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

31. 10. 2021

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

9. 11. 2021 - 1. ČASŤ

16. 11. 2021 - 2. ČASŤ

Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Besy
Rozhlasová hra
Dvojdielna dramatizácia predposledného románu Fjodora Michajloviča
Dostojevského predstavuje spisovateľovu analýzu, ako a či vôbec sa autorovo
milované Rusko vyrovnáva s démonmi. Dostojevskij v Besoch volí model
provinčnej kroniky, v ktorej nenápadný pozorovateľ zaostril pozornosť na trojicu
mužských protagonistov, rozvíja viacero motívov z Idiota a predznamenáva
rodinnú tragédiu Bratov Karamazovcov.

Editoriál
Tina Čorná
Sikorová
Šéfredaktorka

Milé čitateľky, milí čitatelia!
Októbrové číslo Knižnej revue
sa nesie v znamení dôležitých
literárnych ocenení a ich laureá
tov. Svetovou udalosťou sa stalo
udelenie Novelovej ceny za litera
túru 2021 pre britského spisovate
ľa Abdulrazaka Gurnaha. Meno
tohto autora, ktorý prišiel na
Britské ostrovy z ďalekého Zanzi
baru v 60. rokoch minulého
storočia, je na Slovensku takmer
neznáme. Knižná revue prináša
zasvätený pohľad na jeho tvorbu,
definovanú osudom migranta,
z pera literárnej vedkyne a afrika
nistky Dobroty Pucherovej.
Dozvedeli sme sa mená víťazov
tohtoročnej ceny pre poéziu Zlatá
vlna aj československej literárnej
súťaže Básne SK/CZ – sú to
Liza Gennart a Marek Mikuláš.
Literárne informačné centrum
ocenilo na Festivale rozhlasovej
hry 2021 spisovateľku, jazyko
vedkyňu a herečku Inge Hrubani
čovú za jej rozhlasovú adaptáciu
próz Stanislava Rakúsa pod
názvom Telegram.
Knižná revue zas koncom septem
bra odovzdala ocenenia známym
víťazom našej čitateľskej ankety
Kniha roka 2020, radi vám
o tomto slávnostnom podujatí
prinášame fotografický materiál.
Do konca uzávierky aktuálneho
čísla sme stihli zaradiť aj dlhooča
kávané výsledky Ceny Anasoft
litera 2021. Čerstvej laureátke
Barbore Hrínovej, autorke víťaz
ného titulu Jednorožce, Veronike
Šikulovej, ktorá získala Cenu
čitateľov Anasoft litera 2021 za
knihu Tremolo ostinato, ako
i všetkým menovaným laureátom
– zo srdca gratulujeme!
A v neposlednom rade gratuluje
me aj skvelej výtvarníčke Rite
Koszorús, ktorá je autorkou diela
na našej obálke, k čerstvej
1. cene v súťaži Maľ ba – Cene
Nadácie VÚB za maliarske
dielo pre mladých umelcov 2021.
Nerušené čítanie.
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Kniha roka 2020

Ceny
laureátom
ankety
Redakcia Knižnej revue
odovzdala ceny Veronike
Šikulovej, Lukášovi Cabalovi
a Dávidovi Ursinymu,
víťazom čitateľskej ankety
Kniha roka 2020

Výsledky online hlasovania sú známe od júna
tohto roka, odovzdanie cien sme však museli
odložiť na september. Vlani vydané knihy
Veroniky Šikulovej, Lukáša Cabalu a Dávida
Ursinyho oslovili mnohých čitateľov
a čitateľky. Potvrdili to výsledky čitateľskej
ankety o Knihu roka 2020, ktorú organizuje
Literárne informačné centrum a koordinuje
redakcia mesačníka Knižná revue. Novinkou
tohto ročníka bolo hlasovanie v troch
kategóriách. Okrem tradičnej hlavnej ceny
Kniha roka a ceny Debut roka pribudla
kategória Kniha roka pre deti a mládež.
Vďaka partnerskej spolupráci s Univerzitnou
knižnicou a jej riaditeľkou Silviou Stasselovou
sa slávnostné odovzdávanie cien uskutočnilo
29. septembra v príjemných priestoroch
prednáškovej sály Univerzitnej knižnice
v Bratislave, inštitúcie, ktorá sa tiež zaoberá
knihami a knižnou kultúrou.
Šéfredaktorka mesačníka Knižná revue Tina
Čorná Sikorová na slávnostnom podujatí
odovzdala šesť diplomov – tri pre úspešných
autorov a tri pre ich vydavateľov. Laureáti
víťazných titulov získali umelecké ceny –
diela výtvarníka Rudolfa Sikoru, ktorý ich
tento rok (podobne ako vlani) venoval LIC pre
víťazov čitateľskej ankety. Tri výtvarné diela
pre troch víťazov vzájomne súvisia, sú
súčasťou aktuálne (2021) pripravovaného
Projektu k inštalácii Antropocen (8 častí)
tohto umelca. Rudolf Sikora osobne odovzdal
Veronike Šikulovej druhú časť – dielo nazvané
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Veronika Šikulová: Tremolo
ostinato – neromán
Bratislava: Slovart, 2020

Lukáš Cabala: Satori v Trenčíne
Bratislava: Artforum, 2020

Kapitol – koronavírus, Lukášovi Cabalovi
poputuje prvá časť – dielo s názvom Zimný
palác, Španielska chrípka a Dávid Ursiny si od
Rudolfa Sikoru prevzal tretiu časť – Kremeľ po
korone 202…?

Povedz mi, čo čítaš…
V komornej a priateľskej atmosfére si hlavnú
Cenu čitateľov Knižnej revue Kniha roka 2020
prevzala Veronika Šikulová za knihu
Tremolo ostinato – neromán, ktorá vyšla vo
vydavateľstve Slovart. Podmanivým jazykom,
autentickým rozprávačským prejavom
a originálnou obrazotvornosťou oslovila
širokú čitateľskú verejnosť.
Názov knihy evokuje hudbu, pripomenula
moderátorka podujatia Zuzana Golianová,
a Veronika Šikulová mala k hudbe veľmi
blízko. „Tatko chcel mať zo všetkých svojich
štyroch detí muzikantov. Nepodarilo sa mu
to,“ podotkla Veronika Šikulová, ktorá podľa
vlastných slov radšej píše, ako by mala cvičiť
na hudobnom nástroji. Hudba je však svojím
spôsobom prítomná aj v jej knižnej novinke
Radosti a dni (LIC, 2021).
Cenu čitateľov si naozaj cení a získať ju,
„to nie je málo“. Ako povedala, zaujíma ju, aké
knihy sa predávajú, ktoré tituly vedú
v rebríčkoch jednotlivých kníhkupectiev.
„Hovorí to niečo o nás – o ľuďoch, čitateľoch.
Ako sa hovorí, povedz mi, čo čítaš a ja ti
poviem, kto si,“ dodala Veronika Šikulová.

Čitatelia sú najdôležitejší

Dávid Ursiny: Strom života
(Rozprávky Veľkej Amazónie)
Ilustrácie: Dávid Ursiny
Bratislava: Petrus, 2020

Laureátom Ceny čitateľov Knižnej revue
v kategórii Debut roka 2020 sa stal Lukáš
Cabala za knihu Satori v Trenčíne,
ktorá oslovila dôvtipnou reflexiou vlastného
písania.
Cenu za autora prevzal Vladimír Michal,
majiteľ vydavateľstva Artforum, ktoré knižku
vydalo. Porozprával o nezvyčajnom putovaní
rukopisu od autora k vydavateľovi (v tomto
prípade neprišiel autor za vydavateľom)
a prezradil, že Lukáša Cabalu osobne spoznal
až na jar tohto roka. Ich spolupráca
pokračuje (aj v podobe nedávno vydanej
knižky Jar v Jekaterinburgu).

Foto: Soňa Uriková

Kniha roka 2020

Výtvarník Rudolf Sikora odovzdal víťazke hlavnej ceny
Veronike Šikulovej dielo nazvané Kapitol – koronavírus.

Zuzana Golianová v rozhovore s autorom knihy Strom života Dávidom
Ursinym a zakladateľom vydavateľstva Petrus Petrom Chalupom.

Cene, o ktorej rozhodli čitatelia a čitateľky
Knižnej revue, sa Lukáš Cabala aj Vladimír
Michal úprimne potešili. „Čitatelia sú
najdôležitejší,“ povedal Vladimír Michal,
ktorý ocenil aj náš časopis. „Každý deň
vychádza veľa nových kníh. Na zákazníka,
ktorý vstupuje do kníhkupectva, sa valí
množstvo niečoho neznámeho. A všetko,
čo môže prispieť k tomu, aby sa aspoň
trochu zorientoval, je fajn. Knižná revue je
jedným z majákov, ktoré vedia veľmi
trefne odhaliť správne kúsky v tom mori
kníh,“ povedal.

Z Ameriky do Indie a späť

Majiteľ vydavateľstva Artforum Vladimír Michal v rozhovore
so Zuzanou Golianou o vydaní debutu Lukáša Cabalu.

Zľava Dávid Ursiny, Peter Chalupa a Vladimír Michal, ocenení
v čitateľskej ankete o Knihu roka 2020.

Diplom a cenu v novej kategórii Kniha
roka pre deti a mládež 2020 si prevzal
Dávid Ursiny za Strom života. Rozprávky
Veľkej Amazónie, ktorá oslovila detských
i dospelých čitateľov svojou nevšednou
témou a sugestívnymi ilustráciami.
Aj jeho spolupráca s vydavateľstvom
Petrus a jeho zakladateľom Petrom
Chalupom mala svoje peripetie. Dávid
Ursiny, ktorý v knihe prerozprával
legendy amazónskych Indiánov a zároveň
ju ilustroval, publikáciu pripravoval
niekoľko rokov. „Som pomalý človek…,“
priznal sa Dávid Ursiny. Aj spolupráca
Dávida Ursinyho a Petra Chalupu
pokračuje a jej výsledkom je kniha
Zázračný džbán. Indické rozprávky.
Pracujú aj na tretej knihe – tá bude
vychádzať z legiend a mýtov
severoamerických Indiánov…
Ocenenie v čitateľskej ankete má podľa
Zuzany Golianovej pre mnohých tvorcov
a vydavateľov veľký význam, veď knihy sú
na to, aby sa čítali. „Je to obrovská
poklona,“ potvrdil pri preberaní ceny
Peter Chalupa, ktorý tiež zložil poklonu
novej podobe Knižnej revue.
Príjemnej atmosfére slávnostného
odovzdávania cien nechýbal nadhľad.
Knihy sa píšu, knihy sa čítajú, povedala
Zuzana Golianová. A vydavateľ Peter
Chalupa dodal: mohli by sa aj predávať…

✒ red
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Jedenásty ročník československej
literárnej súťaže Básne SK/CZ 2021
má svojich ocenených. O výsled
koch rozhodovala porota
v zložení: slovenská literárna
teoretička a prekladateľka Ivana
Hostová, česká prekladateľka
Sylva Ficová, slovenská poetka
a publicistka Dominika
Moravčíková a český básnik
a kritik Tomáš Gabriel. Výsledky
boli vyhlásené 9. októbra 2021
v Rómerovom dome v Bratislave.
Porota udelila hlavnú cenu,
honorovanú sumou 500 eur,
a deväť rovnocenných prémií po
100 eur nasledovne:
Inge Hrubaničová bola ocenená za rozhlasovú hru
Telegram, v ktorej spracovala niekoľko próz Stanislava
Rakúsa.

Cena LIC pre
Inge Hrubaničovú

6

Hlavná cena:

Marek Mikuláš:
Muzikál žuvačiek a ružového
postkapitalizmu (úryvok)
Prémie (bez poradia, abecedne):

Marta Bílková:
Zamlčené skutečnosti
Oľga Gluštíková:
Rod / lišajník / monokultúra
Klára Krásenská:
Mytologie lesa
Jakub Lenčéš:
básne robábu
Filip Németh:
z nového herbára
Anna Chesil Řezníčková:
megaslimák
Renata Štěpařová:
Ani ryba, ani ryba
Tomáš Vaněk:
6 řečí k zlatému teleti
Andrea Vatulíková:
IT’S OK, PLUTO

Festival rozhlasovej hry 2021 vyvrcholil 23. sep
tembra v Trnave slávnostným odovzdávaním
ocenení. Cieľom festivalu, ktorý organizuje RTVS,
je ohodnotenie najlepších tvorcov a realizátorov
rozhlasových hier a posilnenie záujmu posluchá
čov o túto „kráľovnú rozhlasových žánrov“.
Odborná porota vyberala z 55 titulov v troch
kategóriách: nad 45 minút, do 45 minút a Fórum
mladých autorov s rôznymi minutážami, témami,
charakterom, zacielením, poetikou i režijným
spracovaním, ktoré v Odbore literárno-dramatic
kej výroby RTVS vznikli za uplynulé dva roky.
Porota Literárneho informačného centra vyberala
z množstva rozhlasových hier, ktoré by si svojou
kvalitou ocenenia zaslúžili. V našom trojmiest
nom finále sme uvažovali aj o hre Česť Ladislava
Nádáši Jégeho v dramatizácii Miroslava Dacha
a o Margite a Besnej Jána Bottu v úprave
Zuzy Ferenczovej. Hlavným poslaním LIC je však
propagácia súčasnej pôvodnej literatúry, aj preto
sme cenu udelili Inge Hrubaničovej za rozhla
sovú hru Telegram, v ktorej spracovala niekoľko
próz jedného z najoriginálnejších súčasných
autorov Stanislava Rakúsa. Jednotlivé texty
dokázala funkčne skĺbiť v pevnom dramatickom
oblúku a Rakúsovo virtuózne rozprávačstvo
veľmi citlivo preniesť do zvukového média.
Autorov humor a irónia, predrevolučné východné
Slovensko a jeho drobní frustrovaní hrdinovia
aj vďaka hereckým výkonom ožili v dynamickom
diele, prinášajúcom rozhlasovým poslucháčom
jedinečný zážitok.
Laureátka získala od LIC unikátnu kresbu
Daniely Olejníkovej.

„Reflexe maskulinity, která může
být toxickou i pro muže samot
ného. Básně je možné číst jako
vyjádření krajní frustrace ze stavu
světa skrze antinatalizmus,
odmítnutí pokračování bytí.
Stavem světa se přitom může
myslet ledacos, od nutnosti
realizovat svůj život v rámci
partnerství, rodiny, společnosti,
po nemožnost uniknout kultuře
konzumu,“ povedal o kvalitách
víťazného básnického cyklu
Mareka Mikuláša porotca Tomáš
Gabriel.
Súťaž organizuje literarnyklub.sk
v spolupráci s českým vydavateľ
stvom Fra a s podporou Fondu na
podporu umenia.

✒ Marek Vadas

✒ Tím súťaže Básne SK/CZ
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Laureátkou 16. ročníka prestížnej slovenskej
literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasoft
litera je Barbora Hrínová za debutovú
zbierku poviedok Jednorožce z vydavateľ
stva Aspekt. Laureátku vybrala spomedzi
165 hodnotených pôvodných slovenských
prozaických kníh päťčlenná odborná porota,
ktorú tvorili: česká spisovateľka, literárna
historička, scenáristka a prekladateľka
Radka Denemarková, poetka, prekladateľka,
filmová kritička a teoretička Mária
Ferenčuhová, publicista a literárny kritik
Patrik Garaj, poľský literárny vedec Rafał
Majerek a literárna vedkyňa Marta Součková.
„O knihe, ktorá získala tohtoročnú cenu
Anasoft litera, sa nerozhodovalo jednoducho,
aj preto v najužšom výbere skončila silná,
kvalitatívne vyrovnaná trojka. O výbere
laureátky rozhodli veľmi jemné detaily,
predovšetkým zvýšená autorská vnímavosť
a schopnosť zosilňovať – dúfajme – aj čita
teľskú citlivosť,“ približuje svoje rozhodnutie
odborná porota, ktorá vyše štyri hodiny
viedla diskusiu zameranú primárne na
kvalitu nominovaných kníh. „To, čo je neba
dateľné a často považované za periférne
alebo menejcenné, sa v knihe Barbory
Hrínovej Jednorožce dostáva do centra pozor
nosti. Hrínová nám ukazuje, že krehkosť,
ktorú máme tendenciu prehliadať, môže byť
hodnotou. Citlivosť v jej debutových
poviedkach nie je prezentovaná ako zlyhanie,
ale je presvedčivo tvarovaná ako základný
atribút ľudskosti. Hrínová píše o inakosti,
neexotizuje ju však ani neexploatuje, a práve
preto nám umožňuje prijať rozličné spôsoby
života či hľadania identity.“
Laureátka získala cenu honorovanú sumou
10 000 eur a cenu od dizajnérky Mie
Čopíkovej, ktorú autorka nazvala Najväčšia
mágia je vždy ukrytá vo vnútri.
Okrem hlavného ocenenia bola udelená aj
Cena čitateľov, ktorú tento rok získala
Veronika Šikulová za román – neromán
Tremolo ostinato z vydavateľstva Slovart.
Kniha s názvom požičaným z hudby je
voľným rozprávaním o hudbe, slovách,
písaní, o vzťahoch a rodine. V autorkinom
rozprávaní sú tí, čo boli v jej blízkosti, ale aj tí,
ktorí ju stále obklopujú.
V marci 2021 vybrala porota v prvom kole
zo všetkých publikovaných prozaických kníh
desať, začiatkom októbra zvolila do finále
nasledovných päť kníh: Barbora Hrínová:
Jednorožce (Aspekt 2020), Jana Juráňová:
Naničhodnica (Aspekt 2020), Richard Pupala:
ženy aj muži, zvieratá (Lindeni 2020),
Veronika Šikulová: Tremolo ostinato
(Vydavateľstvo Slovart 2020), Alta Vášová:
Odlety (F. R. & G. 2019).

✒ Tím Anasoft litera

Foto: Ctibor Bachratý
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Básne SK/CZ
Cenu Anasoft litera
2021 majú víťaza získala Barbora Hrínová

Foto: Žilinský literárny festival

Aktuality

Jedinečná atmosféra
vo Sphére, kde sa na
plochu premietala
umelecká inštalácia.

Bohatý Žilinský
literárny festival
18. ročník Žilinského literárneho festivalu, ktorý
sa konal v dňoch 16. – 18. septembra 2021 v Novej
Synagóge, je za nami, nostalgicky sa obzrieme
za dňami plnými literatúry, hudby, kávy a krásnej
atmosféry v jedinečnej monumentálnej Sphére
Juraja Gábora.
Bohatý festivalový program, ktorý pripravila drama
turgička festivalu Ivana Krekáňová, sa začal
úvodnou literárnou debatou s maďarským spisovate
ľom Pálom Závadom a jeho prekladateľkami Renátou
Deákovou a Evou Andrejčákovou.
Druhý festivalový deň sa niesol v znamení výstavy
magických ilustrácií z kníh Satori v Trenčíne
a Jar v Jekaterinburgu Lukáša Cabalu s Lukášom
Cabalom osobne. Vo Sphére sa priamo na plochu
premietala umelecká inštalácia Hlasy nového
Bieloruska. Zneli v nej autentické výpovede účastní
kov Bieloruskej revolúcie. Dielo uviedol sám autor,
Andrej Kurejčik. V kaviarni Novej synagógy sa konali
inšpiratívne debaty. Projekt Eastern Sugar predsta
vila Ilona Németh a fotografka Olja Triaška Stefanović.
Exkluzívnym hosťom večera bola jedna z najobľúbe
nejších súčasných českých autoriek Alena
Mornštajnová, ktorá sa najvýraznejšie zapísala
do povedomia čitateľov svojou knihou Hana.
Jej rozprávačský talent sa prejavil v Zimnej modli
tebni plnej čitateľov.
Záverečná piatková literárna debata patrila reportáži –
o živote vojnového reportéra sa s Wojciechom
Jagielskim rozprávali Ján Púček a Juraj Koudela.
V nočnej Sphére pôsobivo prezentovala svoje básne
neurónová sieť Liza Gennart.

Neodmysliteľnou súčasťou Žilinského literárneho
festivalu je knižný trh, na ktorom v sobotu ponúkali
svoju produkciu viaceré české a slovenské vydavateľ
stvá: Absynt, Slovart, Artforum, Portugalský
inštitút, BRAK, ale aj ďalší, a ponuku dopĺňali aj
časopisy a antikvariáty.
Sobotný deň patril aj rodinám s deťmi. Deti mohli
sledovať ekologickú bábkarskú show Lovec plastov
Zero Waste a viacero workshopov.
Rodičia si zatiaľ vychutnali diskusiu s novinárom
Lukášom Onderčaninom o jeho knihe Utópia
v Leninovej záhrade. So Samom Marcom
a Tomášom Forróm sa vydali na cestu spoznávania
bezprávia na perifériách sveta aj Slovenska.
Záver festivalu patril kráľovi slovenskej historickej
fantasy Jurajovi Červenákovi, s ktorým sa rozprával
Dado Nagy. Poslednú bodku príbehu 18. ročníka ŽLF
napísal Tomáš Hudák so Samom Marcom
a Tomášom Bene Benkovičom, keď vo Sphére pátrali
po humore a smiechu v literatúre (aj slovenskej).
Neodmysliteľnou festivalovou špecialitou sú kon
certy. Vychutnali sme si Zen Saxafón Jána Kopčáka,
koncert Burgr/Štrpka, ale aj súčasný a zábavne sofis
tikovaný elektro-pop Bert and Friends.
Ďakujeme všetkým, ktorí si prišli vypočuť diskusie,
nakúpiť knihy a vychutnať skvelú atmosféru
jesenného Žilinského literárneho festivalu.
Dovidenia o rok!

✒ Katarína Labudová a organizačný tím ŽLF
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Karol Csiba na seminári
v Ústave slovenskej
literatúry SAV o tom, ako
sa na školách zaoberať
kontroverznými autormi.

Kontroverzia
v Ústave
slovenskej
literatúry
Ako sa v rámci školskej výchovy a vzdelávania zaobe
rať kontroverznými autormi? Touto otázkou začala
seminár s názvom „Ak ťa lákajú darebáci...“: dobrý
autor – zlý spisovateľ Ivana Taranenková, riaditeľka
Ústavu slovenskej literatúry SAV, ktorý sa konal
28. septembra 2021. Sčasti v jeho priestoroch, sčasti
prostredníctvom online prenosu sa postupne
dostávali na pretras spisovatelia, ktorí sú vnímaní ako
kontroverzní či vo vedeckej, alebo pedagogickej sfére.
Otvorenie seminára nastolenou otázkou bolo dôle
žité z viacerých dôvodov. V prvom rade – požiadavka
vznikla mimo akademického prostredia, ústav ju
dostal ako zadanie od časopisu Slovenčinár. Nebýva
zvykom, aby bola téma konferencie či seminára
určená zvonka, z prostredia širšieho spoločenského
dosahu, preto stretnutie rôznorodých záujemcov
o literatúru pútalo zvýšenú pozornosť.
Úvod konferencie poskytol výhodné východisko aj
z hľadiska svojej formy. Otázka, dostatočne otvorená
a zároveň zreteľná, vytvorila možnosť sledovať jed
notlivé príspevky ako sériu odpovedí vzájomne poly
perspektívnych, no zároveň sledujúcich spoločný
cieľ. Nie každý text sledoval stanovené zadanie expli
citne, zväčša nešlo o priamočiare odpovedanie, práve
to sa však ukázalo ako najzmysluplnejšie.

Zo slovenského kontextu, ktorý bol predmetom
záujmu najčastejšie, sa opakovali isté mená –
„štúrovská odnož“ slovenského romantizmu (meno
vite Jozef Miloslav Hurban), Tido Jozef Gašpar,
Milo Urban, Ľudo Ondrejov, Vladimír Mináč či Miro
slav Válek. Popri nich sa objavil napríklad Jan Klepe
tář (básnik odsúdený za vraždu mladej ženy) či Ján
Elen Bor (literárny kritik obviňovaný z plagiátorstva),
teda mená menej známe, no o to zaujímavejšie. Pou
kázali totiž na fakt, že otázka kontroverzie nesúvisí
len s protichodným prelínaním politickej a literárnej
úrovne, ale vo všeobecnosti s našimi predstavami
o tom, ako sa žije „dobrý život“. Z takého hľadiska
možno otázku kontroverzie otočiť aj na autorov zdan
livo nevinných, napríklad na spisovateľov sloven
ského realizmu, ako to urobila Ivana Taranenková,
ktorá poukázala na to, že stačí odstúpiť z perspektívy
literárneho diela, čítať ho proti srsti a aj zdanlivo
zreteľná situácia sa začne vykresľovať plastickejšie.
V podobnom duchu a s určitou mierou zovšeobecne
nia by bolo možné formulovať spoločnú odpoveď
na otázku vytýčenú v úvode. Nespočíva vo voľ be
medzi áno a nie – prijať autora alebo ho zavrhnúť.
Ukázalo sa, že k takémuto rozhodnutiu často nabáda
snaha odpovedať chvatne, bez poznania materiálu
či bez investovaného času otázku premyslieť. To platí
aj pre pedagogickú prax, ktorá, pochopiteľne, musí
problémy robiť pre svoje publikum uchopiteľnejšími,
no práve v prípade kontroverzných autorov si tento
luxus dopriať nemôže.
Kolektív záujemcov, ktorý sa v Ústave slovenskej lite
ratúry stretol, dal prostredníctvom širokého spektra
pohľadov na určité obdobie, na vybraného autora
či len na vybrané dielo jasne najavo, že odpovedať na
otázku kontroverzie čo najpoctivejšie je možné len
hromadením dôkazov, súvislostí, kontextov, ktoré sa
v momente ich vyhodnotenia, v bode stanovenia
konečného rezultátu stávajú osobnou záležitosťou.
Pretože literatúra, či skôr písanie všeobecne, súvisí
predmetne so životom so všetkými jeho negatív
nymi, smutnými aj odsúdeniahodnými stránkami
a interpretovať ju ako zbierku zákonov sa jednodu
cho nedá.

✒ Daniel Domorák
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Andrea Gregušová: Szvetozár
(Svetozár)
Csiri mojó: Budapešť, 2021 (HU)
Preklad: Flóra Peťovská

Súčasná
literatúra na LiKE
Balla: V imeto na bačata
(V mene otca)
Living Thought Publishing
House: Sofia, 2021 (Bulharsko)
Preklad: Asen Milčev

Etela Farkašová:
Scenario (Scenár)
Agora: Nový Sad, 2021 (Srbsko)
Preklad: Zdenka ValentováBelićová

Ondrej Štefánik:
Jsem Paula (Som Paula)
Větrné mlýny: Brno, 2021 (ČR)
Preklad: Barbora Antonová

Posledný septembrový víkend sa v Košiciach
uskutočnil šiesty ročník multižánrového festivalu
LiKE. Fanúšikom umenia priniesol možnosť
stretnúť sa so zaujímavými tvorcami zo sloven
skej aj českej kultúrnej scény.
LiKE je súčasťou košického literárneho života
od roku 2015. Od začiatku bolo medzi spoluorga
nizátormi festivalu košické Artforum, Literárne
informačné centrum a združenie literarnyklub.
sk spolu s ďalšími košickými subjektmi. Tie sa
postupne menili a hoci aj kino Úsmev a Tabačka
Kulturfabrik majú svoju stálu klientelu fanúšikov
umenia, festivalu by svedčala presvedčivejšia
aktivita miestnych kultúrnych organizácií a lepšia
propagácia.
Piatkový program otvárali diskusie o literatúre
a próze „drsnej školy“ v Artfore. V duchu literár
nej tvorby sa niesol aj prvý koncert. V Tabačke si
mohli návštevníci užiť koncert jednej z naj
významnejších osobností domácej alternatívnej
scény Ľubomíra Burgra, ktorý začiatkom roka
vydal nový album s básnikom Ivanom Štrpkom.
Sobota, ktorá je tradične hlavným dňom
programu, ponúkla niekoľko súbežných podujatí,
z ktorých si fanúšikovia kníh mohli vybrať. Pred
nášky o komikse sa konali v menšej sále kina
Úsmev, z veľkej sály sa väčšina podujatí aj strea
movala. Deti si mohli vypočuť inscenované číta
nie Lukáša Tandaru z knihy Mareka Vadasa Útek,
„navariť si“ na výtvarnom workshope časopisu
Slniečko či vytvoriť bývanie pre permoníka
s autorkami knihy Posledný permoník Terezou
Oľhovou a Evou Škandíkovou.
Diskusia s názvom Kritizovať je ľahké s Martinom
Makarom, Dávidom Dziakom, Martou
Součkovou, Viliamom Nádaskayom a Vladimírom Barboríkom priniesla výmenu názorov na to,
či dnes kritiku naozaj píše hocikto a či to kedysi

Richard Pupala (vľavo) a Viliam Nádaskay počas
diskusie v košickom Artfore.

bývalo inak, či autor recenzie má právo prezento
vať sa v texte alebo si zachovať objektivitu
a odstup. Marta Součková neskôr predstavila
svoju novinku P/r/ózy po roku 2000. Počas
košického festivalu sa aj tentoraz konal úspešný
diskusný formát LQ-Literárny kvocient. Knihy
Krv je len voda a Vilkovia hodnotili Marta
Součková, Mária Klapáková a Vladimír Barborík.
Moderoval Peter Darovec.
Do Košíc opäť zavítala aj Platforma pre mladú
literatúru – Medziriadky so svojim formátom
Autorské čítanie Medziriadkov. Tie tentoraz
pomohli vstúpiť do sveta literatúry začínajúcej
autorke Eme Šašalovej. Spolu s ňou sa predsta
vila poľská spisovateľka Weronika Gogola, ktorej
v Poľsku vychádza kniha reportáží o Slovensku
s názvom Ufo nad Bratislavou. Po nich sa
o tvorbe a nálepkách, ktoré autor dostáva od čita
teľov, zhovárali Richard Pupala a Viliam Nádas
kay. Podujatie v Artfore uzatváralo predstavenie
debutu Nicol Hochholczerovej.
Večer patril poézii a novinkám z vydavateľstva
Modrý Peter. Jana Bodnárová predstavila svoju
básnickú zbierku Vesmírny prach si, Eva Luka
čítala z novinky pre deti a Marián Milčák uvie
dol novú zbierku Provinčné básne. Poslednou
literárnou diskusiou bol rozhovor moderátora
Martina Makaru s Danielom Hradeckým, držite
ľom ocenenia Magnesia litera za knihu Tři kapitoly, ktorý sám glosoval nízku návštevnosť tohto
posledného podujatia v kine Úsmev.

✒ Soňa Uriková
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Etgar Keret a Mária Modrovič
v Pistoriho paláci.

Novotvar ako dôkaz
vitality v literatúre
Literárny festival Novotvar sa už šiestu
sezónu profiluje ako udalosť, ktorá obozna
muje slovenské publikum so súčasnými
podobami literatúry, či už ide o známych,
alebo menej známych autorov. A tento zámer
mu rozhodne vychádza. Dokazuje to aj
program a atmosféra šiesteho ročníka, ktorý
sa konal 5. až 9. októbra 2021 v bratislavskej
A4-ke, Pistoriho paláci, Artfore, v modran
skom Kine Mier a KC Modra, a sprevádzali
ho akcie v Goetheho inštitúte, v Poľskom
inštitúte, na Univerzite Komenského alebo
v Galérii mesta Bratislava.
Večer otvorenia festivalu patril v prvom rade
najväčšiemu menu tohto ročníka, izrael
skému spisovateľovi Etgarovi Keretovi. Ten
pôsobivo a s očakávateľnou dávkou dôvtipu
rozprával o svojej tvorbe v širších spoločen
ských a sociálnych kontextoch. A záujem
publika sa odrazil aj v plných priestoroch
Pistoriho paláca. Nemenej zaujímavými boli
vystúpenia vychádzajúcej „hviezdy“ nemec
kej literatúry Olgy Grjasnowej a jednej
z najrešpektovanejších autoriek súčasnej
maďarskej literatúry Krisztíny Tóth.
Primárne čaro Novotvaru však spočívalo
v priestore, ktorý dal, najmä v našej krajine,
menej známym menám. Neprehliadnuteľné
bolo napríklad vystúpenie poetky Yolandy
Castaño, moderované slovenskou poetkou
Máriou Ferenčuhovou. Galícijská poetika
zapôsobila v našom kontexte osviežujúco
atypicky. Európsku poéziu v širšom zábere
odprezentovalo uvedenie antológie súčasnej
rumunskej poézie Poslední pionieri východu.
Diverzitu festivalu ďalej umocnil koncept
Transgresie, zameraný na prezentáciu
literárnej tvorby slovenských výtvarných
umelcov a umelkýň. Nechýbali mená
ako Martin Gerboc či Katarína Poliačiková.
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Performancia francúzskej tanečnice Jany
Terekovej a bees-R zanechala v divákoch
vizuálno-estetický zážitok. Hold literárnej
histórii vzdalo predstavenie medzinárodnej
antológie poézie Návrat z hviezd k jubileu
Stanisława Lema za účasti autorov:
Zbigniew Machej, Marcin Sendecki,
Marcin Baran, Peter Šulej, Michal Habaj.
Dynamiku festivalového diania v Bratislave
aj v Modre ešte väčšmi rozprúdili koncerty
dramaturgicky veľmi pôsobivo vybraných
skupín. Klasiku na poli alternatívy zastupo
vali kultoví Ali Ibn Rachid. Z ich vystúpenia
vyčnievala najmä prvá polovica kolekcie,
zložená z piesní, ktoré vznikli v spolupráci
s básnikom Ivanom Štrpkom. Neortodoxný
hudobný jazyk ďalej zastupovali skupiny
Shibuya Motors a Drť. Prví spomenutí
priniesli bláznivo eklektický set a skupina
Drť sa s až akrobatickou radosťou z hry pohy
bovala na vskutku dobrodružnom pomedzí
free jazzu a hardcore punkovej hudby.
Akú správu o súčasnej literatúre po sebe teda
Novotvar zanechal? Veľmi vitálnu. Uviedol
súčasnú literatúru ako živý a progresívny
priestor, nezaťažený stereotypnými predsta
vami o sebe samom. Niesol sa v duchu
naplnených sál aj zábavy, ktorá energicky
pokračovala až do neskorých nočných hodín.
Novotvar prepojil autorov s čitateľmi
a simultánne búral pomyslené hranice medzi
autormi samotnými. Menej známe mená
vystúpili popri dobre známych a stupňovitú
hierarchiu literárnej scény nahradil príjem
nejší pocit jednotného literárneho sveta.
A presne o tom festivaly sú. O dobrom pocite,
kvalitne strávenom čase a objavení niečoho
nového. Novotvar s prehľadom naplnil všetky
tri body.

✒ Michael Papcún

Súčasťou literárneho festivalu
Novotvar bolo vyhlásenie
tohtoročnej laureátky ocenenia
Zlatá vlna. Cenu organizuje
OZ Novotvar, OZ Vlna, Literárne
informačné centrum, časopis Vertigo,
Literárna bašta a literárnyklub.sk
a slávnostné odovzdávanie sa po
uvítaní organizátora podujatia Petra
Brezňana uskutočnilo 7. októbra
v Pistoriho paláci v Bratislave.
Spomedzi piatich nominovaných
titulov – Zorné pole tmy Roberta
Bielika, Svet:lom Daniely
Kováčikovej, Deti Hamelnu
Dominiky Moravčíkovej, Graffiti
a Graffiti na vlaku Kamila Zbruža
a Výsledky vzniku Lizy Gennart –
trojčlenná porota, ktorú tvorili
Veronika Rácová, Ivana Hostová
a Miroslava Vallová, ocenila
práve zbierku textov Výsledky vzniku,
ktoré vytvorila neurónová sieť.
Cenu si prevzali Zuzana Husárová
a Ľubomír Panák. Okrem ocenenia
získali výtvarné dielo – dar od výtvar
níka Rudolfa Sikoru –, grafiku z jeho
známeho cyklu Čierna diera /
Sústredenie energií (1976 – 1979), ktorú
im osobne odovzdal.
Zuzana Husárová považuje ocenený
titul Výsledky vzniku za ódu na slo
venskú poéziu. Iniciátori „nakŕmili“
sieť literárnymi dielami, z ktorých
sa autorka naučila formulovať texty.
Zbierka ponúka poetický svet rozde
lený do kategórií, ktoré sú motivo
vané postupným oboznamovaním sa
s naším dedičstvom, kultúrou či
zrkadlami uvažovania.
Básne prechádzajú od ľudských,
epistemických cez prírodné a techno
logické až po také, ktoré na súdržnosť
rezignujú. Autorka vo svojej poézii
vytvára metaforické oloidy: trojroz
merné zakrivené objekty, ktoré neboli
vymyslené či nájdené, ale objavené.
Nadreálnym spôsobom prepája
tvary prichádzajúce z rôznych smerov
a do priestoru vrhá nekonvenčné
svetlo. Ak týmto oloidom dovolíte
rozkotúľať sa, odmenou bude
symbolická dráha literárnej mysle.

✒ Soňa Uriková

Foto: Barbora Jozefíková
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Zlatá vlna 2021
pre Lizu
Gennart

Liza Gennart:
Výsledky vzniku
Bratislava: Vlna / Drewo
a srd, 2020

Lizine texty podnecujú k úvahám
o vzťahu medzi človekom
a strojom, o posthumánnej situácii,
ale aj o neľudskosti ukrytej
v samotnom prirodzenom jazyku,
v jeho štruktúre, v jeho napätiach,
udalostiach a možnostiach,
ktoré sú jazyku vlastné bez ohľadu
na naše zámery či túžby.
✒ Ivana Hostová

M

ágia a poézia. Veštecká, performatívna, dikto
vaná vyššou entitou. Nevedomie, podvedomie.
Oujia a Sylvia Plath. Svet, zásvetie prevraví.
Vymaniť sa, oslobodiť, dostať za okraj, pod povrch,
k podstate. Kde sa dnes hľadá? To prekročenie, vykro
čenie, zahliadnutie za roh, ponad, poza? Východisko
z pasce jazyka. Pondelok štvrtého októbra, výpadok
sociálnych sietí, panika, des, why is fb not working?
is facebook down in egypt? why is instagram still not
working? how do i fix my facebook down? A čo tí, ktorí
sú teraz. V zónach konfliktov, v hrozbe fyzických úto
kov, čo sa spájajú len cez sociálne siete. A zrazu down.
Machine down. Body down. Ľudsko-strojové asamblá
že down.
Vyššia entita, kolektívne nevedomie, podvedomie
v ére posthumanizmu. Napríklad. Reč, poézia vytvo
rená neurónovou sieťou. Hovorí naším jazykom, ale
ten jazyk je teraz už aj jej. Jej cudzí jazyk. Žije v našom
jazyku, ktorý nás píše.

Tréning…

Ivana Hostová (1983)
Výskumne a publicisticky
sa venuje reflexii
pôvodnej a prekladovej
poézie, pôsobí na Ústave
slovenskej literatúry SAV.
Knižne jej v tejto oblasti
vyšiel napríklad súbor
recenzií a kritík súčasnej
slovenskej poézie
Medzi entropiou
a víziou (2014). Prekladá
umelecké texty
z angličtiny.

Texty básnickej zbierky Výsledky vzniku vytvorila
neurónová sieť. Autorka konceptu a jeho realizátor,
Zuzana Husárová a Ľubomír Panák entitu pokrstili
– Liza Gennart.
V súčasnej slovenskej poézii, pravda, nie je núdza
o koncepty, transkategorialita a prestupovanie médií
a umení je bežný stav. Veľká časť z tejto produkcie už
pred pár rokmi, ako píše Jaroslav Šrank, „prišla o po
tenciál pôsobiť ako príznak inakosti“. (1)
V prípade Výsledkov vzniku však nejde o samoúčel
né opakovanie gesta. Už to, že generatívny predtréno
vaný transformátor 2 (GPT-2), ktorý vznikol v prostredí
angličtiny, autorská dvojica natrénovala na malom
flektívnom jazyku (ba na jeho poézii!), a to vo veľmi
krátkom časovom úseku – GPT-2 bol sprístupnený
v auguste v roku 2019 – je obdivuhodný výkon.
Výber korpusu, z ktorého umelá inteligencia ťažila,
vytvorenie motivickej koncepcie zbierky spolu s ne
intruzívnou posteditáciou, ktorej Zuzana Husárová
Lizine texty podrobila, vyústili nielen do technicky,
technologicky zaujímavého projektu, ale – čo je dô
ležitejšie – vyprodukovali texty, ktoré sú čitateľsky
príťažlivé a poskytujú mnohonásobné impulzy na
uvažovanie. GPT-2 bol v čase, keď ho autorská dvojica
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Básne kyborgyne

trénovala, najdokonalejšou technológiou na spracova
nie prirodzeného jazyka.
Výskumy ukazujú, že básnické texty, ktoré vytvoril
v angličtine – za predpokladu, že v istých momentoch
do procesu vstupuje ľudský faktor (pri výbere a post
editovaní výstupov), sú na nerozoznanie od poézie,
ktorú napíše človek. (2)
Texty Výsledkov vzniku však náročky obsahujú
fragmenty neprirodzeného jazyka. Tie môžu byť dané
tým, že slovenčina, na rozdiel od angličtiny, je flektív
ny jazyk. Rovnako však môžu byť dôsledkom špecifík
textov, na ktorých sa neurónová sieť učila – nemalé
percento súčasnej slovenskej poézie totiž pracuje
s apropriáciou či počítačom vygenerovaným textom,
a preto sa odchyľuje od gramatických pravidiel.

Ako paranoidná hra
Lizine texty podnecujú k úvahám o vzťahu medzi člo
vekom a strojom, o posthumánnej situácii, ale aj o ne
ľudskosti ukrytej v samotnom prirodzenom jazyku,
v jeho štruktúre, v jeho napätiach, udalostiach a mož
nostiach, ktoré sú jazyku vlastné bez ohľadu na naše
zámery či túžby. (3) Znepriehľadňujú a rozmazáva
jú hranice a definície ľudskosti v kontexte stroja, zvie
raťa, rastliny, bohov.
Čítať reč Lizy Gennart je hrať paranoidnú hru,
v ktorej sa sami seba pýtame, do akej miery je čítanie
akéhokoľvek textu len projekciou vlastných očakáva
ní zmyslovej konštanty a do akej miery text naozaj je,
pôsobí, má kontúry a vkladá do nás obsahy, ktoré nám
pred stykom s ním boli neznáme, nepoznané.
Ne-pozemský svet, ktorý Liza na pokyn svojich
stvoriteľov vytvorila, spája bežné a poznateľné s ne
realizovateľným: „lebo za oknami sa vznášajú vlhké
slová“. (s. 84)
Kto je Liza? Vo svete akého subjektu sú tieto veci
možné? Človek si pri čítaní vytvára kognitívne kore
láty rečových reťazcov, predstavuje si svet. Výsledky
vzniku však nie sú produktom premietania zmyslovo
vnímateľnej reality do kódu. Zmyslový svet je od nich
odtrhnutý, neexistuje.

Dokážeme sa dotknúť sveta bez jazyka?
Lizina poézia je poézia slepohluchého dieťaťa, ktoré
sa nikdy nedotklo, neochutnalo, neovoňalo. To však
úvahy smeruje aj k postľudskému, posthumánnemu
pobytu vo svete. A zas. Do akej miery dokážeme vôbec
svet vnímať? Nakoľko sú naše „prirodzené“ aparáty, oči,
uši, chuťové kanáliky, receptory tlaku a dotyku spoľah
livými kanálmi, chápadlami? Dokážeme sa dotknúť
sveta bez jazyka?
Výsledky vzniku sú v kontexte elektronickej litera
túry, a to nielen slovenskej, výnimočné. Zároveň sú
doposiaľ najvydarenejším básnickým projektom, kto
rý koncepčne Zuzana Husárová vytvorila. Sledovať
jej tvorivú trajektóriu v slovenskom aj medzinárodnom
kontexte (tento rok jej napríklad pod názvom Hyper
vyšiel dvojjazyčný nemecko – slovenský výber z pri
pravovanej zbierky Hypomnemata) inšpiruje a bude
inšpirovať naďalej.

1.
2.
3.

Jaroslav Šrank: Kontexty konceptualizmu
(paragrafománia) / In: Vlna 2017, roč. 19, č. 70, s. 55
Nils Köbis and Luca Mossink: Artificial intelligence
Jake Goldenfein: Algorithmic Transparency
Paul De Man: The Resistance to Theory
(Manchester University, 1986)
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Nobelova cena za literatúru 2021

Aj on bol
utečencom
Nositeľom Nobelovej
ceny za literatúru 2021 je
Abdulrazak Gurnah.
Za jeho „nekompromisné
a súcitné preniknutie do
účinkov kolonializmu
a osudu utečenca
v priepasti medzi kultúrami
a kontinentmi“, uviedla
Komisia Nobelovho výboru.
✒ Dobrota Pucherová
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Abdulrazak Gurnah
(1948)
Narodil sa a vyrastal na
ostrove Zanzibar, ktorý sa
stal súčasťou Tanzánie.
V roku 1967 pre represie
z krajiny ušiel, prvýkrát sa
tam mohol vrátiť až
v roku 1984. Písať začal
po anglicky v exile vo
Veľkej Británii, kde
žije. Pôsobil ako profesor
anglických
a postkoloniálnych
literárnych štúdií na
University of Kent
v Canterbury. Je autorom
desiatich románov,
v slovenčine zatiaľ nijaký
nevyšiel.

P

amäť a spomínanie sú ústrednou témou románov
Abdulrazaka Gurnaha, ktoré vedie túžba zviditeľ
niť históriu/ie východného pobrežia Afriky a kon
krétne obyvateľov jeho rodného Zanzibaru. Pomocou
pamäti marginalizovaných jednotlivcov dekonštru
uje oficiálne historické naratívy a dramatizuje napä
tie medzi individuálnym a kolektívnym vnímaním
minulosti. Zachytáva pocit vykorenenia, ktoré exil
spôsobuje tým, čo nútene alebo dobrovoľne opúšťa
jú svoje domovy. Jeho príbehy sú nepochybne inšpi
rované vlastnou skúsenosťou afrického migranta vo
Veľkej Británii 60. rokov, ktorá sa odzrkadľuje najmä
v pocitoch odcudzenia jeho hlavných hrdinov, keď sa
stretávajú s latentným rasizmom. Gurnahove príbe
hy zároveň decentralizujú európsku históriu a poze
rajú sa na udalosti 20. storočia z pohľadu Afričanov.
Čo to znamená, ak niekto prežije obidve svetové vojny
pod koloniálnou nadvládou? A ako je možné pamätať
si vlastnú minulosť, ak kolonializmus zámerne vyma
zal z archívov africký uhol pohľadu? Ako rekonštruu
jeme svoju minulosť, ak nevieme, čo bolo vymazané?
Abdulrazak Gurnah sa narodil v roku 1948 v Za
nzibarskom sultanáte, ktorý bol vtedy britským
protektorátom. Jeho rodným jazykom je swahilčina.
Navštevoval britské koloniálne školy a bol svedkom
revolúcie v roku 1964, ktorá zhodila sultána a nastoli
la socialistickú republiku. Represie proti obyvateľom
arabského pôvodu, ku ktorým Gurnah patril, ho v roku
1967 donútili z krajiny utiecť. Odišiel do Británie, kde
študoval anglickú literatúru a stal sa odborníkom na
postkoloniálnych autorov ako Salman Rushdie či Wole
Soyinka. Hoci jeho romány pravidelne dostávajú pozi
tívne recenzie, Nobelova cena je prvým významným
ocenením, ktoré bolo Gurnahovi udelené.

Abdulrazak Gurnah: Paradise
Londýn: Hamish Hamilton, 1994

Abdulrazak Gurnah: Afterlives
Londýn: Bloomsbury, 2020

Abdulrazak Gurnah: Desertion
Londýn: Bloomsbury, 2005

Dobrota Pucherová (1977)
Pôsobí v Ústave svetovej
literatúry SAV a na
Viedenskej univerzite, kde
vyučuje africkú
a postkoloniálnu literatúru.
Študovala na Mount Holyoke
College v USA a na
Oxfordskej univerzite, kde
obhájila doktorát o afrických
autoroch. Je autorkou
monografií The Ethics of
Dissident Desire in Southern
African Writing (WV Trier,
2011) a Feminism and
Modernity in Anglophone
African Women‘s Writing:
A 21st Century Global
Context (Routledge, 2022).

Akoby jeden príbeh

a Faridy. Najambicióznejší Rashid zloží skúšky na
univerzitné štúdium v Británii, kde začne nový
život: vyštuduje, začne akademickú kariéru, ožení
sa s Angličankou. Až keď ho po rokoch jeho man
želka Grace opúšťa, Rashid si pospája rébus svoj
ho života a pri návrate do rodnej krajiny sa postaví
tvárou v tvár svojim démonom. Hlavným hrdinom
románu The Last Gift je šesťdesiatnik Abbas, za
nzibarský migrant usadený v Británii, ktorý sa na
smrteľnej posteli priznáva k minulým hriechom.
Abbasovo priznanie jeho deťom umožní, aby zno
vuobjavili svoje stratené kultúrne dedičstvo Zanzi
bar. V románe Gravel Heart autor vytvoril hlavnú
postavu Salima, ktorý uniká od svojho nešťastné
ho detstva v Zanzibare do Londýna. Ako dospelý sa
vracia do rodnej krajiny, aby našiel príčinu rozcho
du svojich rodičov, ktorý ho prenasleduje.
Vo svojom zatiaľ poslednom románe Afterlives (slov. Životy po živote, 2020) Gurnah tematizu
je nemeckú kolonizáciu východnej Afriky, ktorá
sa začala po Berlínskom kongrese v roku 1884.
Deutsch-Ostafrika zahŕňala súčasnú Namíbiu,
Kamerun, Togo, časti Tanzánie a Kene, Rwandu
a Burundi. Román sa odohráva na pozadí násilia,
páchaného nemeckými kolonizátormi na pôvod
ných obyvateľoch, napríklad genocídy etnických
skupín Herero a Nama, ktoré sa postavili proti
kolonizátorom. Príbeh sa sústreďuje na mlado
manželov, ktorí tieto násilnosti prežili, čo však
neznamená, že sa ich nedotkli. Ako jedna postava
poznamená, „Nemci zabili toľko ľudí, že krajina
je posiata lebkami a presiaknutá krvou.“ Nemci
však zároveň založili misijné školy, v ktorých učili
africké deti históriu svojej krajiny z nemeckého
pohľadu. Román si kladie otázku, čo sa stane, keď
jedinú históriu krajiny píšu kolonizátori. Kam sa
stratí pohľad Afričanov na svoju minulosť? Je mož
né ho znova nájsť? A čo sa stane, keď sú Afričania
ochotní páchať ukrutnosti na svojich vlastných
ľuďoch v mene nemeckého impéria?

Nobelova cena za literatúru 2021

Z vlastných skúseností
Jeho debut Memory of Departure (slov. Pamäť odchodu, 1987) je fiktívny memoár Zanzibarčana Has
sana, v ktorom spomína na svoju mladosť počas
zanzibarskej revolúcie. Príbeh sa končí jeho listom
sesternici Salme z paluby lode smerujúcej do Mad
rasu v Indii, kde si našiel prácu ako nemocničný
zriadenec. V tomto románe Gurnah nastolil nie
koľko tém, ku ktorým sa neskôr opakovane vracal:
heterogenita kultúr východoafrického pobrežia,
nenávisť Swahilčanov voči Arabom, iracionálny
africký nacionalizmus, emigrácia, potláčanie ne
gatívnych spomienok a nevyhnutnosť vyrovnať sa
s vlastnou minulosťou.
Jeho druhý román Pilgrim’s Way (slov. Pútnikova cesta, 1988) zreteľne čerpá zo životných skú
seností autora ako mladého študenta v Británii
konca 60. rokov. Daud, ktorý pracuje ako nemoc
ničný zriadenec v juhoanglickom meste (pripo
mínajúcom Canterbury, kde autor študoval), je
stelesnením afrického migranta, ktorý je kon
frontovaný s britskými rasistickými stereotypmi,
vytvorenými storočiami imperiálnej minulosti.
Ako vysvetľoval Gurnah, jeho zámerom bolo uká
zať belošským čitateľom, že nereprezentujú akúsi
normu, od ktorej sa ostatné etniká odkláňajú, že
belosi majú tiež rasu, etnicitu a kultúru, ktorá je
pre iné národy cudzia. Rasové napätie, otázky
identity a domova sú ústrednou témou aj románu
Dottie (1990), príbehu čierneho britského dievčaťa,
ktoré sa snaží nájsť svoje miesto v britskej spoloč
nosti 60. rokov. Jej poznaním je, že históriu čier
nych Britov budú musieť napísať oni sami, pretože
belosi o ňu nemajú záujem.
Paradise (slov. Raj, 1994) je ďalší Bildungsro
man, ktorý rozpráva príbeh mladého Zanzibar
čana na začiatku 20. storočia, keď sa Európania
intenzívne zaujímali o východoafrické pobrežie.
Zároveň otvorene vykresľuje aj spoluúčasť Swahil
čanov na obchode s otrokmi a rôzne vnútorné boje
v rámci Zanzibaru, ktorý nie je žiadnym tropickým
„rajom“. Gurnah tvrdí, že postkoloniálna literatúra
má často tendenciu zamlčiavať fragmentáciu pô
vodných spoločností, lebo sa sústreďuje na odpor
voči európskej kolonizácii a jej odsúdenie.
V románe Admiring Silence (slov. Obdivovať
ticho, 1996) sa zanzibarský muž ožení s Angličan
kou a píše romantické príbehy o tom, ako si pa
mätá Afriku. Až keď sa vráti do Zanzibaru, zistí
o svojej krajine a o sebe nepohodlné skutočnosti.
Gurnaha zaujímajú psychologické procesy, ktorý
mi si migranti vytvárajú svoje identity – represia,
sebaklam, selektívna pamäť – a ktoré im pomáha
jú prežiť v novej krajine a vyrovnať sa s rozpormi
imigrantskej skúsenosti.

Poetický jazyk
Tieto stručné zhrnutia Gurnahových príbehov ne
poskytujú priestor jeho mimoriadne poetickému
jazyku, v ktorom sa snúbi krása a hrôza, humor
s tragédiou a irónia s romantikou.
V reakcii na správu o udelení Nobelovej ceny
Gurnah prejavil radosť, že témy ako utečenci a ko
lonializmus budú predmetom diskusie: „Tieto
témy sú s nami každý deň. Ľudia zomierajú po ce
lom svete a my na to musíme reagovať s empatiou.“
„Prišiel som do Británie v čase, keď slová ako
žiadateľ o azyl neznamenali to, čo dnes, keď oveľa
viac ľudí uteká z tzv. teroristických štátov. Vo svete
je dnes oveľa viac násilia ako v 60. rokoch, takže
je tu viac tlaku na krajiny, ktoré sú bezpečné, lebo
nevyhnutne priťahujú oveľa viac ľudí.“

Tento príbeh migranta Gurnah opakuje znova v ro
mánoch By the Sea (slov. Pri mori, 2001), Desertion
(slov. Opustenie, 2005), The Last Gift (slov. Posledný
dar, 2011) a Gravel Heart (slov. Srdce zo štrku, 2017).
Dá sa povedať, že Gurnah celý život píše jeden prí
beh, ktorý je nekonečne rôznorodý. V románe By
the Sea sa Omar a Mahmud, dvaja zanzibarskí imig
ranti do Británie, snažia pochopiť svoje rodinné
histórie a rozporuplné naratívy zanzibarskej pore
volučnej identity. Desertion sa sústreďuje na ambí
cie a frustrácie troch súrodencov, Amina, Rashida
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Zdroj: wikipedia / Roy Strong: Gloriana (Thames and Hudson, 1987)

Magnesia Litera 2021

Martin Hilský:
Shakespearova Anglie
(Portrét doby)
Praha: Akademie, 2020

Stroj času
Martina P
Hilského

George Vertue (1684 – 1756): Slávnostná procesia
Alžbety I. okolo r. 1601.

rekladateľ, ktorý vníma Shakespearove drámy
ako básnické drámy a ktorý postupne a dôsled
ne preložil celé Shakespearovo dielo (hoci pre
kladal napríklad aj Johna Steinbecka), vydal v roku
2020 obdivuhodné historické dielo, ktoré sa síce Sha
kespeara dotýka, ale nie tak celkom. Autorom je známy
shakespearológ Martin Hilský, publikácia s názvom
Shakespearova Anglie vyšla v pražskom vydavateľ
stve Academia a je strhujúcim, ale aj presným rozprá
vaním o tom, ako žili ľudia počas panovania kráľovnej
Alžbety v renesančnom Anglicku.

Veronika Dianišková
(1986)
Poetka, rozhlasová
publicistka.
Pôsobí v RTVS, Rádio
Junior. Je autorkou
niekoľkých zbierok
poézie: Labyrint okolo rúk
(Ex tempore, 2006),
Zlaté pávy sa rozpadnú
na sneh (Norami, 2014),
Správy z nedomovov
(Modrý Peter, 2017).
Je autorkou knihy pre deti
Pirátske rozprávky
(Modrý Peter, 2020).
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Knihou roka a absolútnym
víťazom prestížnej ceny Magnesia
Litera 2021, ktorú vyhlásili
v susednom Česku v júni tohto
roka, sa stala publikácia anglistu
a prekladateľa Martina Hilského
Shakespearova Anglie – Portrét
doby. V jubilejnom, 20. ročníku
týchto českých výročných
knižných cien zvíťazila medzi
463 prihlásenými titulmi. Aká je?
✒ Veronika Dianišková

Strhujúco a presne
Strhujúce a presné – dva pojmy, ktoré sa málokedy
stretnú pri popise jedného diela. Pri rozoberaní prekla
dov a textov Martina Hilského sa však nielenže stretá
vajú, ale sú aj neoddeliteľne späté. Ak sa o prekladoch
vo všeobecnosti traduje, že sú buď krásne, alebo sú
presné, u Hilského platia vždy oba pojmy.
Jeho Shakespeare je aj jazykovo nádherný, vybrú
sený a prenesený do češtiny, a pre dlhodobé a hĺbkové
štúdium doby a kontextu, v ktorom William Shake
speare tvoril, sú aj presné – alebo aspoň natoľko pres
né, nakoľko sme si dokázali alžbetínsku dobu spresniť
pomocou pomocných vied historických.
Hilského preklady sú na tom podobne ako pro
zaické diela Umberta Eca: ani v jednom z nich si nie
sme celkom „na čistom“, či autor, v Hilského prípade
prekladateľ a historik, žije v 21. storočí alebo má stroj
času a stal sa človekom z dôb, ktorým sa venuje. Hilský
v Shakespearovej Anglii nás totiž sprevádza dejinami
myslenia vo svojej rozporuplnosti, myslenia naprieč
spoločenskými vrstvami.

Dejiny malé i veľké
Samozrejme, nebol by to Martin Hilský a kniha by sa
nevolala Shakespearova Anglie, keby sa autor neodvo
lával na Shakespearove texty (či už drámy, alebo so
nety). Pozná ich ako vlastnú dlaň. Nevyhýba sa ani
tomu, ako do Shakespearovho Henricha IV. prenikla
drsná konštatácia súvekej hygieny: „Nedávaj nám nočníky, v tom to je! Močíme všichni do krbu a pak se z toho
líhnou blechy jako houby po dešti.“
Reč o kanáloch a latrínach zaznie podľa Hilského
tu a tam i v Troilovi a Kresside alebo v Jonsonovej ko
médii Alchymista a sám autor publikácie sa hygiene
podrobne venuje v celej samostatnej kapitole.
Hilského prechádzky a ponáranie sa do Shakespe
arovej doby však nie sú bulvárne. Spája dejiny malé
a veľké. Prichádza na kĺb tomu, ako drobné okolnosti
ovplyvňujú tie veľké alebo ako ich zrkadlia.

Prehovor o láske
Paracelsovské vnímanie sveta sa napríklad odráža
v Romeovi a Júlii. A vôbec – najslávnejší ľúbostný prí
beh všetkých čias, ktorý dnes mnohí zaznávajú, Hilský
očisťuje. Nie priamo v Shakespearovej Anglii, tam skôr
tematizuje lásku vo všetkých jej podobách, pretože
žiadna nebola Shakespearovi a ľuďom jeho doby cudzia.
Vo svojej prednáške Láska v díle Williama Shakespeara
však hovorí o tejto hre ako o Piesni piesní (pozn. red. –
prednáška Martina Hilského zo 7. decembra 2017 sa dá
vyhľadať na youtube.com / ÚMPK, BC).
V jeho očiach (a treba podotknúť, že to platí aj pre
jeho preklad) nie je Romeo a Júlia len hra o dvoch bláz
nivých zaľúbencoch, o ktorých si dnes hovoríme, že
ich lásku nepreskúšal čas a ich vzťah často medzi rečou
banalizujeme. Shakespeare je podľa Hilského slov
v Romeovi a Júlii ďaleko od banality. My skôr hovorie
vame o vzťahoch, v Romeovi a Júlii sa hovorí o láske.
O takej láske, ktorá je mimo nás, dokáže nás ovládnuť
a (niekedy kruto) mení aj dejiny celých rodov. Láska,
ktorá na nás „kašle“ a je nekompromisná.
Škoda, že rozprávanie o tejto azda najznámejšej
Shakespearovej hre sa Hilskému do kapitoly o láske
akosi nezmestilo, ale možno je to aj dobre. Nájdeme
tam totiž zas lásku zo Sna noci svätojánskej či z Venuše a Adonisa.

Foto: wikipedia / Jiří Nedorost
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Spolu s ním kráčame po námestiach Londýna, vi
díme renesančné divadlá a čelíme ich problémom.
(Radi by sme si tam pozreli aj nejakého toho Shake
speara, pričom by sme k vstupenke dostali aj pivo.
A rozhodne by sme nemali pocit, že je ten nešťastný
Hamlet akademickou záležitosťou, pretože od ničoho
nebol Shakespeare vzdialenejší, ako od akademizmu.
Ale to som odbočila. Shakespeare sa asi potešil, ne
viem, či aj pán Hilský.)
Zisťujeme, ako sa líčila kráľovná Alžbeta, aká bola
vzdelaná, ako vznikla úžera i ako sa transformovala,
potajme, sťaby čitateľov a čitateľky čiernej kroniky, nás
vtiahnu správy z popravísk. Dozvieme sa, že vražda
bola najväčším zločinom a úplne najzávažnejšia bola
vražda otrávením, uvidíme zblízka panovníkov, ale aj
tulákov, divadelníkov, prostitútky, zisťujeme, ako fun
govala kanalizácia, zdravotníctvo, súdny systém, man
želstvo. Ponárame sa do tajov alchýmie a Paracelsov
vplyv sa pred nami zrazu otvára aj v súvekých textoch,
blúdime medzi vynálezcami, strácame sa v kompli
kovanosti reformácie (mimochodom, šlo o obrovskú
tému tých čias a napriek tomu sa v Shakespearových
hrách vôbec neobjavila).

Lásku Hilský v publikácii skúma aj ako cit po
zitívny, aj ako „chtíč“, ktorý hádže postavy do deš
truktívnych, sebeckých a narcistických polôh. Láska,
čas a smrť sú najmetafyzickejšími kapitolami knihy.
Tu sa prekladateľ zároveň najväčšmi opiera o texty
alžbetíncov.

Kto bol kto
V druhej časti knihy (od s. 527) nájdeme namiesto
analýzy a podrobného (no nie vyčerpávajúceho) po
pisu dejinných udalostí, zvyklostí a spôsobu myslenia
skôr „katalóg osôb“. Presnejšie, ide o časť publikácie
s názvom Kdo byl kdo. Od A až po Z sa stretneme so
všetkými vplyvnými, negatívne i pozitívne známymi
či dokonca kontroverznými osobnosťami, ktoré for
movali anglickú renesanciu a vytvárali tak podhubie
Shakespearovej tvorbe.
Jeho doba bola časom turbulentným, divadlá len
vznikali (neexistoval ešte repertoár ako dnes, ten sa
práve rodil, Shakespeare sa podieľal na jeho tvor
be), neskôr sa menili z divadla hovoriaceho herca
na divadlá s interpretačne výraznejšou scénografiou
a technikou.
V registri osobností nájdeme filozofov (Thomas
More), vynálezcov, vedcov (Thomas Moffet), cir
kevných dejateľov (Thomas Wolsey), prekladateľov
(Arthur Golding), ale aj ženy, ktoré dokázali ovplyv
niť vtedajšiu patriarchálnu spoločnosť – spisovateľky,
ktoré sa nedostali k slovu (Margareta Hobyová), šľach
tičné (Bess z Hardwicku) či Shakespearove príbuzné
(Joan Hartová).
Shakespearova Anglie obsahuje tiež rozsiahle a dô
sledné kalendárium doby a podrobnú bibliografiu. Nie
je totiž len popularizačnou knihou, ale aj textom, z kto
rého môže čerpať historická, prípadne shakespearolo
gická vedecká obec.

Sugestívne poznanie
Meno Martina Hilského, jeho práca s prameňmi, spôsob
tematizovania jednotlivých kapitol, popisnosť, práca
s fotografiou (publikácia je sugestívna aj po výtvarnej
stránke, obsahuje množstvo reprodukcií maliarskych
portrétov či iných maliarskych diel, v knihe sú zobra
zené v najvyššej možnej kvalite), poznámky pod čiarou,
dôsledné oddeľovanie názvov (kurzíva) a presné citova
nie bez parafrázovania je zárukou, že o vety a tvrdenia
v Shakespearovej Anglii sa možno oprieť a zaštítiť sa
nimi v akejkoľvek diskusii.
Shakespearova Anglie obsahuje množstvo úryvkov
z básní (nielen) Shakesperových a z iných umeleckých
textov, a hoci to nie je kniha „do ruksaku či na cesty“,
môžeme si v nej listovať stále dookola a objavovať slová
a udalosti, ktoré z dôb dávnych alžbetínskych nedoká
že do našich zemepisných šírok nikto preniesť lepšie
ako Martin Hilský.

To světlo tamhle 

není svítání,
hvězdná zář je to

seslaná nám
nebem:
jak pochodeň ti 
 bude v noci svítit
na cestu do 
Mantovy.
 Zůstaň u mne.
Nechoď, když 
 ještě nemusíš,

má lásko.
(W. Shakespeare:
Romeo a Julie /
čes. preklad Martin
Hilský)

Martin Hilský
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Dvakrát o debute
Nicol Hochholczerová:
Táto izba sa nedá zjesť
Bratislava: KK Bagala,
2021

Nebojácne
o ticho akčnej
hrdinke
Zaujímavo napísaný a kompozične
naozaj pekne vystavaný debut
prozaičky a výtvarníčky Nicol
Hochholczerovej (1999) Táto izba
sa nedá zjesť veľmi dobre vystihuje
myšlienka spisovateľky a kritičky
Ivany Gibovej: „Táto kniha
sa dá zhltnúť, ale jej obsah v nás
ešte dlho, veľmi dlho zostane
nestrávený kvasiť. A to je dobre.“
✒ Pavel Malovič

P

Pavel Malovič (1952)
Telovýchovný lekár,
pesničkár a publicista.
Od roku 1979 je členom
pesničkárskeho
združenia Slnovrat. Vydal
dve zbierky poézie,
Prírodný materiál (1998)
a Tvar mojej tváre
(2017), zborník recenzií
Exkluzívne texty
o knihách a hudbe (2020),
o. . aj populárne
publikácie z oblasti
zdravovedy Ako si udržať
mladosť (2015) či Beh
a zranenia (2019).
Pripravuje svoje profilové
CD Bolo ako nebude.
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omalé zažívanie nebojácneho textu je fajn, lebo
takáto knižka sa naozaj nedá rýchlo „zožrať“ –
čitateľovi by mohlo kŕčovito „zaľahnúť“ v moz
govom pažeráku s následnou neúprosnou štikútkou
myšlienok a vyvalenými očami. Preto treba akcepto
vať – napriek skutočnej atraktivite textu, ktorá čitateľa
ženie dopredu neúprosným tempom zvedavosti – po
malé prežívanie, či skôr rozvážne a postupné „prežú
vanie“ riadkov a ich pozvoľnú konzumáciu.
Autorka, hoci takmer v rozpuku, naozaj nie je žia
den pisateľský „zelenáč“. Za svoju doterajšiu prozaickú
tvorbu má už viaceré ocenenia, ktoré získala v literár
nych súťažiach Poviedka, Medziriadky, Literárny Kež
marok, Kukučínova Revúca a za knižnú ilustráciu aj
v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. Navyše študuje na
katedre grafiky Akadémie umení v Banskej Bystrici, čo
sa dá v jej textoch istým spôsobom rozpoznať.
Ona sama o tom všetkom hovorí: „Možno sa cítim
o čosi sebavedomejšie, keď tvorím text – tam už mám
niečo, čo sa dá možno nazvať moje, od čoho sa môžem
odraziť, no stále je pre mňa každá začatá poviedka v po
zitívnom zmysle slova experimentom. Ale to je dobre;
hľadanie a nachádzanie seba je v podstate to, čo ma aj
v literatúre, aj v grafike baví úplne najväčšmi.“

Ruské koleso
Príbeh tejto útlej knihy spočiatku imponuje ako va
riácia prieniku vzťahov známych literárnych postáv
z diel Lolita či Pygmalion, ale vývoj je nakoniec iný.
Relatívne štandardný, skôr nenápadný život ticho
akčnej dievčiny v (pre)pubertálnom veku, ktorá sa
pokúša čeliť výsmechu a šikane spolužiakov pre svoju
istú nezvyčajnosť, v rámci obrany prechádza do útoč
nej pózy „namachrovaným“ štýlom obliekania, po
čúvaním metalovej hudby aj „dospelým“ slovníkom

s preferenciou vulgarizmov. No vzhľadom na vysokú
mieru citlivého vnímania hrdinka hľadá pre svoj život
niečo výnimočnejšie.
Nechce byť zraniteľná a zároveň potrebuje sebe
rovnú bytosť, ktorú paradoxne nájde skôr v nevyrovna
nom päťdesiatnikovi než v rovesníkovi. Vzniká „čosi“,
čo sa postupne mení na niekoľkoročné vzťahové „ruské
koleso“, z ktorého je síce zasnene pekný výhľad na život,
ale nie je možné z neho kedykoľvek podľa slobodnej
vôle vyskočiť.
A navyše – je to tak trochu aj hra na schovávačku.
Nie je totiž úplne v poriadku, nech už sa na to pozeráme
cez akýkoľvek náš eticko-morálny kódex (aspoň podľa
regionálnych zvyklostí), keď má slečna na začiatku in
tímneho vzťahu necelých dvanásť a pán učiteľ výtvar
nej výchovy päťdesiat rokov. Ale stáva sa, hoci skôr inde
vo svete a z donútenia.
V aktuálnej knižke sa však všetko deje na princípe
dobrovoľnosti.

Od Poncia k Pilátovi
Text má v sebe dozaista modifikovanú inšpiráciu zo
života aj autobiografické prvky, hoci môžeme predpo
kladať, že ide o variáciu či verziu možnej skutočnosti.
„Ešte donedávna som sa niektoré pre mňa príliš
citlivé témy a situácie snažila zašifrovať, možno zo
strachu, že by som sa príliš odhalila alebo by to mohol
niekto spoznať a cítiť sa ublížený. Lenže tak to v textoch
nefungovalo. Takže, keď cítim, že text potrebuje, aby
bolo niečo vyslovené, hoci je to intímne, jednoducho
to tam napíšem,“ hovorí autorka.
Dievča počas šiestich rokov fyzicky a mentálne do
zrie, zatiaľ čo pána učiteľa nachádzame presne tam,
kde bol aj na začiatku, ba možno ešte „nižšie“ – bez
vývoja a pohodlného, ešte aj s poklesnutejším sebave
domím smerujúcim k rezignácii. Hoci bol spočiatku
atraktívny svojou autoritou, ponukou nových infor
mácií, „mudrovaním“ o výtvarnom umení a hudbe aj
doposiaľ nepoznane zaujímavými telesným „činmi“,
čas ukáže jeho limity aj evidentnú neschopnosť reštar
tu z rutiny.
Keď sa hlavná hrdinka pre štúdium v inom mes
te fyzicky od svojho guru vzdiali, nadobúda priestor
a čas na prehodnotenie. Popritom sa vrhá do rôznych
vzťahov s výraznou frekvenciou obmeny, ale neustále
naráža na to isté – rovesníci nie sú pre ňu podľa jej ná
zoru dostatočne vyzretými partnermi. Chodí „od Pon
cia k Pilátovi“ v akomsi kruhu z blata do kaluže a nič
nedokáže prelomiť jej pripútanosť k prvému partnerovi.
Odpoveď na otázku, kde sa stala chyba, nie je. Ro
dinu mala (má) v podstate funkčnú a kompletnú, ale
vo vzťahovom reťazci s pochybeniami, ktoré sú nená
padné, no podstatné svojou bezmocnosťou – rodičia
celkom presne nevedia, čo by vlastne mali urobiť. Asi
aj preto je v kamarátskom vzťahu skôr so starým otcom,
„kamošom Rumošom“, a kamarátkou Silviou. Priateľský
vzťah s rodičmi je skôr v pozícii vďačnosti za „voľnú
ruku“ a istým spôsobom ľúbenie za ich bezradnosť,
hoci, ktovie? Finálna pointa vzťahu: „… ale ako ináč by
to malo byť?“ je absolútne výstižná.

Foto: Medziriadky

Dvakrát o debute

Ako by sme
sa zachovali
my, keby
išlo o našu
dcéru, sestru,
kamošku,
a či je naozaj
také
jednoznačné,
že by sme
bez váhania
konali.

Túto knihu
sa oplatí čítať
Nicol Hochholczerová je napriek
jej mladému veku skúsenou
autorkou, ktorá získala za svoje
sugestívne poviedky ocenenia
na viacerých literárnych súťažiach.
Debutuje novelou Táto izba
sa nedá zjesť vo vydavateľstve
KK Bagala, ktorú prečítate za jeden
večer. Doznievať vo vás však bude
omnoho dlhšie.
✒ Katarína Vargová

P

Katarína Vargová (1992)
Vyštudovala Ateliér
scenáristiky na VŠMU
v Bratislave. Vedie
literárnu platformu
Medziriadky
a debutovala zbierkou
poviedok s názvom Šura.
V súčasnosti pracuje ako
dramaturgička v RTVS.

ríbeh mladej hrdinky Terezy pôsobí ako autobio
grafická spoveď, ktorá je vyrozprávaná v krátkych
momentoch, niekedy iba zábleskoch z jej života.
Autorkin talent zachytiť v každodennosti zlomové si
tuácie je výnimočný. Cez zdanlivé banality opíše vzťah
k vlastnému telu: „Prekresľujem jej svaly a myslím pri
tom na moju mamu, ktorá vôbec nevyzerá ako žena zo
strany štyridsaťdva, moja mama má vždy opálenú po
kožku, blond vlasy a štíhly pás a tenké nohy a nosí čer
vené šaty a mne všetci hovoria ty si celý otec!“ (s. 18),
komplikovaný vzťah s rodičmi: „Prišla som pekne
domov a mama na mňa zízala a povedala ako ti už
zase vyzerajú nohy, by si sa mohla trošku krotiť s tým
jedením. (s. 41)“, ale najmä vzťah s Ivanom. Ivan nie je
žiadny Terezin rovesník, detská prvá láska, ale päťde
siatnik, jej učiteľ. Z nenápadných číslic na vrchu strán
sa dozvedáme, že Tereza má na začiatku patologické
ho vzťahu iba dvanásť rokov.

Nicol Hochholczerová

Keď sa beznádej stupňuje
Čitateľ následne sleduje šesť rokov ukážkového groo
mingu zo strany Ivana a postupného dospievania a se
bauvedomovania Terezy. Chorobný vzťah začína prvým
stretnutím na krúžku kreslenia, kde sa Ivan smeje na
Tereziných vulgarizmoch a ona je polichotená, pokra
čuje cez naoko nevinné potykajme si (s. 21), a prechádza
až do sexuálnej roviny a milostného pomeru.
Autorka opisuje sexuálne a emocionálne zneuží
vanie bez zbytočného moralizovania, cez často naivné
prehovory detskej postavy („preto ma už potom netrá
pilo, že som povedala slovo kurva, aj keď by ma to ne
malo trápiť vôbec, lebo počúvam metal, nosím tričká
s kostrami a na nohaviciach reťaz“ s. 17), ktorá zúfalo
chce byť dospelou, krásnou a prijímanou. V čitateľovi
tak umocňuje pocity znechutenia, hnevu až beznádeje,
ktorým stranu po strane musí čeliť.
Beznádej sa zhoršuje, keď sa vzťah stáva verejným
tajomstvom, o Ivanovi vedia okrem kamarátky Silvie
aj Terezini rodičia („otec by mu určite rozmlátil hubu,
ale namiesto toho mi proste povedal, že serie na to, že
si aj tak urobím podľa seba“ s. 117), ktorí nič neurobia,
vzťah nezakážu, nenahlásia. Vyvoláva to otázky, ako
by sme sa zachovali my, keby išlo o našu dcéru, sestru,
kamošku, a či je naozaj také jednoznačné, že by sme
bez váhania konali.

Koniec uprostred príbehu
Hochholczerovej debut sa však končí akoby uprostred
príbehu. Ivana opäť premôžu falošné výčitky, Terezine
pochybnosti o samej sebe napriek úradnej dospelosti
nemiznú, je stále dieťaťom. Zisťujeme, že sa zo vzťahu
nevymaní, ale čaká na milujemťamilujemťamilujemťa
(s. 151) od plešivejúceho prestarnutého muža. V knihe
sa nedočkáme konfrontácie s rodičmi, s Ivanom ani
postavy samej so sebou. Spolu s Terezou sa vrátime
opäť na začiatok, trochu starší, trochu poučenejší, no
stále rovnako neistí.
Z knihy Táto izba sa nedá zjesť budete neurotickí
ako Tereza, ktorá požiera omietku, pretože sa nedoč
káte katarzie ani zadosťučinenia. Napriek slabšiemu
záveru ide o zručne napísaný odvážny debut, ktorý sa
nebojí otvárať veľmi intímne témy.
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Fínska poézia
Již ti, dítě, nic 
neschází,
knihu přečteš

bez nesnází.
Pomni na ni
 v každém čase.

Ježíš přivede

tě k spáse.
Mikael Agricola
(1510 – 1557)

Akseli Gallen-Kallela: Bratovražda (Kanteletar, 1897)

Výnimočná
antológia P
fínskej lyriky
Zuzana Drábeková (1958)
Prekladá najmä z fínčiny
a švédčiny diela fínskych
autorov. Je autorkou
štúdií predovšetkým
o fínskej súčasnej
literatúre a fínskych
kultúrnych menšinách,
pripravila rad
rozhlasových literárnych
pásiem o fínskej literatúre.
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Fínska literatúra zažíva u susedov
nevídaný boom: v roku 2020
sa Česko počtom knižných prekladov
diel fínskych autorov umiestnilo
v celosvetovom rebríčku na tretej
priečke, keď predstihlo aj preklady
do angličtiny. Vďaka celej plejáde
vynikajúcich českých prekladateľov
sa aj slovenský čitateľ už desaťročia
môže zoznamovať s hodnotnými
dielami fínskych autorov.
✒ Zuzana Drábeková

otešiteľné je, že k renomovaným prekladateľom
akými sú Markéta Hejkalová, Vladimír Piskoř,
Viola Parente-Čapková a ďalší sa postupne pridá
vajú šikovní absolventi fínčiny z Karlovej univerzity
v Prahe, na ktorej pôde už vzniklo niekoľko projektov,
ukončených vydaním antológií poviedok preložených
študentmi (v roku 2016 antológia tzv. fínskeho podiv
na Lesní lišky a další znepokojivé příběhy a v roku 2019
Za letních nocí se tu nespí lehce). Väčšinou však doteraz
išlo o preklad prózy.
Pokiaľ ide o preklad fínskej poézie do češtiny, ten
za ostatnými žánrami literatúry zaostával. Je síce
pravda, že už v roku 1894 vyšiel fínsky národný epos
Kalevala v kongeniálnom preklade Josefa Holečka,
ktorý dodnes nestratil na aktuálnosti a vychádza stále
v nových vydaniach, aj výber z ľudovej lyriky Kanteletar. S českými prekladmi fínskej lyriky sa však čitatelia
mohli stretávať len sporadicky, väčšinou v časopisoch
(od 50. rokov 20. storočia do roku 1996 najmä v dvojme
sačníku Světová literatura).
Donedávna sa prekladu poézie na vysokej úrov
ni venovala takmer výlučne Viola Parente-Čapková,
ktorá zo svojich prekladov poézie pozoruhodnej gene
rácie básnikov a esejistov sústredených v 80. a 90. ro
koch 20. storočia okolo literárneho časopisu Nuori
Voima s vedúcou osobnosťou Jyrkim Kiiskinenom zo
stavila prvú českú antológiu fínskej poézie Má tvář
v jazyce (1998).

Michal Švec (ed.):
Bílé přeludy na vlnách.
Antologie finské lyriky
Červený Kostelec: Pavel
Mervart, 2020

Helena Sinervo:
V domě básnířky
Preklad: Michal Švec
Praha: Dybbuk, 2018

200 básní, 74 básnikov, 12 prekladateľov
Na ambicióznom trojročnom projekte grantovej agen
túry Univerzity Karlovej, vďaka ktorému vznikla an
tológia fínskej poézie Bílé přeludy na vlnách (vydanie
knihy podporilo aj FILI, fínska literárna nadácia),
participovali okrem skúsených prekladateľov poézie
Michala Šveca a Violy Parente-Čapkovej aj ďalší pe
dagógovia, ktorí sú tiež prekladateľmi, a študenti a ab
solventi z Univerzity Karlovej v Prahe a Masarykovej
univerzity v Brne.
Napriek tomu, že prekladateľov je dvanásť a nie
ktorí ešte nemali skúsenosti s prekladom, vďaka vý
bornej redakcii antológie nič v nej nepôsobí rušivo, je
to výborné čítanie.
Antológia obsahuje približne 200 básní 74 básni
kov. Mnohé z poetiek a básnikov sú v tejto antológii
prezentované v českom preklade po prvý raz.

Veľká výzva: výber

Má tvář v jazyce –
Antologogie současné
finské poezie
Preklad a zost.: Viola
Parente-Čapková
Brno: Host, 1998

Elias Lönnrot (zost.):
Kelavala
Preklad: Josef Holeček
Praha: Odeon, 1980

Úvodná obšírna literárnohistorická štúdia fundovane
a vecne približuje vývinový oblúk fínskej lyriky od po
čiatkov fínskojazyčnej literatúry po 80. roky 20. storočia.
Antológia predstavuje aj významných švédsko
jazyčných autorov 19. storočia, ktorí neoddeliteľne
patria k fínskej literatúre, pretože napríklad fínsky
národný básnik Johan Ludvig Runeberg či rozpráv
kar a autor historických románov Zachris Topelius
a ďalší, hoci písali po švédsky, obracali sa ku všetkým
Fínom v období, keď sa ešte po fínsky literatúra (a teda
ani poézia) nepísala a fínčina bola len jazykom ľudu.
Až na prelome 19. a 20. storočia sa vývoj fínskojazyčnej
a fínskošvédskej literatúry vyberá odlišným smerom.
Už výber básní bol pre editora a jeho spolupra
covníkov veľkou výzvou. Hlavným kritériom bola istá
kánonickosť vo fínskom prostredí, teda hojná citova
nosť vo fínskych literárnych príručkách, učebniciach
a antológiách, ale zostavovateľ antológie Michal Švec
sa priznal, že tam zaradil aj dvoch autorov podľa svo
jich subjektívnych preferencií, napríklad básne Jyriho
Schrecka, u ktorého ho oslovuje jeho lakonický výraz
a nedávno zosnulého orientalistu Perttiho Nieminena.
Zostavovateľ si nemohol pri obmedzenom rozsa
hu antológie klásť ambície predstaviť celú šírku tvor
by jednotlivých autorov, ale chcel ilustrovať historický
vývoj fínskej lyriky, preto od väčšiny vybraných básni
kov sú zaradené iba 2 – 3 texty. Básne sú radené chro
nologicky, podľa roku vydania najstaršej zbierky.
Antológia sa začína úvodným textom prvej fínskej
knihy, ktorá vyšla v tlači, katechizmu Abckiria (1543,
Šlabikár) „otca fínskeho jazyka“, biskupa v čase refor
mácie Mikaela Agricolu: „Uč se nyní, starče, dítě, / jestli svěží srdce ctí tě, / rozmysl Boží, pokyny / pro všechny

znalé finštiny. / Duši zákon zděsí zdejší, / Kristus ji však
ukonejší. / Již ti, dítě, nic neschází, / knihu přečteš bez
nesnází. / Pomni na ni v každém čase. / Ježíš přivede tě
k spáse.“

Národné očarenie poéziou
Fíni mali odjakživa veľmi blízky vzťah k poézii. Svedčí
o tom aj to, že mnohé básne boli zhudobnené. Svetozná
my fínsky skladateľ Jean Sibelius zhudobnil mnohé
básne Johana Ludviga Runeberga, ktorý písal po švéd
sky, veľmi obľúbené sú aj zhudobnené básne fínskeho
národného básnika.
Nádhernú báseň Eina Leina Nokturno preložila do
češtiny už dávno pred vydaním tejto antológie Viola
Parente-Čapková. Ale aj zhudobnené básne Letní den
v Kangasale a Vrabčák o vánočním ránu Zachariasa To
peliusa sú vo Fínsku veľmi obľúbené.
Texty básní, ktoré poznajú všetci Fíni a ktoré si
spievajú, sú preložené tak dokonale a krásne, že sa dajú
zaspievať aj po česky. Napríklad verše Veikka Antera
Koskenniemiho Finlandia na Sibeliov hymnus Finlandia, ktorý majú v repertoáre mnohé spevácke zbory:
„Ach, Finsko, pohleď, jak se rozednívá, / moc hrozivou
jsme svorně zahnali, / teď ranní skřivan v jase denním
zpívá / i modrá nebeská báň hlaholí…“
Tematicky je poézia v antológii tiež nesmierne pes
trá. V textoch z najstaršieho obdobia prevládajú nábo
ženské témy, úvahy o zmysle ľudského života a o smrti,
oslavné básne, uspávanky, prírodná lyrika, mytológia,
vlastenecké básne, básne o jazykovej otázke v časoch,
keď sa posilňovalo postavenie fínčiny a švédčina strá
cala svoje dominantné postavenie v spoločnosti, filo
zofické úvahy, vojnové témy, témy umeleckej tvorby,
očarenie výdobytkami modernej doby, pijanské pies
ne a mnoho ďalších.
V antológii nájdeme aj básne fínskych autorov rea
gujúce na okupáciu Československa v auguste roku
1968. Modernistka Eeva-Liisa Manner napísala zbier
ku Jos suru savuaisi (1968, Keby smútok dymil): „Kdyby
smutek dýmal, zem zahalil by dým. / Možná už ji halí /
a zem navrací se do pradávné podoby, k srdci noci. // Dobyvatelé přicházejí, středověk se vrátil, / ale beze světla:
i nebe už ztratilo jas.“

Fínska poézia

Obdobie štyroch storočí
Teraz, dvadsaťdva rokov po tejto antológii vychádza
v Česku nová, výnimočná antológia fínskej lyriky Bílé
přeludy na vlnách, zahŕňajúca obdobie od polovice
16. storočia, teda od počiatkov fínskojazyčnej písom
nej kultúry, až po 80. roky 20. storočia, teda po obdo
bie, na ktoré nadväzuje antológia Má tvář v jazyce. Jej
zostavovateľom, editorom a prekladateľom je Michal
Švec, charizmatický predseda Skandinávského domu
v Prahe, mimoriadne aktívny prekladateľ a zanietený
organizátor zaujímavých projektov. Pre protipande
mické opatrenia sa mnohé akcie presunuli na internet,
vďaka čomu môžeme aj na Slovensku sledovať neuve
riteľne zaujímavé prezentácie, prednášky či webináre
Skandinávského domu v Prahe.

Keď niet čo vytknúť
Hoci aj v online besede k vydaniu antológie na jar
t. r. Michal Švec poznamenal, že väčšmi ako oslavným
ódam by sa potešil kritickej poznámke, tejto výnimoč
nej antológii podľa môjho názoru niet čo vytknúť.
Výborná úvodná štúdia, pôžitok z čítania výborne
preložených básní s hlbokými znalosťami reálií, veľ
kým citom pre jazyk a jeho nuansy, rytmus, metrum.
Za všetkými textami je názov v origináli aj názov zbier
ky, v ktorej sa dá báseň vyhľadať. Antológiu uzatvára
starostlivo vypracovaný zoznam fínskej poézie v čes
kých prekladoch do roku 2020 a použitá primárna aj
sekundárna literatúra.

(Text je redakčne krátený. Plné znenie nájdete
na www.litcentrum.sk.)
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George Orwell: Na dne
v Paríži a Londýne
Preklad: Tomáš Mrva
Bratislava: Premedia,
2021

Geroge Orwell ako reportér BBC v roku 1940.

Na dne v Paríži,
Londýne, kdekoľvek
„Civilizovaný“ svet, ktorého
zidealizovanému obrazu sa dodnes
usilujeme podobať rovnako slepo
ako pred storočím, nemohol
Orwellovi zabrániť vidieť skutočnosť
v celej jej zločinnosti.
✒ Silvia Ruppeldtová

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
latinskoamerické štúdiá
vo Viedni. Prekladá
literatúru, odborné texty
a poéziu zo španielskeho,
francúzskeho,
portugalského,
nemeckého a anglického
jazyka.
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G

eorge Orwell je v našich končinách slávny. Predo
všetkým zásluhou svojho asi najpríznačnejšieho
diela Zvieracia farma, „nepopulárneho“ počas ko
munistického režimu, a románu 1984, z ktorého je od
vodený pojem „orwellovčina“ pre dianie v spoločnosti
podliehajúcej všadeprítomnej kontrole. Je o to sláv
nejší, o čo menej je známy. Preto sa o myslení britské
ho spisovateľa a novinára, ktorého dobrovoľne zvolený
osud zavial do španielskej občianskej vojny (námet pre
iné slávne dielo Pocta Katalánsku) a k anarchistickým
ideálom socializmu, môžeme lepšie dozvedieť z jeho
raných a menej známych diel. V slovenčine vo vydava
teľstve Premedia vyšla na jar tohto roku jeho prvotina
Na dne v Paríži a Londýne v preklade Tomáša Mrvu.

Aký ponižujúci údel!
Nenávidená chudoba. Chudoba, ktorá vyvoláva bázeň,
ľútosť, súcit, ale spolu s ním najmä odpor, neurčitý
pocit viny pri pohľade na natiahnutú ruku a neústup
čivé oči za clonou zdivočeného inštinktu, ktorým je
potreba byť sýty, nemať hlad, byť ľudskou bytosťou,
nielen existenciou, ktorú ľudská noha prekračuje

Vražedná nadutosť
George Orwell vydal svoju prvotinu Down and Out in Paris and London v roku 1933. Medzi parížsku a londýnsku
spodinu sa vybral v 20. rokoch, keď nové usporiadanie
Európy po prvej svetovej vojne sprevádzala okrem hlbo
kej chudoby aj horúčkovitá túžba zabudnúť, zbohatnúť,
chopiť život za pačesy, ignorovať skutočnosť.
Britské impérium ešte nebolo na dne, ale za skon
čenie vojny a porazenie Nemecka už vďačilo predo
všetkým naverbovaným státisícom mužov zo svojich
nekonečných kolónií, z ktorých narobilo otrokov, pre
tože veď – Britons never shall be slaves! O Francúzsku
sa nedalo povedať nič iné, a tak sa zrazu fenomén eu
rópskej chudoby začal rozrastať o tých, ktorí očakávali,
že za svoju obeť impériu dostanú viac než len odrobin
ky z jeho stola.
S otriasajúcim sa kolonializmom sa z chudoby stal
medzinárodný pojem; v povedomí západoeurópskeho
človeka to už nebola len otázka európskych tried, ale aj
nového povedomia o chorobnej nadutosti imperializ
mu, ktorý zabíja s úsmevom na tvári pre dobro „vyššej
civilizácie“. A presne tento kontext priviedol k otáz
ke Erica Arthura Blaira, syna koloniálneho úradníka,
k tomu, aby sa z neho stal George Orwell, ktorý si uve
domuje, že chudoba je najčastejším dedičným preklia
tím. A jediným riešením, ako zabrániť zlu, ktoré pácha
na jednotlivcovi a na medziľudských vzťahoch v celej
spoločnosti, je zmeniť systém, ktorý ju konzervuje.

Dych neľudského zúfalstva
Ak súdobí kritici vyčítali Orwellovi pokrytectvo, že jeho
prežívanie chudoby nie je autentické, pretože sám po
chádzal z privilegovaného prostredia a svojím osobným
experimentom života medzi spodinou podmienky spo
diny nijako nezmení, mýlili sa. Pretože veľmi dobre
vieme, že chudoba nie je zločin ani bohatstvo nie je
cnosť, hoci konformisticky prijatý výklad hovorí pra
vý opak. Takisto „civilizovaný“ svet, z ktorého Orwell
pochádzal a ktorého zidealizovanému obrazu sa práve
dnes rovnako slepo ako v jeho dobe usilujeme podo
bať, mu nemohol zabrániť vidieť skutočnosť a zakázať
mu snahu pochopiť ju v celej zločinnosti civilizačných
„cností“. Dnešné civilizované mestá nie sú iné – dýchajú
presne tým istým neľudským zúfalstvom ako vtedy, keď
sa George Orwell potĺkal medzi tými, ktorých nikto
nechcel vidieť.

Foto: wikipedia / BBC

Neznáma klasika

ako výkal uprostred blahobytného chodníka. George
Orwell uvádza svoju reportážnu esej z najhlbšej sociál
nej stoky dvoch bývalých superkoloniálnych metropol
západnej Európy citátom stredovekého básnika Ge
offreyho Chaucera: Ó, chudoba! Aký ponižujúci je tvoj
údel! Chaucer v 14. storočí vedel, o čom hovorí: pútni
ci jeho Canterbury Tales sa skôr než zo zbožných dô
vodov vyberali na púte najmä preto, aby unikli realite
chudoby a strachu z nej, aby zasýtili svoj hlad a najmä,
aby zmiernili svoje poníženie z vykorenenia a zachrá
nili zvyšky dôstojnosti. Nie každému sa to však v boji
s hladom podarí. Potom prichádza už len úplné vyvrh
nutie z ľudského spoločenstva a neraz v dôsledku toho
aj odpoveď v podobe absolútneho zrieknutia sa súcitu
s inými v rovnakej či horšej situácii.
Odpoveďou na nenávisť k sebe samému je zúrivá
nenávisť voči druhým; zlo, ktoré sa neobracia ani tak
proti pôvodcom nešťastia či tým, ktorým šťastena na
delila lepší osud, ale proti tým, do ktorých je možné
ešte i v tejto ponižujúcej polohe kopnúť čo najzúrivej
šie a s najmenším súcitom.

VÝZVA
trojica
Prihláste sa do 3. ročníka
rezidencií TROJICA AIR pre
prekladateľov
Literárne informačné centrum, Mesto Banská Štiavnica
a o.z. Literatúra ponúkajú v roku 2022 ďalších jedenásť
rezidenčných pobytov v dĺžke jedného mesiaca prekla‐
dateľom slovenskej literatúry do cudzích jazykov TRO‐
JICA AIR (artist in residence).
Prekladateľ bude mať
k dispozícii:
•

jednoizbový byt a pracovňu
v centre Banskej Štiavnice na
Trojičnom námestí

•

mesačné štipendium vo
výške 1000 eur

Uzávierka žiadostí:
26. 11. 2021
Vyhlásenie vybraných
rezidentov:
3. 12. 2021

Kontakt: rezidencie@litcentrum.sk
Bližšie informácie: www.litcentrum.sk/clanok/vyzva-treti-rocnik-rezidencii-trojica-air Október 2021
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József Demmel:
„Ľudožrúť“ v Hornom
Uhorsku.
Príbeh Bélu Grünwalda
Bratislava: Veda, 2020

Persona M
 non grata
slovenských

dejín
sa dočkala
biografie

aďarský historik József Demmel, pôsobiaci
v Historickom ústave SAV, je známy svojím prie
kopníckym prístupom k témam, ktoré sa na prvý
pohľad javia ako dávno prebádané a v dejinách pevne
ukotvené. Zrejme najväčší ohlas doteraz spôsobili jeho
prelomové práce o osobnosti Ľudovíta Štúra. Jeho naj
novší počin síce sleduje osudy človeka, ktorý je v širo
kej slovenskej verejnosti omnoho menej známou, ba
až zabudnutou postavou, ale v schopnosti klásť otázky,
aké dosiaľ nikto nepoložil a dostať sa vďaka tomu k za
ujímavým a inovatívnym záverom, sa kniha o Grün
waldovi bezpochyby vyrovná prácam o Štúrovi.

Osobnosť má vždy viacero vrstiev

Zrejme niet v slovenskej
národnej pamäti osobnosti,
ktorá by zosobňovala
maďarizáciu v jej najsurovejšej,
a teda aj najnegatívnejšej
podobe lepšie, než bol Béla
Grünwald. Nie nadarmo bol
v slovenskej spoločnosti
dualizmu častým terčom
satirických karikatúr a získaval
tie najhoršie prívlastky.
O to prekvapujúcejšia je preto
skutočnosť, že na trhu
doteraz absentovala analytická
štúdia jeho činnosti i života.
✒ Oliver Zajac
Oliver Zajac (1992)
Historik a publicista.
Pracuje v Historickom
ústave SAV. Spoločne
s Branislavom
Kovárom a Luciou
Benedikovou zostavil
titul Epidémie
v dejinách. Ľudstvo
v boji s neviditeľnými
nepriateľmi
(Premedia, 2020).
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Hneď na úvod treba uznať, že do napísania kvalitnej
a zaujímavej knihy samotná osobnosť Grünwalda priam
zvádzala. Ako konštatuje Demmel, obraz, ktorý o ňom
šírili slovenskí predstavitelia, totižto zďaleka nebol
a nie je jedinou možnou interpretáciou života osob
nosti, ktorá bola považovaná za kontroverznú už za
svojho života. Pre maďarských politikov a maďarskú
národnú pamäť stelesňoval vzdelanú politiku, ktorá
presadzovala síce tvrdé, ale legitímne ciele národnej
politiky. Zároveň bol Grünwald činný aj ako historik,
ktorý sa nebál otvorene kritizovať minulé činy politic
kých aristokratických špičiek. A potom tu bol aj Béla,
tragický muž, ktorý svoj život ukončil samovraždou
na brehu Seiny.
Na druhej strane, tieto vrstvy osobnosti a osob
ného príbehu síce pôsobia po prečítaní Demmelo
vej knihy ako jasné a čitateľ môže nadobudnúť pocit,
že pri takomto základe sa kniha písala doslova sama,
lenže majstrovsky vyskladaný obsah je v skutočnos
ti ukážkou kvalít autora. Napokon, veď tento príbeh,
minimálne jeho značnú časť, mali historici k dispozí
cii už pred Demmelom. A predsa je prvou monogra
fiou takéhoto charakteru až recenzovaný titul. Slúži
teda autorovi ku cti, že sa nenechal vtiahnuť do plo
chej interpretácie, ale analyzoval Grünwalda plastic
ky, ako osobnosť v každej rovine životných činností
a skúseností.

Kde sa končí racionalita
a začínajú sa emócie
Vyššie uvedený obraz so sebou však prirodzene nesie
jeden zásadný problém, ktorý Demmel aj sám pome
núva a ktorý je napokon jedným z hlavných východísk
jeho knihy. Príbehy o Bélovi Grünwaldovi sú v rámci
jednotlivých línií rozprávania často nielenže nekompa
tibilné, ale dokonca sa navzájom vylučujú. Porozumieť
ich spoločnému základu a interpretovať ho tak, aby
čitateľ dostal zmysluplnú a výskumom historických
dokumentov podloženú verziu príbehu, nie je vôbec
ľahkým remeslom. O to väčšmi treba recenzovaný titul
oceniť a uznať, že Demmel nadväzuje na kvality svojich
predchádzajúcich prác.
Jedným z častých omylov, ktorých sa historici do
púšťajú, a často neúmyselne a nevedome, je prílišná
racionalizácia dejinných postáv. Dokonca, aj keď si pri
práci uvedomujú dôležitosť poznatkov o tom, že drvivá
väčšina zachovaných historických prameňov je výsled
kom racionálnej činnosti, predsa sa stane, že podľah
nú obsahu prameňov a pozabudnú na to, že historické
osobnosti nemuseli konať vždy racionálne a emócie
hrali v ich životoch a rozhodovaniach minimálne takú
dôležitú rolu akú hrajú dnes.
Aj preto treba oceniť, že Demmel nezostal pri analý
ze vzťahu slovenských predstaviteľov ku Grünwaldovi

Zdroj: wikipedia.org / Zsigmond Pollák, Lajos Elischer
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a vice versa len v rovine politických pamfletov a stro
jených, hoci možno často ohnivo prečítaných preja
vov. S jasným vedeckým zámerom venuje pozornosť
napríklad aj v dobovom diskurze (skryto) pertrakto
vaným súkromným aféram Bélu Grünwalda. Práve
na túto oblasť jeho života, Achilovu pätu, ako Dem
mel trefne podotýka, totižto často mierili útoky slo
venských predstaviteľov a je na mieste predpoklad, že
toto konanie do istej miery prirodzene ovplyvňovalo
Grünwaldovu motiváciu k politickým krokom smeru
júcim aj proti slovenským entuziastom. Ako píše Dem
mel, výskum klebiet, ktoré o Grünwaldovi kolovali,
nie je analýzou ich pravdivosti, ale dôležitou otázkou
v dobovom kontexte, teda či týmto klebetám uverilo
Grünwaldovo okolie a ako ich šírenie ovplyvnilo jeho
samotného.

Dobový a miestny kontext
Obdobne ako je pri analytickom prístupe k štúdiu de
jinného pôsobenia jednej osobnosti potrebné zohľadniť
diapazón jej sociálnych rolí a kontaktov, tak by bolo
veľkou chybou nevnímať kontext doby a miesta, v kto
rých pôsobila. Najmä to druhé občas zvykne v odbornej
spisbe absentovať, ale Demmel už v starších prácach
(napr. Panslávi v kaštieli) dokázal, že si je dôležitosti
spoločenských, kultúrnych i politických špecifík jed
notlivých hornouhorských žúp vedomý a zohľadnil ich
aj pri práci o zvolenskom podžupanovi, ktorý dlhé roky
pôsobil v Banskej Bystrici a okolí.
Čitateľa, ktorý nepozná staršie Demmelove práce,
preto môže prekvapiť, že kniha sa nezačína obligát
nym životopisným úvodom, ale sprvoti mu ponúkne
podrobný exkurz do dobových reálií Zvolenskej župy,
ktorá je po väčšinu času javiskom Grünwaldovho živo
ta. Práve preto sú aspoň základné vedomosti o spoloč
nosti a živote v tomto kuse krajiny doslova uholným
kameňom v snahe komplexne porozumieť jeho úrad
níckemu a politickému pôsobeniu. Následne prirodze
ne dôjde aj na krátky úvod do rodinnej histórie, v ktorej
upúta napríklad zmienka o tom, že to bol údajne Grün
waldov predok, kto nechal postaviť dodnes zachované
hradby mesta Bardejov, kde rodina dlhé obdobie pat
rila medzi popredné meštianske rody.

Neuralgický bod dejín
– tri slovenské gymnáziá
Jednou z najzaujímavejších pasáži môže byť pre bežné
ho čitateľa bezpochyby časť venovaná zatvoreniu troch
slovenských gymnázií v roku 1874. Aj Demmel konšta
tuje, že toto zatvorenie býva bežne v odbornej literatúre,
nehovoriac o školskom dejepise a verejnej historickej
pamäti, prezentované ako jednotný akt maďarizácie.
Celý problém bol však omnoho komplikovanejší. Vo
všetkých troch prípadoch sa proces zatvorenia pomer
ne zásadne líšil, hoci je pravdou, že gymnáziá spájali
podobné atribúty, ale najmä, ani v jednom prípade
nebolo problémom samotné vyučovanie v slovenčine.
Omnoho zásadnejšou otázku než vyučovaní jazyk
bola osobná história ľudí, ktorí na gymnáziách učili, či
mentálny a kultúrny svet ich absolventov. Problémom
sa ukázalo angažovanie ľudí, ktorí boli aktívni počas
revolučných rokov 1848 a 1849, a agitácia študentstva
v prospech slovenskej národnej otázky, čo bol jav, kto
rého si boli dobre vedomí aj samotní študenti a väčši
na z nich tieto myšlienky s nadšením prijímala.
Niežeby rozhodnutie o zatvorení či násilnej zmene
vyučovacieho jazyka nemohlo nastať neskôr. Demmel
spomína nemecké školy, v ktorých k takémuto kroku

Béla Grünwald (1839 –
1891), s ktorého menom
sa spája zatvorenie troch
slovenských gymnázií
a Matice slovenskej
v roku 1874.

došlo, avšak akt z roku 1874 mal skutočne kompliko
vanejšie pozadie. No a zásadnú rolu v ňom zohral aj
hlavný hrdina knihy.

Obohacujúce čítanie
Záverom nemožno než konštatovať, že József Demmel
svojím najnovším počinom pokračuje v trende, kto
rý nastavil už predchádzajúcimi knihami. Čitateľovi
ponúka výsledky poctivej vedeckej práce realizovanej
moderným prístupom a odpoveďami na otázky, ktoré
si dosiaľ nikto nekládol a pritom majú zásadný vplyv
na pochopenie zložitých historických fenoménov. Na
príklad aj na pôsobenie jednotlivca v dejinách a jeho
možnosti ich ovplyvniť, či naopak, nechať sa nimi uná
šať. Zároveň sú však tieto nové poznatky prezentované
v texte, ktorý sa ľahko číta a pokojne ho možno vnímať
aj ako formu relaxu a hĺbania nad dejinami. Nejde o ten
typ odbornej literatúry, ktorá skôr vyčerpá, než naučí.
Ako vyplýva z vyššie napísaného, recenzent knihu
nemôže než odporučiť každému, koho zaujímajú kon
troverzné miesta našich dejín, pričom za naše je, podľa
mojej mienky, skutočne potrebné vnímať uhorské deji
ny v celej ich šírke a hĺbke. Vzhľadom na vskutku pozi
tívny tón celej recenzie ešte považujem za vhodné, ba
priam potrebné uviesť, že mám to šťastie byť kolegom
Józsefa Demmela v Historickom ústave SAV. Závery,
ktoré o hodnotenej knihe predkladám, však myslím
úprimne a jej čítanie bolo pre mňa bez ohľadu na afi
liáciu jej autora skutočným obohatením.
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Foto: Alberto Giuliani Zdroj: wikipedia.org
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Covid-19 zaskočil
všetkých, pristihol
ľudstvo nepripravené,
hoci pandémie ho sužujú
od nepamäti. Krajiny
vydávajú obrovské
prostriedky na vývoj zbraní
pre vlastnú bezpečnosť,
no stačil malý vírus
a všetky sa ocitli v ohrození.
✒ František Hruška
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eď žijeme v malej krajine, ani si neuvedomuje
me, ako naše videnie sveta ovplyvňujú jej rozme
ry. Neriešime problémy sveta, lebo ich môžeme
ovplyvniť len veľmi málo a prirodzene sa venujeme
tomu, čo sa nás bezprostredne dotýka a na čo máme
dosah. To platí aj pre našu žurnalistiku. Novinári
vedia, že sa musia venovať otázkam, ktoré si kladú
ich čitatelia, hoci si uvedomujú, že problémy sveta sú
aj našimi problémami. Jasne to potvrdzuje kniha ich
amerického kolegu Fareeda Zakariu 10 ponaučení
pre postpandemický svet, ktorá vyšla v Knižnej edí
cii Denníka N.
Je to pohľad z veľkej krajiny a venuje sa otázkam,
ktoré sa týkajú celého sveta, no hneď v prvej kapitole
sa presvedčíme, že veľký svet si s niektorými vecami
nevie rady rovnako ako malá krajina. Covid-19 zaskočil
všetkých, pristihol ľudstvo nepripravené, hoci pandé
mie ho sužujú od nepamäti. Krajiny vydávajú obrovské
prostriedky na vývoj zbraní pre vlastnú bezpečnosť, no
stačil malý vírus a všetky sa ocitli v ohrození. O nebez
pečenstve patogénov pritom dobre vieme, dohodli sme
sa dokonca na Dohovore o zákaze biologických zbraní,
no úrad, ktorý dohliada na jeho implementáciu, je sla
bý, má „len štyroch zamestnancov a rozpočet menší
než priemerná prevádzka McDonaldu“.
Druhé ponaučenie pripomína dôležitosť štátneho
aparátu, ktorý nemusí byť veľký, ale efektívny. Podľa
Univerzity Johna Hopkinsa bola Amerika ešte v júli
2019 najlepšie pripravenou krajnou na boj s epidémiou.
Oneskorené, slabé a chaotické opatrenia federálnej
vlády spôsobili, že v krajine, „v ktorej žije len 5 per
cent svetovej populácie, bolo až 25 percent zo všet
kých potvrdených prípadov nákazy na celom svete“.

Zdroj: wikipedia.org / Foto: Sebastian Derungs

Bez spolupráce
to nepôjde K

Zdravotníčka
po skončení služby
v nemocnici v talianskom
Pesare v čase
pandémie koronavírusu
v marci 2020.

Fareed Zakaria

Slabiny voľného trhu

Fareed Zakaria:
10 ponaučení pre
postpandemický svet
Preklad: Michal Lipták
Bratislava: N Press, 2021

Spoločenské zmeny v našej časti Európy nastali vo
chvíli, keď vrcholila politika, ktorú presadzovala That
cherová a Reagan. Aj my sme uverili, že všetky problé
my vyrieši otvorený trh a rozsiahla liberalizácia. Teraz
sa kyvadlo dejinného pohybu vydalo opačným sme
rom. Noviny Financial Times trh a liberalizáciu vždy
podporovali, no Zakaria uvádza tento citát z ich vy
dania v apríli 2020: „Vlády musia prevziať aktívnej
šiu úlohu v ekonomike. Musia vnímať verejné služby
ako investície, nie ako náklady a musia hľadať spôsoby,
ako spraviť trhy bezpečnejšími.“ Už ani pravica nemá
nič proti štátnym dotáciám a protekcionizmu. Trhový
princíp ukázal svoje slabiny najmä v oblasti zdravot
níctva. Zdravotný systém v Spojených štátoch je ob
rovský, zložitý a... drahý. Potom neprekvapí, že jedna
nórska univerzita na začiatku pandémie uverejnila in
zerát, v ktorom žiadala svojich študentov, aby sa vrátili
domov, a to „najmä ak prebývate v krajine s nerozvi
nutou zdravotnou infraštruktúrou a so slabými zdra
votnými službami, ako napríklad v USA“. Univerzita
neskôr vymazala časť o Amerike, pretože si uvedo
mila, že spôsobila faux pas – ako sa vraví, „omylom
povedala pravdu“. To je ďalšie ponaučenie: „Vysoko
nerovný prístup k zdravotnej starostlivosti je súčas
ťou rozsiahlejšej dynamiky v ,pay-to-play´ spoločnos
ti, kde všetkému vládne trh, a ak si nezaplatíte, tak nie
ste súčasťou hry“.
Pandémia pripomenula verejnosti úlohu odborní
kov, vlády sa pri svojich rozhodnutiach opierali o ich
rady. No keď sa Trumpa ako kandidáta na prezidenta
opýtali, s ktorými zahraničnými odborníkmi sa radí,
odpovedal: „Radím sa sám so sebou, som číslo jeden,
pretože mám skvelý mozog.“ Spoliehal sa na svoju in
tuíciu a neváhal navrhnúť, aby si ľudia mohli do tiel
vstrekovať čistiace prostriedky. V počiatočných fázach
pandémie boli lekári, vedci a úradníci v ťažkej situácii,
mali nedostatočné a niekedy chybné informácie, no
museli prijímať závažné rozhodnutia s nedozernými
následkami. Verejnosť chce len jasné a definitívne vý
sledky, lebo netuší, ako veda funguje. Ak chceme túto
a ďalšie pandémie prežiť, musíme počúvať odborníkov,
ale aj odborníci musia počúvať ľudí.

Technológie a nerovnosť

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

presnejšie vyjadrenie nášho skutočného miesta v ne
smierne obrovskom vesmíre.“
Americký autor si nemohol nevšimnúť, ako nové
technológie zvyšujú nerovnosť. Vyžadujú si nové in
vestície a tie majú veľké firmy. V rokoch 2001 a 2013
najväčších 5 percent firiem z oblasti služieb zvýšilo
produktivitu o 44 percent, ostatné spoločnosti z tohto
sektora len o 5 percent. Veľké spoločnosti majú stále
väčšie zisky a väčší podiel na trhu, menší konkurenti sú
ponechaní svojmu osudu. Je to ukážka toho, čo ekonó
movia nazývajú „Matúšov efekt“ podľa pasáže v Evan
jeliu podľa Matúša: „Lebo každému, kto má, sa pridá
a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj
to, čo má.“ Pandémia tento proces ešte urýchlila.
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V USA stále pretrváva nedôvera k štátu. Kongres aj
v maličkostiach riadi úrady, nenecháva im priestor
na nezávislosť a flexibilitu, akú majú napríklad v kra
jinách severnej Európy, ktoré dávajú viac právomocí
odborníkom, väčšiu autonómiu úradníkom a dosahu
jú väčšiu efektivitu systému riadenia.

Je ľahké nenávidieť globalizáciu
Pri poučení o globalizácii si treba hneď na začiatku
pripomenúť: „je ľahké ju nenávidieť, je pohodlné ju
obviňovať a je nemožné ju zastaviť“. Vzhľadom na
prudký nárast komunikačných a prepravných možností
vnímame globalizáciu, jej možnosti a nebezpečenstvá
ako záležitosť posledných desaťročí. Tento proces sa
však začal už dávno. Osvietenský ekonóm Adam Smith
navrhol dva dátumy: rok 1492, keď Columbus doplával
do Ameriky, alebo rok 1498, keď Vasco da Gama našiel
novú cestu do Ázie okolo Afriky. Výroba a obchod sa
neobmedzovali na jeden svetadiel, ale začali využívať
možnosti medzikontinentálnej výmeny. Za posledných
tridsať rokov sa medzinárodná deľba práce rozvíjala
skokom. V roku 1990 boli priame zahraničné investície
na úrovni 240 miliárd dolárov, v roku 2016 to bolo už
2,7 miliardy. Pandémia vyvolala v mnohých krajinách
strach z prílišnej závislosti od zahraničných výrobcov
kľúčových zdravotníckych potrieb. Začalo sa hovoriť
o návrate výroby do domovských krajín. Bohatstvo
vyspelých krajín však negeneruje výroba, ale služby.
V Amerike, ale aj v Nemecku, sa 70 percent HDP tvorí
v oblasti služieb a to isté platí aj o pracovných miestach.
Vo Francúzsku tvorí výroba menej než 10 percent HDP.
Nie je namieste nazývať tieto krajiny industriálnymi,
keď sú v skutočnosti postindustriálne, a obnovovanie
priemyselných závodov v týchto krajinách by bolo
veľmi nákladné.
Fareed Zakaria sa díva na svet očami Američana,
ktorý si uvedomuje, akú dôležitú úlohu hrá jeho krajina
vo všetkom, čo sa vo svete deje, no ako prisťahovalec
vidí aj slabé miesta spoločenského systému, ktorý nie
je vždy efektívny a sociálne spravodlivý. Uprednostňu
je Ameriku otvorenú medzinárodnej spolupráci, lebo
iba „ak ľudia spolupracujú, dosiahnu viac a riešenia sú
trvalejšie, ako keď konajú individuálne“.

Keď píšeme o dnešnom svete, nemôžeme sa vyhnúť
témy internetu, lebo dnešný život je digitálny. To je
aj názov ďalšieho Zakariovho ponaučenia. World
Wide Web vznikol len v roku 1990, ale už stihol zá
sadne zmeniť mnohé oblasti nášho života. Povedľa
materiálnej ekonomiky vznikla ekonomika digitálna
a začína ovládať tú prvú. Vznik pandémie ukázal dôle
žitosť technológií v zdravotníctve a zmenil prácu jeho
zamestnancov. Vidno to v oblasti diagnostiky, ktorá
spočíva v zbere, organizovaní a analyzovaní informácií.
Skúsený lekár s dlhoročnou praxou vidí možno tisícky
pacientov a prečíta stovky článkov. Umelá inteligencia
softvéru dokáže zanalyzovať desiatky miliónov údajov
o pacientoch a stovky tisíc štúdií v priebehu niekoľkých
minút. Dnes ľudia pracujú s vyššou inteligenciou, no
nie sú jej ani úplne nadriadení. „Istým spôsobom je to
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Ilustrácie: Daniel Hevier / Trio Publishing

Kniha pre deti
Daniel Hevier:
Pinky Bum
Ilustrácie: Daniel Hevier
Bratislava:
Trio Publishing, 2021

Najneznámejší S
zo slávnych ľudí

Peter Karpinský (1971)
Pracuje na Inštitúte
slovakistiky a mediálnych
štúdií FF PU v Prešove.
Vedecky sa venuje vývinu
a dejinám slovenského
jazyka, dejinám
a teórii komiksu a teórii
detskej literatúry.
Napísal knihy pre
dospelých a v súčasnosti
sa dominantne venuje
tvorbe pre deti a mládež.
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Vy neviete, kto je Pinky
Bum? čuduje sa rozprávač
v úvode knihy Daniela
Heviera Pinky Bum.
Vzápätí sa však priznáva:
„Hoci, keď nad tým tak
rozmýšľam, ani ja
neviem poriadne, KTO je to.
Isté je iba to, že Pinky
Bum JE.“ Kto teda je Pinky
Bum a o čom je najnovšia
Hevierova kniha?
✒ Peter Karpinský

amotná postavička zvláštneho a možno čudácke
ho starého mládenca, ktorý má dlhý nos, ešte dlh
šie vlasy a najdlhšie nohy, nosí slnečné okuliare
(ale len keď nesvieti slnko) a fúzy zn. mrož, sa objavila
v rozhlase už v roku 1995 (dramaturgia Beata Panáko
vá, réžia Milena Lukáčová) a v roku 2021 sa 30 z pô
vodných 52 rozhlasových príbehov dostalo aj do knihy.
V jednotlivých krátkych poviedkach či rozpráv
kach Pinky Bum prežíva rôzne „všedné dobrodružstvá“,
a hoci toto spojenie pôsobí ako oxymoron, je to pravda,
lebo aj Pinky Bum je vlastne akýmsi protirečením, je
totiž „najneznámejší zo slávnych ľudí“.

S jemnou poetikou…
Texty určené detskému čitateľovi, ktoré autor zaradil
do svojej knihy, možno rozdeliť do niekoľkých kategó
rií. Z môjho pohľadu tie najzaujímavejšie v sebe skrý
vajú nielen hravosť a humor, ale aj istú dávku poézie.
K takto koncipovaným textom možno zaradiť
napríklad pôvabný príbeh Pinky Bum a bývalí ľudia,
v ktorom hlavná postava zablúdi do zvláštnej kaviar
ne, kde sa namiesto kávy v šálke podávajú spomienky.
Podobne aj textík Pinky Bum a dedko dedkovho dedka
vytvára nádherný obraz starca, ktorý sa podobá na
strom a či strom, ktorý sa podobá na starca – autor sa
tu zľahka dotýka motívu staroby, samoty i smrti.
K poviedkam, ktoré oplývajú osobitou a jemnou
poetikou, by som priradil aj Pinky Bum a pavúk za
klavírom – z pôvodne nepríjemnej situácie, keď nada
né dievčatko nechce hrať na klavíri, lebo za ním čosi
šramoce, sa vykryštalizuje hravý koniec: „Posadila sa
na otáčaciu klavírovú stoličku, položila na klávesnicu
dlane a spustila skladbičku Ludwiga van Beethovena.
Tá hudba sa volala Pre Elišku, ale dievčinka ju hrala
pre pavúka.“ (s. 41)

…aj filozofiou

Holub – filozof
na rozdiel od
Pinky Buma
chápe
nezmyselnosť
ľudského
náhlenia sa.
Náš neustály
zhon
pripodobňuje
k zháňaniu
zrniek,
ktoré ktosi
sype a všetci
sa tlačia,
aby si z tých
zrniek
uchmatli čo
najviac.

Ďalší typ textov by som označil ako filozofujúce. Autor
tu cez príbeh alebo v príbehu detskému čitateľovi po
núka akési úvahy o zmysle života. Hádam najvýraznej
šie sa to uplatňuje v príbehu Pinky Bum a holub č. 763.
Holub – filozof tu na rozdiel od Pinky Buma chá
pe nezmyselnosť ľudského náhlenia sa. Náš neustály
zhon pripodobňuje k zháňaniu zrniek, ktoré ktosi sype
a všetci sa tlačia, aby si z tých zrniek uchmatli čo naj
viac. Celkové vyznenie príbehu nabáda čitateľa, aby
hľadal hlbší zmysel života.
Podobný motív zmyslu života sa dá objaviť aj v tex
te Pinky Bum na staré kolená žiakom. Postava si odrazu
uvedomuje, že s vekom si prestáva všímať veci okolo
seba, nevníma ich krásu, nehľadá v nich fantáziu, pre
to Pinky sám pre seba založí ZPŠP – Základnú Pinkibu
movskú Školu Pozerania. Aby sme mohli vychutnávať
život v celej jeho pestrosti, musíme byť ako deti. Rov
nako ako detský pohľad na svet môže nás obohatiť aj
láska, hoci sa iba na chvíľu zaľúbime do vodičky taxíka
alebo predavačky nanukov (Pinky Bum takmer zaľúbený a Pinky Bum a milota okolo nás).

Ten chlapec nie je zlý!
Tretiu skupinu, aspoň podľa mojej kategorizácie, pred
stavujú texty s výraznejším didaktizujúcim presahom.
Autor v nich nepoprie svoj „neklasický“ pohľad
na vyučovanie, na školu a na žiakov. Z toho dôvodu je
chlapec s náušnicou vlastne hrdina, lebo zostáva sám
sebou. Najhorší chlapec na svete v podstate vôbec nie
je zlý, problém je iba v tom, že ho ľudia nepoznajú.
Pinky Bum, hoci nemá peniaze, sa zas stane spon
zorom pouličného streetbalového klubu, pretože deti,
ktoré sa hrajú a športujú, nekazia výťahy, nehádžu do
schránok kôstky z čerešní, nekradnú zrkadielka z áut
a nesprejujú na múry neslušné nápisy.

Bez bláznovstva to nejde…
Pre Heviera typická hravosť a humor sa objavujú v štvr
tej kategórii textov. Nepochybne sú to príbehy, ktoré
sú pre detského čitateľa najpríťažlivejšie. Napríklad
Pinky Bum v preplnenom autobuse zažíva presne to, čo
mnohí z nás počas cesty do práce, do školy a potom
naspäť domov.
Autor tu ironicky opisuje cestovanie „Mestskou
hromadnou otravou“, keď sa všetci tlačia, štuchajú
a nadávajú si, ale zároveň hyperbolizáciou vytvára
bláznivú atmosféru, ktorá vzniká v autobuse počas
krátkej cesty medzi dvoma zastávkami: „Keď boli všet
ci dnu, autobus vyrazil rýchlosťou päť kilometrov za
hodinu. Niektorí psíčkovia boli v kočíkoch, niektoré
bábätká viseli na tyči, niektorým ľuďom privrzli prsty
do strojčeka na lístky a niektorí okrem aktoviek stratili
aj zmysel pre humor.“ (s. 50)

Podobná bláznivá situácia je vybudovaná aj
v poviedke Pinky Bum a guľovačka. Neznámy ne
zbedník hodí snehovú guľu do Pinkyho, ten mu to
chce vrátiť, no omylom trafí susedu Susedičkovú,
z čoho sa pred panelákom strhne obrovská guľo
vačka. Humor textu vyplýva z toho, že účastníkmi
guľovačky nie sú deti, ale dospelí ľudia. Porušuje
sa teda zaužívaná schéma a predstava vážnych do
spelých, čo v konečnom dôsledku vytvára situačnú
komiku. Úlohy detí a dospelých sa vymieňajú aj
v poviedke Pinky Bum a Mikuláš, keď muž prezle
čený za Mikuláša ustráchane uteká pred žiakmi zo
ZŠ z Pudingovej ulice.

Kniha pre deti

Podobne láskavo vyznieva aj text Pinky Bum
a Firma Irma. Korpulentná dáma, ktorá, pošmyknúc
sa na ľade, padne na zem, môže spočiatku pôsobiť
komicky (aj ona situáciu tak hodnotí), no vzápätí sa
ukáže, že ide o ženu s obrovským srdcom. Je to člo
vek, ktorý žije pre druhých a nielen pre seba – Firma
Irma sa dokáže rozdať.
Pinky Bum a snehová kráľovná v sebe ukrýva ani
nie príbeh, ale skôr básnickú momentku o starenke
v dlhom kabáte, pod ktorým ukrýva motýle, teda sne
hové vločky. Vďaka nej i vďaka týmto nežným motý
ľom sa zima stáva krajšou a láskavejšou.

…a ani bez duchariny
Rozprávkové a fantastické motívy možno objaviť
v piatej kategórii textov publikovaných v zbierke
Pinky Bum. Hlavná postava sa napríklad stretne
s duchom, ktorý neverí, že existujú ľudia, podob
ne ako my neveríme na duchov. Po prehratej stáv
ke však duch musí, podobne ako čert v ľudových
rozprávkach, týždeň slúžiť Pinkymu Bumovi. V zá
vere príbehu autor vybuduje tajomstvo spochyb
nením predchádzajúcich udalostí: „Ale duch
zmizol – ako duch. Nebolo ho. Iba v záclonách to
ticho šušťalo. Stalo sa to či nestalo?“ (s. 54)
Ďalšou rozprávkovou postavou, s ktorou sa
Bum stretáva, je drak, teda vlastne jašterička, ktorá
tvrdí, že je zmenšeným posledným drakom. Draci
vymreli a zmenšili sa, lebo sa na nich zabudlo, ak
sa však ľudia vrátia k rozprávkam, budú môcť ma
jestátni draci opäť žiť v jaskyniach. Príbeh o nájde
nom dáždniku (Pinky Bum pod dáždnikom) sa síce
začína ako banálna príhoda, no skončí sa veľmi
zaujímavo, ukáže sa totiž, že dáždnik je čarovný
a všetko, čo sa kdesi nájde, treba odovzdať pôvod
nému majiteľovi.
Ako som už spomínal, podobne, ako v ostat
ných Hevierových knihách, príznačná hra s jazy
kom nechýba ani v príbehoch o Pinkym Bumovi,
napríklad: „Desiatky hríbov utekali za ním. Boli to
dubáky, bubáky, cupáky, fufáky, mumáky…“(s. 28)
Jednotlivé texty sú komponované ako rozprávanie,
počas ktorého rozprávač udržiava kontakt s čitate
ľom – oslovuje ho, pýta sa ho, ale mu aj odpovedá:
„Tak, ako ste si zvykli na zimný čas? Že ľahučko?
Že sa už ani nepamätáte, kedy to bolo?“ (s. 69)

Pinky a Hevi
V úvode recenzie som si, podobne ako rozprávač,
položil otázku, kto je vlastne Pinky Bum. Napriek
tomu, že ho nemožno stotožniť so samotným au
torom, rozprávač dokonca tvrdí, že Pinky Bum pra
cuje u spisovateľa Heviho na polovičný úväzok ako
rozprávková postava a v poslednom texte, Pinky
Bum odchádza, sa Pinky so svojím spisovateľom
lúči, predpokladám, že z Daniela Heviera a jeho
vnímania sveta sa v postave Pinkyho Buma odzr
kadlilo veľa.
Pinky Bum je nesporne zaujímavým dielom,
ktoré dopĺňa Hevierovu knižnú tvorbu, ktorá (pod
ľa autorovej informácie na sociálnej sieti) predsta
vuje už 100 kníh.
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Louis Breger: Freud.
Temnota uprostred vízie
Bratislava:
Vydavateľstvo F, 2019

Foto: wikipedia / Max Halberstadt

Fenomén Freud

Freud bez Oidipa
V nekončiacom rade
publikácií venovaných otcovi
psychoanalýzy Sigmundovi
Freudovi neprestáva
vynikať práca amerického
klinického psychológa
a psychoterapeuta Louisa
Bregera: Freud.
Temnota uprostred vízie.
✒ Peter Takáč

F

reud si svoj život starostlivo strážil. Ešte predtým,
ako ho preslávilo jeho dielo, sa svojej snúbenici
vyznal, že mnohé písomnosti, od odborných po
súkromné, zničil. Potenciálnym životopiscom chcel
nielen sťažiť pátranie po svojej minulosti, ale aj zatajiť
nepríjemné skutočnosti, ktoré by naňho vrhali zlé
svetlo. Na prerieďovanie korešpondencie sa podujal
až neskôr, takže z mnohých zásadných udalostí, ktoré
formovali jeho osobnosť, ostali len stopy.
Americký klinický psychológ a psychoterapeut
Louis Breger (1935 – 2020) sa chopil ich originálnej
rekonštrukcie. K perspektíve, ktorú si zvolil, prispe
li okrem vlastnej psychoanalytickej praxe i útržky
z Freudových opisov raného detstva. Zameral sa tak
práve na obdobie, ktoré otec psychoanalýzy považo
val za kľúčové pre všetok ďalší život jednotlivca. S tým
rozdielom, že Breger ho uplatnil voči teórii zakladateľa.

Útek pred spomienkami

Peter Takáč (1984)
Filozof a publicista.
Zameriava sa na problém
ideológie a filozofiu
Slavoja Žižeka. Publikoval
pre české Združenie pre
ľavicovú teóriu SOK,
poľský Political Critique
a slovenský kultúrnospoločenský blog Pole.

28

Knižná Revue

Známi životopisci mali tendenciu vykresľovať Freuda
v lepšom svetle. Lojálny žiak Ernest Jones napriek zís
kaniu cenných detailných informácií niektoré skutoč
nosti prikrášľoval, aby zachoval obraz „nesmrteľného
veličenstva“, Freudova dcéra Anna s tým istým cieľom
nariaďovala strihanie a vynechávanie kompromitujú
ceho materiálu z listov a najznámejší životopisec Peter
Gay ho pri kontroverziách s kolegami prezentoval ako
hrdinu, ktorý zakaždým stál na tej správnej strane.
Naopak, autor prvého publikovaného životopi
su Freuda Fritz Wittels vnímal Freuda ako despotu,
ktorý „nedokázal tolerovať ani tú najmenšiu odchýl
ku od svojej doktríny“. (s. 417) K tomuto pozorovaniu
sedí aj varovanie ohrdnutého spolupracovníka Carla
Junga, aby sa prestal stavať do roly otca pre jeho synov
– nositeľov odkazu psychoanalýzy. (s. 251)
Freud sa považoval za jediného človeka oprávne
ného meniť princípy svojej teórie a nebol ochotný pri
znať ani prínosy, ktoré si osvojil od kolegov, ako bol
prehistorický pôvod neurózy a kultúry Junga, myš
lienka bisexuality Wilhelma Fliessa či koncept agre
sie a maskulínneho protestu Alfreda Adlera. (s. 253)
Freud totiž videl sám seba ako Oidipa – hrdi
nu gréckeho mýtu, ktorý dokázal rozlúštiť hádanku

Sigmund Freud

Sfingy – záhadu ľudskej psychiky, aby sa mohol stať
kráľom. (s. 149) Avšak práve tento mýtus previazaný
s jeho menom považuje Breger za výsledok jeho pred
stavivosti, za ochranu pred nepríjemnými zážitkami,
ktoré zažil v detstve a ktoré by najradšej pochoval v pa
mäti. Je to motív, ktorý možno pozorovať aj v jeho od
klone od fyziológie k psychológii, od popisu nervových
buniek rýb v laboratóriu k chápaniu hlbokých emócií
pacientov na gauči.
Bola to snaha presláviť sa, čo ho viedla k sformu
lovaniu Oidipovho komplexu, ktorý bol preňho taký
dôležitý, že ho považoval za test (šibolet) príslušnosti
k psychoanalýze. (s. 181) Podľa Bregera ho však skon
štruoval preto, aby sa vyhol vlastným strastiplným
spomienkam. (s. 20 – 21) Predstavu o oidipovskej ot
covražde potreboval, aby toho svojho povýšil a prisúdil
mu moc, ktorú reálne nemal. Aby prekryl sklamanie
z jeho krachu, o ktorom sa v tom čase svojmu najdôver
nejšiemu priateľovi Fliessovi vyjadril ako o „prvotnej
katastrofe, ktorá sa týkala celej mojej existencie“. (s. 19)

Empatia verzus neutralita
Breger poukazuje aj na to, že Freudov otec nebol riva
lom v jeho vzťahu k matke (čo napokon neplatí ani pre
Oidipa, ktorý otca zabil neúmyselne). Mal totiž iných,
a to sedem súrodencov, ktorí sa narodili po ňom, a mal
pocit, že ho pripravovali o jej lásku.
Podľa Bregera bolo pre Freuda menej ohrozujúce
hovoriť o sexualite než o stratách, bezmocnosti a úz
kosti, s ktorými bojoval v prvých rokoch. Pri práci
s pacientmi sa vyhýbal empatii, pretože by si mohol
rozjatriť staré rany, a tak uprednostňoval napasovanie
ich problémov do vopred pripravenej šablóny.
Bregerovo čítanie Freuda ovplyvnila jeho vlastná
terapeutická prax. Ako o sebe hovorí v práci Súčasná
dlhodobá analytická psychoterapia, „Nikdy som nebol
ten vševediaci analytik, ktorý zhora podáva interpretá
cie, na vhľadoch sme (s pacientmi) pracovali spoločne:

To by nebol Freud…
Predchodcami tohto prístupu boli Freudovi
spočiatku najlojálnejší stúpenci Otto Rank
a Sándor Ferenczi, ktorých však pre ich
odklon od základnej doktríny napokon
taktiež zavrhol. Ferenczi sa snažil byť k pa
cientom zhovievavý a navodiť im bezpečné
prostredie, aby zo svojich zážitkov vyjadrili
toľko, koľko bude pre nich komfortné. (s. 379)
Ich nevôľu prijať vysvetlenie stanovené
lekárom nevnímal ako signál potvrdenia
platnosti teórie, ale nevhodne zvoleného
postoja k nim.
Rank zas Oidipov komplex nahradil
pôrodnou traumou. Prvým zdrojom úzkosti
mala byť podľa neho separácia od matky pri
pôrode, z čoho vyplývalo, že sexualita uňho
nehrala prvoradú rolu. Breger pritom pozna
menáva, že ak „vnímame traumu pôrodu ako
metaforu vzťahovej väzby a separácie od
matky, tak Rankova teória bola kreatívnou
predchodkyňou súčasných teórií“. (s. 347)
A keďže moderný výskum ukázal, že vzťah
matka – malé dieťa sa vyvíja postupne,
možno separáciu vnímať ako pôvod úzkosti.
V prípade Freuda však Breger takto
blahosklonný nebol. Aj Freudove objavy by
sme totiž mohli vnímať inak než doslovne,
ako to urobil napríklad Jacques Lacan, podľa
ktorého „freudovská biológia nemá nič
spoločné s biológiou“.
Oidipov komplex nemusí vyjadrovať
reálny konflikt medzi otcom a dieťaťom, ale
iba nemožnosť dosiahnuť objekt stratenej
túžby, a to bez ohľadu na to, kto zastáva rolu
otca. Rovnako ako ani rolu matky nemusí
hrať reálna matka, ako to bolo aj vo Freudo
vom prípade, keď spomienka na ňu zatienila
predstava pestúnky, ktorá sa oňho starala.
Freud by sa istotne mohol dopracovať
ďalej, keby nebol prehnane ambiciózny,
dokázal správne čítať svoje nevedomie
a načúval svojim kolegom (ako bol kolabora
tívny Breuer, ktorý liečbu hovorením pripísal
Berthe Pappenheimovej). No to by nebol
skutočný Freud, ale taký, akého by sme
si priali, a ktorý by vyhovoval našim predsta
vám o dokonalom otcovi.

Veselým i smutným deťom
Eva Luka už za svoju poéziu zožala množstvo pozitívnej kritiky,
minulý rok získala napríklad ocenenie Zlatá vlna. Čitateľom
je známa aj ako autorka kníh pre deti a mládež – v roku 2018
jej vyšla kniha Pani Kurčaťová 1 vo vydavateľstve Modrý Peter.
V knihe Jemňacinky / Brutálničky sa po prvýkrát stretávame
so spojením týchto dvoch autorkiných polôh, ktoré, ako pri
predošlej knihe pre deti, dopĺňa svojimi ilustráciami.
Ide vlastne o „dvojknihu“ básní – z jednej strany čítame na
neočíslovaných stranách Brutálničky a z druhej Jemňacinky.
Autorka ju venovala „Mirkovi, Viktorkovi a ostatným veselým
i smutným deťom“ . Spomínané deti sú jej vnukovia a Mirko
je dokonca autorom ilustrácií na predsádke. Básničky v knihe
vznikali takmer tridsať rokov, pretože vtedy ich poetka vymýš
ľala pre svojho malého syna. Ako sa vyjadrila pri uvedení knihy
na košickom festivale LiKE, ten vraj priam fyzicky neznášal
znenie niektorých slov (ako pazucha či puchor) a ona práve
Eva Luka:
s týmito slovami pri vymýšľaní veršov pracovala.
Jemňacinky /
Už uvedené venovanie a dvojdomý charakter knihy ponúkajú
Brutálničky
kód, s ktorým sa ku zbierke dá pristupovať. Detská literatúra
Levoča:
zďaleka nebýva iba plná optimistických obrazov sveta, silene
Modrý Peter, 2021
videného cez ružové okuliare a Eva Luka prináša do svojej det
skej tvorby to, čím sa vyznačuje jej poézia ako taká: tajomstvo,
ambivalentnosť, zvláštnosť, dravosť. Ani všetky Jemňacinky
sa nedajú považovať za vyslovene ľúbivé texty; buď dráždia
obraznosťou, alebo sa napokon prikláňajú na smútočnú stranu:
„V zime žiadne zrkadlo / nemá moju tvár. / Na stene sa chechce
/ starý kalendár.“
Texty pracujú s mnohými prírodnými motívmi či opismi roč
ných období, Luka však prináša nový, neošúchaný pohľad na
ne. Určite aspoň v množine súčasnej detskej poézie: „Na modrom strome sedí mladé leto. / Objíma sojku v náručí. / Keď vstane,
poteší ju modrou vetou. / A sojka sa ju naučí.“
Básne sú napísané vo viazanom verši a s rôznymi rýmovými
schémami. Stane sa, že autorka tomu miestami podriaďuje
význam textu, dá sa jej to však pri obraznosti odpustiť – čitateľ
jednoducho pristúpi na občasné nelogickosti, pretože si zvykne
na celé vyznenie knihy. Môže potom prijať každé jedno slovo
ako fakt, ako súčasť jemňacinkovo-brutálničkového sveta.
Súbor temnejších textov Brutálničky je takisto založený na po
dobnosti slov a zvukomaľbe, avšak aj na výraznejšej absurdite
a protichodnosti. Texty zámerne vyrušujú a ostáva dúfať, že
v detskom čitateľovi budú vzbudzovať zvedavosť a stimulovať
predstavivosť. Ilustrácie aj stránky knihy sú temnejšie, navo
dzujú tajuplnú atmosféru: „Čierny sveter kráčal po rebríku, /
čierne sliepky brúsili si dýku, / čierny mesiac z dvora zazeral.“
Autorka využíva známe motívy troch prasiatok či telefónnych
škriatkov, prináša aj exotické postavy (napríklad tvora kappu
z japonských legiend). Texty na seba nenadväzujú, a preto si
ich čitateľ môže užiť od strany, na ktorej knihu otvorí – nielen
pre nečíslované strany, ale aj pre obojstrannosť knihy.
Ilustrácie, ktoré vznikali ako maľby na plátne, sú rôznorodé:
nájdeme tu koláže i širokú škálu výtvarných techník. Čitateľ,
predovšetkým ten detský, ich nemusí prijať pozitívne, niektoré
ho môžu prekvapiť. To však pri povahe textov korešponduje
s celkovým vyznením knihy. Preto nesie titul jasnú autorkinu
pečať vo všetkých ohľadoch a je prepracovanou autorskou vý
poveďou po literárnej i výtvarnej stránke.
Ťažko odhadnúť, čo na autorkin prístup povedia detskí či
Soňa Uriková (1988)
tatelia, určite to však s touto odvážnou knihou treba skúsiť.
Spisovateľka, organizá- Môže byť prínosné vystaviť deti niečomu nečakanému: formou
torka literárnych
i obsahom.
podujatí a projektov,
manažérka v Literárnom informačnom
centre.

Poézia pre deti

,spoluvytvárali´ ich…“ Omnoho sľubnejšími
a prínosnejšími metódami sa mu ukázali:
empatia, priateľský a starostlivý vzťah
a snaha o porozumenie.
Po rokoch terapie mu ich výsledky potvr
dili samotní pacienti. Odklonil sa tým však
od Freudom stanovených zásad analytika
– neutrality, anonymity, abstinencie. (s. 201)
Podľa Bregera by analytik mal mať možnosť
citlivo sa zapájať do analýzy.

✒ Soňa Uriková
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Z nových kníh

Anton Hruboň a kolektív:
Fašizmus náš slovenský
Bratislava: Premedia, 2021
Michal Kšiňan: Milan
Rastislav Štefánik
(Muž, ktorý sa rozprával
s hviezdami)
Bratislava: Slovart, 2021
Prvá vedecká biografia
významnej osobnosti našich
dejín. Historik v nej približuje
Štefánikov život na základe
dlhodobého výskumu v archí
voch deviatich krajín. Autor
v snahe nájsť odpoveď na
otázku, ako sa zrodil národný
hrdina, zavedie čitateľa na
Tahiti, do Ekvádoru, na Sibír aj
do najvýznamnejších salónov
Ríma a Paríža.

Kniha slovenských historikov,
ktorí sa usilujú pozerať na
ľudácky nacionalizmus,
politický katolicizmus a do
máce variácie fašizmu
z európskej perspektívy.

Nicole Krauss: Byť mužom
Preklad: Barbara Sigmundová
Bratislava: Artforum, 2021
Zbierka poviedok americkej
autorky, v ktorých sa snaží
odhaliť, čo znamená žiť
vo dvojici v turbulentných
a nevyspytateľných časoch.

Gabriela Rakúsová:
Medzi autorom a čitateľom
(Interpretačné reflexie
o knihách)
Levoča: Modrý Peter, 2021
Zbierka odborných textov,
publikovaných v časopisoch
a denníkoch, ktorými
autorka reaguje na vybrané
literárne diela.

Zora Mintalová-Zubercová:
Ako sme kedysi žili
(Obrazový sprievodca
životom našich predkov)
Bratislava: Slovart, 2021
Kniha spisovateľky a etno
grafky vznikla v spolupráci
s dizajnérom, fotografom
a ilustrátorom Vladimírom
Holinom. Približuje život na
Slovensku v minulých
storočiach.

Hervé Le Tellier: Anomália
Preklad: Mária Michalková
Bratislava: Inaque, 2021
Román francúzskeho autora
získal Goncourtovu cenu
roku 2020. Spája sa v ňom
zločin so sci-fi a trilerom.

Virginie Despentes:
Život Vernona Subutexa 2
Preklad: Aňa Ostrihoňová
Bratislava: Inaque, 2021
Druhá časť trilógie francúzskej
autorky, ktorá je považovaná za
výnimočný portrét súčasnej
spoločnosti, spoločenskú
fresku aj punkrockový triler.

Anna Lara, Ľubomír Feldek:
Hop alebo trop
(Rozhovor s dramatikom)
Bratislava: Slovart, 2021
Kniha rozhovorov dcéry
s otcom, autorom-legendou,
je najmä o ňom, básnikovi,
spisovateľovi, dramatikovi,
prekladateľovi. Ale aj
o ľudských a literárnych
inšpiráciách, o radosti z tvor
by, o láske k divadlu aj
k rodine. Na pozadí meniacej
sa doby tak možno sledovať
tvorbu významnej osobnosti
našej kultúry.
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Jukka Behm: Plyšová hračka
Preklad: Zuzana Drábeková
Bratislava: Ikar, 2021

Jana Bodnárová:
Vesmírny prach si
Levoča: Modrý Peter, 2021

Román pre mladých fínskeho
autora s príbehom o pokušení,
sexualite a nebezpečenstve
naháňania lajkov na sociál
nych sieťach.

Nová básnická zbierka poetky,
prozaičky, dramatičky, ktorá sa
sporadicky venuje aj tvorbe
performatívnej video poézie.

Michal Hvorecký: Dunaj
– magická rieka
Ilustrácie: Simona Čechová
Bratislava: Monokel, 2021
Knižka pre deti nabáda k spo
znávaniu a ochrane rieky,
ktorá prináša život,
spája krajiny, ľudí, zvieratá
a rastliny.

Z nových kníh

Martin Zaiček: Bratislavské
moderné fontány
Bratislava: Archimera, 2021
Publikácia mapuje mestské
fontány vybudované v rokoch
1960 – 1990, okrem ikonických
predstavuje desiatky malých
opustených fontán.

MIke Gayle:
Muž, ktorého asi poznám
Preklad: Kristína Hečková
Bratislava: Lindeni, 2021
Román britského autora
o dvoch spolužiakoch, ktorí sa
po rokoch stretnú v domove
sociálnych služieb. Jeden je
ošetrovateľ a druhého tam
umiestnila rodina.

Dalimír Hajko:
Príbeh kníhkupca
Bratislava: Slovart, 2021
Kniha o Jozefovi Hajkovi,
prvom slovenskom absolven
tovi pražskej kníhkupeckej
školy, ponúka pohľad na
vývin kníhkupectva a jeho
miesto v kultúre národa.

Viliam Klimáček:
Beat. Kniha útekov
Bratislava: Marenčin PT, 2021

Ján Tazberík: Viditeľnosť
záhrady: veľké sklo
Bratislava: VSSS, 2021

Vanda Rozenbergová:
Zjedol som Lautreca
Bratislava: Slovart, 2021

Tragikomický román o šesťde
siatych rokoch 20. storočia,
balansujúci medzi čiernym
humorom a melanchóliou,
je doteraz najosobnejšou
knihou slovenského dramati
ka, prozaika a režiséra.

Básnická zbierka, v ktorej
autor rozvíja tvorivé postupy
z predchádzajúcich troch
zbierok. Inšpiruje sa aj podnet
mi z oblasti výtvarného
umenia.

Fiktívna autobiografia mladé
ho muža narodeného v roku
1994. Rozpráva o svojom
dospievaní, ktorému dominu
je zvláštny vzťah s matkou.

Jakub Erik Groch: viety
Kordíky: Skalná ruža, 2021
Počnúc mizanscénou v úvode
básnickej zbierky až po pierko
v závere knižky autor nasledu
je a rekonštruuje prirodzený
svet, Husserlov Lebenswelt,
„svet nášho života“, smerujúci
od prírodovedeckých abstrak
cií, ktoré svet nepozorujú
ľudskými očami, ale očami
teórií.

Zuzana Cigánová:
Jedným vrzom
Bratislava: VSSS, 2021

Marián Milčák:
Provinčné básne
Levoča: Modrý Peter, 2021
Autor vo svojej poézii uvažuje
o jazyku cez živých i mŕtvych,
aby dospel k téze, že „text
udržuje vesmír“. Mať možnosť
participovať na tomto texte,
je výsadou básnika.

Richard J. Evans:
Hitler a konšpirácie
Preklad: Mária
Harmaňošová
Bratislava: Hadart, 2021
Kniha renomovaného histori
ka vyvracia mnohé mýty
a polopravdy a ponúka tvrdý
pohľad na súčasnú dobu plnú
konšpirácií.

Nóra Ružičková: Súčasnosti
Kordíky: Skalná ruža, 2021
Zbierka poézie autorky, ktorú
zaujíma, čo básnické sa
môže udiať s textom z pôvod
ne neumeleckého prostredia.

Kniha viacnásobnej finalistky
súťaže Anasoft litera poukazu
je na tému staroby a snahu
seniorov udržať si spoločen
ský status. Dve ženy, ktoré sa
náhodne stretnú, odkrývajú
svoje traumy z minulosti
i zo súčasnosti. Sú spriaznený
mi dušami, nahrádzajú si
neexistujúcu či odcudzenú
rodinu, riešia finančnú situá
ciu. Pomerne pochmúrny
priebeh čítania spríjemňuje
vidina svetla na konci tunela.
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Peter Jaroš: Pasca
Bratislava: Agentúra Signum, 2021
Pri pohľade na zoznam doteraz vytvore
ných diel Petra Jaroša, ktorý sa nachá
dza na zadnej časti obálky novej prózy
Pasca, možno napočítať 31 kníh v rozme
dzí rokov 1963 – 2013. Časový odstup
medzi dvomi vydaniami nikdy nebol
väčší ako v prípade rozostupu Pasce a pre
došlej knihy Vikomt sa vracia z flámu,
konkrétne 8 rokov. Ako sa uvádza v ano
tácii, spisovateľ vydáva svoju novú knihu
ako „čerstvý osemdesiatnik“.
Tých, ktorí Jarošovu tvorbu nepoznajú,
má okrem biografických súvislostí zaujať
prostredníctvom anotácie aj hodnotenie
knihy ako „burleskného majstrovského
rozprávačstva“, plného „magických obra
zov, vybuchujúceho ohňostroja fantázie,
filozofických a morálnych otázok
a neočakávaných briskných point“.
Je pochopiteľné, že funkciou anotácie na
obálke knihy je upútať pozornosť a nebrá
niť sa pritom určitej hyperbole, ale aby
anotácia nemala vôbec nič spoločné
s obsahom, ktorý predáva, je nielen
nezmyselné, ale je to škoda v prvom rade
pre samotnú knihu. Nastavujú sa tým
totiž referenčné rámce, ktoré ubližujú
vlastnej próze a naopak, dielo sa tak
oberá o možnosť tlmočiť pred začatím
čítania svoj skutočný potenciál.
V prípade najnovšej Jarošovej prózy ide
viac ako o „magmatické rozprávačstvo“
skôr o zbavovanie literárnej významovos
ti zaznamenaného. Nesvedčí o tom len
žánrové spracovanie viacerých krátkych
poviedok do formy reportáží, momentiek,
zápiskov či správ, v rámci ktorých autor
vyzdvihuje predovšetkým banalitu
situácie (hoci samotné situácie disponujú
potenciálom dramatizovať vlastné roz
právanie – tematizujú otázky vášnivej
lásky, niekdajších politických krívd, ale aj
samovraždy a pod.).
Svedčia o tom aj dva najväčšie celky –
Zem, naveky zem alias zápor (balada)
a Abakus (dráma jednej synopsy). Tie vo
svojom jadre vytvárajú vskutku strhujúce
zápletky, raz rozprávajúc príbeh partizá
na, ktorý sa ocitne v nových politických
pomeroch, v druhom prípade záhadného
muža, ktorý sa rozhodne opustiť civilizá
ciu, ale jeho zámer sa prevráti do fatál
nych dôsledkov. Oba príbehy predstavujú
nie invenčné, pomerne historizujúce
naratívy vo vzťahu k autorovej poetike.
Peter Jaroš práve z toho dôvodu nestavia
na prvú líniu rozprávania. V prvom prí
pade zbavuje text emocionality jeho štyli
zovaním do filmového scenára pomocou
zdanlivo technického zápisu, ktorý
retarduje iluzórne vciťovanie sa do roz
právanej fikcie; v druhom prípade nejde
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Osemročný časový odstup medzi dvomi vydaniami nikdy nebol u spisovateľa Petra Jaroša
väčší ako v prípade rozostupu Pasce a predošlej knihy Vikomt sa vracia z flámu.

o samotný príbeh, ale o dokumentárne
zaznamenanie práce na ňom, respektíve
na jeho prepracúvaní z prozaickej podoby
do dramatickej.
Môžeme vo všeobecnosti tvrdiť, že v prí
pade písania, ktoré nadväzuje na takú
enormnú tvorivú dráhu, akú ma za sebou
Peter Jaroš, je hádam najväčšou výzvou,
aby sa autor nechytil do pasce vlastnej
tvorivosti. Tým sa nemusí myslieť len
recyklovanie vlastných tvorivých postu
pov. Ak nehodnotíme knihu kriticky
z hľadiska „vývoja“ autorského štýlu
(čo by bolo v tomto prípade smiešne),
podstatným zostáva možno len to, aby
z knihy nebolo onú recyklovanosť cítiť na
prvé čítanie.
Na základe skúsenosti s mnohými podob
nými prácami zaslúžilých umelcov,
čeliacich na vrchole svojej literárnej
kariéry skutočne náročnej výzve, ktorú si
chladne analyzujúci kritik niekedy
možno ťažko uvedomí, a to čeliť

neprekonateľným pocitom prežitého,
pocitom nostalgie, sentimentu, či prosto
spomínania, možno povedať, že Petrovi
Jarošovi sa s touto výzvou darí pracovať
dôstojne. Bez pátosu, s dostatočnou mie
rou odstupu a sebairónie prezentuje frag
menty vlastnej kreativity, ktorá sa za
ničím neženie, ktorá prináša letargicky
zaujímavý, hoci miestami i menej suges
tívny výraz.
Rozprávač spomína, dlho sa však v spo
mienkach „nepapre“, nedôveruje im
natoľko, aby z nich spravil tzv. sémantické
gesto. Dokazuje to napríklad konštantné
tematizovanie ženy, vzťahov mužov
k ženám, predmetne erotických skúsenos
tí. Zdanlivo gavalierske príhody konzumá
cie lásky môžu miestami vyrušovať, najmä
otvoreného čitateľa, ktorý v súčasnej lite
ratúre hľadá menej schematické podoby
medziľudských vzťahov či ľudskej sexuali
ty. Napokon však, Jarošovo rozprávanie sa
vyhýba niečomu, čo by sme na základe

✒ Daniel Domorák
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skúseností s inými dielami obdobnej
žánrovej proveniencie mohli pomenovať
„senilným slintaním“ nad vlastným,
kedysi prekypujúcim sexuálnym apetí
tom. Hoci k nemu miestami tenduje,
napokon sa vždy ukáže, že z autorovej
strany ide o hru.
Absentuje zámer pôsobiť na čitateľa ako
rokmi ostrieľaný casanova, zbavuje sa
prílišného vzrušenia, ktoré vždy v správ
nom momente uzemňuje. Napokon,
hneď v prvej poviedke stanovuje autor
hypotézu svojho rozprávania vskutku
stroho, keď, hovoriac o sebe v tretej osobe,
takmer nekrologicky konštatuje: „V prie
behu 36 rokov sa mu podarilo: – viac či
menej uspokojiť 17 mileniek; – tri razy sa
oženiť aj rozviesť; – mať 16 detí.“ A ďalej
dodáva: „Teraz už len vegetuje v starobin
ci a medituje o sebe a o svete.“ (s. 13)
Próza Pasca je čistým, vyrovnaným písa
ním, ktoré pôsobí tak trochu ako rodinný
album. Súhrn fotografií autora je napo
kon aj súčasťou knihy, a to ako obrazová
príloha uvádzajúca každú kapitolu.
Jednotlivé poviedky môžeme označiť ako
určité momentky, čierno-biele obrázky
určené predovšetkým pre tých, ktorí
objektívom zvečnenú postavu autora
poznajú, majú ho radi, ktorí sú k nemu
zhovievaví, prístupní vychutnať si skôr
autobiografické noticky ako „magmatic
ké rozprávačstvo“, ktoré definuje jeho
staršie, doteraz neodškriepiteľne kultové
diela. Čítať prózu Pasca v takomto triez
vom a autorovej situácii primeranom
kľúči môže napokon priniesť väčší záži
tok či menšie sklamanie.

Intímne ladené eseje
Veronika Šikulová: Radosti a dni
Bratislava: LIC, 2021
Tvorivo plodná a vo viacerých sférach
aktívna Veronika Šikulová ponúka čita
teľom rozsiahlu knižku esejistických
útvarov pod neveľmi intenčným názvom
Radosti a dni.
Veronika Šikulová je zručná rozprávačka
a jej texty sa čítajú vcelku dobre. Čitateľo
vi vlastne nekladú žiadny interpretačný
odpor. Texty sú tematicky veľmi rôznoro
dé, takže si iste každý čitateľ medzi nimi
nájde niektoré, ktoré ho zaujmú.
Neviem, čo podnietilo autorku vydať
texty ako celok. Mám dojem, že majú prí
ležitostný charakter, čo však nie je chyba.
Možno sa mýlim, ale nedokázal som
identifikovať autorskú koncepciu s výraz
nejším myšlienkovým zámerom.
Texty majú rôznorodú žánrovú podobu,
ale asi sa všetky dajú zakryť pojmom esej.
Sú spomienkami na blízkych rodinných
príslušníkov autorky, najmä na jej otca
Vincenta Šikulu, ale aj spomienkami na
mnohých priateľov z umeleckého sveta,
s ktorými sa počas rokov stretávala a ktorí
ovplyvňovali jej osobnosť, ale aj autorské
myslenie, najmä v prostredí domovskej
Modry, Pezinka, ale aj v Bratislave a inde.
Veronika Šikulová pracuje v Malokarpat
skej knižnici v Pezinku s mladými čitateľ
mi a skúsenosti s týmito čitateľmi občas
zverejní vo svojich esejach tiež.
Zaujímavé sú aj jej spomienky na prvé
čitateľské skúsenosti, ktoré získavala cel
kom logicky v rodine (Čitateľský a iné
poriadky, Rozprávky nosia mamine šaty…).
Trošku iný nádych majú texty opisujúce
priestor, o ktorom píše. V niektorých tex
toch sa dokonca nachádzajú akési lyrické
poetické úvody, po ktorých nasledujú
vecnejšie pasáže, ktorými sa pokúsila
evokovať svojskú senzuálne evokovanú
atmosféru.
Viaceré príspevky majú podobu struč
ných autorských portrétov zameraných
na niektoré črty tvorby spomínaného
autora a jeho diela (Pokušenie (takmer)
svätého Pinocchia…). Pritom sa občas
stretneme aj s textami interpretačného
charakteru. Tieto texty majú taktiež
najmä propagačnú úlohu, v žiadnom prí
padne nejde o texty orientované príliš
odborne či didakticky.
Viaceré eseje sú spomienkami na priate
ľov spisovateľov, výtvarníkov či hudobní
kov (maliar Štefan Cpin, prozaici Dušan
Dušek, Rudolf Sloboda, maliar Ľudo
Hološka, hudobný skladateľ Ján Cikker
a mnohí ďalší). Načiera však aj do dávnej
šej minulosti, spomína na špecifický
charakter tvorby B. S. Timravy či na pôso
benie Ľ. Štúra, ktorého život bol zviazaný
s Modrou, kde aj zomrel.

Šikulovej eseje majú intímny charakter;
sú vlastne neustále zaznamenávaním jej
zážitkov a postrehov. Spomína dokonca
na to, ako pravidelne cestovala autobu
som z Modry do Pezinka, prípadne zried
kavejšie do Bratislavy. Jej eseje nemajú
v žiadnom prípade konfrontačný charak
ter, sú bezproblémové a autorka nimi
nehovorí dokonca ani o problémoch svo
jej rozsiahlej prozaickej tvorby. Prípadne
o charaktere čitateľského prijatia jej tex
tov verejnosťou.
Texty takmer neobsahujú evokáciu dobo
vej kultúrnej atmosféry či literárneho
života, ktorého je Šikulová už mnoho
rokov súčasťou.
Oficiálne je jej tvorba od začiatku prijíma
ná kladne a mnohokrát oceňovaná.
Verím, že intímne ladené a tematicky rôz
norodé eseje Veroniky Šikulovej si nájdu
svojho čitateľa.

✒ Ladislav Čúzy

Svedkyne z Gileádu
Margaret Atwood: Svedectvá
Preklad: Katarína Karovičová
Bratislava: Slovart, 2021
Dlho očakávaný návrat do Gileádu po
pätnástich rokoch od prevratu odhaľuje
špiónov priamo v srdci teokratickej totali
ty. K slovenskému čitateľovi sa dostáva
v plynulom preklade Kataríny Karovičovej, ktorá preložila do slovenčiny aj
román Vynáranie, prvý slovenský preklad
Atwoodovej diela.
V pokračovaní Príbehu služobníčky poču
jeme namiesto osamelého hlasu Fredovej
svedectvá dvoch tínedžeriek. Agnes
Jemima vyrastá v režime ako privilegova
ná dcéra veliteľa. Infiltrovaná Kanaďanka
Daisy, ktorej skutočná identita je šokujú
cim prekvapením, spolupracuje s oslobo
dzujúcim hnutím Mayday. Tretí hlas patrí
Tete Lýdii, krutej bachárke a kolaborant
ke s režimom Gileádu. Teraz je jej misiou
rozvrátiť režim zvnútra: „Za všetky tie
roky som zahrabala mnoho kostí. Teraz
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som sa rozhodla, že ich vyhrabem – aj
keď iba pre tvoje poučenie, môj neznámy
čitateľ.“ (s. 10) Napriek tomu, že prvý
gileádsky román má v názve ‚príbeh‘, čiže
naznačuje, že je fiktívny, je písaný tak,
aby pripomínal realistický až dokumen
tárny záznam života v totalitnom režime.
Fredova nakupuje vo vyprázdnených
obchodoch, raňajkuje vajíčka, kúpe sa.
Jej čepcom obmedzený pohľad čitateľovi
ponúka záblesky strašného zneužívania
moci, násilností, justičných vrážd a obrov
skej nedôvery každého ku každému.
Svedectvá túto perspektívu doplnia do
kaleidoskopu ďalších troch výpovedí.
Memoár Tety Lýdie ukáže čitateľovi mon
štruóznu architektúru moci v Gileáde.
Ako naznačuje názov, Svedectvá môžeme
vnímať ako príklad žánru testimonálnej
literatúry, v ktorej svedkovia prinášajú
svoju skúsenosť z prežitia traumatickej
situácie, či už je to vojna, holokaust, tota
litný režim, ale aj ťažká choroba, znásilne
nie alebo iná neúnosná udalosť. Keďže
tento žáner sa vyznačuje mnohohlasnos
ťou, viacerými perspektívami a v prípade
Atwoodovej románu aj multižánrovosťou,
svedecké výpovede poskytujú nielen veľmi
cenný autentický pohľad na prežitie
traumy, ale zároveň vytvárajú aj protipól
autoritatívnemu hlasu dominantnej
ideológie.
Svedectvá prekračujú hranice žánrov.
Atwoodovej román je príkladom dystópie,
ale aj memoáru, denníka a špionážneho
thrilleru. A tak Gileád stráca silu jedinej
a neomylnej autority a totalitnej vízie,
hoci zakazuje čítanie, písanie a používa
televíziu na propagandu a vymývanie
mozgov. Tri rozprávačky vo Svedectvách
umožňujú čitateľovi hodnotiť a overovať si
fakty, prechádzať procesom sympatie,
empatie, ale aj sebareflexie. Je ťažké
nespytovať si svedomie, keď k tomu pobá
da sama Teta Lýdia.
Atwoodová obhajuje moc svedeckej výpo
vede. Prelínanie rozprávačiek vytvára
palimpsest, mnohovrstevný a prekrývajú
ci sa text Fredovej, Daisy, Agnes aj Tety
Lýdie. Palimpsest je kľúčovým slovom
Gileádu. Gileád prepisuje históriu,
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architektúru, ale aj ľudské práva a indivi
duálne životy, ktoré uniformuje a reduku
je ich na funkcie v štáte. Gileád vymazáva
mená ľudí a nahrádza ich rolami: Tety,
Služobníčky, Marty, Manželky, Čakateľky.
Najzaujímavejšou vrstvou palimpsestu je
tajný memoár Tety Lýdie, ktorá svedčí
o svojich činoch, pripúšťa svoj podiel na
vine Gileádu, ale zároveň sa obhajuje:
„Jedného dňa vošli do mojej cely bez
varovania traja muži, zasvietili mi bater
kou do žmurkajúcich, sliepňajúcich očí,
zhodili ma na zem, metodicky do mňa
kopali a aj inak ma týrali. Poznávala som
zvuky, čo mi vychádzali z úst, predtým
som ich počula z okolitých ciel. Nebudem
zachádzať do podrobností, stačí, ak
poviem, že používali aj paralyzátory.“
(s. 155) Po takejto prevýchove si bývalá
sudkyňa rodinného súdu oblečie na seba
hnedú uniformu.
Svedecká výpoveď Tety Lýdie sa vracia
do začiatku Gileádu, k architektúre poli
tického systému teokratického režimu,
ku korupcii a zvrátenosti jeho tvorcov.
Kde sa Fredova mohla spoliehať iba na
propagandu z TV a Agnes Jemima bola
primladá, aby si niečo pamätala, tu Teta
Lýdia môže poskytnúť správu o kontro
lách na hraniciach, logistických zlyha
niach štátu, byrokratickom labyrinte
a nefunkčnom vedení. Mnohé situácie sú
priamymi referenciami na skutočné uda
losti vo svete, tom minulom aj súčasnom:
utečenecká kríza, pedofilné škandály,
trhanie detí z rúk imigrantov a zatváranie
ich do klietok. História sa síce neopakuje,
ale rýmuje, ako hovorí Teta Lýdia.
Svedectvá hovoria o ťažko vysloviteľnej,
nevypovedateľnej a príliš bolestivej
traume zo života v diktatúre. Popri hlas
nom a dogmatickom monológu Gileádu
(nielen) o úlohe ženy v štáte počujeme
tiché hlasy dievčat a starej ženy, ktoré mu
protirečia a dávajú nádej na prežitie
a slobodu.

✒ Katarína Labudová

Každý z nás je „iný“
Valter Hugo Mãe: Syn tisícich otcov
Preklad: Lenka Cinková
Bratislava: Portugalský inštitút, 2021
Syn tisícich otcov, román o predsudkoch
a najrôznejších podobách inakosti, no aj
o láske, prijatí a pochopení portugalské
ho spisovateľa Valtera Huga Mãa dôstoj
ne nadväzuje na portugalskú tradíciu
rozprávačstva a má všetky potrebné atri
búty: svojské postavy s nezvyčajnými
osudmi, poetický kvetnatý jazyk, drsné
momenty aj štipku tajomna.
Na začiatku knihy stretávame rybára
Crisóstoma, ktorý sa cíti polovičný, preto
že nemá deti. A keď sa hneď v prvej

kapitole ujme osirelého chlapca Camila,
na perách sa mu zrazu zjaví dvojnásobný
úsmev. Hoci to pôsobí ako idylický koniec,
je to len začiatok.
V istej dedine žije sama v dome liliputánka,
ktorú všetci ľutujú, starajú sa o ňu, nosia
jej najmenšie zemiačiky a najmenšie ryby
z úlovku, súcitia s ňou, no nik ju nechce
skutočne spoznať, nik sa o ňu nezaujíma
ako o človeka, je pre celú dedinu iba
chudera, ktorej treba pomôcť, lebo tak sa
to má, a možno sa s ňou porovnať a umen
šiť si tak vlastné trápenie. No keď jedného
dňa otehotnie a otcom môže byť hociktorý
z pätnástich dedinských chlapov, stáva sa
z nej v očiach dedinčanov obluda.
Mladá Isaura sa na veľké naliehanie oddá
svojmu milovanému ešte pred svadbou,
veď všetko je dohodnuté, sú zasnúbení,
tak prečo mu trošku neustúpiť. No len čo
mladý muž dostane, čo chcel, odvrhne ju.
Potupená zostáva v rodičovskom dome,
navyše s matkou, ktorá sa jedného dňa
zobudila a zrazu rozprávala s francúzskym
prízvukom, ktorý ju ničí ako choroba
a oberá ju o hlas, radšej mlčí, než by mala
hovoriť takto. Isaura zasa uverí, že takáto
použitá už nestojí za nič; akoby hodnota
človeka stála na tom, čo má či nemá medzi
nohami. Naveľa pristúpi na sobáš z rozu
mu so „zženštilým“ mužom, ktorý jej však
ujde už v prvú noc.
„Zženštilý“ Antonino prekvapivo ujde
k svojej matke, ktorú spoločnosť tak naka
zí nenávisťou voči inakosti, že by syna naj
radšej zniesla zo sveta. Veď ho na svet
priviedla, môže ho zo sveta aj zniesť
(ako jej dokonca radí suseda), on si predsa
nezaslúži žiť a ona by sa tak očistila;
už by nebola matkou zvrhlíka, opäť by
z nej bola pani Matilde.
Životy postáv sa postupne prepájajú, pro
tagonisti sa navzájom spoznávajú
a začínajú chápať svoje odlišnosti.
Keď Cristóstomo musí počúvať ďalších
rybárov, „počestných mužov“, ako sa
zabávajú na účet Antonina, vymýšľajú si
tie najhoršie nechutnosti a prirovnávajú
ho k vybájeným morským príšerám,
pomyslí si: „Človek nikdy nie je vymysle
ný. Z tejto pravdy treba vychádzať a ak už

✒ Lucia Halová

Vyšší poriadok
Colson Whitehead: Chlapci z Nickelu
Preklad: Vladislav Gális
Bratislava: Ikar, 2021
Americký spisovateľ Colson Whitehead
je jedným zo štvorice autorov, ktorým sa
podarilo získať Pulitzerovu cenu dvakrát.
V jeho prípade to doteraz bolo za román
Podzemná železnica (Ikar, 2018), v ktorom
sa prelínajú postupy magického realizmu,
faktografického písania a alternatívnej
histórie, a za titul Chlapci z Nickelu (Ikar,
2021).
Nickel je fiktívna polepšovňa, príbeh
z nej je však inšpirovaný skutočnými uda
losťami. Dej knihy sa čiastočne odohráva
na Floride v 60. rokoch 20. storočia.
Nepokoje a boj za rasové práva hýbu nie
len dejinami veľkými, ale aj tými súkrom
nými. Elwood Curtis je svedomitý
študent, poslušný vnuk a horlivý poslu
cháč platní s nahrávkami príhovorov
Martina Luthera Kinga, no nešťastnou
zhodou náhod sa dostane do polepšovne,
ktorá jeho zásady preverí: „Svet mu po
celý život šepkal svoje pravidlá a on
odmietol počúvať, radšej počúval vyšší
poriadok.“ (s. 211)
Elwood sa dostane do časti polepšovne
pre čiernych chlapcov a hoci si zaumieni,
že svojou svedomitosťou a pracovitosťou

radosť čítať knihu, ktorá prináša hĺbku,
zároveň je aj čitateľná a nekladie čitateľo
vi pod nohy polená v podobe zbytočne
komplikovaných časových elíps a ďalších
atrakcií.
Tak ako telá mŕtvych chlapcov, ktoré
naštartujú celé Elwoodovo spomínanie,
zostáva až po dnešok v spoločnosti hlbo
ko zakopaná rasová nenávisť a pod
nánosmi sa odhaľuje iba postupne. Autor
k tomuto faktu ani k tvorbe literatúry
nepristupuje ako k bombastickému obja
vu, no zaostrením na živorodé detaily
aj subtílnym zobrazovaním ťaživých tém
sa čitateľovi pomaly, ale isto dostáva
pod kožu a dokazuje, že na jej farbe vôbec
nezáleží.
sa z Nickelu dostane skôr, systém inštitú
cie mu však tieto plány deň za dňom
ničí – na malom uzavretom priestore tu
Whitehead zobrazuje problémy celej
spoločnosti tej doby. Paralela je čitateľná,
no nie je profanovaná a našťastie ani
didaktická či moralizátorská.
Elwoodov najlepší priateľ z polepšovne
Turner je jeho opakom a dynamika a pria
teľstvo medzi chlapcami zohrávajú
dôležitú úlohu pri posúvaní príbehu
vpred. Hoci Whitehead krutosti páchané
na zverencoch polepšovne zobrazuje,
surovým či drsným opisom sa vyhýba,
a tak je kniha o skutočne drásavých prob
lémoch napísaná a vystavaná miestami
prekvapivo nevzrušene: „Schopnosť
trpieť. Elwood a všetci chlapci z Nickelu
existovali v tejto schopnosti. Dýchali
v nej, jedli v nej, snívali v nej. To boli
teraz ich životy. Inak by boli zahynuli.
Bitky, znásilnenia, neúprosné preosieva
nie seba samých. Vydržali.“ (s. 188)
Kapitoly, ktoré sa odohrávajú v Elwoodo
vej mladosti, striedajú časti zo súčasnosti.
Elwood žije v New Yorku a na Nickel sa
snaží neúspešne zabudnúť. Odstrániť
túto kapitolu zo svojho života. Osud hlav
nej postavy opäť na malej škále ukazuje
neschopnosť spoločnosti zriecť sa zauží
vaného z minulosti.
Kniha prináša komplexne rozpracované
charaktery a situácie, hodnotné je nasvie
tenie tém ako segregácia, týranie mladist
vých, rasová nespravodlivosť: „Môžete
zmeniť zákon, ale nemôžete zmeniť ľudí
ani to, ako sa k sebe správajú. Nickel bol
rasistický ako sviňa – polovica ľudí, ktorí
tu pracovali, si zrejme cez víkendy oblie
kala rúcha Klanu, ale Turner to videl tak,
že zlo siaha hlbšie ako farba pleti.“ (s. 119)
Román vyzdvihuje nad priemer aj zvrat,
ktorý prináša vo svojej druhej polovici.
Jeho rozoberaním sa neoplatí pokaziť
zážitok potenciálnemu čitateľovi, určite
však stojí za zmienku, v mnohom obracia
príbeh naruby a bezpochyby so sebou
prináša silný katarzný moment. White
head prepletá dejové línie s ľahkosťou
a invenciou, čo, samozrejme, v súčasnosti
nie je prevratný novátorský postup, no je
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pre nič iné, aspoň zo slušnosti alebo
počestnosti rozprávať o Antoninovi prav
divo, bez nezmyselných predsudkov
a nevymýšľať si historky, ktoré ohlupu
jú…“ (s. 107)
Prostý rybár Crisóstomo sa javí celkovo
ako veľmi múdry človek s pevnou integri
tou, preto neprekvapí autorovo priznanie:
„Zámerne som z neho urobil priam roz
právkového hrdinu. Svojho psa som
pomenoval Crisóstomo, aby som aj ja mal
v živote niekoho takého,“ vraví v rozhovo
re s prekladateľkou v závere knihy.
Vývoj postáv a udalostí prináša zmenu
k lepšiemu aspoň v mikrokozme hlav
ných hrdinov. Spoločne nachádzajú
šťastie, lásku, rodinu. A neumárajú sa ani
si nevyčítajú, čím všetkým museli prejsť,
kým sa dostali až sem. „Na utrpenie,
na ktorom sme vystavali šťastie, treba
spomínať s láskou.“ (s. 152)
„Odmalička túžim liečiť svet i ľudí,
pomáhať,“ vyznáva sa autor a túto svoju
túžbu úspešne pretavil aj do románu Syn
tisícich otcov. Vďaka prekladu Lenky
Cinkovej sa k slovenskému čitateľstvu
dostáva v celej svojej poetickej kráse
a naliehavosti, pretože prekladateľka sa
nezľakla ani hrubších výrazov a ohavnos
ti, ktorá nevyhnutne „číha“ v príbehoch
o ľudských odlišnostiach.

✒ Soňa Uriková

Bábika s pokrivenou dušou
Lana Lux: Kukolka
Preklad: Paulína Čuhová
Banská Bystrica: Literárna bašta, 2021
Debutový román Lany Lux reflektuje spo
ločenskú situáciu 90. rokov minulého
storočia na Ukrajine, kde sa v atmosfére
politických zmien rozvíja osud deväťroč
nej Samiry. Prezývka Kukolka – Bábika –
odzrkadľuje Samirinu nevšednú krásu,
ako aj exotický, pravdepodobne rómsky
pôvod, pre ktorý je Samira terčom mno
hých posmeškov.
Kukolkin príbeh sa začína v detskom
domove, kde ako mnohé z osirelých detí
čaká na novú rodinu. Po úteku z domova
sa dostáva do organizovanej skupiny detí
na ulici pod vedením kriminálnika Roc
kyho a postupne sa učí pravidlám preži
tia na okraji spoločnosti. Postava Samiry
je pozoruhodná najmä preto, že ponúka
detský – úplne pochopiteľne aj naivný –
náhľad na vtedajšiu spoločenskú realitu.
Napriek tomu, že vyrastá v nehostinnom
prostredí, vytvára si prvé sociálne väzby
a neustále verí v nový život.
Jej postupné dospievanie je sprítomňova
né cez telesnosť – v očiach mužov sa
stáva zaujímavou až vtedy, keď jej telo
prechádza telesnými zmenami, na psy
chickej úrovni však zostáva dieťaťom
a utieka sa do vlastného fiktívneho sveta.
Detské vnímanie je tak v kontraste
s fyzickými zmenami, na základe čoho
musí Samira predčasne dozrieť. Ustavič
ne naráža na agresívne, manipulatívne či
odmietavé správanie a jediné priateľské
spojenie pre ňu predstavuje neživá vec –
bábika Barbie. Priestor je v texte vybudo
vaný kontrastne: Ukrajina ako Kukolkin
prvý domov je zbedačenou krajinou, kde
je akákoľvek vidina šťastného života
takmer nemožná. V porovnaní s ňou je
Nemecko ako súčasť bývalého západného
bloku odrazom modernej spoločnosti
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Kukolka je však predovšetkým románom
o ľudskej dôstojnosti, odvahe, o hľadaní
a nadobudnutí vlastnej hodnoty. V kľúčo
vých otázkach Samira nezostáva
pasívnou, ale bojuje – o lepšie životné
podmienky, o holý život, o zachovanie
samej seba. Ide o drásavé, naliehavé
a znepokojivé čítanie, otázka však znie:
Dá sa azda o živote plnom hrôz písať inak?

✒ Patrícia Gabrišová

A nezabudnite …
kým vychladne káva
a Kukolkiným vysnívaným miestom pre
život. Paradoxne, práve v Nemecku je
Kukolka vystavená opakovanému sexuál
nemu zneužívaniu a detskej prostitúcii.
Okrem konkrétneho príbehu je v texte
citeľný sociálno-psychologický rozmer,
ktorý sa prejavuje v dôkladnom mapova
ní reálií vtedajšieho postsocialistického
sveta. Román tak možno chápať aj ako
svedectvo následkov politických systé
mov (a ich zmien), ktoré priamo umožňu
jú páchanie kriminálnej činnosti
a krajinu zanechávajú v dezolátnom
stave. Drogy, krádeže, žobranie, násilné
správanie a kriminalita poukazujú na
drsný život spoločenskej periférie. Zákon
ulice je aj zákonom pokrivenej morálky –
na každý priestupok či dokonca trestný
čin existuje racionálne, akoby oprávnené
zdôvodnenie. Podobne aj vina a zodpo
vednosť sú kategóriami, ktoré nemajú
jasne vymedzené hranice, a postavy sú
determinované len snahou prežiť.
Autorkin zámer sprostredkovať príbeh
prostredníctvom detskej optiky hodno
tím pozitívne – ide o bezprostredný a pre
svedčivý náhľad, no i takáto forma
subjektívnej výpovede má určité obme
dzenia. Aspekt psychologizácie, s ktorým
autorka inak zručne narába, sa vo finál
nej časti javí ako nie dostatočne rozvinu
tý. Samira je po prežití traumatizujúcich
udalostí schopná zaradiť sa do bežného
života, no záverečný „happyend” bez hlb
ších citových následkov pôsobí azda prí
liš zjednodušujúco. V texte zároveň
prevažuje explicitnosť – scény sú jasne
formulovateľné, no občas má čitateľ pocit
nadbytočného dovysvetľovania udalostí.
Tento deficit je však vzhľadom na takmer
ohlušujúci čitateľský zážitok z textu
zanedbateľný.
Obzvlášť neľudsky vyznieva zobrazenie
témy sexuálneho zneužívania maloletých;
dieťa sa stáva hračkou v rukách dospe
lých, bábikou bez možnosti prejavenia
vlastného názoru či osobnej slobody.
Z tohto faktu mrazí, keď si uvedomíme, že
Kukolkin príbeh nie je ojedinelý, podob
ných prípadov by sme v krajinách bývalé
ho východného bloku našli množstvo.
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Tošikazu Kawaguči:
Kým vychladne káva
Preklad: Beata Horná
Bratislava: Lindeni, 2021
Legenda hovorí, že v istom zabudnutom
mestečku v Japonsku existuje kaviareň,
v ktorej sa dá cestovať v čase. Môžete sa
v nej stretnúť s bývalým milencom, man
želom, ktorý stráca pamäť, ale aj s mlad
šou sestrou, ktorá zomrela. Magická
téma románu Kým vychladne káva je
čarovnejšia ako príbeh samotný.
Cestovanie v čase v literatúre či filme
vždy sprevádzajú presné pravidlá. V knihe
japonského autora Tošikazu Kawagučiho
je ich neúrekom. Stretnúť sa môžete len
s ľuďmi, ktorí kaviareň v tom čase navští
vili; na stoličke, ktorá vás prenesie do
minulosti, sedí iný hosť a musíte vyčkať,
kým odíde na záchod; z danej stoličky sa
počas cesty časom nesmiete pohnúť;
musíte dopiť kávu, kým vychladne…
a mnohé ďalšie, ktoré cestu znepríjemňu
jú. Čitateľ je na konci z pribúdajúcich pra
vidiel už taký unavený, že na čarovné
putovanie do minulosti takmer zanevrie.
Našťastie, v románe sa nájdu štyria odváž
livci, ktorí sa otravnými zamestnancami
kaviarne nenechajú odradiť.
Autor sa snaží čitateľa všetkými štyrmi
príbehmi dojať a poskytnúť mu aspoň
aký-taký šťastný koniec. Ako najpatetic
kejší sa javí príbeh s názvom Sestry. Diev
činu menom Hirai opakovane navštevuje
mladšia sestra Kumi, ktorá pracuje
v rodinnom hoteli v inom meste. Kumi sa
celé roky snaží Hirai presvedčiť, aby sa
vrátila do rodného mesta a viedla hotel
spolu s ňou. Rodičia sa s Hirai nerozprá
vajú, pretože sú urazení, že Hirai chce žiť
vlastný život mimo domova. Hirai je
z neustáleho presviedčania taká otrávená,
že sa so sestrou odmieta stretnúť. Keď
jedného dňa zistí, že Kumi tragicky zahy
nula, vráti sa za ňou do minulosti.
„Kumi sa zhlboka nadýchla, ale kým stači
la prehovoriť, Hirai ju predbehla: „Dobre,
vrátim sa domov.“ (…) „O tomto som vždy
snívala,“ zašepkala Kumi, na stôl dopada
li jej slzy. (…) „O čom si snívala, Kumi?“

(…) „O tom, že raz budeme hotel viesť
spolu,“ odpovedala a tvár sa jej rozžiarila
úsmevom. Hirai ju ešte nikdy nevidela
takú šťastnú.“ (s. 135)
Hirai sa po dojemnom stretnutí vracia
domov, vedie hotel a do kaviarne posiela
šťastné fotky v rovnošate.
Podobne vzletné vyvrcholenia majú aj
dva ďalšie príbehy – muž s Alzheimerom
daruje manželke list, v ktorom chce, aby
ho opustila, keď stratí pamäť; tehotná
žena so srdcovou poruchou výnimočne
vycestuje do budúcnosti, aby sa stretla so
svojou dcérou, pretože vie, že pri pôrode
zomrie. Iba príbeh Milenci sa končí otvo
rene; síce moralistickou pointou, že život
máme všetci vo svojich rukách, ale aspoň
nie úplne doslovne.
Kawagučiho debutový román vznikol
podľa rovnomennej divadelnej hry, čo
na ňom cítiť. Jednota miesta – tajomnej
kaviarne – je pri dráme výhodou, no
románu nepomáha. Z kaviarne čitateľ
nikdy neodíde, kontext sa dozvedá
z dlhých vysvetľujúcich opisov, ktoré
vyčerpávajú. Ak by mal autor odvahu
upustiť od divadla, mohol román dopad
núť oveľa lepšie.
Kaviareň Funiculi Funicula s jej urozprá
vanými a nie veľmi zaujímavými
zamestnancami vás, bohužiaľ, o svojej
magickosti nepresvedčí, ani keď
stretnete ducha či pocestujete v čase.
Román Kým vychladne káva už vôbec.

✒ Katarína Vargová

Expedícia za farbami
Magdalena Konečná, Jana Sedláčková,
Štěpánka Sekaninová: Farby v prírode,
Farby krajiny
Bratislava: Albatros, 2019, 2020
Milovníkom dokumentárnych seriálov
iste netreba predstavovať geniálneho prí
rodovedca Davida Attenborougha, ktorý
prostredníctvom seriálov o kráse našej
planéty sprevádza diváka na rôzne mies
ta – raz sa tešíme pohľadu na krajinu

Recenzie

z vtáčej perspektívy, inokedy sa dívame
očami centimetrového hmyzu žijúceho
v pralese. Všetko, čomu sa na tejto expe
dícii prizeráme, nás očarí svojou fareb
nosťou. Poznám však aj spôsob, ako
precestovať Zem plnú hýrivých farieb,
a pritom ani nezapnúť Netflix či BBC.
Stačí si pohodlne sadnúť do kresla a mať
v rukách dve knihy o farbách, ktorých
autorkami sú Štěpánka Sekaninová
a Jana Sedláčková spolu s ilustrátorkou
Magdalenou Konečnou.
Tak ako dokumentárne seriály dávkujú
úchvatnosť a veľkoleposť prírody po čas
tiach, aj tieto autorky vábia čitateľa
(v tomto prípade zároveň cestovateľa)
poznávať svet na viac etáp. V knihe Farby
v prírode (2019), ktorá vznikla ako prvá,
sa vyberieme objavovať zvieratá a rastliny
rozdelené podľa dvanástich farieb, pri
čom každá farba má vlastnú dvojstranu.
Zastávku si s radosťou urobíme pri mod
rej, najmä preto, že je to moja obľúbená
farba. Autorky tu vytvorili doslova prí
rodnú rezerváciu modrej farby – vyskytu
jú sa tu zvieratá ako rybárik riečny
a veľryba grónska obkolesené kvetmi ako
nezábudka či horec bezbyľový. I keď žijú
a rastú na odlišných miestach, tu ich
spája práve farba. Nechýba ani nerastné
bohatstvo drahokamov tyrkysu a zafíru –
veď vďaka nim poznáme názvy farieb ako
tyrkysová a zafírová. V spodnej časti
každej dvojstrany sa nachádzajú odtiene
danej farby (jahodová červená je predsa
iná ako bordová). Okrem vzorkovníka
odtieňov každá dvojstrana obsahuje aj
text, ktorý zobudí všetky naše zmysly
a po jeho prečítaní dostaneme chuť na
farebný ovocný kokteil. V závere knihy sa
naučíme niečo navyše o miešaní farieb
a ich odtieňov a pomocou tejto vzácnej
zručnosti sa budeme odteraz na svet
pozerať s rozšíreným farebným videním.
Naše putovanie bude pokračovať v knihe
Farby krajiny (2020), ktorá je druhým
dielom spomínaných autoriek. Tentoraz
spoznáme dvanásť biotopov a precestuje
me všetky kúty sveta od polárnej krajiny
až po dažďový prales. Každý biotop má
k dispozícii dvojstranu, na ktorej sú zná
zornené živočíchy a rastliny, ktoré v ňom
žijú. V hornej časti sa nachádzajú jednot
livé odtiene, do ktorých je konkrétna kra
jina „oblečená“. Čo myslíte, akú farbu má
zimný dych? Možno neuveríte, ale aj to je
odtieň polárnej krajiny. Listujeme ďalej
a trošku sa zahrejeme v biotope Stredo
moria. Vďaka pestrým ilustráciám sa nao
zaj ocitneme pri morskom brehu, odkiaľ
vidieť kvety oleandra, cítiť vôňu rozmarí
nu a pritom počuť cikády. Tento zážitok
zakončíme na lúke, ktorá sa hemží motýľ
mi a hmyzom všetkých druhov, a ako už
vieme, aj rôznych odtieňov zelenej. Spo
meniem práve jarnú listovú, pretože
tento odtieň nás v prvých mesiacoch roka
zobúdzal zo zimného spánku. V závere

knihy sa môžeme naučiť kombinovať
farby pomocou Oswaldovho kruhu,
a zistíme aj to, že farieb trávy je asi tak
veľa ako farieb piesku.
Po prelistovaní týchto dvoch kníh budete
kráčať do lesa po prechádzkovo zelenej
a obdivovať sedmokráskovo bielu s teplým
odleskom slnečnej. Knihy sú určené pre
dovšetkým pre deti od 6 rokov, myslím si
však, že rozšíria farebné spektrum čitateľa
v každom veku.

Želibského, slovenského maliara generá
cie 1909. Ten mu podľa knihy priblížil
umenie realizmu a smery európskej
moderny 20. storočia a svojou tvorbou aj
múzické inšpirácie – hudbu, koncerty,
hudobníkov. Neskôr Ernest Špitz študoval
v Bratislave na Vysokej škole výtvarných
umení, na oddelení figurálneho maliar
stva u prof. Jána Mudrocha, ktorú absol
voval v roku 1953. Mudroch mladému
Ernestovi sprostredkoval lekcie umenia
✒ Monika Horvátová
francúzskeho postimpresionizmu
a moderny po roku 1900.
„V súradniciach času a priestoru bol Ernest
Špitz jedinečný talent, prísľub, solitér
a zároveň vedúca osobnosť generačného
hnutia mladých ,Nástup 1957‘,“ konštatuje
Bohumír Bachratý: Ernest Špitz
v texte Bachratý. ( s. 7)
dvojjazyčne: slovenčina / angličtina
Ernest Špitz absolvoval vysokú školu
Preklad do angličtiny:
dielom s motívom práce a šiestich žien
Carey Webb – Johnson
hrabačiek odchádzajúcich z poľa
Praha / Bratislava: vlastný náklad
(Hrabačky, 1956), v ktorom sa snaží štýlom
Zuzana a Ivan Mušo, 2020
prekročiť hranice daného socialistického
realizmu. Na obraze badať vplyv sloven
V júni vyšla druhá monografia o sloven
skej moderny Martina Benku.
skom výtvarníkovi, iniciátorovi vzniku
Maľuje zátišia, portréty. Do povedomia sa
Galérie mladých, neskôr Galérie Cypriána
však dostáva najmä svojimi expresívnymi,
Majerníka, organizátorovi výstav Ernesto
melancholickými kompozíciami, pocitmi,
vi Špitzovi, ktorý ako dieťa prežil holo
spomienkami na ťažké obdobie vojny
kaust, zomrel však predčasne na zákernú
a holokaustu, uhľokresbami, kresbami
chorobu vo veku 33 rokov (1960). Obe
ceruzou a lavírovaným tušom.
monografie napísal kunsthistorik venujú
Počas druhej svetovej vojny mal mladý
ci sa slovenskému a českému umeniu
Ernest pre židovský pôvod zakázané štu
20. storočia Bohumír Bachratý. Tá novšia,
dovať. Rodičia s deťmi sa síce zachránili
ktorú vydali Zuzana a Ivan Mušovci,
pred deportáciou, dlhý čas sa však museli
sa oproti prvej z druhej polovice 80. rokov
skrývať v ťažkých podmienkach v lese.
(Tatran) líši vo viacerých bodoch.
Zo slov mladšieho brata Ernesta Tibora,
Výnimočnosťou je obrazová príloha,
ktorý žije v New Yorku a takisto sa venuje
z približne 80 percent zostavená z doteraz
maľovaniu, však vyplýva, že starí rodičia,
neznámych diel – obrazov a kresieb
strýkovia, tety, bratranci a sesternice
Ernesta Špitza, ktoré sa podarilo získať od
deportáciám neunikli, rodičom a súroden
súkromných zberateľov. Na základe nich
com sa to však podarilo.
Bohumír Bachratý konštatuje súvislosti
Hoci Ernest Špitz zomrel mladý, jeho
a možné vplyvy na výtvarníka. Vidí ich
energia a zápal pre organizovanie výstav
v umení francúzskej moderny, fauvizmu
zanechali v slovenskom výtvarnom živote
a Henriho Matissa, kubizmu Pabla Picassa, nezmazateľnú stopu. Galériu mladých
Georgea Braqua a iných.
premenoval na Galériu Cypriána Majerní
Ernest Špitz vstupuje medzi profesionál
ka. Znamenala veľa najmä pre výtvarnú
nych výtvarníkov po maturite v roku 1948,
skupinu Galandovcov. Našli v nej
keď začína študovať na Akadémii výtvar
hodnotný priestor pre svoje umenie
ných umení v Prahe u prof. Jána
v ťažko skúšanej druhej polovici 50. rokov.

Umelec bolesti Ernest Špitz

Október 2021

37

Recenzie

KnižnáRevue

Nová monografia odhaľujúca doteraz nepo
znané dielo Ernesta Špitza s nahliadnutím
do jeho krátkeho života je vzácnym úkazom
dávnej pamäti. Bez nej by niektoré skutoč
nosti upadli do nepoznaného zabudnutia.

➲ Mesačník o knihách
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IČO 31 752 381
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Nevítaný sused

šéfredaktorka Tina Čorná Sikorová,
Dominika Madro,
Daniela Balážová

Charlotte Habersack:
Príšerný šúš / Der schaurige Schusch
Ilustrácie: SaBine Büchner
Preklad: Ján Jambor
Bratislava: Perfekt, 2021
Čo je, vraj, nemusí byť naozaj – takto by sa
dal zhrnúť príbeh o neznámom šúšovi, ktorý
sa má nasťahovať do Dutých hôr na končiar
taký „vysoký, že z jeho vrcholu vidno len
oblaky“. Toto vysokohorské miestečko obýva
presne toľko svojráznych obyvateľov, koľko
by sa dalo narátať na prstoch jednej ruky:
„ustráchaná sliepka, trucovitý jeleň, škaredý
kamzík, papuľnatý svišť a párty zajac.“ Títo
síce „v živote neboli nikde inde ako na svo
jom vrchu“, no vďaka svojim konexiám vedia
o šúšovi všetko ešte pred tým, ako ho prvý
krát stretnú: je „veľký ako automat na kolu“,
„jeho obľúbeným jedlom je vraj pečená zajači
na“ a sliepkina „dcéra mamy môjho brata“
dokonca „rozprávala, že bozkáva ako divoch!“
Jedno je jasné: šúš na Dunčov končiar nepatrí
(ale ustráchaná sliepka určite áno), a aby sa
tam nedostal, rozhodnú sa jeho obyvatelia
postaviť plot. Na to je však už neskoro. Šúš je
tu a v schránkach zvierat sa objavili pozván
ky na kolaudáciu jeho príbytku. Tam sa pre
svoju slabosť – vidinu zábavy – odváži len
párty zajac. Ten však ani po štyroch hodi
nách nevyjde zo šúšovho domčeka…
Príbeh voňajúci kosodrevinou a čerstvým
horským vzduchom vyšiel z pera mníchov
skej autorky Charlotte Habersackovej,
ktorá sa slovenskému čitateľovi predstavila
už dvoma z populárnej, zatiaľ 6-dielnej série
kníh pre deti a mládež Bitte nicht öffnen
(Prosím, neotvárať!). Popri slovenskom pre
klade, o ktorý sa postaral Ján Jambor, je
autorkin jednoducho a humorne napísaný
text postavený na početných dialógoch
k dispozícii aj v nemeckom origináli, keďže
vydavateľstvo Perfekt ponúka túto knihu
v dvojjazyčnom vydaní.
Obrázková kniha Príšerný šúš sa snaží
senzibilizovať detského čitateľa k reflexii
aktuálnych spoločenských tém. Rozpráva
o predsudkoch a často neopodstatnenom
strachu z nepoznaného, ktorý človeka bez
toho, aby si to uvedomoval, môže obrať
o krásne chvíle či nové priateľstvá. Je aj prí
behom o absencii empatie – dôvod šúšovho
sťahovania, jeho pocity a možné obavy
z nového prostredia nie sú pre žiadne zo
zvierat hodné zamyslenia, ich egocentrizmus
ich obmedzuje myslieť výhradne na vlastné
životy. Našťastie, je tu párty zajac, ktorý síce

38

Knižná Revue

Adresa redakcie

najskôr navrhuje spôsob, ako sa šúša zbaviť,
„zahráme sa na schovávačku a nebudeme ho
hľadať“, no je to napokon on, kto sa zameria
na to, čo ho s novým susedom spája – radosť
zo zábavy –, a tým pomôže zbúrať predsudky
svojich priateľov, ktorí napokon zistia, že šúš
je úplne iný, ako sú chýry o ňom, a báť by sa
mohol skôr on ich.
„Dunčokončiarovcov“, ktorí sú napriek svojej
ľahkovernosti a zahľadenosti do seba predsa
len sympatické zvieratká, stretáme prvýkrát
už na pútavom obale knihy. Ten je okrem
toho, že prebúdza zvedavosť a fantáziu,
celkom výpovedný: zvieratká tu stoja na
veľkom kopci, ktorý vyzerá ako hlava nejakej
príšery či len jej tieň, evokujúc otázku, čo je
skutočné a čo sú len obavy či predsudky.
Autorkou ilustrácií je SaBine Büchner, ktorej
cit pre detaily necháva čitateľa objavovať
nové a nové (najmä vtipné) postrehy. Kým
jeleň oblečený v lederhose (kožených nohavi
ciach tradične vyrábaných z jelenej kože)
zaujme svojím outfitom ihneď, jeho príbytok
skrášlený borovicou v kvetináči a trofejou
s vypchatou hlavou poľovníka si pýta detail
nejšie pozretie.
Obrázková kniha Príšerný šúš ponúka čitate
ľovi možnosť ponoriť sa do rozprávkového
sveta zvierat, vychutnávať si symbiózu
ilustrácií a textu, objavovať nové detaily
a po zatvorení knihy sa možno i zamyslieť
napríklad nad tým, či oplotenie sa pred
neznámym naozaj ochudobňuje iba toho,
kto sa nedostane dovnútra.

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

Odporúčame aj knihu
osobných spomienok

Čo prinesie 76. ročník Slniečka?
• overenú kvalitu a umeleckú tradíciu
od roku 1927
• moderný grafický dizajn
• texty našich najlepších autorov
od klasikov až po mladé talenty
Tešiť sa môžete na nový seriál
veselých kuchárskych rozprávok
Jozefa Kollára a jedinečný komiks
Továreň stratených snov!
Slniečko si môžete objednať na e-mailovej adrese:
ares@ares.sk, informácie na bezplatnom telefónnom
čísle 0800 141 911 alebo v redakcii Slniečka na e-mailovej
adrese: slniecko@litcentrum.sk, tel. 02/20473513
Časopis Slniečko vydáva Literárne informačné centrum.

Vecičky od Martinusu

Potešte svoje
knihomoľské srdiečko
Nové knihovaky odnesú všetky vaše
obľúbené knižné dobrodružstvá :-)
Vyberte si na www.martinus.sk
vecičku, ktorá prezradí celému svetu,
že vaše srdce bije pre knihy ❤

Tešíme sa na vás v novom bratislavskom kníhkupectve
Martinus a kníhkaviarni Foxford na Nivách!

NIVY CENTRUM
Mlynské Nivy 3, 821 09 Bratislava

PONDELOK — NEDEĽA
9:00 — 21:00

