdenka, s ktorou žili 55 ro-
kov v šťastnom a možno povedať tvorivom manžel-
stve, majiteľ Artis Omnis Ivan Harman, jeho manželka 
Andrea so spolupracovníkmi, mnohými bývalými ko-
legami a priateľmi z ministerstva zahraničných vecí 
i z Európskeho parlamentu, sa zaslúžili o to, že kni-
ha Diplomat – Moja cesta, ktorá mala vyjsť na jeseň 
tohto roka, uzrela svetlo sveta už koncom mája. Jeho 
texty doplnili spomienky a postrehy kolegov, priate-
ľov a najbližších príbuzných. Vytvorili tak literárny 
a kultúrny pamätník skvelému človeku, uznávanému 
profesionálovi v politike, osobitne v zahraničnej po-
litike a diplomacii. 

V prvých chvíľach, keď sa rozletela správa o Kuka-
novom úmrtí, prezidentka Zuzana Čaputová napísala: 

„Odišiel skvelý diplomat, ktorý sa nezľakol mečiariz-
mu a doviedol Slovensko do Európskej únie a Severo-
atlantickej aliancie.“ 

To bola súčasť jeho politickej integrity a morál-
ky, ktorú si – ako hovorí v doslove ku knihe Rudolf 
Chmel – zachoval Kukan po celé desaťročia vo svojich 
aktivitách a v živote vôbec: „To v politike, osobitne 
slovenskej, nebolo vždy obyčajou. Kultivovanosť, 
slušné a odborne fundované vystupovanie v nej bolo 
aj je skôr výnimkou… hrubosť, neokrôchanosť majú 
u našich rodákov, žiaľ, vyššie preferencie.“ 

Miroslav Lajčák, ktorý bol dlhé roky po Kukano-
vom boku, v knihe uvádza: „Prial by som si, aby Slo-
vensko malo viac osobností, akou bol Eduard Kukan.“

Neodmysliteľný prvok jeho osobnosti, ktorý sa 
prejavil neraz povzbudivo a konštruktívne v pracov-
nom i spoločenskom živote, pripomenul Pavol Demeš. 
Bol to Kukanov zmysel pre humor: „Žiaden z  na-
šich ministrov zahraničia sa nevedel smiať ako on…“ 
Aj mne pred rokmi pred mojím odchodom do diploma-
tickej služby v Chorvátsku pripomenul, že humor nám 
často pomáha prežiť a má ho rád i v súvislosti s diplo-
maciou: „Ale mal by si vedieť, kedy ho použiť, lebo ho 
použiješ nevhodne a je z toho faux pas, slovensky po-
vedané, dopadne to pre teba nešťastne…“ 

Patrí európskej diplomatickej škole
V Kukanových textoch vidieť, že spomedzi množstva 
predmetov jeho aktívnej odbornej i politickej pozor-
nosti ho zaujal na poprednom mieste Západný Balkán, 
kde zohrával sprostredkovateľskú úlohu ešte aj teraz 
na sklonku života. Prezident Čiernej Hory Milo Djuka-
novič ho v riadkoch pre Pravdu po jeho úmrtí nazval 
verným advokátom balkánskeho procesu: „Niekedy 
sa zdalo, že sa Balkánu venuje vážnejšie a zasvätenej-
šie ako my sami.“

Keď dočítame Kukanovu knihu, ktorá je zároveň 
knihou o ňom, a pridáme si k tomu poznatky z me-
dzinárodného diania, môžeme prisvedčiť Rudolfovi 
Chmelovi, že v posledných desaťročiach bol Edo Ku-
kan „žiadaným poradcom, konzultantom, ktorého 
slovo zavážilo v medzinárodnom spoločenstve mož-
no viac ako doma“. 

Bolo by dobré a spravodlivé, keby sa naplnili aj 
slová citovaného čiernohorského politika, že „zostane 
v pamäti nielen ako jeden zo zakladateľov modernej 
slovenskej diplomacie, ale aj ako predstaviteľ veľkej 
európskej diplomatickej školy, akých svet poznal 
a akých je, žiaľ, čoraz menej“. 

Eduard Kukan  
(26. 12. 1939 – 9. 2. 2022) 
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Výber najlepších svetových 
grafických románov
z vydavateľstva

V každom dobrom kníhkupectve alebo na 
stránke www.brak.sk do 30. septembra.
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Dominika Moravčíková: 
Dom pre jeleňa
Levice: KK Bagala, 2022
Prozaický debut poetky 
a esejistky prináša príbehy, 
ktoré spája skúmanie hraníc 
medzi človekom a zvieraťom, 
medzi prírodou a ľudským 
obydlím. Rodiny žijúce 
v rôznych typoch osídlenia 
(od horskej osady cez salaš až 
po samotný Dom pre jeleňa) 
sa ocitajú v osídlach prekliatia, 
tajomstva či sporu o vlastníc-
tvo na pozadí vojnového 
alebo náboženského konfliktu.

Jakub Spevák: Po funuse
Levice: KK Bagala, 2022
Debutová zbierka poviedok 
scenáristu a účastníka 
literárnej súťaže Poviedka, 
v ktorej sa zaoberá témami 
smútku a úzkosti z vlastných 
premárnených životov.

Jón Kalman Stefansson: 
Sága z Keflavíku
Preklad: Zuzana Stankovitsová
Bratislava: Artforum, 2022
Islandský autor ponúka 
príbeh Ariho a niekoľkých 
generácií jeho rodiny, poeticky 
aj živelne sprevádza island-
skou históriou 20. storočia.

Jon Fosse: Sestra
Preklad: Anna Fosse
Ilustrácie: Jakub Milčák
Levoča: Modrý Peter, 2022
Kniha pre deti nórskeho 
autora, v ktorej odkrýva témy 
ako precitnutie, túžba po 
harmónii, zodpovednosť za 
iných, zanikanie.

Jana Turzáková: 
Krídla z papiera
Levice: KK Bagala, 2022
Poviedky o osamelosti 
a vykorenenosti, ktoré často 
prekvapia svojou absurdnos-
ťou, nútia premýšľať nielen 
o peripetiách postáv, ale aj 
o skúsenostiach, ktoré máme 
všetci spoločné.

Kjersti A. Skomsvold: Dieťa
Preklad: Miroslav Zumrík
Bratislava: Premedia, 2022
Román súčasnej nórskej 
autorky o tom, aké to je mať 
deti. Matka rozpráva svojmu 
novonarodenému dieťaťu 
o udalostiach, ktoré k nemu 
viedli. O strachu milovať, 
ale napriek tomu sa odvážiť 
to urobiť.

Daniel Katz: Keď pradedo 
lyžoval do Fínska
Preklad: Zuzana Drábeková
Bratislava: Slovart, 2022
Román fínskeho židovského 
autora opisuje osudy troch 
generácií jeho rodiny. Odohrá-
va sa v Rusku, v Helsinkách, 
v zákopoch a lazaretoch dvoch 
svetových vojen.

Maya Angelou: Viem, prečo 
vtáčik v klietke spieva
Preklad: Marína Gálisová
Bratislava: Inaque, 2022
Kniha americkej poetky, 
autorky memoárov 
a aktivistky za občianske 
práva, ktorou získala medzi-
národné uznanie a slávu.

Daniel Pastričák: 
Dievčatko z hmly
Bratislava: Petrus, 2022
Knižka pre deti básnika,  
prozaika, esejistu a kazateľa 
Cirkvi bratskej, ktorú aj  
ilustroval, ponúka snovú 
výpravu do sveta dospievajú-
ceho dievčaťa.

Lenka Šafranová: 
Čo by bolo keby
Ilustrácie: Ľudmila Žoldáková
Fintice: FACE, 2022
Vtipné a invenčné básne pre 
deti o tom, aké by to bolo, 
keby ste boli nielen drakom 
či kozmonautom, ale povedz-
me aj šnúrkou na topánke, 
skriňou alebo dierou v plote.

Tamara Janecová: 
Proti wetrysku. O prózach 
M. Kopcsaya
Bratislava: LIC, 2022
Monografia literárnej vedkyne 
predstavuje tvorbu súčasného 
autora beletrie Máriusa 
Kopcsaya (1968), ktorý vstúpil 
do slovenskej literatúry 
v roku 1997 ako postmodernis-
ta. Kniha je členená do troch 
interpretačných kapitol,  
venovaných trom aspektom 
autorovej fikcie: priestor, 
telo a myseľ. Kopcsayov 

„antihrdina“ sa stal súčasťou 
modernej slovenskej prózy.
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Stanislava Chrobáková 
Repar: Antigony, Ifigénie, 
Heleny a iné užitočné deje
Závod: Fraktál, 2022
Výber zo šiestich básnických 
zbierok poetky, ktorá vniesla 
do slovenskej, ale i slovinskej 
poézie silnú osobnostno‑ 

‑existenciálnu pečať. Kniha 
vychádza s doslovom literár-
nej vedkyne Maríny Šimáko-
vej Spevákovej a obsahuje 
aj autorkino Kalendárium 
s citátmi z recenzií jednotli-
vých jej diel. Na obálke 
i vnútri sú použité výtvarné 
diela Miroslava Cipára.

Tahar Ben Jelloun: Med a blen
Preklad: Igor Navrátil
Bratislava: Lindeni, 2022
Román francúzskeho autora 
marockého pôvodu inšpirova-
ný skutočnými udalosťami. 
Rozpráva o dráme manželov 
po smrti dcéry – obeti pedofi-
la, aj o mladom emigrantovi, 
ktorý sa stane ich oporou.

Gerður Kristný: Tiene v kresle
Preklad: Ján Zaťko
Bratislava: Brak, 2022
Kniha pre tínedžerov island-
skej autorky, ktorá získala 
viacero ocenení v kategórii 
literatúry pre deti a mládež.

Diana Mašlejová: 
Ako sa máš, Izabela?
Ilustrácie: Hedviga Gutierrez
Bratislava: Real Music House, 
2022
Rozprávková kniha pre deti 
s príbehom o rómskom 
dievčatku a prekážkach, ktoré 
musí prekonávať.

Serhij Rudenko: 
Volodymyr Zelenskyj
Preklad: Vita Jamborová
Bratislava: Lindeni, 2022
Kniha ukrajinského novinára 
predstavuje život a politický 
vzostup prezidenta Volodymy-
ra Zelenského, ktorý je po 
ruskej agresii najznámejším 
politikom sveta.

Ladislav Grosman: 
Obchod na korze
Preklad: Marta Hlušíková
Bratislava: Ikar, 2022
Novela Ladislava Grosmana, 
ktorá sa stala predlohou 
oscarového filmu, vychádza 
po prvý raz v slovenčine. 
Dopĺňa ju text Georgea 
Grosmana, autorovho syna, 
a štúdia historičky Michaly 
Lônčíkovej, ktorá analyzuje 
dielo v dobovom kontexte, 
prepája predlohu s filmovým 
spracovaním a čitateľa 
oboznamuje s dramatickými 
životnými príbehmi zúčastne-
ných hercov aj filmárov.

Marta Herucová: Tête à tête 
o francúzskom umení (I) 
do roku 1789 
Bratislava: LIC, 2022
Kniha historičky umenia 
ponúka bedeker francúzskeho 
umenia na Slovensku.

George Steiner: 
Lekcie majstrov
Preklad: Martina Ivanová
Bratislava: Artforum, 2022
Kniha euroamerického 
mysliteľa, literárneho kompa-
ratistu, kritika a univerzitné-
ho profesora, ktorý sa zamýšľa 
nad otázkou kultúrnych dejín 
a miesta človeka v nich.

Moisés Naím: Pomsta moci
Preklad: Peter Tkačenko
Bratislava: N Press, 2022
Kniha juhoamerického 
autora, ktorý sa venuje téme 
diktátorských a autokratic-
kých režimov. Sústreďuje sa 
na tri P – populizmus, 
polarizáciu a postpravdivosť.

Michal Havran: Apokalypsy
Bratislava: Hadart, 2022
Prehľad a kritická analýza 
kľúčových textov apokalyptic-
kej literatúry, ktorá formovala 
modernú politickú teológiu. 
Apokalyptické vízie ako ná-
stroj spoločenskej mobilizácie 
a politickej propagandy sú 
stále aktuálne.

Ján Kudlička: Denníky
Kordíky: Skalná ruža, 2022
Kniha denníkov maliara  
Jána Kudličku sa žánrovo 
pohybuje medzi príbehovým 
fragmentom, reportážnou 
črtou, opisom, privátnym 
záznamom, umeleckou 
fotografiou a úvahou.
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Škáry jednej ženskej 
(alebo inej) existencie 
Soňa Uriková: Dôvod na radosť 
Levice: KK Bagala, 2022

Sedem nových poviedok autorky Sone 
Urikovej predstavuje predovšetkým 
sedem ženských postáv. Obalené sú vo 
vizuáli znázorňujúcom štyri ženy so sýto 
červenými perami (autorkou ilustrácií 
je Kristína Soboň). Anotácia takisto 
zdôrazňuje ženskosť: „Dospievajúce 
dievčatá, mladé ženy a matky.“ Napriek 
tomuto pretlaku estrogénu incipit prvej 
poviedky znie: „Deti prišli zo školy 
s prijebanou úlohou o slimákoch.“ Bude 
preto lepšie, keď sa pojmu „ženské 
písanie“ vyhneme. Nie že by problém 
predstavovala fúzia feminity a vulgarity, 
naopak, ak niečo otvorene ženské Dôvod 
na radosť ponúka, tak je to právo na 
obscénnosť, ktorá nie je literárne dekora-
tívna, naopak, je organickou súčasťou 
identity rozprávačky. Problém je len to, 
že „žena“ ako predstava ideálneho čitate-
ľa by bola v prípade Dôvodu na radosť 
ľahkovážnou projekciou. Slimáky a to, 
ako s nimi autorka pracuje, síce pomaly, 
ale zreteľne smeruje do iných poetologic-
kých súradníc, ďaleko za hranice „žen-
skej literatúry“.
Po letmom predstavení osnovy jednotli-
vých textov by sa predsa mohlo zdať, že 
kniha bude komunikatívna vďaka tema-
tizácii nenaplnených vzťahov. Do istej 
miery je to pravda – zbierku rámcujú 
práve dve poviedky, v ktorých rozprávač-
ka a hlavná hrdinka hovorí o sebe 
a mladších, náhodne spoznaných chlap-
coch, vzbudzujúcich erotické predstavy. 
Autorkina rezervovanosť však tieto pred-
stavy neutralizuje a posúva ich z prvej 
signálnej až do ťaživých polôh peny 
dní. Z literatúry ako možnosti pre fikčné 
rozvíjanie potláčaných túžob sa stáva 
priestor pre reflexiu pocitu menejcen-
nosti, nedostatočnosti či trápnosti, ktoré 
ono rozvíjanie predstáv blokujú. Reflexiu 
prevažne ironickú, prípadne s pokusom 
o jej poetizáciu. Ako v prípade poviedky 
Zajaci, v ktorej dievča vypustí pred 
usmrtením zajačicu z klietky do voľnej 
prírody. Okrem toho, že by sme toto 
gesto mohli vnímať ako domácu rurálnu 
low‑cost verziu záverečného obrazu 
z Preletu nad kukučím hniezdom, 
v ktorom uteká náčelník z psychiatrickej 
liečebne, ide aj o pekný moment vystihu-
júci Urikovej písanie. Pátos neparoduje 
na prvú; chápe jeho miesto v živote 
človeka a dokáže ho literárne podržať 
napriek tomu, že ho zároveň vystavuje 
zhodeniu: „Pobeží, potom do čohosi 
narazí, do kameňa, do stromu. A tak sa 
zabije.“ (s. 86) 

Rezervovanosť či sprostredkovanosť 
vystihujú všetky akokoľvek naliehavo 
pociťované témy. Ak chce autorka hovo-
riť o triáde ja – manžel – (potenciálny) 
milenec, nepotrebuje budovať obraz 
afektívne zmietanej ženskej duše, odro-
dilého manžela a problémových detí, 
stačia jej spomínané slimáky (poviedka 
Slimačie denníky). Ak potrebuje rozprá-
vať o nevyriešenom či absentujúcom 
vzťahu dievčaťa k svojim vidieckym 
koreňom, nepotrebuje diskurz sociálnej, 
folklorizujúcej či mýtizujúcej prózy, 
vyjadrenie hľadá v stratenej náušnici 
na dedovom (náhodne navštívenom) 
hrobe (poviedka O tuhom) či v maminej 
červenej šatke, ktorá je nie náhodou 
medzigeneračným dedičstvom a zároveň 
podprsenkou i utierkou na grcky 
(Na samote). A ak chce hovoriť o žene 
pociťujúcej deficity vlastnej intimity, 
robí tak bez psychologizácie, v rámci 
zbierky v najlepšie napísanom texte Zlá 
strana, prosto, prostredníctvom 
pomaranča. 
Kľúčovou otázkou úspechu knihy bude, 
či oné slimáky, náušnice, šatka či 
pomaranč, ktoré stačia autorke, dokážu 
stačiť aj čitateľovi. Dôvod na radosť si 
totiž vyžaduje od čitateľa kompetencie. 

Slimáky, náušnice, šatka ani pomaranč 
nemusia znamenať nič, ale aj (pre vyzne-
nie Urikovej próz) všetko. Jej poetika 
(nielen) v knihe Dôvod na radosť je 
brilantne otvorená, ako aj bezbranne 
odsúdená na umenie pozornosti 
upriamenej na detail v naoko meravých, 
banálnych či absentujúcich vzťahoch. 
V prípade každej poviedky je tak na stole 
problém, s ktorým môže byť problém, 
aby ho čitateľ prečítal ako problém. 
Na druhej strane, asi je to jeho problém. 
Podnetná literatúra sa dá dnes napísať 
rôznymi spôsobmi. Niektoré, hoci mysle-
né poctivo a rovnako tak spracované, sú 
vďaka žánrovej príťažlivosti či kontaktu 
s aktuálnymi témami ľahšou cestou. 
Dôvod na radosť predstavuje iný prípad. 
Umením Urikovej próz je fakt, že vytvára 
literatúru hodnú záujmu z príbehov či 
situácií postáv, ktoré sú vo svojej podsta-
te vlastne nezaujímavé. Vzpiera sa tak, 
slovami poľskej filozofky Brach‑Czainy, 
gravitácii úvahového návyku hľadať 
dramatickosť v neobvyklých udalostiach. 
A naopak, objavuje vďaka tomu „škáry 
existencie“, skrze ktoré si dokáže 
všimnúť niečo ako niečo a nie ako hocičo. 
Hoci aj bez nároku na zadosťučinenie. 

 ✒ Daniel Domorák
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Poetika Sone Urikovej (nielen) v jej druhej knihe Dôvod na radosť je brilantne otvorená, ako aj 
bezbranne odsúdená na umenie pozornosti upriamenej na detail v naoko meravých, banálnych 
či absentujúcich vzťahoch.
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vírili v hlave a bola škoda nechať ich 
uletieť. Je obdivuhodné, že v jeho 
poznámkach ani v takomto období 
nechýba humor. 
Môže sa ešte raz vrátiť k svojej prvej 
láske, Zdeňkovi Burianovi, aspoň okrajo-
vo spomenúť príhody kamaráta Jana 
Švankmajera s prevozom častí zvieracích 
tiel cez hranice, upozorniť na srbské 
a chorvátske umenie, ktoré je u nás 
menej známe, ale s ktorým sa on vďaka 
svojmu novinárskemu povolaniu zozná-
mil hneď na začiatku svojej zberateľskej 
cesty. Nechýba ani zmienka o kovačic-
kých naivných maliaroch, ktorým 
voľakedy pomáhal prenikať do sveta 
a dnes musí skonštatovať, že komercia 
sa nevyhýba ani amatérom. Zamýšľa sa 
aj nad povahou moderného umenia, 
lebo „zberateľstvo a umenie sú spolužia-
ci od prvej triedy“.
Z jeho myšlienok, názorov a postrehov 
vyplýva, že zberateľ musí byť aj rázny 
a rýchly, keď chce získať objekt svojho 
záujmu. Musí vedieť uplatniť ďalšiu 
skúsenosť dávnych predkov: musí byť 
nielen zberač, ale aj lovec. 
Želanie, ktoré na záver svojho príhovoru 
v tejto knihe vyslovil Miroslav Procházka, 
ukazuje, že zberatelia sa na našich 
dávnych predkov podobajú väčšmi ako 
my ostatní, oni sú nielen zberatelia, 
ale aj lovci.

 ✒ František Hruška

Prózy so širokým 
konotačným priestorom
Peter Macsovszky: Oceán trpezlivosti 
zaspieval 
Bratislava: Drewo a srd, 2022

Peter Macsovszky patrí medzi najplod-
nejších slovenských básnikov a prozai-
kov. Debutoval v roku 1994 zbierkou 
textových koláží Strach z utópie. Vydal 
zhruba 30 kníh v slovenčine a v menšej 
miere aj v maďarčine.
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Kto sú vlastne zberatelia
Ivan Melicherčík: Čo to vlastne 
zbierame? Z notesa zberateľa umenia 
Bratislava: Devin publishing, 2022

Keď sa spoľahneme na zábery z televízie, 
zberatelia tvoria malú skupinu miliardá-
rov, ktorí prostredníctvom nastavených 
sprostredkovateľov míňajú na aukciách 
milióny za vychytené umelecké diela, ale 
keď sa pohráme trochu so slovami, 
zberačmi sme boli všetci odpradávna, 
ešte skôr, ako sme sa stali poľnohospo-
dármi. Kto sú teda dnešní zberatelia 
v skutočnosti? To nám vysvetlí Ivan Meli
cherčík vo svojej knihe Čo to vlastne 
zbierame? Názov knihy síce upriamuje 
pozornosť skôr na to, čo sa zbiera, ako na 
tých, ktorí to zbierajú, ale keď sa pozrie-
me na názvy predchádzajúcich Melicher-
číkových kníh, O zberateľstve alebo 
Delirium collectoris (2004), Zberateľ 
alebo zmluva s diablom (2012), Zberateľ, 
príbeh bez konca (2018), zistíme, že 
v tejto činnosti spiritus movens zostáva 
vždy zberateľ, lebo on sa rozhoduje, či 
bude zbierať a čo bude zbierať. A tak je to 
aj v jeho poslednej knihe, preto sme si 
dovolili parafrázovať jej názov. 

„Sú to myšlienky, názory, postrehy rýdzo 
osobného charakteru, úvahy o vážnych 
veciach i odľahčené príbehy so zrnkom 
humoru, ako som si ich ad hoc prepísal 
z bloku.“ Takto autor výstižne charakte-
rizuje svoju knihu. Hneď na začiatku si 
kladie otázku, kto je zberateľ, a jeho 
poznámka „zberatelia majú spoločné iba 
jedno: každý je iný“ naznačuje, ako ťažko 
sa na ňu odpovedá. Veľkou zberateľkou 
bola Holanďanka Helene Kröllerová-

‑Müllerová, no aj Švajčiar Bruno Stefani-
ni, ktorý zbieral všetko, vzácne sochy 
i detské kočíky, kým ho nazbierané pred-
mety nevytlačili zo zámku, kde býval, 
do pivnice, v ktorej zomrel. Šporovlivý 
maniak bol aj Kanaďan Alfred Bader, 
ktorý šiel oblečený ako trhan vydražiť 
obraz od Velàzqueza.
Podoba zberateľa však pre neho nie je 
abstraktnou úvahou teoretika umenia, 
ale intímnym vyznaním, zhrnutím 
vlastnej skúsenosti z celoživotnej púte 
svetom umenia. „Čo do trvácnosti je 
na tom zberateľstvo v porovnaní s ľud-
ským životom lepšie.“ To je prvá veta 
jeho poslednej knihy. O krehkosti ľudskej 
existencie sa autor presvedčil, keď 
mu v roku 2020 praskla aorta a telo hro-
zilo, že nedovolí duši, aby šla ďalej za 
svojím snom. Ivan Melicherčík má však 
tuhý korienok. Presvedčil ma o tom,  
keď mi rozprával, za akých hrozivých 
okolností prichádzal počas vojny na svet. 
Nechýba mu však ani sila ducha, ktorá sa 
prejavila hneď, ako sa oslabené telo zača-
lo zotavovať. Spomienky a myšlienky 

V roku 2016 získal za román Tantalópolis 
literárnu cenu Anasoft Litera. Peter 
Macsovszky vo svojich literárnych 
prácach veľmi rád experimentuje a do 
určitej miery sa zahráva aj s čitateľom. 
Preto som so záujmom siahol po jeho 
najnovšej knižke, akejsi zbierke próz 
s názvom Oceán trpezlivosti zaspieval. 
Knižka obsahuje sedemnásť žánrovo 
i tematicky rôznorodých próz. Podľa 
môjho názoru ide o prózy, ktoré majú 
veľmi široký konotačný priestor 
(v kladnom i zápornom slova zmysle), 
a čitatelia, ktorí majú dostatok trpezlivos-
ti, aby tie texty prečítali, ich určite 
budú dešifrovať nejednoznačne. Sú to 
texty s oslabenou fabulou a nejasným 
tematizovaním dejovej zložky. 
Macsovszky do zbierky zaradil zväčša 
už časopisecky uverejnené, no prepraco-
vané texty. Mieru prepracovanosti 
bude musieť definovať, ak to bude pova-
žovať za potrebné a produktívne, azda 
až niektorý literárny kritik v budúcnosti. 
Poetologický diapazón prác je veľký. 
V zbierke sa nachádza próza Romanca 
možno jadrová, v ktorej autor vyrozprával 
príbeh Mateja Birku, panica hľadajúceho 
partnerku na sex, ale aj do života. 
V podstate ide o realistický príbeh. Rea-
lizmus však pre autora zaradených próz 
určite nie je dominantný. Jeho prózy 
zväčša pôsobia ako koláže so zašifrova-
ným a nejasným dejom, v ktorých rozprá-
vač mení svoju pozíciu až do takej miery, 
že čitateľ nie celkom vie, o čo mu ide.
Prvé veľké prekvapenie zažije čitateľ už 
v prvej próze s názvom Bububu. Je to 
vcelku dejový príbeh o vedcovi Antonovi 
Freibergovi, ktorý sa má v cudzom meste 
stretnúť s inými vedcami. O čom má 
s nimi rokovať, nie je jasné. Atmosféra 
príbehu evokuje súčasnosť, mnohí ľudia 
musia nosiť masky… Zaujímavosťou 
prózy je štylizácia niektorých výpovedí, 
funkčnosť tejto štylizácie som však nedo-
kázal dešifrovať. Vety sú deformované, 
ide o akési nedokončené a nejasné výpo-
vede. Napr.: „Anton Freiberg od kolegov 
vedel, že hlavné mesto sa rozprestiera na 
oveľa väčšej než iné hlavné. Majú tu 
množstvo. Občan má kam, keď. Do par-
kov alebo si pozrieť nejaký vojnový 
pamätník.“ (s. 10) Podobnú štylizáciu viet 
využil aj v próze Meditačné strediská. 
Macsovszkého prózy sú vytvárané na 
svojráznom prelínaní času a „prítomnos-
ti“. Čas je veľmi fiktívny a obsahuje aj 

„reálne“ údaje, príbehy sa odohrávajú 
vo veľmi veľkom časovom diapazóne. 
Problematika rôzneho druhu sa včleňuje 
do tohto priestoru asi tak, že vlastne sa 
nič nemení. Nemení sa ani človek, 
ktorého existencia je ovplyvnená absurd-
nosťou existencie a nereálnosťou. 
Výpovede sú často kumuláciou alúzií na 
historické a dobové udalosti či filozofické 
postoje a politické teórie… 

33September  2022



R
ec

en
zi

e

bolesti od búšenia srdca a ťažoby 
na hrudníku až po trpkú chuť na jazyku, 
ako aj množstvo rôznorodých pocitov. 
Hnev na tých, ktorí nikoho nestratili 
a teraz kondolujú, strach, že teraz začnú 
umierať ďalší, ale aj radosť a smiech pri 
spomienkach na otca. 
Útla kniha Chimamandy Ngozi Adichie 
unesie množstvo emócií. Sú popísané 
tak presne, až dúfate, že bude mať ďal-
ších sto strán, pričom sa zároveň každej 
desíte. Pár poznámok o smútku vás 
donúti vstať, navštíviť alebo aspoň 
zavolať svojim blízkym. „Pretože autorka 
píše o svojom otcovi v minulom čase 
a stále nemôže uveriť, že píše o svojom 
otcovi v minulom čase.“ (s. 102) Ani na 
konci eseje.

 ✒ Katarína Vargová

Rozplietanie uzla
Marek Hudec: Uzol 
Žilina: Absynt, 2022

Viete, čo je kalkýš – kötés – čiripisli? 
Nevylučujem, že mnohí ľudia to vedia, 
ale ja som medzi nich donedávna 
nepatril. A už vôbec som si nemyslel, 
že sa to dozviem na úvodných stránkach 
tragického príbehu Nových Zámkov 
z druhej svetovej vojny, ktorý spísal 
v knihe Uzol publicista a spisovateľ 
Marek Hudec, rodom zo spomínaného 
mesta.
Kalkýš je výťažok zo zŕn a klíčkov pšeni-
ce a raže, ktorý má nahradiť najmä 
nedostatok vitamínov. Kötés je adekvát-
ny maďarský názov, čo je v Nových 
Zámkoch a okolí pochopiteľné, a čiripisli 
má turecký pôvod. Odtiaľ tento výťažok 
a rozličné pokrmy z neho pochádzajú. 
V spomienkach na vojnu sa kalkýš 
v knihe často vyskytuje od začiatku až 
po koniec – keď už nebolo čo jesť, 
bol akousi útechou, ba lahôdkou pre deti 
i dospelých.
Obyvatelia Nových Zámkov si spomedzi 
väčších miest na Slovensku prešli počas 

Najrozsiahlejšou prózou zbierky je nove-
la Bezbožné rozprávky. Próza je kompozí-
ciou malých celkov, ktoré nie vždy na 
seba logicky nadväzujú. Prípadne nadvä-
zujú veľmi voľne. Určitým oporným 
bodom je existencia dvoch žien, s ktorý-
mi sa stretáva čitateľ asi pred poldruha 
miliónom rokov a ich podstata sa vlastne 
nemení až do „súčasnosti“. Ich fyzická 
premena je neraz ťažko interpretovateľ-
ná. Podobný kompozičný zámer má 
asi aj dvojica šachistov, ktorí boli vylúče-
ní z okresného šachového klubu. 
Rozprávačské zauzlenie tvorí postava 
spisovateľa Ľudovíta Gubu a azda jeho 
literárneho spoluhráča Baltazára Šutaru. 
Autor novely filozoficky naznačuje, 
že za mnoho rokov sa s človekom vlastne 
nič nemení, len „prevleky“ zostávajú. 
V rozsiahlom texte tejto novely asi ani 
nejde o príbehy ľudí, ale skôr o kumulá-
ciu rozličných vecných skutočností, 
ktoré naznačujú, že všetko okolo človeka 
je absurdné. Absurdný je aj samotný text. 
Zdá sa, že čitateľ môže text čítať v akom-
koľvek poradí, jeho interpretácia  
sa tým ani neznejasňuje ani neobjasňuje. 
Podstata posolstva je asi zrejmá z nasle-
dujúceho citátu: „Všimnite si, prosím, 
že o realitu ako takú, o logické vzťahy, 
o rozumné, spoločensky prospešné pra-
vidlá nikto nemá záujem. Páni sveta 
(vždy musí byť niekto pánom sveta, len 
názov funkcie sa mení – ochranca kres-
ťanstva, garant demokracie, šéf ekono-
mického fóra, finančník a filantrop atď., 
atď.), ako som už povedal, fantáziu  
síce nemajú, no jedno vedia veľmi dobre: 
o realitu nikto nemá záujem.“ (s. 178)
Macsovszkého najnovšia zbierka textov 
je literárnym rébusom a som zvedavý, 
ako budú na jeho zložitý výtvor reagovať 
čitatelia. 

 ✒ Ladislav Čúzy

Fyzický smútok
Chimamanda Ngozi Adichie: 
Pár poznámok o smútku 
Preklad: Kristína Karabová 
Žilina: Absynt, 2022

Chimamanda Ngozi Adichie je nigérijská 
spisovateľka, ktorej sa podarilo osloviť 
čitateľov po celom svete. Už jej román 
Amerikánka (2017, Absynt) – príbeh 
Nigérijčanky, ktorá ide študovať do USA 
a stane sa úspešnou blogerkou, – nesie 
autobiografické prvky. Jej posledná 
kniha Pár poznámok o smútku je však 
oveľa osobnejšou spoveďou. Esej hovorí 
o náhlej smrti jej otca. 
James Nwoye Adichie bol prvým nigérij-
ským profesorom štatistiky. V knihe jeho 
dcéry však vystupuje omnoho prozaic-
kejšie – ako vtipný a starostlivý otec, 
ktorý zo dňa na deň zmizne. Ešte devia-
teho júna Chimamanda s otcom volá. 
Telefonát je krátky, otec pôsobí unavene. 
Zvyčajne s rodičmi volajú naraz všetci 
piati súrodenci, roztrúsení po celom 
svete, otcovi vidno na videohovoroch len 
čelo. Hovoria o celkom bežných veciach, 
čo mali na obed a robia si žarty zo svojich 
príbuzných. Posledné, čo otec dcére 
povie, je Ka chi fo – dobrú noc. Desiateho 
júna už nežije. 
Spôsob, akým autorka vykresľuje prvé 
dni po smrti otca, je taký sugestívny, až 
je aj čitateľovi fyzicky smutno. Akoby ste 
nazerali do tých najintímnejších chvíľ, 
ktoré môže človek zažívať. „Moja štvor-
ročná dcéra vraví, ako veľmi som ju 
naľakala. Kľakne si, zovretými pästička-
mi máva hore‑dolu a ja vďaka tejto jej 
etude vidím, ako som vtedy vyzerala: 
bola som rozložená na kúsky, kričala 
som a búchala po podlahe. Tá správa na 
mňa zapôsobila, akoby ma niekto  
brutálne vytrhol zo zeme aj s koreňmi. 
Vyšklbli ma zo sveta, ktorý poznám od 
detstva. A ja sa vzpieram.“ (s. 9)
Je obdivuhodné, kam až čitateľa pustí. 
Spolu s ňou vidíme prostredníctvom 
videohovoru mŕtveho otca, ako 
bezvládne leží na nemocničnej posteli. 
Autorkina tragédia je totiž umocnená 
pandemickou situáciou. Celý svet je 
zastavený, preto pohreb vybavujú cez 
videohovory, prekladajú dátumy, pretože 
lety sú zrušené, a zúfalo hľadajú márni-
cu, ktorá by nebola plná. Strata je zrazu 
ponížená na čisto praktickú záležitosť. 
Kedy a kde a ako ho pochováme? 
Až potom sa môžeme pohnúť ďalej. 
Kniha Pár poznámok o smútku je poklo-
nou milovanému otcovi, ale aj rozpravou 
o tom, ako spoločnosť vníma stratu, 
ako sa vyrovnáva s bolesťou a aký je 
dlhodobý smútok pre druhých nepoho-
dlný. Hovorí aj o podobách trúchlenia, 
ku ktorému patrí rad telesných prejavov 
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druhej svetovej vojny vari najkrutejšou 
cestou. Po prvej viedenskej arbitráži 
v roku 1938 pričlenili mesto s inými čas-
ťami južného Slovenska k Horthyho 
Maďarsku. Žili v chudobe a strachu. Česi 
utiekli alebo ich vyhnali. Podobný  
osud postihol aj mnohých Slovákov. 
Na rad prišli aj Židia. Novozámocký his-
torik Tomáš Lang, ktorého Marek  
Hudec neraz cituje, napísal: „Dovolím si 
tvrdiť, že na jeseň roku 1944 tu už žiadni 
domáci Židia neboli, Nové Zámky boli 
očistené – Judenfrei, ako by sa v tej dobe 
povedalo.“ Vrátili sa až po prvých nále-
toch – ako príslušníci pracovnej jednotky 
maďarskej armády na odstraňovanie 
trosiek. 
Peklo prišlo 7. októbra – prvé veľké bom-
bardovanie v štyroch vlnách náletov 
amerických lietadiel. Autor knihy Uzol 
zhromaždil veľké množstvo spomienok 
očitých svedkov, ktorí nemohli zabud-
núť. Helena Kuruczová napísala o nich 
napríklad až po desaťročiach. Napriek 
varovaniam utekala pri prvom nálete 
do práce za manželom, s ktorým sa iba 
v tých dňoch zosobášili. Po tretej vlne 
náletov sa o 14.45 dostali domov – no 
dom, v ktorom bývali, dostal plný zásah. 
V jeho ruinách zahynulo 21 ľudí. Medzi 
nimi všetci jej blízki príbuzní – mama, 
otec, babka, sestrička, dvaja bratia. 
Mestský úradník Gyula Vágovits, ktoré-
ho strojom písané pamäti sú uložené 
v mestskom archíve, v ich najosobnejšej 
a najemotívnejšej časti pred rokmi napí-
sal: „Prešlo dvadsať rokov, odkedy smrť 
navštívila Nové Zámky.“ Podľa jeho slov 
sa obyvateľom mesta zdalo, že prišiel 
koniec sveta. Po náletoch boli ľudia zmä-
tení, netušili, kde sa vlastne nachádzajú, 
staré miesta nespoznávali, všetko sa 
zmenilo. Najhorší bol pohľad na želez-
ničnú stanicu, hlavný cieľ náletov.  
Všetko a všetci, ktorí tam boli, naraz 
zmizli. Na zrúcanine jednej z budov bol 
zdeformovaný železničný vozeň, pokrú-
tené koľaje trčali zo zeme a žalostne uka-
zovali k nebu.
Z neho vysypali svoj smrtiaci náklad 
bombardéry opäť o týždeň 14. októbra – 
nálet trval kratšie, intenzita náletov 
už vraj nebola taká silná. Železničný 
uzol, kadiaľ išli transporty nemeckej 
výzbroje, munície, pohonných hmôt 
i vojakov smerom na východ, bol na 
nejaký čas vyradený. Maďarskí fašisti 
z jednotiek nyilašovcov (Strana šípových 
krížov) diktátora Ferenca Szálasiho 
medzitým popravovali v meste Židov 
z vojenských pracovných jednotiek. 
Pred zastrelením sa museli vyzliecť 
do spodkov a vyzuť. Pozostalosť si nyila-
šovci podelili. Jednej z obetí splnili 
želanie – chcel, aby ho zastrelili na hrobe 
starej matky. Na náhrobnom kameni 
je dodnes stopa po guľke.

Starnone je známy aj ako autor úspešné-
ho románu Via Gemito, za ktorý v roku 
2001 získal Cenu Strega. 
Prózu Dôvernosti tvoria tri rozličné roz-
právačské roviny, a to pohľad protagonis-
tu Pietra Vella, jeho bývalej študentky 
a milenky, femme fatale Teresy a dcéry 
Emmy. Pietrovmu vývoju autor venuje 
najväčšiu pozornosť – spočiatku pracuje 
ako bežný stredoškolský učiteľ bez 
väčších ambícií, neskôr sa z neho stáva 
významný pedagóg, autor odborných 
publikácií a vo svojom odbore tak 
dosahuje popularitu a úspech. Jeho 
životné lásky Teresa a Nadia sú dva pro-
tipóly a môžu zvádzať práve k spomína-
nému literárnemu klišé – vzťah so 
živelnou a živočíšnou Teresou je plný 
vášne a nepokoja. Ich fatálne spojenie je  
naštrbené vyzradením životného tajom-
stva (ako čitatelia sa môžeme len  
dovtípiť, o čo asi ide), čo smeruje k naru-
šeniu osobného priestoru a následnému 
rozchodu. 
V súlade s vášňou a intimitou sme kon-
frontovaní s láskou, ktorá je definovaná 
ako deštruktívny zdroj vášne a nepokoja, 
ktorý vylučuje možnosť dostatočnej 
kontroly nad sebou: „Láska, ako som ju 
zažil ja, je láva surového života spaľujúca 
jemný život, je výbuchom, ktorý 
ničí pochopenie a ľútosť, rozum a dôvo-
dy, zemepis a dejiny, zdravie a chorobu, 
bohatstvo a chudobu, výnimku 
a pravidlo. Ostáva len vášeň, ktorá kriví 
a ohýba, neliečiteľná posadnutosť.“ (s. 9)
Protagonista zakrátko stretáva pokojnú 
matematičku Nadiu, ktorá predstavuje 
možnosť stabilného manželstva ako 
záruky relatívneho bezpečia. No ani 
tento vzťah nie je bezproblémový – Piet-
ro hľadá súlad medzi kariérnym vzostu-
pom a súkromným životom, Nadia sa 
nechce uspokojiť s pozíciou bežnej ženy 
v domácnosti. Dôležitou súčasťou knihy 
je aj náhľad na to, ako sa ľudia vo vzťahu 
definujú a zrkadlia – Pietrovi aj Terese 
pohľad iného človeka umožňuje osob-
nostné vyrovnanie sa so sebou. Po čase 
si obaja uvedomia, že ich vzájomný 
kontakt je nevyhnutný (aj keď spolužitie 
je nemožné) a „uzatvárajú“ tzv. etické 
manželstvo. 
V druhej časti sa osvetľuje pozícia Emmy 
ako „nesprávnej“ ženy a dcéry: „Problé-
mom som ja. Som ním pre svoju povahu, 
pre výchovu, akú som dostala, a pre 
svoje povolanie. Tieto tri veci spolu 
počas rokov odo mňa odohnali dvoch 
manželov, priniesli mi vlažnú lásku 
a neustálu plamennú nenávisť štyroch 
dcér – mala som iba dievčatá –, 
premenili ma na kríž všetkých redakcií,  
v ktorých som pracovala, a miláčika  
čitateľov, obľubujúcich bojovné novinár-
ky.“ (s. 109)
Je pre ňu náročné vyrovnať sa s autori-
tou otca, ktorého okolie kladie na 

Martin Posch, ktorý sa v rámci výskumu 
v Historickom ústave Slovenskej akadé-
mie vied venuje aj udalostiam z druhej 
svetovej vojny, na stránkach Hudecovej 
knihy hovorí, že spojenecké bombardo-
vacie operácie mali za cieľ oslabiť prie-
mysel a logistické možnosti nacistického 
Nemecka. To však nijako neznižuje 
utrpenie civilného obyvateľstva. Zdôraz-
ňuje: „Bombardovane spolu s deportá-
ciami židovského obyvateľstva boli 
jednou z najhlbších rán, aké populácia 
v Nových Zámkoch počas vojny utrpela.“
Marek Hudec napísal výbornú knihu 
plnú príbehov, pátrania po pravde, 
nastoľovania otázok, ktoré pôsobia pod-
netne aj pre dnešok a budúcnosť. Vyda-
vateľstvo Absynt znovu prejavilo zmysel 
pre poskytovanie priestoru príťažlivým 
a potrebným témam. A tak napokon 
vďaka patrí mnohým, ktorí počúvajú, 
vidia, vnímajú svet vôkol nás; premýšľa-
jú o ňom. Tak ako napríklad Marekova 
stará mama Klára Szőkeová, ktorej  
sa jej vnuk zaslúžene a slušne v posled-
nej vete vojnového príbehu Nových  
Zámkov poďakoval, lebo ho na „tému 
naviedla“ a on ju dokáže nasledovať. 

 ✒ Július Lőrincz

O možnostiach intimity 
Domenico Starnone: Dôvernosti 
Preklad: Peter Bilý 
Bratislava: Inaque, 2021

V partnerských vzťahoch často vzniká 
celkom očakávateľný paradox – čím  
viac sa ľudia usilujú o vzájomnú blízkosť 
a spriaznenosť, tým viac sa prehlbuje 
neistota a nastáva odcudzenie. Pri tejto 
téme môže v literatúre často dochádzať 
ku klišé či banalizácii. 
V prípade talianskeho spisovateľa Dome
nica Starnoneho tematizácia telesnej 
a duševnej intimity nezostáva pod  
povrchom, ale prináša citlivý ponor do 
problematiky z pohľadu ženského, 
ale netradične aj mužského subjektu. 
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nadpozemské, na akejsi dosiaľ neexistu-
júcej vlnovej dĺžke, a pritom také 
prízemné až každodenné, všetky popre-
tkávané červeným vlákenkom, spolu 
tak tvoriac patchwork života jednej ženy. 

„Ľudia rýchlo zabúdajú, aj na dôležité 
a ťažké veci, ktoré (…) dali zmysel 
ich vtedy nezmyselným dňom. (…) Lebo 
ľudia sú hrozne nevďační, pozorujem 
to sama na sebe. Vždy im niečo alebo 
niekto vadí (…) ale o tých pekných 
momentoch a ľuďoch nehovoria, tí len 
tak prejdú okolo ako samozrejmosť 
a ostanú rýchlo zabudnutí.“ (s. 255)
Presné meno miesta, kde sa hrdinka 
pohybuje alebo je doma, či jej vlastné 
meno nie sú v tom celom nijako podstat-
né a vlastne ani potrebné. V mozaike 
príbehov a epizód zo života mladej 
dievčiny je podstatné to, ako priam koz-
micky (ju) určujúcimi stretnutia s inými 
ženami vlastne sú. Tento súzvuk by  
však vyznel trápne a povrchne, keby 
autorka tak obratne nezapriahla do svoj-
ho rozprávania až kruto realistické  
(seba)reflexie, obrovskú dávku (seba)iró-
nie a humoru. A v tom je táto kniha výni-
močne pozitívna a naskrz dobrá najmä 
v tejto dobe plnej chaosu, strachu a neis-
toty. Výroky či „šplechy“ typu – „osud sa 
rozhodol dať mi opravný termín aspoň 
jedného pseudovzťahu“ (s 254), „nejako 
som nerátala s tým, že mi môže 
niečo v živote aj vyjsť. (…) Ďakovala som 
mu ako Ježiškovi, keď mi v štyroch 
rokoch priniesol kočík pre bábiku aj lyže, 
hoci babka povedala, že môže byť len 
jedno z toho“ (s. 83 – 84) alebo v kapitole 
Američanka kruto‑humorné konštatova-
nie „Lenkin New York sa už pred desiati-
mi minútami zmenil na Ohio. – Viete, 
New York je už rozobratý. Ako aj životné 
šťastie pri mojom narodení“ čitateľa 
pobavia a priam povznesú. Aké jednodu-
ché a komplikované zároveň.
Otázka, ktorú si pravdepodobne položí 
väčšina čitateľov, je, prečo sú tieto ženy 
bez rodokmeňov. Možných výkladov 
tohto tajomného názvu by sa istotne 
našlo veľa. Ale asi tak ako ani iné „reálie“ 
v knihe, autorka to nepotrebuje nijako 

piedestál ako výnimočného človeka 
a spoločenskú prestíž mu zvyšuje získa-
nie špeciálnej prezidentskej ceny. Pozo-
statky rodičovského modelu – despota 
a služobníčka – si prenáša do svojho 
intímneho života. Analýzou svojho vzťa-
hu k starnúcim rodičom odhaľuje i ambi-
valentný postoj k manželstvu, kým 
Pietro otvorene hovorí o otcovstve a part-
nerskej láske. 
Prostredná časť je v porovnaní s úvod-
nou a záverečnou skôr vysvetľujúca 
a neprináša dostatočný dynamický 
potenciál. V tretej časti Teresa konfron-
tuje minulosť a prítomnosť s Pietrom 
cez prizmu životných skúseností 
a dochádza k finálnemu stretnutiu pro-
tagonistov. Alebo nie?
Starnoneho schopnosť psychologizácie 
postáv na jednej strane umožňuje analy-
zovať ich emocionálne prežívanie, na 
druhej strane ide o zahmlievanie význa-
mov, ktoré je dôkazom autentickosti. 
Hlavný princíp písania Starnoneho spo-
číva v úsilí o obsiahnutie akéhosi univer-
zálneho princípu, ktorým má byť v tejto 
novele dôvera. Tá funguje (či mala by) 
ako neodmysliteľná súčasť našich živo-
tov, spája sa s ňou odhaľovanie našich 
skrytých stránok či vytýčenia hraníc 
v partnerských vzťahoch. Napriek bri-
lantnému štýlu môže byť čitateľ miesta-
mi vyčerpaný z prílišného citového 
antagonizmu či intenzity prežívania, 
do ktorého sa postavy zamotávajú, a to aj 
vzhľadom na monotematickosť príbehu. 
Starnone však aj v tejto knihe dokázal, 
že patrí k najvýraznejším hlasom súčas-
nej talianskej literatúry. 

 ✒ Patrícia Gabrišová 

Rozumom (ženu) 
nepochopíš
Katarína Želinská: Ženy bez 
rodokmeňov 
Bratislava: Zum Zum production, 2022

Román Kataríny Želinskej Ženy bez 
rodokmeňov je síce jej knižným debu-
tom, ale jej štýl aj obsah svedčia o tom, 
že autorka je „vypísaná“ a vie narábať 
s príbehom aj slovom. V krátkej biografii 
hneď v úvode o sebe v tretej osobe píše, 
že sa u nej už od detstva prejavovali 
teatrálne a dramatické sklony, čo ju pri-
viedlo k štúdiu herectva, divadelnej  
réžie a dramaturgie. „Najviac na svete ju  
bavia veci, na ktoré nemá talent (ako 
napríklad spev), a rada zažíva stretnutia 
tretieho druhu.“ 
A presne o dievčati s týmto profilom, 
o stretnutiach tretieho a všetkých iných 
druhov, predovšetkým žien so ženami, 
a o humornej ale krutej (seba)reflexii 
a irónii je táto takmer tristostranová 
mozaika zo života jednej ženy. V kapito-
lách Jar, Po lete, Zjesenievanie 
a Pred zimou stretávame celý ansámbel 
ženských postáv. Všetky sú svojím  
spôsobom v tom‑ktorom čase a priestore 
v živote našej hrdinky čímsi zásadné. 
Učiteľka – Hanička – Ema – Mona – 
Triedna či Ľudka sú však tie, ktoré ju, 
sprvu dievča, dospievajúcu slečnu 
a napokon mladú ženu, asi najväčšmi 
poznačia. 
Zaujímavé je, ako nenásilne sa Želinskej 
darí vystihnúť práve ten nadpozemský 
vzor celého pletenia: niektoré sa životom 
našej hrdinky len mihnú, iné sa okolo 
nej vinú ako stuha či spomienka na vôňu. 
Je však od začiatku zrejmé, že všetky už 
navždy budú jej súčasťou. 
Nesmieme však zabudnúť ani na ženy, 
ktoré nemajú vlastnú kapitolu a hrajú na 
prvý pohľad úlohu štatistky alebo jedno-
ducho stoja na scéne ako pevný inventár. 
Sú to napr. Babka s Dedkom, ktorí si 
hrdinku osvojili, keď ju mama, ich dcéra, 
hľadajúc zmysel života opustila a nikdy 
sa nevrátila. Sú to oni, najmä Babka, 
ktorá zabezpečuje taký samozrejmý, hoci 
jedinečný pocit domova a bezpečia 
prostredníctvom teplej domácej stravy 
a voňavých posteľných obliečok.  
Zďaleka však nejde o mechanickú prácu 
domácej či chyžnej. Medzi Babkou 
a našou dievčinou vládne tichá spolupat-
ričnosť, „lebo inak ako zahryznutím si do 
jazyka city voči mne prejaviť nevedela 
a ja som zasa nevedela, ako jej dať najavo, 
že viem, že to nie je málo“. (s. 241)
Dôležité je uvedomiť si tie veľké písmená 
v pomenovaniach žien. Je to jeden 
zo spôsobov, akým autorka stále a znova 
podčiarkuje, že stretnutia s nimi sú 
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špeciálne vysvetľovať, s rodokmeňmi 
či bez to bude asi presne takisto: nijaký 
rodokmeň jednoducho neuchopí  
dôležitosť ženy, najmä v živote inej ženy.  
Žena aj jej dôležitosť ostane navždy  
mystériom pre tých vonku. Možno ženu  
za jej radosti, pocity, neistoty, pády, 
smútky či bolesti naozaj (od)súdiť? Tak 
potom nech ten, kto je bez viny, prvý 
do nej hodí kameňom: „ty si len inven-
tár“, „ty si opustila vlastné dieťa“, 

„ty neštuduješ, čo si mala“. Poznanie, že 
každá žena je istým spôsobom „žena 
zázračná“, ako Rusalka vzýva Ježibabu 
v opere Antonína Dvořáka, lebo „pro  
nás i pro lidi ve světe dalekém – sama jsi 
živlem, – sama jsi člověkem“, sa inak 
hádam ani vystihnúť nedá. 
Rozumom ženu jednoducho nepochopí-
me, čo si trpko‑reálne, ale zato pravdivo 
uvedomuje aj naša hrdinka už ako 
pomerne mladá: „Žena ma priviedla na 
tento svet, žena ma vychovala v manti-
neloch tej najlepšej možnej morálky, 
žena mi ukázala, že žiť sa dá aj bez prste-
ňa na ľavom prstenníku – a žena ma 
ovplyvnila pri výbere povolania, aj keď 
nechtiac. Zvláštne, že prakticky každá 
z nich ma v tej najmenej vhodnej chvíli 
opustila. (Takže v tomto sa vôbec neodli-
šujú od mužov, hoci to často hovoria len 
o nich.)“ (s. 55)

 ✒ Petra Mikulášová

Poviedky ako schody
Alex Pavesi: Osem detektívok 
Preklad: Marianna Bachledová 
Bratislava: Lindeni, 2022

Alex Pavesi debutuje zbierkou detektív-
nych poviedok, ktoré sú výsledkom 
rozhovorov fiktívneho autora detektívok 
a novinárky. 
Všetky poviedky podliehajú pravidlám 
detektívneho žánru, do ktorého sa  
však v tejto knihe „obúva“ matematika. 
Po každej poviedke nasleduje komentár 
novinárky Julie Hartovej. Prišla za auto-
rom dávno vydanej poviedkovej knihy 
Grantom McAllisterom, že by ju chcela 
znovu vydať, a tak sa pýta na kľúčové 
body deja a všíma si nezrovnalosti. Tie jej 
napokon natoľko do seba nezapadajú, 
že začne vyšetrovať samotného autora.
Titul Osem detektívok je plnohodnotný 
detektívny román s nápaditým kon‑
ceptom. Ôsma poviedka je pointou celej 
skladačky, preto neodporúčam čítať 
poviedky samostatne – pôsobili by 
menej atraktívne, až tuctovo; ale postup-
né „stúpanie“ poviedok k tej finálnej 
vytvára veľmi zaujímavú atmosféru. 
Pavesi boduje aj v nápaditej hre so záver-
mi detektívok, ukazuje, že prípad dáva 
zmysel, ak je zločincom aj niekto úplne 

nahliadnuť do recepcie prekladov sloven-
ských umeleckých textov v Španielsku 
a prispieť k diskusii o ďalších možnos-
tiach šírenia našej literatúry v zahraničí. 
Hneď v úvodných kapitolách Sánchez 
Presa identifikuje viacero problémov 
(geografickú vzdialenosť, obmedzené 
politické a kultúrne vzťahy medzi Špa-
nielskom a Československom či predsta-
vu o nepotrebnosti prekladu z tzv. malých 
literatúr), ktoré v minulosti viedli k tomu, 
že história prekladu a recepcie slovenskej 
umeleckej literatúry siaha až do prvej 
polovice minulého storočia. Jej rozvoj 
nastal krátko po tom, ako Španielsko 
a Československo nadviazalo diplomatic-
ké styky. K nadväzovaniu literárnych 
kontaktov medzi Slovenskom a Španiel-
skom vo veľkej miere prispel slovenský 
lektorát v Madride zriadený na Univerzite 
Complutense a rovnako aj snahy vynika-
júcich slovenských prekladateľov a špa-
nielskych slovakistov (Salustio Alvarado, 
Renáta Bojničanová, Alejandro Hermida 
de Blas, Bohdan Ulašin a i.), vďaka čomu 
podľa Mónicy Sánchez Presa v súčasnosti 
evidujeme v Španielsku viac ako 30 vyda-
ných knižných titulov našich autorov 
a niekoľko časopiseckých textov. Zaují-
mavý je najmä bilingválny preklad novely 
Rysavá jalovica M. Kukučína, ktorý pre 
španielskych študentov slovakistiky 
pripravila R. Bojničanová a S. Alvarado. 
Snahy prekladateľov a podpora sloven-
ských kultúrnych inštitúcií však do inten-
zívnejšieho a systematického záujmu 
o slovenskú literatúru nevyvrcholili a po 
ukončení činnosti lektorátu v Madride 
je záujem o slovenskú literatúru zo strany 
španielskych vydavateľov minimálny. 
Spomedzi prekladaných autorov ma zau-
jal výber, ktorý sa prekladatelia rozhodli 
predstaviť španielskemu čitateľovi. Popri 
mnohých reprezentatívnych básnikoch 
našej literatúry, ktorých výber z poézie 
vyšiel v Španielsku časopisecky (Rúfus, 
Stacho, Válek, Strážay a i.), súčasnú poé-
ziu z mladšej generácie zastupuje len 
K. Kucbelová a P. Bilý, ktorých básne vyšli 
v krajine knižne. Okrem toho súčasnú  
slovenskú poéziu – azda nie veľmi 

iný. Napríklad v jednej poviedke  
označil polovicu podozrivých za vinných,  
druhú za nevinných a v závere konce 
vymenil. A všetko sedelo.
Celý titul príjemne vonia nostalgiou 
za staršími tradičnými detektívkami,  
ktoré boli jednoduché, vychádzali 
z romantiky prvej polovice dvadsiateho 
storočia, keď vyšetrovanie nekazili  
nové technológie a dalo sa spoľahnúť 
na všímavosť a rozum detektívov. Pričom 
platí, že vyšetrovať nemusí len detektív 
alebo policajt, ale aj obyčajný civilista. 
Dobrú detektívku dokáže šikovný autor 
napísať aj o hľadaní stratenej mačky. 
Nemožno nespomenúť, že jedna z povie-
dok je jasnou poctou spisovateľke Agathe 
Christie. Jej knihu Desať malých černoš-
kov Pavesi veľmi funkčne spracoval 
z iného uhla – z pohľadu detektívov, ktorí 
objavili mŕtve telá na ostrove a bádali, 
ako sa to udialo. 
Ku knihe Osem detektívok treba čitateľsky 
pristúpiť ako k „románu“, pretože ak sa 
zameriate len na poviedky v akomkoľvek 
nechronologickom poradí, samy osebe 
by mohli pôsobiť príliš jednoducho, až 
učebnicovo. Ak však kývnete na románo-
vé čítanie, čakajú vás schody k nápaditej 
detektívnej pointe.

 ✒ Jakub Pokorný

Nádeje i pochybnosti 
Mónica Sánchez Presa: Slovenská 
literatúra v Španielsku 
Bratislava: Anapress, 2020

Prekladateľka a slovakistka Mónica 
Sánchez Presa predstavila zaujímavú 
publikáciu, v ktorej mapuje cesty sloven-
skej literatúry v Španielsku od začiatku 
20. storočia po súčasnosť. Ide o zaujímavý 
počin, pretože španielska a najmä hispa-
noamerická literatúra nie je pre sloven-
ského čitateľa celkom neznáma, kontakt 
s našou literatúrou je však pre Španielov 
napriek mnohým snahám ešte stále veľmi 
obmedzený. Autorka nám tak umožňuje 

37September  2022



R
ec

en
zi

e šťastne – reprezentujú najmä časopisecké 
výbery z tvorby J. Zambora a M. Richtera. 
Neviem, podľa akého kritéria prekladatelia 
postupovali, ale myslím, že by bolo vhodnej-
šie preložiť básne autorov, ktorých poézia 
nachádza väčší ohlas v slovenskej literárnej 
kritike a u čitateľov. Z prózy okrem  
starších prekladov z nemčiny (L. Mňačko), 
Sánchez Presa spomína preklady J. Jesenské-
ho, P. Dobšinského, P. Pišťanka a R. Slobodu. 
Súčasnú slovenskú prózu reprezentuje kniha 
M. Vadasa Útek a J. Beňovej Plán odprevádza-
nia, ktorý sa podľa autorky publikácie stretol 
s priaznivým ohlasom u španielskej literárnej 
kritiky (s. 67). 
V snahe o prezentáciu slovenskej literatúry 
v inej krajine môže byť jedným z rozhodujú-
cich faktorov úspech určitého textu inde 
v zahraničí. V súčasnosti vidíme, že tvorba 
mnohých našich autorov sa stretá vo svete 
s pozitívnymi reakciami, čoho dôsledkom 
je opakovaný záujem zahraničných vydava-
teľstiev o ich texty. Preto je podľa mňa 
potrebné venovať prekladateľskú pozornosť 
práve tvorbe týchto autorov.

 ✒ Lucia Turi Nagyová

Anjel s buchtami
Jutta Bauer: Dedkov anjel 
Preklad: Zuzana Dodoková 
Bratislava: Verbarium, 2021

Medzinárodne oceňovaná hamburská  
ilustrátorka a autorka kníh pre deti a mládež 
Jutta Bauer (Cena Hansa Christiana Anderse-
na, Nemecká cena za literatúru pre mládež) 
sa čitateľom na Slovensku doposiaľ predsta-
vila ako autorka ilustrácií ku knihe Petra 
Stamma Prečo bývame za mestom (Perfekt, 
2014), na svojom konte má však spoluprácu 
aj s inými významnými autormi, ako Chris‑
tine Nöstlinger, James Krüss či Klaus Kordon.
Knihou Dedkov anjel, ktorú vydavateľstvo 
Verbarium vydalo presne dvadsať rokov po 
vydaní nemeckého originálu Opas Engel 
(Carlsen, 2001), sa u nás prvýkrát predstavuje 
nielen v pozícii výtvarníčky, ale aj autorky 
textu. Pre Bauerovej texty všeobecne platí, 
že sú do veľkej miery inšpirované konkrétny-
mi zážitkami či osobami z jej blízkeho okolia. 
Nie je to inak ani v tomto prípade – podne-
tom ku vzniku Dedkovho anjela bolo jednak 
pozorovanie detí z okna a uvedomenie si, že 
takmer všetky sa domov vrátia vždy v poriad-
ku, a jednak život autorkinho otca, poznače-
ný oboma svetovými vojnami. Obrázková 
kniha má dvoch rozprávačov: vnuk v škol-
skom veku, navštevujúci svojho dedka  
v hospici, rámcuje rozprávanie starého otca,  
ktorý na smrteľnej posteli spomína na  
pekné i nebezpečné udalosti svojho detstva 
a dospelosti: chlapčenské huncútstva,  
zaľúbenie sa, príchod detí a vnúčat na svet, 
život počas nacizmu a vojny, hlad, ťažké 
povojnové roky. „Chlapče, nikto na mňa 

nemal. (…) Vždy som bol najodvážnejší zo 
všetkých. Liezol som na vysoké stromy, ská-
kal do najhlbších jazier. Veľké psy sa predo 
mnou triasli.“ Spoločným menovateľom 
väčšiny spomienok je niekedy až zázračné 
prežitie všetkých nebezpečenstiev, do kto-
rých sa dostal, a to bez najmenšej ujmy. Sám 
si to uvedomuje až spätne: „Vlastne to bolo 
pekné a niekedy aj zvláštne. Mal som veľké 
šťastie.“ Text je však len jednou časťou knihy. 
V kontrapunktickom vzťahu k spomienkam 
starého otca sú ilustrácie, z ktorých je hneď 
jasné, o čom nemal celý život ani potuchy. 
Za svoj dlhý a šťastný život nevďačí šťastene, 
ale anjelovi, ktorý nad ním neustále bdel, 
aby, okrem iného, prinútil poslúchať zúrivé-
ho psa, ktorý sa tak v skutočnosti triasol 
pred ním a nie pred dedkom, ako to ten pre-
svedčene rozprával vnukovi. Anjel napríklad 
aj poklepáva po pleci vojaka wehrmachtu 
a odvádza tak jeho pozornosť, aby nevidel, 
že mu dedko ako mladý chlapec vyplazuje 
jazyk, neuvedomujúc si, aká tragická časť 
histórie sa vôkol neho práve odohráva. 

„Nikdy som nebol zbabelec. Vtedy som ešte 
netušil, aké to môže byť nebezpečné. 
Môj kamarát Jozef to vedel. Mal oveľa väčší 
strach. A raz znenazdajky zmizol. Nikdy viac 
som ho nevidel.“ 
Podobu anjela ovplyvnil obraz autorkinej 
starej mamy, ktorú vnímala ako anjela 
ich rodiny. Kto pozná Bauerovej štýl, vie, 
že ju vystihuje redukcia a vo svojich ilustrá-
ciách zvykne ponechať len to esenciálne. 
Pár čiar modrým tušom na bielom podklade 
do výrazných akvarelových kresieb a anjelo-
va vskutku nesentimentálna podoba je 
hotová: korpulentnejšia staršia pani s nadol 
sčesaným drdolom, už jej len do rúk vložiť 
tanier s buchtami a obraz milujúcej babky by 
bol hotový. 
Autorke sa v obrázkovej knihe naozaj maj-
strovsky podarilo citlivo a s nádejou predo-
strieť detskému čitateľovi život so všetkými 
jeho krásami a strasťami, a to bez toho, 
aby to vyznievalo traumatizujúco či zúfalo. 
Naopak, postava anjela vnáša hrejivý 
pocit nádeje a optimizmu, ktorý v človeku 
(a nemusí to byť dieťa) ostane aj po zatvorení 
knihy.

 ✒ Mária Dovičák

Knižná Revue
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Každé zo 17 kníhkupectiev Martinus ukrýva množstvo 
knihomoľských zákutí a potešení. Objavíte ich všetky? :-) 

Prezradíme vám, že v nitrianskej Promenade nájdete meč kráľa 
Svätopluka, v Prešove sa stratíte v Tajomnom lese, malí knihomoli 
a knihomoľky si užijú ostrov plný príbehov na bratislavských 
Nivách a vchod do Narnie vedie priamo cez trnavské kníhkupectvo.

A knihomoli v Bratislave, Martine, Poprade, Košiciach,
Nitre a Prešove si môžu spríjemniť návštevu chutným
koláčikom a kávou v našich kníhkaviarňach.

Objavte všetky knižné kráľovstvá Martinus:
www.martinus.sk/knihkupectva

Tešíme sa na vás

Užite si pravú 
knihomoľskú atmosféru

• Bratislava 3x

• Považská
Bystrica

• Žilina

• Martin • Poprad

• Košice 2x

• Lučenec
• Nitra 2x

• Banská Bystrica

• Trnava

• Prešov
• Liptovský

Mikuláš

• Zvolen (november 2022)




