Rozprávka J. W. Goetheho Louise Glücková Ivan Laučík Dominika Moravčíková

v obrazoch M. Cipára

Giovanni Rodari Alexandra Salmela Vanda Rozenbergová

Knižná Revue

Cena 1,50 €

www.litcentrum.sk

XXX. ročník

číslo 11

12. november 2020

Miroslav Cipár: ilustrácia ku knihe J. W. Goethe: Rozprávka (Bratislava: Petrus, 2020)

➲ Mesačník o knihách
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Editoriál

Tina Čorná
Sikorová
Šéfredaktorka

Sychravý november má svoje čaro
– čítať knihu pri teplom osvetlení je
príjemná predstava. A ten, kto ju
napĺňa, vie, že ide o bytostnú potrebu,
povedzme až závislosť ducha. Nové
knihy pribúdajú, hoci často sú to
staršie tituly v novom šate – prekladu
aj formy.
Goetheho Rozprávka, ktorá vyšla
vo vydavateľstve Petrus, sa hodí práve
na tento čas. Ide o filozofický text
určený dospelému čitateľovi, je – bez
nadnesenia – vznešeným sprievodcom v skľúčenej atmosfére doby.
„Rozprávka je umeleckým stvárnením
Goetheho etického vierovyznania,
pre ktorého je umenie len inou formou
náboženstva,“ parafrázuje v doslove
ku knihe prekladateľka Patrícia
Elexová jeho dobových interpretov.
Čitateľ, ktorému sú ideály nemeckého
romantizmu vzdialené, nájde
v novembrovom čísle Knižnej revue
rad publikácií o ťažkých dejinách
20. storočia: Trianon – triumf a pád
historika Romana Holeca, Solženicynov spis Lenin v Zürichu, Denník
Anny Frankovej v komiksovej podobe
Ariho Folmana s kresbami Davida
Polonského, ale aj dokument o americkom vraždení Osagov a vzniku FBI.
Knižná revue však v prvom rade
so zaujatím mapuje pôvodnú literárnu
tvorbu, tentoraz vám, milé čitateľky
a milí čitatelia, prinášame uvažovanie
Evy Urbanovej o debute mladej
autorky Dominiky Moravčíkovej Deti
Hamelnu: „Máme pred sebou vyspelú
poéziu – zbierku, ktorá stojí za prečítanie a patričný rozruch.“
O novinke LIC, ilustrovanej knihe
pre deti Alexandry Salmely Strom
píše autorke osobne Jana Bodnárová,
o reedícii kultovej zbierky Ivana
Laučíka Na prahu počuteľnosti – prozaik Ján Púček, dočítate sa aj o novej
knihe Vandy Rozenbergovej Spoločný
nočný mier či prózach Denisy Fulmekovej, Martina Kasardu, Lukáša Cabalu a iných.
Nerušené čítanie.
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V súčasnej dobe
mainstreamu sa
časopis Verzia snaží
prinášať povedomie
aj o takých pre
slovenskú čitateľskú
obec okrajových
literatúrach, akou
je japonská,
argentínska či iracká.

Vychádza Verzia
zaostrená na
umelecký preklad
Občianske združenie DoSlov, ktorého cieľom je
zviditeľňovať prácu literárnych prekladateliek
a prekladateľov, redaktoriek a redaktorov, ako aj
obhajovať ich dôstojné pracovné podmienky či
zvyšovať povedomie o autorských právach,
začalo vydávať nový časopis Verzia, zameraný na
reflexiu a kritiku umeleckého prekladu.
V súčasnosti sa žiadny iný slovenský časopis
systematicky nevenuje umeleckému prekladu
(Revue svetovej literatúry momentálne nevychádza, rovnako ani časopis FF UMB v BB Kritika
prekladu), preto členky a členovia OZ DoSlov
považovali za potrebné vytvoriť publikačný
priestor poskytujúci prekladateľom, redaktorom,
vedeckým pracovníkom a študentom príslušných študijných odborov možnosť reflektovať
umelecký preklad, ale aj periodikum pre širšiu
– nielen odbornú – verejnosť, zaujímajúcu sa
o danú tému a literatúru vôbec.
Prvé číslo časopisu Verzia vyšlo pri príležitosti
Medzinárodného dňa prekladateľov pod vedením šéfredaktorky Gabriely Magovej. Členmi
redakcie sú Lucia Halová, Natália Rondziková,
Barbara Sigmundová a Igor Tyšš, avšak medzi
autormi a autorkami daného čísla nájdeme
napríklad aj Katarínu Beškovú, vedeckú pracovníčku SAV, ktorá do Verzie prispela výbornou
štúdiou o preklade „z druhej ruky“, ale aj študentku prekladateľstva a tlmočníctva Simonu
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Preklady
Slovenskí autori v prekladoch

Jana Beňová: Manual de
despedidas (Café Hyena)
Madrid: Sexto Piso, 2020, (ES)
Preklad: Patricia Gonzalo de Jesús

Eva Maliti Fraňová:
Arianina ztracená kniha
(Kustódi / Arianina kniha)
Praha: Novela bohemica, 2020
(CZ), Preklad: Dagmar Steinová

Sklenárovú a mnoho ďalších osobností umeleckého prekladu. Za veľký prínos tohto periodika
považujem najmä jeho pestrosť pri výbere jednotlivých umeleckých textov, resp. kultúr, z ktorých pochádzajú. V súčasnej dobe mainstreamu
sa časopis Verzia snaží prinášať povedomie aj
o takých pre slovenskú čitateľskú obec okrajových literatúrach, akou je japonská, argentínska
či iracká, čím poukazuje nielen na rozmanitosť
svetovej literatúry, ale aj na dôležitosť a náročnosť práce umeleckých prekladateľov a redaktorov. Za zmienku stojí aj grafická úprava časopisu,
ako i sprievodné ilustrácie Ester Mládenkovej.
Periodikum svojím konceptom pôsobí ako printové, hoci momentálne vychádza v online forme,
ktorá je čitateľsky veľmi prístupná nielen na
monitore osobného počítača, ale aj na mobilných
telefónoch či tabletoch, keďže časopis, resp. celá
webová stránka má responzívny dizajn s veľmi
dobrou, priam intuitívnou orientáciou.

Monika Kompaníková:
Маленькая гавань (Piata loď)
Moskva: Mass Information
Communications, 2020 (RU)
Preklad: Anna Peskova

Verím, že časopis Verzia zaujme nielen ľudí
z príslušného odboru, ale aj širšiu verejnosť, a že
sa vďaka nemu práci s textom dostane zaslúženého uznania.

✒ Jana Šulková

Rudolf Jašík: Площадь святой
Aльжбеты (Námestie svätej
Alžbety)
Moskva: Mass Information
Communications, 2020 (RU)
Preklad: Alla Mashkova

Foto: Eva Rácová

Koronavírus, ktorý rúca naplánované
i prebiehajúce aktivity zatiaľ bezbranných ľudí, narušil tohtoročné plány aj
Konzervatívneho inštitútu Milana
Rastislava Štefánika, ktorý Cenu
Dominika Tatarku organizuje už 26 rokov.
S presným zasadnutím poroty, dátumom
a hodinou dôstojnej slávnosti odovzdávania Ceny v Pálffyho paláci v Bratislave.
Počet ocenených diel sa od roku 1994
pomaly približuje k stovke. Sú to
jednotlivci, dvojice či skupiny, ktoré
svojou tvorbou nadväzujú na duchovný
odkaz Dominika Tatarku. Slávnosť sa celé
roky konala v polovici marca, tohto roku
bola preložená na máj, aby sa napokon
akt udeľovania uskutočnil až 17. septembra 2020. Koronavírus bol aj tu panovačný – do sály sa nedostali všetci
záujemcovia, ale literárne diela, našťastie,
pretrvávajú i za takých okolností.
A zostávajú.
Tí, čo sa mohli naživo zúčastniť odovzdávania, si vypočuli laudácie na diela dvoch
tohtoročných laureátov. Prihovárali sa
dvaja zo šestnástich aktérov iniciatívy
Za slušné Slovensko, ktorí boli Cenou
Dominika Tatarku poctení vlani.
Eva Lavríková rozprávala o Alte Vášovej
a jej knihe Odlety. „Ako veľmi nám šlo
o dôstojnosť, nádej, o to vyjadriť
podstatné slušne, ale nekompromisne.
A v tomto bode to do seba – snáď
– zapadlo. Alta Vášová vyjadruje podstatné – slušne, ale nekompromisne. A jej
kniha Odlety sa končí tam, kde sa Za
slušné Slovensko začalo – vraždou
zasnúbených.“
Autorka v ocenenej knihe Odlety, tak ako
vo dvoch predchádzajúcich (Úlety, Dolety)
vytvorila unikátny, neopakovateľný
postup stvárňovania skutočnosti.
V Odletoch mapuje roky 2006 – 2017
formou spomienok, reflexií i pozoruhodných sentencií a právd o dobe a ľuďoch.

Foto: Konzervatívny inštitút MRŠ

Ocenení Alta Vášová a Milan Šútovec.

Je to svojím spôsobom psychologická
štúdia o spoločnosti, človeku, sú to
reflexie o dobre a zle, vernosti a zrade,
láske a dôvere. Osobné sa v nej spája
s celospoločenským a celosvetovým. Alta
Vášová ukončila v Odletoch „prehľad“
o čase rokom 2018 slovami, ktoré právom
zaujali aj aktérov Za slušné Slovensko.
„Vražda zasnúbených. Odlety blízkych
pribúdajú…“
Jakub Kratochvíl sa vo svojom príhovore
venoval Politickému Slovensku Milana
Šútovca. Zaujala ho autorská poznámka
v knihe, v ktorej Šútovec tvrdí: „Šesť
rokov dennodenne spomínať na prežité,
pátrať v knihách a článkoch, myslieť
kriticky a v kontexte. Vkladať do hesiel
vlastný názor.“ Kratochvíl vyjadril ľútosť,
že v iniciatíve Za slušné Slovensko
nemohli vo svojom čase využiť to, čo
Šútovec v knihe ponúka – nadhľad
k vlastnej pamäti a k viac ako polstoročnej priamej skúsenosti so slovenskou
politikou. Milan Šútovec v knihe Politické
Slovensko, ktorá obsahuje vyše 600 hesiel,
mapuje politický život Slovákov od čias
habsburskej monarchie po súčasnosť.
Kniha tohto literárneho vedca, spisovateľa, scenáristu, redaktora a jednej
z osobností Novembra 1989 získala aj
Prémiu Literárneho fondu.
Laureáti Ceny Dominika Tatarku za rok
2019 – Alta Vášová a Milan Šútovec
– predniesli slávnostné vyznania
osobnosti, ktorej meno Cena nesie.
Vášová orientovala svoje slová poeticky,
čo je pre jej dielo charakteristické.
Tatarkovu tvorbu, jeho názory a vlastnosti poprepájala so súčasnosťou, vyzdvihla,
že rok 1968 – 69 „mu otvoril oči a on ich
otváral nám“. Šútovec vytvoril istým
spôsobom štúdiu, v ktorej okrem iného
vysvetľoval, ako chápal a chápe Tatarkove názory o ľudských spoločenstvách,
o nenávisti a úcte, o zle a dobre.
Je obdivuhodné (ale nie náhodné), ako sa
názorovo a posolstvom stretli všetky
prejavy uznania hodnoty oceňovanej
tvorby.

✒ Gabriela Rakúsová,
členka poroty CDT
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K Cene Dominika
Tatarku v roku 2020

Manželka Juraja Bindzára preberá cenu.

Kto získal Cenu
Jána Johanidesa
2020?
V kategórii do 35 rokov sa tohtoročnou laureátkou Ceny Jána Johanidesa stala Alena
Sabuchová s románom Šeptuchy. Víťazstvo
v hlavnej kategórii patrí in memoriam Jurajovi Bindzárovi za jeho poslednú knihu Zvon.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré sa
uskutočnilo v stredu 21. októbra v bratislavskom Kabinete pomalosti, malo oproti predchádzajúcim ročníkom v súčasnej covidovej
situácii pár špecifík. Vzhľadom na to, že
výnimočný stav obmedzujúci voľný pohyb
osôb začal platiť až o tri dni neskôr, vyhlásenie sa mohlo uskutočniť na internete ako
livestream – diváci a diváčky si ho mohli
pozrieť v priamom prenose na facebooku
Literárneho informačného centra. Konalo sa
teda bez účasti živého obecenstva a za prísneho dodržiavania vtedy platných opatrení
(účinkujúci a účinkujúce boli volaní pred
kamery z oddelených miestností). Za porotu
sa slávnostného vyhlásenia zúčastnil len jej
predseda Vladimír Barborík so svojím príhovorom. Moderátor Michal Tallo prečítal na
víťazné knihy laudáciá, ktoré napísali na
vyhlásení neprítomní členovia poroty Mária
Klapáková a Daniel Domorák. Klapáková na
adresu laureátky v kategórii do 35 rokov vo
svojom laudáciu píše: „Alena Sabuchová je
talentovaná autorka a tento literárny rok
patrí Šeptuchám. Zvykne sa vravieť, že až
druhou knihou autor skutočne presvedčí
o svojom talente. Sabuchová, vyzerá to tak,
presvedčila. S o to väčším záujmom si počkám na tretiu.“ V laudáciu na Juraja Bindzára
a jeho knihu Zvon Daniel Domorák vyzdvihuje autorovo rozhodnutie vybrať sa ťažšou
cestou – nevenovať priestor knihy ani výraznej, ani aktuálnej téme. Domorák ďalej píše:
„Ak fikčné epicentrum Zvonu predstavuje
deštrukcia zvonu, z hľadiska literárnej štruktúry je Zvon zostrojený mechanicky bezchybne. Čo ale neznamená, že ide
o literátstvo, naopak…“ Za Juraja Bindzára
prebrali ocenenie jeho manželka a dcéra.
Súčasťou prenosu boli aj krátke video profily
laureátky a laureáta a ich kníh, ako aj úvodná
video sekvencia s Jánom Johanidesom
z archívu RTVS. Celý prenos mala na starosti
režisérka Barbora Berezňáková a jeho
záznam je možné nájsť na facebooku LIC.

✒ Eva Tomkuliaková
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Sto kníh v Živom prúde
Ústrednou knižnou edíciou Slovenského
vydavateľského centra v Báčskom Petrovci
(Vojvodina, Srbsko) je Živý prúd. Od roku 1999 do
roku 2020 vyšlo 100 kníh z pera 43 autorov, čiže
na jedného autora prináleží 2,32 kníh. Niektorí
autori sa v edícii zjavili iba raz, niektorí viackrát
a najviac titulov, spolu 12, uverejnila Viera
Benková. Samozrejme, slovenskí autori z Vojvodiny neuverejňovali iba v Slovenskom vydavateľskom centre, ale aj inde v Srbsku, po slovensky
a po srbsky (zriedkavejšie v iných jazykoch), ako
aj na Slovensku a v Rumunsku.
Z tých 100 kníh bolo najviac básnických zbierok,
takmer polovica, 45, na druhom mieste sú knihy
vecnej literatúry, 35, potom nasleduje 13 kníh
prózy, 4 knihy drámy a 3 knihy denníkovej
a memoárovej literatúry.
Nečudo, že je najviac básnických kníh – veď od
druhej polovice 20. storočia bola v slovenskej
vojvodinskej literatúre poézia dominantným
žánrom. Tak v tejto edícii nové básnické zbierky
alebo výbery z tvorby uverejnili: Michal Ďuga
(1951) Výklad snov (2001), Trosky ticha (2008),
Krajina divých jabloní (2010), Pozrieť slnku do očí
(2011) a Nebeský oheň, potulky s Hölderlinom
(2018), Zlatko Benka (1951) Íl (2001), Sen na stole
(2006), Keď po hrdinstve (2008) a Najvyšší čas
(2011), Pavel Mučaji (1929 – 2014) Visuté záhrady
(2001), Večer trojkráľový (2004) a Nedeľa (2009),
Miroslav Demák (1948) Prestavba Elsinoru
(2008), Viera Benková (1939) Kniha výstrahy
(2001), Žltá krajina, Čierne drozdy (2004),
Modrotlač (2011), Exlibris morušových listov (2013),
Studňa a voda (2015), Panónske haiku, haiku
poézia (2018) a Studňa, zbierka básní a textov
venovaných autorke k narodeninám (2019),
Martin Prebudila (1960) Namiesto kodicilu (2001)
a Takmer o ničom (2010), Jozef Klátik (1949)
Nemé oko, vizuelné básne (2003) a Koniec jazyka,
vizuelné básne (2009), Jaroslav Supek (1952
– 2009) Vyšinuté slová, vizuelná poézia (2012),
Katarína Hricová (1967) Motýľ v klietke (2004)
a Dýchať pod vodou (2007), Ladislav Čáni (1961)
Po milovaní, texty pesničiek (2004), Izba, o ktorej
sa mlčí (2015) a Deväť kruhov noci (2015), Andrej
Ferko (1925 – 2011) Vodopád (2005), Ľubomír
Častven (1959 – 1998) Neviditeľná jabloň (2004),
Ján Labáth (1926 – 2018) Letokruhy (2006)
a Zásvity v čase (2015), Anna Dudášová (1936)
Otvorený čas (2006), Ján Hlaváč (1961) Pozvanie
na koktail, vizuálne básne (2008), Miroslava
Dudková (1979) Nahá myseľ, poéma (2009),
Daniel Pixiades (1931) Úlet za srdcom (2011),
Zbrázdené nebo (2014, 2019 druhé doplnené
vydanie), Michal Bireš (1975) Juliette (2011),
Miroslav Dudok (1952), Celebes, Celebes (2012),
Anna Balážová (1978) Oči v piesku (2012),
Miroslav Šipický (1969) Sny o zobúdzaní (2019).
Na druhom mieste sú rozličné odbory vecnej
literatúry. Najviac kníh je z oblasti literárnej vedy.
Tak Michal Harpáň (1944) uverejnil knihy
O Paľovi Bohušovi (1999), S literárnou vedou
a kritikou (2005), Predslovy a doslovy (2009),
Scripta manent (2014) a Súradnice literatúry
(2020), Pavel Mučaji knihu esejí Podľa duše
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dieťaťa (2005), Viera Benková s Etelou Farkašovou knihu Zbližovanie, dvojrozhovory (2016)
a Závity pamäti, zbierku literárnokritických textov
(2019), Jozef Valihora (1946 – 2020) Aspekty
literatúry a kultúry (2001) a Básnická a prozaická
tvorba Juraja Tušiaka (2010), Jaroslav Supek
Nutnosť tvaru, teoretické texty o experimentálnom
umení (2004), Samuel Boldocký (1943 – 2015)
Literárne reflexie (2004), Kroky a stopy v literatúre
a kultúre vojvodinských Slovákov (2011) a Svedectvo doby (2013), Mária Myjavcová (1935) Bude ako
nebolo, úvahy a eseje a State o našej slovenčine,
jazykovedné štúdie (2006), Víťazoslav Hronec
(1944) Práce a dni (2004), Antológia slovenskej
vojvodinskej poézie (2007), Viacrukosť poézie
(2014), Pod klenbou básnickej tradície, predslovy
k antológiám (2014) a Na lôžku so súdružkou
polemikou (2018), Andrej Kopčok (1928 – 2008)
Na pomedzí filozofie a politiky, filozofické a sociologické štúdie (2007), Vladimír Valentík (1959)
Kulturologické etudy (2009) a Výpredaj, antológia
slovenskej vojvodinskej poézie generácie X (2019),
Andrej Ferko Od prózy k básňam, publicistické
texty (2010), Adam Svetlík (1961) Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia (2007),
Hovorenie v úvodzovkách (2010) a Premeny
literárnej kritiky vojvodinských Slovákov (2015),
Anna Marićová (1851 – 2016) O jazyku, jazykovedné štúdie (2011), Jarmila Hodoličová (1952)
Kontúry slovenskej vojvodinskej literatúry
a kultúry (2011), Zuzana Čížiková (1971) Rozhovory, reflexia tvorby prostredníctvom rozhovorov
(2015), Zdenka Valentová-Belićová (1975)
Imigranti v babylonskej veži, rozhovory o identite
(2018) a Zvuk Euridikiných krokov (2019).
Citeľne menej bolo kníh prózy. Mišo Smišek
(1957) – poviedky Z tmy (2000), Zlatko Benka
– román Deväť prsteňov (2004), Miroslav Demák
– poviedky Kráľom bude ten, ktorý sa vráti (2001),
Viera Benková – román a poviedky Stred sveta
a iné prózy (2009), poviedka Päť ročných období
(2016), próza Tri ženy, dvaja muži a ja… (2017),
Jaroslav Supek – poviedky Pľuvanec do tváre
(2003), Martin Prebudila – postmoderné
poviedky Príbehy z čiernej skrinky (2013), Ján
Labáth – román a poviedky Diaľky a iné prózy
(2006), Pavel Grňa (1937) – román a poviedky
Prázdniny v poli a iné prózy (2009), Andrej Čipkár
(1932 – 2009) – poviedky Vŕbový klin (2009)
a román Odnožovanie dažďovej bublinky (2020),
Ján Salčák (1961) – Poviedky a divadelné hry
(2011).
Dramatická literatúra je zastúpená štyrmi
knihami (je tu ešte aj polovica Salčákovej knihy).
Pavel Čáni (1928 – 1999) Pohľad do tváre (2001),
Miroslav Krivák (1931 – 2002) Dve drámy (2005),
Juraj Ondrík (1933 – 1992) Život ako veľké divadlo
(2007), Jano Hrubík (1963) Štyri hry (2011).
Denníková a memoárová literatúra: Vladimír
Lutrov [Viťazoslav Hronec] – denník Nebo nad
Helespontom (2003), Ján Labáth – miscelaneá
Odkiaľ a kam? (2005) a Kto je to Goethe? (2009),
Samuel Dubovký (1928 – 2017) – memoáre Na
Prokustovom lôžku (2005).

✒ Michal Harpáň

Obálky v edícii Živý prúd

Foto: archív LIC

Kultúra ako spôsob bytia

Profesijný životopis Ondreja Herca je
portrétom naozaj významnej osobnosti,
muža mnohých schopností a darov,
mimoriadne vzdelaného, erudovaného,
renomovaného, dozvieme sa z neho
všetko to objektívne, prečo je jeho smrť
skutočná strata. Zomrel ktosi významný,
o niekoho sme prišli, treba smútiť, treba
si ho pripomenúť, treba ho osláviť,
treba mu vzdať hold a kto Ondríka poznal,
vie, že by ho to možno na chvíľu potešilo,
ale len na malú: spomenuli sme si,
ale nestavajme pomníky z fráz, skôr si
poďme už konečne pohovoriť o čomsi
naozaj dôležitom…

V posledný októbrový deň nás opustil Peter Birčák.
Kultúrny diplomat, literárny kritik, redaktor, editor,
prekladateľ, ale predovšetkým – vynikajúca
osobnosť, vzácny priateľ, láskavý ironik, milujúci
človek. Bol autorom viacerých doslovov v slovenských prekladoch mohykánov ruskej literatúry,
kľúčových esejí o tvorbe Juliana Barnsa, Pavla
Vilikovského, o humore Tomáša Janovica či diele
Alexandra Solženicyna. Esejisticky „vrátil do hry“
a naliehavo nastolil ekologický odkaz Rímskeho
klubu.

Poďme si sadnúť kamsi do kaviarne,
objednajme si čosi, na čo máme chuť
a neskôr už aj to, čo nám zdravie dovolí,
a poďme hovoriť, pričom minimálny
čas na takéto čosi sú aspoň tri hodinky,
na kratšie to príliš nemá zmysel. A telo
strádané chorobou sa poddá, prispôsobí
sa duchu, ak ten sa bude cítiť dobre.
Koná sa Comics salón, Anime Show,
Istrocon, koná sa nejaký con – od anglického convention – konvencia, konferencia, zhromaždenie, obyčaj, spoločenská
zvyklosť, zjazd – relevantné sú všetky
významy. Ak je Ondrík medzi pozvanými
a zdravie mu to dovolí, určite príde,
bude mať prednášku, konvenčnú v tom
zmysle, že bude čítať a bude to mimoriadne bystré, inšpiratívne, podnetné,
poctivo a precízne pripravené, vyargumentované – radosť počúvať. A v prednáškovej miestnosti budú ľudia, ktorí na
ten con prišli aj za Ondríkom a on prišiel
za nimi. A bude diskusia, ktorá bude
v kuloároch pokračovať dovtedy, kým sa
bude dať.

Koncom októbra zomrel Ondrej Herec
(7. 7. 1944 – 22. 10. 2020), sociológ,
scifista, zakladateľ teórie fantastiky
na Slovensku, organizátor súťaže
O cenu Gustáva Reussa (1990 – 2002).
Vytvoril priestor, ktorý formoval celú
novú generáciu autorov pôvodnej
slovenskej fantastiky a pomohol
prekročiť publikačný prah mnohým
dnes známym autorom. Medzi jeho
významné diela venované fantastike
patria: Fantastika a realizmus (2000),
Cyberpunk – Vstupenka do tretieho
tisícročia (2001), Z teórie modernej
fantastiky (2008), Netvor –
Od Frankensteina po Terminátora
(2014). Za svoju dlhoročnú prácu
zasvätenú rozvoju žánru fantastiky
získal viacero ocenení: Cenu
Národného osvetového centra (1999),
Cenu českej a slovenskej Akadémie
sci-fi, fantasy a hororu a v tom
istom roku i Cenu fandomu
v Česku a na Slovensku (2007)
a prémiu Literárneho fondu
za pôvodnú literárnu tvorbu za dielo
Dobre organizovaný netvor (2011).

Aktuality

Svoj medzi svojimi

V roku 1978 absolvoval Gorkého Literárny inštitút
v Moskve – odbor literárna kritika. Pracoval
vo vydavateľskej oblasti, v rokoch 1978 – 1988 na
Slovenskom ústredí knižnej kultúry ako vedúci
oddelenia krásnej literatúry. Bol jedným zo zakladajúcich redaktorov Literárneho týždenníka, v ktorom
pracoval v rokoch 1988 – 1992. Od roku 1992 pôsobil
v diplomatických službách, napríklad bol riaditeľom
Slovenského inštitútu v Moskve (2007 – 2010),
kde organizoval workshopy pre prekladateľov.
Podieľal sa o. i. na preklade a vydaní takých autorov
ako Vladimir Majakovskij či Andrej Platonov.
„Peter Birčák bol úžasnou anomáliou. Keď stretnete
takýchto ľudí, začnete veriť v ľudskosť. Koľko urobil
Peter ako kariérny diplomat pre vzťahy medzi
Slovenskom a Ruskom v oblasti kultúry, nemožno
hodnotiť ani desiatkami výstav slovenských umelcov
a fotografov v Rusku, ani organizovanými koncertmi
a stretnutiami s kultúrnymi osobnosťami… Pre Petra
bola kultúra životom. A keď sa hovorí, že kultúra je
tenká škrupina, ktorá ľahko podľahne tlaku
okolností a ukáže sa pod ňou barbarský človek, Peter
bol živým stelesnením protiargumentov takejto
pozície. Birčák bol človek, pre ktorého bola kultúra
životom, nie jeho náhradou za život, ale spôsobom
bytia. Miloval život tak, ako ho môže milovať človek,
ktorý chápe obmedzenia našej existencie a nekonečnosť sveta,“ napísala z Moskvy medzinárodne
uznávaná teoretička fotografie Irina Čmyreva.

Zdroj: Archív Evy Birčákovej

✒ Tina Čorná Sikorová
Takto si budem Ondríka pamätať.
Ako distingvovaného gentlemana, upraveného, dôstojného, charizmatického,
neprehliadnuteľného v dave návštevníkov o tri generácie mladších, mnohých
poobliekaných do kostýmov od výmyslu
sveta. Hrdinovia sci-fi a fantasy, videoherní bijci, postavy z mangy a anime,
mužské, ženské, aj také, pri ktorých sa to
nedá rozoznať, ten dav je neuveriteľne
pestrý, odráža sa v ňom všetko, čo účastníci takých conov majú radi, a medzi
nimi Ondrík. Jeden z nich, jeden z nás,
hoci by nám mohol byť otcom či dedom,
svoj medzi svojimi. Na mieste, kde sa
cíti dobre. Ak môže, príde a bude tam aj
teraz, keď už nemôže.

Peter Birčák (2. 3. 1955 – 31. 10. 2020)

✒ Juraj Malíček
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Louise Glücková:
Vidiecky život
Preklad: Jana Kantorová-Báliková
Kordíky: Skalná ruža,
2018

Zdroj: wikipedia / Museum of Contemporary Art in Chicago

Nobelova cena 2020

Keď sa zdanlivo
nič nedeje…
8. októbra 2020 Švédska kráľovská
akadémia vied oznámila,
že tohtoročnou držiteľkou
Nobelovej ceny za literatúru sa
stala americká spisovateľka
Louise Glücková.
✒ Alena Smiešková
Portrét Louise Glückovej od neznámeho autora (r. 1976 – 77).

J

eden z najintímnejších spôsobov, akým sa jazyk
dotýka vnútorných hraníc našej ľudskosti, je poézia. Čítať básnický text, spočinúť v priestore medzi
bytím a prežívaním, je sviatok – je to možnosť na
chvíľu pobudnúť v medzipriestore, vytrhnúť sa z víru
každodenného kolobehu, sústredene počúvať, otvoriť
všetky zmysly dokorán.
Po Pearl S. Buckovej (NC za literatúru, 1938) a Toni
Morrisonovej (NC za literatúru, 1993), je Louise Glücková tretia americká spisovateľka, ktorá toto významné ocenenie dostala. Je štvrtou ženou, spisovateľkou,
ktorá toto ocenenie dostala v priebehu posledných
desiatich rokov. Zdá sa, že napriek kontroverzným
rozhodnutiam švédska akadémia v posledných rokoch niekedy berie do úvahy aj gendrovú a formálnu
diverzitu.

Strata, pominuteľnosť, vratkosť

Doc. Mgr. Alena
Smiešková, PhD. (1966)
Vyštudovala anglický
jazyk a literatúru na
FiF UK v Bratislave, kde
v súčasnosti vyučuje
na katedre anglistiky
a amerikanistiky.
Zaoberá sa otázkami
etnicity a diverzity
americkej kultúry.
Je autorkou monografie:
Mýtus. Realita.
Rozprávanie. Prípad
Philip Roth (2011).
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Spoločnou črtou, ktorá Hertu Müllerovú, Svetlanu
Alexievičovú, Olgu Tokarczukovú a Louise Glückovú
spája, je hraničnosť. Zatiaľ čo Müllerová, Alexievičová
či Tokarczuková sa ponárajú do bolesti národnej histórie i prítomnosti, píšu o odvahe a utrpení a podávajú
svedectvo o dramatickej skúsenosti tých, ktorí sú „vyčlenení“, Glückovej básne hovoria o intímnej, zdanlivo
banálnej skúsenosti spojenej so stratou, pominuteľnosťou, vratkosťou stavu sveta a vecí.
Jednou z kľúčových tém jej poézie je „radikálna
zmena“, ktorú nevyhnutne spája s „motívom sebaobnovy“, aj keď kontinuita môže prameniť z „hlbokého
pocitu straty“ (slávnostná reč člena komisie pre udeľovanie ceny). Takto je možné vidieť prepojenie medzi
spomenutými spisovateľkami; nielenže sa ich jazyk
pohybuje na pomedzí formálnych hraníc medzi poéziou a prózou, ale pohyb mimo vymedzených limitov
sa stáva spôsobom života.

Spájať nespojiteľné
Glückovú nie je možné prehliadnuť ani v tradícii americkej poézie. Jej sústredený poetický hlas a kreatívnu
energiu možno prirovnať k výnimočnej spisovateľke
z 19. storočia Emily Dickinsonovej (1830 – 1886).

Lyrický subjekt sa u obidvoch prejavuje neobyčajnou odvahou, schopnosťou spájať nespojiteľné, či už je
to prepojenie medzi banalitou každodennej existencie
v dialógu s Bohom, prírodou alebo mýtom, prípadne
schopnosť prezentovať hraničnosť ľudskej existencie
so sebareflektívnou iróniou a intelektuálnym nadhľadom. Kým Dickinsonovej lyrický subjekt sa spája s metafyzickým aspektom bytia, Glückovej poetický hlas
konfrontuje seba s premenlivosťou vlastnej existencie – prosto, bez príkras:
Ó, bratia a sestry
aj vy ste boli kedysi takí ako ja,
dávno predtým
ako ste sa stali ľuďmi?…
… hovorí divý mak v zbierke Divoký kosatec. (The
Wild Iris, 1992, česky 2007, zbierka bola ocenená Pulitzerovou cenou, 1993.)
A hoci Glückovej poézia nie je považovaná primárne za konfesijnú, „spovednú“, ako sa často označujú
diela Sylvie Plathovej (1932 – 1963), je možné tvrdiť, že
proces sebaobnovovania, premeny a konštrukcie subjektu nanovo je charakteristickým rysom tak Glückovej, ako aj Plathovej poézie. Tam, kde sa Plathovej
intímny lyrický subjekt a korporealita konfrontuje
s okolitým svetom, tam Glücková postupuje k imaginárnemu dialógu medzi prírodou a človekom, v ktorom sa ľudské konštruuje práve v takejto konfrontácii:
Áno, jar sa ku mne vrátila, tentokrát
nie ako milenka
ale ako posol smrti, a predsa
je to jar, a predsa, prišla
s nehou.
(Zbierka Vita Nova, 1999, ocenená prestížnou Bollingenovou cenou, 2001.)

Čas pre opakované čítanie
Glückovej básne sa čítajú ako mikropríbehy – poviedky prevedené do poetickej formy, abstrahované na úroveň básnického jazyka,
a predsa pod povrchom „zavádzajúco jednoduchých, až prozaicky vyznievajúcich veršov” oprostených od poetických ozdôb vzniká význam, pre absorbciu ktorého treba čas a opakované čítanie.
Ako napríklad v básni Pred búrkou:

postupuje opačne. Z mnohorakosti lyrických subjektov tvorí univerzálnu (nielen americkú, mediteránnu…) skúsenosť.

Obraz života
Napriek situovaniu zbierky v neznámom mediteránnom prostredí (sú tu špecifické kultúrno-geografické indexy: olivovníky,
rozmarín, figy, výrazy ako primavera, vzdialení od mora, atď.) sa
v jej zbierke prelínajú obrazy, s ktorými je možné sa identifikovať
takmer v každom kultúrnom a geografickom prostredí.
Básne s názvom Pálenie lístia sú v zbierke tri. Každá z nich
je obrazom života, konkrétnou scénou, kde básnický obraz pálenia lístia odkazuje k jeseni, v našej kultúrnej skúsenosti spojenej
s pominuteľnosťou, prechodom od fyzického a plodného k duchovnému a stíšenému a zosobňuje jeden zo základných elementov – oheň vo svojej premenlivosti:

Nobelova cena 2020

Niekde ďalej od mora…
Poézia Louise Glückovej je slovenskému čitateľovi známa z doteraz jedinej publikácie, vydanej v nakladateľstve Skalná ruža v roku
2017. Ide o zbierku básní Vidiecky život (Village Life, 2009) vo vynikajúcom preklade Jany Kantorovej-Bálikovej.
Louise Glücková napísala v priebehu päťdesiatich rokov 12
zbierok poézie, preto možno oceniť, že nakladateľ Erik Jakub
Groch sa rozhodol výber pôvodného textu prenechať autorke prekladu. Ako v doslove k zbierke píše Kantorová-Báliková, „…dlho
som neváhala, rozhodla som sa preložiť Vidiecky život. Zarezonoval vo mne možno preto, že som približne v rovnakom veku,
v akom ho autorka napísala, a uvažujem o priebehu ľudského života a približovaní sa k jeho nevyhnutnému koncu.“
Pre spoznávanie Glückovej tvorby je táto zbierka dobrým
začiatkom. Vek čitateľov nemusí nevyhnutne korešpondovať
s vekom prekladateľky, avšak možno poznamenať, že kolobeh ľudského života, jeho premeny a cyklické opakovania v konfrontácii
s jeho finalitou sú témy, ktoré v každom čitateľovi z času na čas
vystupujú na povrch – či už osobným zážitkom, ktorý núti človeka
nad nestálosťou sveta uvažovať, pohybom spoločenských udalostí, alebo len jednoduchým plynutím času zhmotneným v zmene
počasia. Glücková kumuluje tieto obrazy v básňach situovaných
do fiktívneho, bližšie nešpecifikovaného miesta, niekde v Stredomorí, ďalej od mora.

Keď sa dym rozplynie, dom je v bezpečí.
Pri jeho zadnej časti stojí žena,
ukladá suché šatstvo do prúteného koša. (s. 36)
alebo:
… posledné iskry
ešte vždy vzdorujú… len driemu a či oddychujú,
no nik nevie,
či predstavujú život alebo smrť (s. 47)
a v kontraste so zemou:
A tam, kde bola kôpka lístia, je prázdnota,
ktorá sa zrazu zdá byť obrovská.
… Azda takto sa dozvieme, že zem je mŕtva – vzplanie. (s. 74)

… hora vyžaruje do tmy odrazené svetlo.
Nijaký zvuk. Iba ruvačky mačiek na priedomiach.
Cítia vietor: čas splodiť ďalšie mačatá.
Neskôr sa zakrádajú ulicami,
ale pach vetra ich prenasleduje.
A v poliach je to rovnaké, zmätok zo zápachu krvi,
hoci sa zatiaľ
dvíha vietor; hviezdy sfarbujú pole do striebrista.
Vzdialení od mora, no rozpoznáme tieto znamenia.
Noc je otvorená kniha.
Svet za nocou však ostáva záhadou. (s. 19)

Sú tu všetci
U Glückovej je všetko zdanlivé. Vidiecky život je situovaný do imaginárneho prostredia, kde sa ľudské sídlo priamo stretáva s prírodou, napr. tam, kde sa „svetlá vidieckych domov postupne zhasínajú
/ a hora vyžaruje do tmy odrazené svetlo“.
Napriek sémantickému vymedzeniu už samotného názvu
zbierky hľadanie porovnania či rozdielnosti medzi vidieckym
a mestským životom však nie je celkom na mieste. Je symptómom našej doby (a Glückovej básní), že tradičné rozdiely medzi
rurálnym a urbánnym sa stierajú. A teda napriek presnému geniu
loci, ktoré Glücková vytvára v plejáde postáv, situácií, konfrontácií a obrazov, jej básne sprítomňujú to, čo by sa dalo nazvať univerzálnou skúsenosťou, pretože, ako píše Kantorová-Báliková, „Sú
tu všetci. Muži, ženy, mladí a starí.“
Autorka prekladu poukazuje aj na univerzálnosť Glückovej
jazyka, ktorý spisovateľka formuje zámerným nepoužívaním rodovo zafarbených slov. V tejto mnohorakosti, ktorá sa zrkadlí v jednom (napr. jazyku), Glücková nadväzuje na lyrický subjekt Walta
Whitmana v diele Steblá trávy (1855). Avšak ide aj ďalej a tam, kde
sa Whitman vyjadruje v nesúmeriteľnosti lyrického Ja a reflektuje tak mnohorakosť americkej skutočnosti, Louise Glücková

Pokojný tón, ktorý dráždi
Louise Glücková sa narodila v roku 1943 v New Yorku. Básne začala písať pomerne skoro a v roku 1968 uverejnila prvú zbierku
Firstborn (Prvorodená). „Tón tejto zbierky mnohých kritikov dráždil, ale Glückovej výnimočná schopnosť vládnuť jazykom a používať rým a metrum imaginatívne nadchla iných (Encyklopédia
Britanicca). Za celoživotné dielo jej v roku 2016 Barack Obama
odovzdal medailu národných humanitných vied (National Humanities Medal).
Pohybujem sa v tme, akoby to bolo pre mňa prirodzené,
až sa zdá, že som niečím, čo je s ňou späté.
Pokojne, ticho sa brieždi.
V trhové dni nosím na trh hlávky šalátu
… píše v závere zbierky Vidiecky život Glücková. Po vydaní prvej
zbierky zažívala autorka spisovateľský blok. Jej nasledujúca zbierka The House on Marshland (1975) vznikla až v období, keď na Go
ddard College vo Vermonte začala učiť poéziu.
Myslím, že čitatelia Glückovej poézie si môžu rovnako dopriať
luxus priestoru, v ktorom sa zdanlivo nič nedeje. Pretože tak, ako
básnik potrebuje priestor na materializáciu básne, aj čitateľ potrebuje priestor, aby sa básni mohol otvoriť.
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Zdroj: Neue Pinakothek BSPC / wikipedia / G.Meiners

Klasika
J. W. Goethe: Rozprávka
Preklad: Patrícia Elexová
Ilustrácie: Miroslav Cipár
Bratislava: Petrus, 2020

J. K. Stieler: Johann Wolfgang Goethe (1828)

Goethe
rozprávkový T

Prof. PhDr. Ladislav
Šimon, CSc. (1938)
Germanista, prekladateľ,
básnik, univerzitný
pedagóg. Preložil
desiatky kníh, o. i. eseje
Rainera M. Rilkeho,
Eliasa Canettiho, poéziu
Friedricha Hölderlina
či J. W. Goetheho.
Za preklady básní Hansa
Magnusa Enzensbergera
a Heinricha Heineho
získal Cenu Jána Hollého.
Je autorom rozhlasových
hier, rozhlasových
poviedok a televízneho
scenára o Františkovi
Švantnerovi.
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Napriek názvu Goetheho
Rozprávka nie je určená deťom.
Je to filozofický text, ktorý
vhodne dopĺňa slovenské verzie
diel tohto nemeckého klasika
svetovej literatúry. Už preto je
jej vydanie záslužné a významné.
Kniha získava na hodnote
aj majstrovskými ilustráciami
Miroslava Cipára a grafickou
úpravou Juraja Blašku.
✒ Ladislav Šimon

vorba najznámejšieho nemeckého literárneho klasika Johanna Wolfganga Goetheho (1749 – 1832) sa,
okrem iného, vyznačovala rôznosťou žánrov, ba dá
sa povedať, že ambíciou tohto spisovateľa bolo „vyskúšať“ si celú žánrovú paletu „krásnej“ i „vecnej“ literatúry. Bol rodeným lyrikom, autorom vyše 3 000 básní,
ale písal aj romány a kratšie epické opusy, známe sú
jeho drámy, vytvoril aj mnohé traktáty a iné filozofické,
estetické, ale aj prírodopisné texty. Viedol bohatú korešpondenciu s mnohými súčasníkmi. Písal si denníky.
Venoval sa (i keď okrajovo) aj prekladom. Už samotné žánrové bohatstvo jeho tvorby nás napĺňa úžasom.
Navyše, Goethe sa prezentoval ako jeden z posledných polyhistorov vo vede; vynikal v botanike, mineralógii, meteorológii, optike, vo fyzike i v medicíne.
Mnohé podnety z jeho textov čerpali filozofi. Bol aj
výtvarne nadaný; keďže v tom čase ešte neexistovala
fotografia, zachytával si objekty, ktoré ho zaujali, pomocou vlastných kresieb. Vo weimarskom veľkovojvodstve plnil štátnické úlohy, stal sa prvým ministrom
a jeho agenda zahŕňala aj úpravu vonkajších priestorov
– venoval sa aj záhradnej architektúre.
Popritom žil intenzívnym spoločenským životom;
v jeho dome sa pravidelne stretávala spoločnosť, v ktorej bol zakaždým ústrednou postavou. Bol priateľom,
milencom i manželom. Jeho priateľstvo s druhým nemeckým klasikom, Friedrichom Schillerom, je jedinečné a v umeleckých kruhoch celkom zriedkavé. Bol
očarujúcou komplexnou osobnosťou, aj keď nebol najzdravší. Keď sa mu zhoršil zrak, bol odkázaný na to, že
svoje práce diktoval. Goethe bol „románovou“ postavou a zároveň predmetom mnohých literárnych textov.

Ilustrácie: Miroslav Cipár z knihy J. W. Goethe: Rozprávka, Bratislava: Petrus, 2020

Klasika

Tajomné posolstvo
Jeho Rozprávka vznikla v roku 1795, keď mal autor štyridsaťšesť rokov a za sebou dvojročný pobyt v Taliansku. V časopise Horen, vydávanom Friedrichom Schi
llerom, bola uverejnená ako posledná z cyklu poviedok
(niektorí pokladajú tento súbor za román). Autor ho
nazval Rozhovory nemeckých utečencov a vznikli podľa
vzoru Boccacciovej renesančnej zbierky noviel Decameron. V Goetheho prípade ide o skupinu Nemcov
unikajúcu po francúzskej revolúcii do bezpečia z obsadeného Porýnia.
Od ostatných textov cyklu sa však Rozprávka zreteľne odlišuje. Obsahovo korešponduje so Schillerovým estetickým spisom O estetickej výchove človeka
v rade listov (1793/94), v ktorom sa spomína „myslenie
v pojmoch“ a „myslenie v obrazoch“ ako dva rovnocenné spôsoby zmocnenia sa sveta. Text, ktorý Goethe nazval (jednoducho) Rozprávkou, má podľa názvu určité
tematické i formálne parametre; pojem „rozprávka“
však môžeme nahradiť aj pojmom „utópia“, teda čosi
vytúžené, ale ešte (zatiaľ ?) neexistujúce. Cieľom je tu,
prirodzene, „šťastný život“.
Víťazstvo dobra nad zlom a zaužívané kompozičné
pravidlá sú spoločné pre rozprávku ako žáner. Keď sa
však na Goetheho pokus pozrieme bližšie, pobadáme, že tieto „klasické“ parametre v mnohom narúša.
Autorovým hlavným umeleckým prostriedkom je
symbol a každá z postáv má alegorický rozmer; teda
za „rozprávkovými bytosťami“ treba hľadať princípy
korešpondujúce s určitými skutočnosťami. Zrejmý je
mytologický rámec príbehu aj jeho intertextuálnosť,
ktorú Goethe namiešal z rôznych kultúr a jednoznačnej interpretácii sa vzpiera. Preto viacerí interpreti
pokladajú tento Goetheho text za jeho „tajomné“
posolstvo.
Napriek názvu Rozprávka nie je určená deťom. Je
to filozofický text, ktorý si každý môže interpretovať po
svojom. Goethe takto inicioval neskoršie romantické
pokusy o umelú rozprávku (E. T. A. Hoffmann, Adalbert von Chamisso, Wilhelm Hauff a ďalší). Nemecká
literatúra je na umelé rozprávky bohatá a vznikajú
nielen v období romantizmu na počiatku 19. storočia, ale obľúbené sú aj v období moderny. Tento most
nás vedie až k dnešnej fantasy (Michael Ende a jeho
Nekonečný príbeh). V takýchto „rozprávkach pre dospelých“ treba zakaždým hľadať hlbší, obraznou formou vyjadrený zmysel.

psychoanalyticky ako fenomén „chlapčenského“ veku.
Rozprávkové motívy nájdeme aj v iných Goetheho dielach, najmä v baladách, ktoré sú na rozdiel od prozaických rozprávkových textov napospol veršované. Medzi
nimi spomeňme známu dramatickú scénu v balade
Kráľ temnôt, keď otec cvála s chorým dieťaťom tmou
a cestou sa dieťaťu prihovárajú rozprávkové bytosti,
ktoré ho chcú zlákať do svojej ríše. Známe sú aj ďalšie (a často do slovenčiny prekladané) balady Spevák,
Čarodejníkov učeň, Hľadač pokladov, Boh a bajadéra.
Námety rozprávok i balád čerpal Goethe z rôznych
prameňov, ktoré však zakaždým oživil svojím géniom.
Podobne sa dá hovoriť o jeho lyrike, ktorá je plná alúzií
na mytologické, teda rozprávkové motívy.

Námety oživené géniom
Je zaujímavé, ako mal klasicista Goethe blízko k rozprávke a „rozprávkovosti“. Rozprávkový príbeh je aj
súčasťou jeho netradičného románu Vandrovnícke
roky Wilhelma Meistera. V rozprávke Nová Meluzína,
vyrozprávanej v prvej osobe, sa protagonista prostredníctvom rozprávkovej víly dostáva do rozprávkového
sveta trpaslíkov. Ríša trpaslíkov vysiela raz za čas svoju
krásnu reprezentantku medzi pozemských ľudí, aby si
tam našla ženícha, ktorý by občerstvil trpasličiu krv.
Protagonista sa z tohto sveta vymaní a svoj príbeh podáva zhromaždenej spoločnosti ako autentický.
Ďalšia rozprávka, Nový Paris, nadväzuje na antický
príbeh o krásnej Helene a Goethe ho začlenil do svojich pamätí, ktoré vydal pod názvom Poézia a pravda.
Autor pamätí spomína, ako si v chlapčenskom veku vymýšľal rozprávky, s ktorými mal u seberovných veľký
úspech. Príbeh sa chlapčenskému rozprávačovi sníva,
vlastne referuje o sne, ale rozprávku nedokončí, lebo sa
sen pretrhne. Táto rozprávka sa interpretovala najmä

Svetový fenomén

J. W. Goethe:
Čarodejníkov učeň
Preklad: Ján Kostra
Ilustrácie: Vincent
Hložník
Bratislava: Mladé letá,
1961

Literatúru chápal ako „svetový“ fenomén; využíval
a transponoval nielen antické európske, ale aj orientálne motívy, ako to najlepšie dokazuje rozsiahly
cyklus básní Západno-východný diván. Tu sa Goethe
v úzkej spolupráci s Mariannou von Willemer zameral na ozvuky perzskej klasickej poézie, najmä Háfeza.
Nemecký klasik svojský svet „východnej“ lyriky nielen
imitoval, ale prispel k nemu aj výnimočnou vlastnou
invenciou. Do európskej poézie vniesol orientálne
motívy a kvality.
Autor „divána“, čo je originálny názov pre zbierku veršov, si celú problematiku dôkladne naštudoval
a k vlastným básňam pridal aj komentáre, v ktorých
dokumentoval svoju mimoriadnu rozhľadenosť. Rozprávkovosť má veľký zástoj v Goetheho najznámejšom diele, v dvojdielnej dráme Faust, ktorú si bez
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Óda na syntézu

fantastických motívov nevieme predstaviť. Diabol
Mefisto, ktorý vráti starému učencovi Faustovi mladosť, je postava z rozprávky, ako ju Goethe vídal za
čias detstva na predstaveniach bábkového divadla.
Fantastické prvky sú tu však majstrovsky pomiešané s reálnymi, a len táto zmes ponúka plastický obraz
sveta. Druhý diel Fausta sa vracia k antickým príbehom a mýtom, ktoré obsahujú stále platnú a podnetnú
ľudskú skúsenosť.

Ohlas na francúzsku revolúciu

J. W. Goethe: Faust
Preklad: Móric
Mittelmann-Dedinský
Ilustrácie: Miroslav Cipár
Trnava: Spolok
sv. Vojtecha, 2018
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Keď sa bratislavské vydavateľstvo Petrus rozhodlo
Goetheho Rozprávku ponúknuť v preklade slovenským čitateľom (2020), úlohy tlmočníčky sa ujala
Patrícia Elexová, známa predovšetkým ako prekladateľka náročných filozofických textov, ktoré sústavne sprístupňuje nášmu publiku. K prekladu pripojila
výbornú štúdiu ozrejmujúcu okolnosti vzniku a charakter tohto textu.
Elexová poukazuje aj na ťažkosti s interpretáciou,
prejavujúce sa v (niekedy diametrálnej) rôznosti výkladov a usiluje sa nielen o prehľad existujúcich interpretácií, ale pripomína aj historický rámec vzniku
Goetheho textu. Je to ohlas na francúzsku revolúciu,
ktorá prevrátila celý dovtedajší svet. V Rozprávke sa
dajú dešifrovať historické postavy a udalosti, ale iba
v rovine dohadov a možno aj tápania. O to väčšmi
dráždil tento text „profesionálnych“ i amatérskych
interpretov.

Ak by sme chceli tento text interpretovať, možno by
bolo najvhodnejšie hľadať a hádam aj nájsť jeho zákutia prostredníctvom postáv a predmetov, ktoré v ňom
účinkujú. V „centre diania“ je postava zeleného hada,
ktorá sa vlní celým dejom a nie je škodcom, ale pomocníkom. Plní funkciu mosta medzi rôznymi kultúrami,
prepája ich do jedného univerza.
Je to starozákonný biblický had, ktorý v ľuďoch zapálil plamienky poznania stelesnené dvoma bludičkami; tie sa objavujú a strácajú, ale nezhasínajú. (Pravda,
pri preklade vzniká ťažkosť, keďže nemecké slovo
„Irrlicht“ je stredného rodu a jeho transponovanie do
slovenského feminína predsa len narušuje pôvodnú
výpoveď, v ktorej sa bludičky oslovujú ako „páni“).
Had a bludičky sú zvláštnym spôsobom prepojené.
Ďalšou markantnou postavou Rozprávky je krásna Ľalia, ktorá žije za riekou a je k nej sťažený prístup.
Umŕtvuje všetko živé a oživuje všetko mŕtve. Had v tejto súvislosti zaregistruje zlatého, strieborného, železného a „zmiešaného“ kráľa, ktorý symbolizuje chaos.
V Novom zákone vítajú spasiteľa iba traja králi putujúci
za hviezdou. Tu smerujú k Ľalii, ktorá je symbolom
krásy a nehy.
Keď sa na scéne objaví starec, prvýkrát zaznie veta
– Čas dozrel! –, ktorá signalizuje naplnenie veštby. Starec má v ruke čarovný lampáš schopný meniť substanciu hmoty. Tu sa dostávame do okolia Goetheho náuky
o farbách, na ktorej si mimoriadne zakladal a mnohokrát o nej písal. Prievozník – zrejme Cháron prevážajúci iba jedným smerom – si namiesto zlata žiada za
prevezenie plody zeme – kapustu, artičoky a cibule. To
je most ku Goetheho slávnej básni Metamorfóza rastlín, ktorá je vlastne básnickým obrazom samotného
života, jeho univerzálnej hodnoty. Starcova manželka
prenášajúca plody k prievozníkovi je symbolom funkcií pozemského života. Mladý muž stelesňuje sviežosť
a krásu, je to Ganymédés, čašník bohov. Všetko sa
mení, všetko podstupuje permanentné metamorfózy.
Všetko sa však zúčastňuje aj na „výstavbe chrámu“.
V rozprávkovom deji hrá veľkú úlohu rieka, ktorá
oddeľuje rôzne epochy. Rozličné prvky, z ktorých sa
chrám skladá, sú konštrukciou sveta, trvalým modelom. Goetheho Rozprávka je v neposlednom rade ódou
na syntézu, ku ktorej dochádza po rôznych peripetiách.
To je „dobrý koniec“ rozprávky, ktorý sa dá interpretovať ako návrat k harmónii. V tomto svete harmónie
nechýba láska krásneho mládenca ku krásnej deve, ale
ani múdrosť starcov.

Tri duševné sily
Sú však aj iné interpretácie, napríklad tá, podľa ktorej sa Rozprávka pokladá za „politickú utópiu“. Jeden
z výkladov interpretuje rieku ako prekážku a hada ako
symbol priemyslu a ducha špekulácie, v iných je to
most medzi Francúzskom a Nemeckom. Krásna Ľalia
je Francúzsko, kým zelený had je manželka francúzskeho cisára a dcéra Márie Terézie Mária Antoinette.

Ilustrácie: Miroslav Cipár z knihy J. W. Goethe: Rozprávka, Bratislava: Petrus, 2020
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Goetheho Rozprávka vhodne dopĺňa slovenské
verzie diel tohto dôležitého autora. Už preto je jej vydanie záslužné a významné. Kniha získava na hodnote
aj majstrovskými ilustráciami Miroslava Cipára a grafickou úpravou Juraja Blašku. Ilustrácie síce posilňujú
„rozprávkový“ dojem, ale na druhej strane ponechávajú
priestor pre „myšlienkovú“ fantáziu čitateľa. Rozprávkové bytosti, ktoré Cipár vyobrazil podľa vlastnej predstavy, túto čitateľskú aktivitu zintenzívňujú.

Klasika

musí ho mať v ľavej ruke, lebo tým sa chráni a odvracia zlo. Pravá ruka má byť voľná na skutky ľudskosti.
Odovzdanie žezla sprevádzajú slová: ,Máš pásť svoje
ovce.‘ Tieto slová pripomínajú Kristov výrok ,Pas moje
jahňatá, pas moje ovce!‘ Tento kráľ je teda symbolom
zbožnosti a ušľachtilého srdca. Zlatý kráľ mládencovi sprostredkuje schopnosť poznávania. Vôľa, ktorá
sa prejavuje v moci a násilí, zbožnosť a múdrosť vo
svojej najdokonalejšej podobe sa odovzdávajú mládencovi, teda reprezentantovi ľudskej existencie. Tieto tri duševné sily symbolizujú práve traja králi. Keď
potom starec prehovorí: ,Tieto tri veci vládnu na zemi,
múdrosť, zdanie a násilie,‘ traja králi sa zdvihnú, každý pripomenie svoju duševnú silu, ktorej je symbolom.
Zdá sa, že tu však vzniká nejasnosť, keď sa strieborný
kráľ odkazuje do úlohy vládcu ríše zdania, zatiaľ čo
podľa jeho slov má reprezentovať zbožnosť. Toto protirečenie sa hneď vyrieši, keď si pripomenieme úzky
vzťah, do akého dával Goethe estetické pocity, ktoré
produkuje krásne zdanie umeleckých diel, a prináša
náboženské cítenie. Pripomeňme si napríklad tieto
vety: ,Existujú iba dve ozajstné náboženstvá, jedno,
ktoré sa načisto neformálne korí posvätnosti prebývajúcej v nás, a druhé, ktoré svätosť uznáva a prijíma
v najkrajšej forme.‘ “ Goethe vidí v umení len inú formu
náboženstva.

Máme z čoho čerpať

J. W. Goethe: Utrpenie
mladého Werthera
Preklad: Miroslava
Bártová
Bratislava: Tatran, 1979

J. W. Goethe:
Farebný odlesk
Prebásnil: Ľubomír
Feldek
Bratislava: Slovenský
spisovateľ, 1991

Zakliaty mládenec symbolizuje vášeň, ale aj ľudstvo
a ľudskosť. Podľa iných je to osoba Napoleona. Obor
je verejná mienka, inde predstavuje zákon. Traja králi
reprezentujú deľbu moci na súdnu, zákonodarnú a výkonnú. Tri grácie symbolizujú krásu. Elexová pripomína v doslove aj interpretáciu zakladateľa antropozofie
a navyše znalca Goetheho diela, aj u nás známeho všestranného Rudolfa Steinera (1861 – 1925). Steiner uverejnil pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľa
v časopise Magazin für Literatur 28. augusta 1899 štúdiu pod názvom Goetheho tajomné zjavenie.
V nej okrem iného píše: „K želanému cieľu sa dospeje oživením mládenca, jeho splynutím s krásnou
Ľaliou aj tým, že obe ríše tak na tejto, ako aj na druhej
strane rieky spája nádherný most, vytvorený z tela
obetovaného hada. Had je síce pôvodcom šťastného
stavu, nemôže však mládencovi odovzdať dary, pomocou ktorých by mohol vládnuť v novozaloženej
ríši. Odovzdajú mu ich traja králi. Od železného kráľa
dostáva meč a navyše poverenie: ,Meč treba mať v ľavici, pravica musí byť voľná.‘ Strieborný kráľ mu dáva
žezlo a pritom povie vetu: ,Máš pásť svoje ovce.‘ Zlatý
kráľ mu nastokne na hlavu dubový veniec so slovami:
,Spoznaj, čo je najvyššie!‘ Títo traja králi sú symbolmi
troch základných síl ľudskej duše a v slovách, ktoré
vyslovia, sa naznačuje, ako sa tieto základné sily majú
prejavovať u dokonalých ľudí. Meč znamená vôľu, fyzickú silu a násilie. Človek nesmie držať meč v pravici, lebo to znamená pripravenosť k sváru a vojne, ale

Mimoriadne rozsiahle a košaté dielo tohto reprezentanta ľudského ducha stále motivuje interpretov, či sa
už prikláňame k pragmatickejším, alebo ezoterickejším výkladom. Goetheho spoločnosť vo Weimare koná
každoročne medzinárodné vedecké podujatie zasvätené výsledkom vedeckého výskumu, ktorý zakaždým
odkrýva nové aspekty Goetheho aktivít.
Ako o tom svedčia pravidelne vydávané ročenky,
stále sa otvárajú nové obzory a súvislosti, vynárajú sa
nové otázky a vznikajú pokusy o odpovede. Goetheho
dielo je mimoriadne rozsiahle (súborné weimarské alebo Sofiino vydanie obsahuje 133 zväzkov, iné zobrané
spisy: sa „uspokoja“ aj so šesťdesiatimi objemnými
zväzkami). Literatúra o Goethem je však omnoho rozsiahlejšia a sotva sa nájde záujemca, ktorý by to všetko
čo len približne obsiahol. Zároveň s problémom extenzity zakaždým vzniká akútny problém intenzity.
Aktuálne „položky“ Goetheho diela sa v prúde
a vlnách času menia. Bolo by možno dobré, keby sme
z tohto odkazu viac čerpali aj my na Slovensku práve
v čase, keď sa nám stráca duchovnosť a žijeme skôr
v zajatí podenkovosti.
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Ilustrovaná kniha / Novinka LIC

Všetci
sme svet
Alexandra Salmela:
Strom alebo košatý
príbeh o strašne
zlom Blöeglöekovi
a o Princeznej, ktorá
mala všetko
Ilustrácie: Martina
Matlovičová
Bratislava: LIC, 2020

Počiatočný obrázok
sveta vytvorený
Alexandrou Salmelou
je postapokalyptický
a nehostinný. Nič, len
vyprahnutá pustatina.
Mohlo by sa zdať,
že s takýmto základom
sa dá ťažko vytvoriť
veselý a farebný svet
z obálky knižky.
✒ Tereza Oľhová,
Mária Kralovič

Tereza Oľhová (1986)
Vyštudovala scenáristiku
na FTF VŠMU
v Bratislave. Debutovala
spolu s Martinou
Sľúkovou knižkou Inak
sa mám fajn, vydala
literárny portrét Jany
Oľhovej Nespúšťaj oči
z trate! a momentálne
dokončuje detskú knihu
Posledný permoník.
So sestrou Máriou spolu
vytvorili komiks Bežná.
Prispieva do časopisu
Bublina.
Mária Kralovič (1988)
Absolvovala doktorandské štúdium v odbore
animácia na FTF VŠMU
v Bratislave. Vytvorila
animované filmy
ako Bublina či Fifi Fatale,
ktoré boli ocenené
a premietané na
viacerých medzinárodných festivaloch. Učí
na Katedre animovanej
tvorby VŠMU, venuje
sa ilustrácii, prispieva
do časopisu Bublina
a pripravuje svoj
nový animovaný film.

14

Knižná Revue

C

elý príbeh možno interpretovať ako
podobenstvo o dnešnom konzumnom svete, ktorý zastiera skutočné
a existenciálne problémy našej planéty.
Zdecimovaná krajina je dôsledkom „kyslých dažďov a slaných sĺz“. Sladkej, životodarnej vody niet. Nestrieda sa dokonca
ani deň a noc a jedinou živou vecou z prírodnej ríše je starý, zoschnutý pahýľ stromu, pod ktorým býva strážca s desivým
menom Blöeglöek. Okrem Blöeglöeka žijú
v krajine aj hrivnatí dvojnožci, ktorí sa
správajú ako archetypálni lovci. Živia sa
len bohapustým lovením okrídlených kotkodavcov, t. j. sliepok. V krajine, kde nezapadá slnko, sa aj tak nič iné robiť nedá.
Len jesť a odpočívať. Život je jednotvárny.
Druhú linku príbehu tvorí kráľovstvo princeznej, ktorá má všetko. A keďže
všetko nepozná hranice, zatúži aj po zlatej hviezde a vydá sa za jej svetlom. Tak sa
jedného dňa aj ona ocitne uprostred planiny a natrafí na suchý pahýľ. Lenže prvýkrát
v živote zažíva odpor – Blöeglöek jej strom
vydať nechce. Bojí sa oň. Navyše, teraz ho
musí ochrániť pred dvojnohými hrivnatcami. Princezná pochopí, že sú veci, ktoré
nemôžu patriť len jej. Sú spoločným vlastníctvom. Okrem toho, neexistujú len tak.
Treba sa o ne starať, zveľaďovať ich a zachovávať. Inak úplne zmiznú.
Na základe tejto skúsenosti sa princezná mení. Začne túžiť po spoločnom
cieli, z ktorého nevyťaží len ona, ale celé
obyvateľstvo divnej krajiny. Je to svet
plný farieb a vôní. Blöeglöek princeznú

Skutočne
košatý príbeh
Alexandry
Salmely
otvoril široký
diapazón
vizuálnych
možností
ilustrátorke
Martine
Matlovičovej.

naučí vnímať okolitý svet a jeho potreby a ona mu za to ukáže, že treba veriť
v nemožné a snívať.
Príbeh je veľmi hravý a fantazijný.
Salmela sa rada hrá so slovíčkami a so
slovenskou ľubozvučnosťou. Vymýšľa veľa novotvarov . Autorke sa podarilo vytvoriť svet, kde jedno neznamená
nutne druhé. Hravo preskakuje z jednej reality do druhej, čím prináša tajomno a prekvapenia. Nechýba jej
ľahkosť a „pojašenosť“, ktorú ocenia
deti aj dospelí. Knižka je vhodná skôr
na spoločné čítanie rodičov s deťmi.
Ťažko povedať, či deti rozkódujú pomalší rozbeh príbehu a jeho dôslednú,
no trochu komplikovanú zašifrovanosť.
Na konci zasvieti pekná myšlienka, že
aj keď môžeme všetko vlastniť, nakoniec to najcennejšie je naša sloboda.
V tej slobode sa môžeme rozhodnúť
nevlastniť aj vôbec nič. Len žiť. A nechať žiť.

Exkluzívny solitér na poličke
Skutočne košatý príbeh Alexandry
Salmely otvoril široký diapazón vizuálnych možností ilustrátorke Martine Matlovičovej. Tá si pre knihu
zvolila celostranové pestrofarebné
maľby s prvkami koláže. Dominantná okrovožltá a modrá reprezentujú
živly oheň a vodu. Sýtožltá zoschnutú zem. Tento grafický symbol sucha
je farebne prítomný takmer v každej
ilustrácii. V priamom kontraste tak

Kniha, ktorá rastie, košatie

Jana Bodnárová (1950)
Poetka, prozaička,
autorka pre deti.
Píše i rozhlasové hry
a televízne scenáre.
Venuje sa aj prezentácii
video performancií
v domácich
i zahraničných
galériách. Je držiteľkou
radu významných
literárnych ocenení
(Cena Ivana Kraska,
Cena Bibliotéky, Cena
Márie Ďuríčkovej)
a vo finálovej desiatke
Ceny Anasoft litera
sa ocitla trikrát (2009,
2019, 2020).

Milá Saša, ty vieš, že epištola – forma listu, je v našej dobe akýsi
pololist, pretože už čoraz zriedkavejšie píšeme rukou a posielame
poštou. Pritom azda každého z nás rukou písaný list poteší. Ja si
dokonca takúto korešpondenciu odkladám, ako to robili kedysi
moje secesné praprababičky, prababičky, možno i babičky, ktoré
boli mladé medzi dvoma svetovými vojnami. Ja ti už posielam elektronickú epištolu našej doby, však ty rada nahliadaš i do možných
budúcich svetov. Urobila si tak v románe pre dospelých Antihrdina
aj v nádhernej detskej knihe Strom. Dychtivo som sa začítala do
knihy, ktorá je postapokalyptickou rozprávkou s ekologickým
i etickým posolstvom. Jej rádius tak zasiahne aj dospelých, lebo
prostredníctvom tohto príbehu pre deti majú postavenú verziu
budúcnosti, aká môže nastať. V Strome je to svet úzkosti – pustatina.
Prázdnota, sucho, ustavičné slnko, lebo tma neexistuje.
Čudesné kotkodavce, pripomínajúce dávne vtáky, a ešte hrivnatí
dvojnožci, používajúci skomolenú dávnu ľudskú reč. Tí sa stávajú
smrteľnými nepriateľmi kotkodavcov. Pretože si spomenú na
niekdajší oheň, na ktorom by si kotkodavcov mohli upiecť a zjesť.
Z popraskanej zeme sa statočne pretláča chudorľavý malilinký
strom, celkom posledný na tejto pustatine, z ktorého by si mohli
urobiť onen plameň. Našťastie, strom má svojho strážcu…
Ale ty si napísala knihu predovšetkým pre deti. Tie si dokázala dostať do iného sveta, než je ten náš. Napriek ekologickým problémom
deti dnes žijú ešte v relatívne šťavnatej prírode lesov, riek, jazier,
polí, záhrad, parkov miest…, deň strieda noc. V tvojej knihe si deti
môžu uvedomiť, aký katastrofálny by bol svet, keby existovala iba
okrová pustatina s jediným malým stromom.
Prirodzene, dystopia pre deti je iná ako pre dospelých. Tvoj príbeh
je vyrozprávaný síce s napätím, hororovými momentmi, ale
i s oslobodzujúcim vibrujúcim humorom, ktorý zvýrazňujú vynikajúce ilustrácie Martiny Matlovičovej v skvelom duete s typografiou
Márie Rojkovej. Deti otvoria knihu, ktorá je v podstate tiež ako
strom: rastie, košatie, naberá nové a nové valiace sa udalosti
ako strom listy… Deti strhnú najmä dve hlavné postavy: princezná,
ktorá mala všetko, a strážca stromu Blöeglöek. Deti si asi vydýchnu,
keď spočiatku nepriateľská, zápasiaca dvojica si nájde k sebe
cestu, lebo dvojnohí už opäť vážne ohrozujú strom. Zachráni ho
princeznin plameňomet, ktorý obsluhuje Blöeglöek. Ale ešte
predtým zažijú všetci v pustatine zázrak: urputné slnko prestane
svietiť, na pustatinu padne hlboká tma, lúč magického svetla
napája strom a ten, krásne zelený, v mihu narastie až po oblohu,
na ktorej sa jagajú hviezdy. To všetko obdivujú obyvatelia pustatiny.
Lenže zelené kúzlo zmizne a pustatina je späť. Princezná, opäť
zlostná, že nedostala na čelo najjasnejšiu hviezdu, uteká, no ako
kedysi Alenka padá cez dieru dolu dlhánskym tunelom, až sa
dostane do zľadovateného podzemia, kde sa korčuľujú čudní, teplo
naobliekaní starčekovia. Ďalší vinníci, ktorí pomohli zničiť starý
svet, lebo ukradli prírode všetku vodu a stiahli sa do podzemia, kde
zamrzla. Vítali princeznú ako svoju kráľovnú v dokonalo sebeckom
kráľovstve tej ukradnutej vody. Zatiaľ deti môžu držať palce
Blöeglöekovi, ktorý kope studňu, aby našiel vodu na záchranu chudorľavého stromčeka, a dokonca sa k nemu pridajú i dvojnohí bývalí
ľudia. Berieš deti na ďalšie dobrodružstvá s prekopávaním sa do
najrôznejších svetov pri hľadaní vody, kým nevytryskol životodarný
gejzír, strom nádherne narástol a opäť padla teplá noc. Deti ešte
prejdú dobrodružnými kapitolami – princezná sa dostane späť
do paláca, kde jej nechýba vôbec nič, ale túžba a strom v pustatine
jej nedajú pokoja.
Deviati starčekovia, ktorí kedysi ukradli vodu a teraz o ňu prišli,
by ju chceli ľsťou dostať späť, ba ešte i lapiť slnko do siete. Ale zákon
všetkých rozprávok – víťazstvo dobra nad zlom – si, Saša, dodržala.
Z pustatiny sa stal opäť krásny zelený svet a princezná s drakom žili
vedľa seba a nádherného stromu šťastne.

Epištola

dobre funguje modrá. Tú autorka používa na objekty v popredí, drobné
rekvizity, doplnky aj ako dominantu farby vody, ktorá je opakom sucha.
Na plnofarebných stránkach prevláda
bohatá pestrofarebnosť a dekoratívnosť. Štylizácia postáv pôsobí vtipne
a neopozerane.
Pôsobením tejto plnofarebnosti
sa však čitatelia môžu po chvíli cítiť
zmyslovo zahltení. Ako dobrý kontrast tu fungujú odľahčené menšie
formáty kresieb ceruzkou. Vytvárajú
dojem denníkového charakteru, kus
reálneho života, ktorým naši hrdinovia prechádzajú. Toto schválne „odbočenie“ od tematickej maľby akoby
vyvážilo celkový vizuál knihy. Ilustrácie a text spolu fungujú dobre. Sofistikovaný jazyk a množstvo jeho slovných
hračiek a dejových odbočiek Matlovičová totožne reprodukuje v originálnom výtvarnom výraze, i keď miestami
ilustrácie pôsobia popisne a prečítaný
text kopírujú. Vlastná vizuálna reinterpretácia textu či práca s hyperbolou by význam čítaného textu výrazne
povýšili.
Kompozície sú dôvtipne graficky
prepracované s množstvom malých
detailov. Návrh obálky, dizajn a zalomenie knihy spracovala Mária Rojko.
Vizuálna nápaditosť knihy zaujme na
prvý pohľad svojou exkluzivitou. Má
atypickú výšku aj šírku, čím sa vymedzuje od klasických formátov. Raritou sú aj farebne potlačené boky strán,
ktoré prirodzene splývajú s obálkou.
Zlatý nadpis Strom je totožný so zlatou textilnou záložkou. Font, vkusný,
no mierne nečitateľný, pôsobí s farebnými gradientami v kombinácii so
špecifickým jazykom krkolomne. Podobne by sa dala graficky zosúladiť
noticka na zadnej strane knihy, kde sa
biele písmo mierne potápa v bohato
ilustrovanej obálke.
Text v tele knihy, ako aj celkové vizuálne spracovanie však pôsobí kompaktne a príťažlivo. Kniha by sa krásne
vynímala aj ako solitér na detskej poličke.

✒ Jana Bodnárová

November2020
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Ivan Laučík: Na prahu
počuteľnosti
Ilustrácie: Petr Veselý
Levoča: Modrý Peter,
2020

Vnútorné voliéry
Ivan Laučík (4. 7. 1944 – 12. 5. 2004)

Trpezlivá
kniha
Zbierka Ivana Laučíka
Na prahu počuteľnosti vyšla
prvý raz v roku 1988 vo
vydavateľstve Slovenský
spisovateľ. Nedávno ju opätovne
vydalo levočské vydavateľstvo
Modrý Peter. Aj po tridsiatich
dvoch rokoch zisťujeme,
že sú tu stále otázky, na ktoré
sme nenašli odpovede…
Ján Púček (1987)
Spisovateľ a publicista.
Autor prozaických kníh
Kameň v kameni (2012),
Okná do polí (2013),
Uchom ihly (2015) a Med
pamäti (2018). Textami
o knihách a fejtónmi
prispieva do Denník N.
Pracuje ako redaktor
vydavateľstva Absynt,
na Filmovej a televíznej
fakulte VŠMU vedie
semináre o slovenskej
literatúre. Žije pod
Malými Karpatmi.
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✒ Ján Púček

Čosi podobné sa stalo zbierke Ivana Laučíka Na prahu
počuteľnosti, po ktorej v roku 2020 siahlo levočské vydavateľstvo Modrý Peter. Vďaka tomu sa zistilo, že aj
po tridsiatich dvoch rokoch sú tu stále otázky, na ktoré
sme nenašli odpovede. Napríklad tá, ktorá sa nám ponúka po potulkách v zoo:
V čo dúfať a čo si myslieť o krajine,
ktorej orly neuletia z rozpadnutých voliér,
ale trpezlivo čakajú na pečeň?
Nemyslím si, že je to trojveršie o ľuďoch neschopných utiecť z krajiny; tie voliéry sú skôr vnútorné.
Zbierka Na prahu počuteľnosti vyšla prvý raz v roku
1988 vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. A bol to,
ako sám autor viackrát zdôraznil, druhý debut. Medzi
touto a predchádzajúcou knižkou Sme príbuzní na
začiatku sa totiž rozprestrela priepasť osemnástich
rokov ticha – zlovestný nevyslovený zákaz publikovať.
V roku 1989 o tomto tajomnom zakliatí začerstva po
Nežnej revolúcii uvažovali s Eugenom Gindlom v spoločnom rozhovore pre Literárny týždenník. „Predsa
som však v nočných hodinách sedemdesiatych rokov
napísal rukopis, ale asi som ho vhodil do schránky,
ktorú nevyberali…“ reaguje Laučík so svojou typickou
iróniou na dlhoročné ticho zo strany slovenských vydavateľstiev. A tak sa z básnickej zbierky Na prahu počuteľnosti celkom prirodzene stal aj dokument toho,
ako slobodný človek prežíval a prežil temnotu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov na osi Liptov – Slovensko – Svet – Vesmír.

Pohyb do hĺbky
Ozvena prvotného výbuchu je prítomná
v jase
v tiesni jaskýň
a chveje sa v našich pamätiach…
… píše Laučík v úvodnej básni, akoby chcel naznačiť, že veľký svet a celý zázrak vzniku kozmu i Liptova je prepojený a usúvzťažnený počiatočným veľkým
treskom. To nedokážu sputnať žiadne ostnaté drôty.
Ak sa totiž nedá pohybovať horizontálne, po povrchu,
vždy je tu možnosť pohybu do hĺbky. A to je už vlastne putovanie v čase, na ktoré nebola potrebná žiadna
cestovná doložka.
V priereze zemským povrchom vidíme, ako sa
vŕši čas. Milióny rokov stlačené do vrstiev hrubých
sotva pár milimetrov, podzemné priestory hĺbené celé

Foto: Peter Repka
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ú knihy ako výkrik. Zaznejú – a veru až zabolia,
ako hlasno zaznejú, – no už o pár týždňov (či dní)
ich zaleje tíš. Ach, koľko ich len je! Haldy papiera
rôznych volúmenov spútané najrozličnejšími väzbami,
určené pre výpredaje alebo oheň. Čo s nimi?
A potom sú knihy ako šepot. Ako kvapkanie v temnote. Ako sedimentácia vápenca. Trpezlivé až za hranicu možností. Keď sa po viac ako tridsiatich rokoch
ukážu v reedícii (čo je, mimochodom, tretina storočia!!!), len celkom samozrejme prikývneme – jasné,
jasné, jasné! A nanajvýš sa začudujeme – prečo vlastne až teraz?
Je to taká situácia, ako keď človek rozlúpne úlomok vápenca a objaví v ňom odtlačok dávneho lastúrnika. Môže si byť istý, že po miliónoch rokov je vôbec
prvým človekom, čo ho vidí v dennom svetle. To oslepenie! To oslepenie je isto vzájomné…

Foto: Lucia Bušfyová / Slovak Press Photo

Lucia Bušfyová s cyklom Vitajte v raji v roku 2018 získala cenu Slovak Press Photo.

tisícročia vytrvalou vodou. Ak je človek svedkom čohosi takého, prečo by ho mali vydesiť nejaké „večné
časy a nikdy inak“? Stačí si len trpezlivo počkať, kým sa
dosky zemskej kôry o kúsok neposunú – spolu s nimi
sa napokon pohne aj človek vmrznutý do kryhy ako
Nansenova vajcovitá loďka Fram.
Skúsenosti z ponoru do hlbín jaskynného sveta
Laučík formuloval opakovane. Jedna z nich napokon
dala titul aj samotnej zbierke z roku 1988:
Jaskyne sú. Ale nemôžeš sa v nich spoliehať
na slová. Iba prejsť za hranicu počuteľnosti
svojho vnútorného hlasu.

Lebo veď
čo sme?
Veď vlastne
nič! Nič na osi
Liptov –
Slovensko
– Svet –
Vesmír.

Obrátiť pozornosť dovnútra, načúvať podvedomiu.
Aj to bola jedna z možností, ako sa vyhnúť šedivému
normalizačnému šumu.

Radosť z prežívania priestoru
Laučíkova poézia je aj správou o živote človeka v krajine. Človeka, ktorý nie je len návštevníkom, ale organickou súčasťou svojho prostredia. V eseji Triti, Turtur,
Tatry z roku 1995 tento vzťah popisuje nasledovne:
„Nevybrali sme si krajinu, kde sa narodíme, ale nakoniec predsa máme možnosť prežívať ju a sýtiť sa ňou.
Uvidieť krajinu a prežiť jej hĺbky a výšky celou svojou
bytosťou! To je jedna z najväčších radostí, aké nám
život môže poskytnúť. Radosť z prežívania priestoru
nás formuje, nalaďuje k životu, otvára nás…“
Laučík často hľadí na krajinu, na Liptov, z vrcholcov hôr. Ide tu o perspektívu – o nazeranie na skutočnosť z iného uhla, z nadhľadu. Je to pohľad na
mapu! Takéto čítanie krajiny však človeku umožňuje aj nahliadnuť za ohyb guľatej zeme; aha, tam je Poľsko, tam v diaľke sa belejú vrcholce alpských ľadovcov,
tam kdesi je stĺp pary ružomberskej papierne a tam
zas súhvezdie Južný kríž. Keď takto precítime nekonečnosť rozpínavého vesmíru, do vedomia sa nám nevdojak vtisne aj pokora. Lebo veď čo sme? Veď vlastne
nič! Nič na osi Liptov – Slovensko – Svet – Vesmír. Bez
tohto pohybu smerom nahor je inak celkom ľahké podľahnúť pokušeniu a myšlienke, že človek sám je stredom Liptova, stredom sveta. To už sú však negatívne
prejavy vedomia kotliny, kde sa prirodzená podvedomá úzkosť z obkľúčenia často prekonáva hraným
ustráchaným velikášstvom. Lebo ja som syn bývalého predsedu družstva, viete?!

Poézia

Smútok nad krajinou
Ivan Laučík už v šesťdesiatych rokoch tvrdil: „Zem nie
je najčistejšia.“ (Pohyblivý v pohyblivom, 1968)
O dvadsať rokov neskôr začali v spoločnosti ekologické otázky zaznievať čoraz častejšie. Ukázalo sa totiž,
že aj taká lokálna katastrofa ako černobyľská jadrová
havária môže mať globálne následky. A že na rozloženie politických síl vo svete rádioaktívny spad zvysoka
kašle. V Československu, napokon, zarezonoval aj ekologický polosamizdatový zborník Bratislava/nahlas.
Ekológia je aj celkom prirodzená súčasť Laučíkovej poézie. Dnes možno aj rozmýšľame – nemal náhodou Iwan okno do budúcnosti? Pretože presne taký
Liptov, pred akým nás varoval, vidíme dnes. Liptov,
kde „motorové píly ďakujú vo svojom jazyku / ďatľom“,
kde „k drevenici prirastá hliníková veranda“ a kde
„ťažba vzduchu pokračuje“. (A, ako spomína inde, parafrázujúc priateľa Vločku, „význam slova kultúra sme
si cez fonetiku – kálčr preniesli len do slova klčovať.“)
Tento trpký ironický nadhľad a zároveň nekonečný smútok nad zdevastovanou krajinou žije vo vnímavých dušiach miestnych naďalej – len sa pretavuje do
rôznych skupenstiev. Potvrdzuje to, napríklad, cyklus fotografií Lucie Bušfyovej z Jasnej nazvaný Vitajte
v raji, ktorý v roku 2018 vydala ako pohľadnice.
Médium, pri ktorom sme si privykli na idylické pohľady do krajiny, využila (či v najlepšom zmysle slova
„zneužila“) na ironický komentár k divokej výstavbe
a ťažbe v rodnej doline, ktorá je, mimochodom, dôležitou zásobárňou pitnej vody pre veľkú časť mesta.

O cirkulácii času…
Stopy človeka v krajine nám môžu poslúžiť aj na úvahu
o kolobehu životov. Alebo o cirkulácii času. Môžu to
byť životy (a reinkarnácie) stromov, ktoré
sa pohli do ohňa, položivé,
zaspávajúce
alebo prebúdzajúce sa?
Zaviate zľadovateným svetlom
ospievané zimou,
opäť vykročili
na krehkých nohách
semien…
Alebo kolobeh života ľudí v priebehu roka, ktorý
zas pripomína mandalu:
Sneh, v ktorom zostali tvoje stopy,
na jar stečie do čističiek.
Také (márne?) je vlastne celé pôsobenie nášho živočíšneho druhu na tejto planéte. Zostane po nás len
stlačená vrstva, možno plastová (alebo digitálna?)
žila medzi horninami, ktorú o milión rokov prekvapene otvorí akýsi iný oslepený výskumník. Čo si pomyslí?
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Anna Franková
Ari Folman: Denník
Anny Frankovej. Komiks
Ilustrácie: David
Polonsky
Preklad: Otto Havrila
Bratislava: Slovart, 2020

Doba Anny
Frankovej
v komikse
Knižné vydanie denníka
trinásťročného židovského
dievčaťa menom Anna, ktoré
sa dlhý čas skrývalo s rodinou
pred nacistami, patrí dodnes
k vyhľadávaným literárnym
dielam prakticky vo všetkých
generáciách čitateľov. Známy
skutočný príbeh však dostal
aj úplne novú adaptáciu,
tentoraz v nie úplne zvyčajnej
komiksovej podobe. Tá je
prístupná už aj v slovenskom
jazyku.
✒ Marek Čabák

Marek Čabák (1991)
Vyštudoval žurnalistiku.
Publicistike sa venuje
predovšetkým
v oblasti literatúry, hier,
filmov a seriálov.
V súčasnosti pôsobí ako
vedúci popkultúrneho
spravodajského webu
Nerdfix.cz.
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O

príbehu Anny Frankovej počul takmer každý.
Tento zdanlivo obyčajný denník trinásťročného
židovského dievčaťa bol preložený do viac ako
šesťdesiatich jazykov, niekoľkokrát ho adaptovali pre
film, rozhlasové či divadelné hry. Zatiaľ poslednou
adaptáciou tohto príbehu z druhej svetovej vojny je komiks Ariho Folmana s kresbami Davida Polonského.
Tri roky od jeho originálneho vydania sa vďaka prekladu Otta Havrilu konečne k nemu môžu dostať aj slovenskí čitatelia.
Predstavovať Annu Frankovú sa v dnešnej dobe
môže zdať redundantné, avšak jej príbeh je stále
živý. Židovské dievča, ktoré muselo prežívať ťažké
dospievanie aj prvé lásky ukryté s celou svojou a druhou – cudzou rodinou v malom byte, si získalo srdcia
mnohých čitateľov po celom svete. V denníku odkrýva svoj vnútorný svet, veselé i temné, niekedy priam
mrazivé myšlienky. Načrtáva aj vlastné predstavy a sny
o budúcnosti. Tej sa však nedožila. Štvrtého augusta
1944 odhalili úkryt jednotky SS a jeho obyvateľov poslali do koncentračných táborov. Z dvoch ukrývajúcich
sa rodín sa konca vojny dožil iba Annin otec Otto. Po
náleze jej denníka sa postaral o jeho vydanie a Anna
sa tak nakoniec stala nesmrteľnou. Nie ako novinárka,
ktorou túžila byť, ale ako prirýchlo dospelá obeť nacistického režimu. S veľkou fantáziou, výbornou slovnou
zásobou, skvelým pozorovacím talentom a občas poriadne sarkastickými poznámkami.

Z 300 strán textu na 150 strán obrázkov
Komiksová verzia Anninho denníka je podstatne tenšia a z pôvodného denníka vyberá len tie najdôležitejšie momenty. Od jej prvého stretnutia s knižočkou
plnou nepopísaných stránok, ktorú dostala na trináste
narodeniny a urobila z nej svoju najväčšiu dôverníčku,
cez stručnú retrospektívu jej doposiaľ pomerne bezstarostného života až po prvé problémy v nacistickom Nemecku a neskôr v nacistami okupovanom Holandsku,
kam celá jej rodina ušla.
Napriek podstatne menšiemu priestoru sa komiksu úspešne darí predstaviť čitateľovi Annin vnútorný
svet, tentoraz aj skvele ilustrovaný izraelským umelcom Davidom Polonským. Aj bez predchádzajúcich
znalostí o Anne sa dozvedáme všetko nielen o vtedajšej politickej situácii a ťažkom živote dvoch židovských
rodín v malom úkryte v zadnej časti továrne Otta Franka, ale aj o často napätých vzťahoch medzi, v mnohých
ohľadoch odlišnými, ľuďmi s rôznymi názormi, ktorí
museli nepriazňou osudu, okradnutí o základné ľudské práva, bývať v skromných spoločných priestoroch,
zostávajúc v zdanlivo nekonečnej bezvýchodiskovej
situácii.
Akýkoľvek fiktívny príbeh z takéhoto prostredia by
čitateľom pohol, no pri čítaní tohto komiksu mrazí neustála pripomienka toho, že udalosti tu zobrazené sa
skutočne stali, ľudia, o ktorých Anna píše, skutočne
žili, a všetci, s výnimkou Anninho otca, umreli strašnou smrťou v koncentračných táboroch. Annin sarkastický humor či filozofické úvahy o živote, pri ktorých sa
dá ľahko zabudnúť, že pisateľka bola v čase tvorby ešte
nedospelá pubertiačka, však túto mrazivú skutočnosť
rozháňajú a vťahujú čitateľa do ďalších dobrodružstiev
v podstate obyčajnej tínedžerky. Na ďalších stranách
sa však mrazivá skutočnosť znova vkráda pri každej
zlej správe z vonkajšieho sveta alebo pri problémoch
týkajúcich sa samotného života v úkryte.
Nie všetko sa, samozrejme, dá zobraziť komiksovým štýlom, hlavne preto, že Anna niekedy opisovala

Piatok 12. júna – sobota 20. júna 1942

Anna Franková

dlhšie časové obdobia v jednom zápise. V niektorých
momentoch sú jej myšlienkové pochody samy osebe
také zaujímavé, že sa tvorcovia rozhodli tieto pasáže
nechať bezo zmien. Na niektorých miestach komiksu sa tak objavia steny textu doplnené len jednou či
dvoma ilustráciami. To však vôbec neprekáža, práve
naopak. Umožňuje to aj v takejto forme vyniknúť Anninmu brilantnému štýlu písania.

Fantázia by (občas) mala mať hranice

8
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Autori komiksu prejavili veľké majstrovstvo nielen
v zobrazení konkrétnych situácií zo života v úkryte,
ale predovšetkým vo vizualizácii Anniných myšlienok. Na niekoľkých miestach sa mi však stalo, že som
nevidel rozdiel medzi Anninými predstavami a skutočnou situáciou, a pri niektorých udalostiach som tak
bol chvíľu zmätený. Nepomohol mi totiž ani text, ani
žiadne grafické oddelenie jej fantázie od skutočne prebiehajúcich opisovaných udalostí.
Vo vizualizácii denníka, ktorý je v podstate iba
myšlienkovým prúdom pisateľa, je absolútne oddelenie predstáv a skutočnosti zrejme nemožné, napriek
tomu som nadobudol pocit, že v niektorých prípadoch
sa toto zmätenie dalo vyriešiť napríklad nahradením
ostrého okraja okienok za nejaký abstraktnejší variant.
Na druhej strane komiks často okienka úplne ignoruje
a nahrádza ich pomerne originálnymi ilustráciami
kombinovanými s dlhšími časťami textu. Vo vizuálnej
rovine pracuje s odkazmi na klasické umelecké diela,
mytológiu, využíva vizuálne metafory a predpokladá
tak u čitateľa istý vedomostný základ. Polonsky sa
nedrží realistického zobrazenia, práve naopak, veľmi rád sa utieka k vizuálne pôsobivým abstraktným
motívom, preneseným významom, pohráva sa s Anninými slovami a snaží sa vyjadrovať nielen konkrétne
významy, ale predovšetkým jej pocity. Rozdiel medzi
jej depresívnymi a šťastnejšími obdobiami tak vidno
nielen v použitých slovách, ale aj v obrazoch, ktoré ich
sprevádzajú.

Nová forma pre novú generáciu?
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Komiksová adaptácia Denníka Anny Frankovej síce
neobsahuje všetko, čo pôvodná kniha, svoj účel však
plní skvele. Predstaví aj neznámemu čitateľovi Annu,
jej rodinu, myšlienky, pohľad na svet, vnútorné prežívanie i ťažkú životnú situáciu, v ktorej sa ocitla. Vďaka
pridanej hodnote vizuálneho stvárnenia jej myšlienok
umožňuje spoznať Annu z úplne nového uhla a rozhodne nabáda na čítanie pôvodného denníka. Dokáže
však obstáť aj sama osebe a rozhodne môže predstaviť
tento smutný, avšak dôležitý príbeh celej novej skupine čitateľov.
„Do tohto projektu sme vstúpili so zámerom zostať verní pamiatke a odkazu Anny Frankovej a všetky
možnosti sme dôkladne zvažovali. Za seba a za Davida
Polonského chcem vyhlásiť, že všetky úpravy sme sa
usilovali robiť citlivo, s cieľom vzdať hold životu a dielu
Anny Frankovej,“ vyjadril sa Ari Folman na konci knihy. Zámer sa im rozhodne vydaril a komiks môžem
odporúčať nielen novým čitateľom, ale aj tým, ktorí
čítali pôvodný denník. Toto nezvyčajné spracovanie
môže pozitívne prekvapiť aj človeka, ktorý už Annin
príbeh dôverne pozná. Na stopäťdesiatich stranách totiž úspešne buduje most medzi našou prítomnosťou
a dievčaťom z iného času a priestoru, ktoré je nám náhle také blízke, akoby sme s ním i my žili život v skromnom úkryte v zadnej časti holandskej továrne.
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Eva Urbanová (1986)
Literárna kritička,
špecializuje sa na
reflektovanie súčasnej
slovenskej a svetovej
poézie. Literárno-kritické
texty uverejňuje
v zborníkoch
a časopisoch (najmä
Vertigo, Vlna, Platforma,
Knižná revue, Glosolália,
Fraktál a iné). Pracuje
ako odborná asistentka
na Katolíckej univerzite
v Ružomberku. Zaoberá
sa tiež tvorivým písaním
(organizovala sériu
workshopov písania
haiku či krúžok tvorivého
písania pre deti ZŠ).
Aktívne sa zapája
do literárneho diania
na Slovensku (Literárny
kvocient, Medziriadky,
Akademický Prešov,
porotkyňa Zlatej vlny
v roku 2019 a iné). Píše
a časopisecky uverejňuje
svoju poéziu. Je autorkou
detskej knihy Jeleňatý
a Kravatý (2019), ktorá
získala ocenenie Debut
roka čitateľov Knižnej
revue.
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A kde je,
prosím vás,
ten debut?
Na prvotinu Dominiky
Moravčíkovej, literárnej verejnosti
známej ako „hit“ minuloročných
súťaží (Básne SK/CZ a Poviedka 2019)
sa čakalo s oprávnenou zvedavosťou.
Žiadny debut sa však nekoná!
✒ Eva Urbanová

M

áme totiž pred sebou vyspelú poéziu, ktorá sa
s okamžitou platnosťou zaraďuje k jadru súčasnej
slovenskej poézie. Poetka využila svoje zručnosti prozaické (sujetové) i lyrické a vytvorila debutovú
zbierku, ktorá vskutku stojí za prečítanie a patričný
rozruch.

Je v tom čosi pohanské…
Zbierku Deti Hamelnu tvorí päť cyklov (Soviareň, Váha
tvojho rómstva, Rozprávky, Deti Hamelnu, Čas Koptov),
ktoré však nepôsobia ako výsledok nahromadených
textov čakajúcich na publikovanie, ale spoločne utvárajú premyslený a neprvoplánový koncept. Takúto
kompozičnú snahu vnímam ako ďalší dôkaz vyspelosti Moravčíkovej poetického myslenia.
Zo začiatku sa zdá, že hlavným spojivom jednotlivých častí sú motívy odkazujúce k čomusi mystickému,
tajomnému až fantastickému. Dominujú početné prejavy „ľudovosti“ (názov prvej časti Soviareň sprítomňuje slovo veštiareň). Lyrické „postavy“ sa vyznačujú
divergentným myslením, veria v čarodejníctvo, proroctvá a znamenia, preklínajú a pripravujú pokútne

Foto: Veronika Moravčíková

Debut
Dominika Moravčíková:
Deti Hamelnu
Autorka fotografie na
obálke: Natália Evelyn
Benčičová
Kordíky: Skalná ruža,
2020

liečivá, tinktúry atď. V časti Rozprávky sú do lyrickej
výpovede vnorené akési mikrosujety, ktorých podstatu tvoria práve fragmenty z povier, rozprávok, mýtov či
proroctiev. Imitujú tradíciu ústneho podania príznačného pre dedinské prostredie.
Najdlhšia je báseň December, ktorá pripomína až
lyricko-epickú skladbu s baladickým tvarovaním. Prekrýva sa tu kolektívne a individuálne. Z rozprávania
presakuje životná skúsenosť formulovaná do univerzálnej pravdy, ktorá sa kríži so subjektívnym videním
skutočnosti. Jemný nádych irónie báseň zabezpečuje
pred nechceným didaktizmom. Motív osudu a s tým
spojeného veštenia je tu rozdrobený na zvyky ako
liatie olova či veštenie z kariet a rozvíja sa na pozadí magickej atmosféry vianočného času. Opisovaná
žena je typickou dedinskou outsiderkou: „vyhýbajú
sa ti / chôdzou, i pohľadom (…) je zrejmé, že aj tvojmu / hrobu sa budú vyhýbať // (to bola tá / ku ktorej
chodili vojaci)“. (s. 49 – 50) Evokuje vo mne nielen tradície lyrizovanej prózy, ale aj neskoršie prózy Stanislava Rakúsa (postava Jasanice z knihy Pieseň o studničnej
vode), a ukazuje tak ďalšiu tvár netolerancie, strachu
z neznámeho a od väčšiny sa odlišujúceho. Pointa
básne vygraduje, keď spoločenstvo naznačenú inakosť
vytlačí až za okraj reálneho, žene sa pripisujú nadprirodzené vlastnosti, stáva sa odstrašujúcim príkladom:
„a deti uveria, / že sa po smrti prevtelíš do vrany“ (s. 50),
na ktorý je lepšie radšej úplne zabudnúť.
Stupeň fantastickosti a senzačnosti zobrazenia
niekedy prekračuje mieru estetizácie. Básne Hydry
a Strečno – Zlatné, r. 1380 pracujú s animálnymi, desivými obrazmi, treba však povedať, že pomerne prediktabilne a miestami na hranici nechcene komického.
Aj tu sa nachádzajú rozprávkovo-baladické prvky ako
magické čísla, formulky a úkony, ktoré stupňujú napätie („v jednej z deviatich papúľ dýku / v ďalšej zaprášený amulet / v ďalšej na jazyku obrúčku.“ s. 53). Strečno
– Zlatné, r. 1380 načisto pripomína baladu, konkrétne
Erbenovho Vodníka, v ktorej dva svety – fantastický
a reálny – nedokážu koexistovať, a preto sa navzájom
vylučujú. Povesť o žene rybára, ktorá vynosí vodníkovo dieťa, vrcholí naturalistickou „vyhrážkou“ (podobnou rituálnemu zaklínadlu, vyháňaniu zlých síl)
vodníkovi, ktorý je, podobne ako outsideri predošlých
„rozprávok“, zahnaný späť do svojho sveta.
Folklórnu líniu podporuje aj zvuková stránka. Ide
najmä o rytmizáciu textu, vkladanie refrénov či ľudových popevkov. Jazyk celej zbierky vôbec stojí za
zmienku. Dominujú čisté a krásne obrazy, v zmysle ich
dôslednej poetizácie. Každú vetu zbierky možno čítať
ako básnický obrat, ktorý môže vstupovať do komunikácie, nie však manieristicky a naprázdno, ale (takmer)
vždy s možným zmyslom.
Súčasné stereotypy nevtieravo, presne a originálne pomenúva v básni rovnomenného cyklu Váha tvojho rómstva: „tvoje rómstvo je šelma // nikam nepatrí //
je väčším verejným ohrozením / než sezónne záplavy“.
(s. 31) Aj takýmto spôsobom Moravčíková nenápadne
pripomína, že poverčivosť a predsudky sa neviažu len
na minulú dobu a fantastično (citované Rozprávky
možno potom vnímať ako prapôvod týchto zakorenených „právd“).
Uprostred stojí otázka viery, znova a znova položená a otáčaná na sto spôsobov. Spracovanie tejto témy
však, paradoxne, tiež pokrýva vrstva čohosi pohanského. Krst ako základný kresťanský rituál sa tu prezentuje
ako akýsi typ veštenia. Mám na mysli báseň s názvom
Kňaz, ktorý ma krstil, ktorá predstavuje mimoriadne

Foto: Natália Evelyn Benčičová
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proces zacielenia na niečo/niekoho nás zasahuje, narúša a prepisuje naše myslenie a štruktúru, až sa stávame tým, čo/koho pozorujeme.
Ďalší typ metamorfózy je láska, stávame sa aj tými,
ktorých milujeme alebo sme milovali. Tu cítiť ozveny
poézie Michala Talla, otázky o strate svojho ja, rozplynutia sa v druhom. Tí „druhí“ v nás navždy ostávajú, hoc bolestne a definitívne ako „riečny organizmus
bez očí a tváre / ktorý sa mi od tej chvíle zahryzol do
hrude / ostal navždy pripevnený“. (s. 16) Inde sa zas cez
exaktné oči Lekárky uvažuje o pominuteľnosti života.
Prežiť tu znamená oddialiť smrť. Príkladov na zmeny
perspektív by sme mohli uviesť omnoho viac. Zdá sa,
že pochopiť svet vo „filozofii“ Dominiky Moravčíkovej znamená vzdať sa seba, obliecť si kostým kohosi
iného, resp. uvedomiť si, že „naše telá si nás nevybrali“.
(s. 17) Naliehavosť a zvedavosť na strane čitateľa, formulované do otázky – Kto je vlastne subjekt/ka týchto básní? – sa stupňuje (aj napriek varovaniu z básne
tajomstvo Pangey: „Neodporúča sa podísť príliš blízko / neodporúča sa za každú cenu / bytosť uvidieť
a spoznať.“, s. 41). Anonymná chrbtom otočená postava z efektnej obálky (autorka Natália Evelyn Benčičová), posypaná jemnou vrstvou čohosi bieleho (akoby
chcela zakryť aj farbu svojej pokožky, akoby sa načisto
chcela anonymizovať) sa nie a nie otočiť. Ostáva nám
len opatrne ju oprašovať a možno napokon zistíme, že
odkrývame samých seba, naše predsudky, našu zodpovednosť, naše otázky, našu kožu…

Vysťahovalectvo/Prisťahovalectvo

efektnú výpoveď s ambivalentným výsledkom: „a krst
veľa nezmôže, krst / je absurdný a zbytočný / všetci
však vieme, že tie najlepšie veci / v živote sú absurdné a zbytočné“. (s. 24) Dialektika básne je podporená aj
postavou kňaza, ktorý akoby súčasne prehováral ústami subjektky (naznačené už zámenom v jej názve).

Metamorfózy subjektu

Proces
pozorovania
nás zasahuje,
narúša
a prepisuje
naše
myslenie
a štruktúru,
až sa stávame
tým, čo/koho
pozorujeme.

Čo je však na poetike Moravčíkovej obzvlášť umelecky cenné vzhľadom na celý koncept zbierky, je subjekt básne. Variuje sa, berie na seba rôzne masky a oči.
Hlavnú tenziu básní vytvára práve jeho/jej vnímanie
sveta. Pozoruje predmety, javy, procesy a veci z rôznych perspektív (v jednom momente sme lovcom,
inokedy zas korisťou) – všetko so silne metaforickým tónom. Priestor „hore“, zastupujúci svet (vesmír)
a priestor „dole“, symbolizujúci jednotlivca a jeho subjektívne vnímanie, sa nasvecuje v básni Hľadali sme
svoje tváre teleskopmi. Do kontrastu sa tu dostáva horizontálne a vertikálne, makro a mikro vnímanie, konečnosť a nekonečnosť, osobné a nadosobné atď.
Na mnohých miestach badať i silné vzory Moravčíkovej poézie. Len ťažko sa ubrániť asociovaniu
k motívom Márie Ferenčuhovej či Kataríny Kucbelovej pri texte Zo života popínavých rastlín. Rastlina tu
však subjekt a jeho svet neohrozuje, ale odráža. Nejde
tu len o antropomorfizáciu, ale o projektovanie svojich pocitov do „života“ brečtana. Vo všetkých prípadoch by som však povedala, že autorka ide hlbšie, než
len k záznamom z rôznych uhlov či významových perspektív. Zdá sa, že sa tu nemení len pohľad, ale pod
vplyvom pozorovaného sa mení pozorovateľ/pozorovateľka. Implicitne tu čítam poznanie, že samotný

Deti Hamelnu a Čas Koptov, posledné dve časti zbierky, spája s predošlými textami ešte výraznejšie demonštrovaný pocit vydedenstva. Deti Hamelnu v podstate
spracúvajú tému dávneho a násilného „vysťahovalectva“ a Čas Koptov zase súčasnú otázku migrácie. Intímny príbeh (až akási romanca zo súčasnosti), ktorý
čítame v druhej menovanej, komunikuje s príbehom
legendy o deťoch Hamelnu a potkaniarovi, ktorý vylákal deti z mesta a založil novú osadu. Nad oboma
sa nesie akési vedomie kolektívnej viny, ktorej sa opakovane dopúšťame v rôznych obmenách. Autorka aj
tu využíva svoj prozaický talent a čítame doslova príbehy ďalších outsiderov: Mária Salome z Hamelnu,
Ramon Nebeský, Rosa mystica, kat, kraviarka Anna
a iní. V prípade Detí Hamelnu sa opäť pracuje s mágiou
nadprirodzeného (napr. úryvky z Beštiára či liekopis
hamelnského apotekára). V Čase Koptov je zlo sofistikovanejšie, skrytejšie, je prítomné v otázkach o deportácii, nedôvere, nerešpektovaní viery, nenarodenom
dieťati (tu sa ponúka paralela s príbehom tragickej
lásky kata a Anny – katovňa, s. 85). Je pozoruhodné,
aká dokáže byť poetka presvedčivá, ako dokáže tlmočiť nadosobné témy bez toho, aby sme ju upodozrievali z pózy či pátosu. Pradávna minulosť a miestami
až úplne aktuálna prítomnosť („čakáš, kým sa dejiny
znovu dajú do pohybu / všetky hranice sveta sa uzavrú / a ty budeš na tej správnej hranici – // každý sa stará
len o vlastné prežitie / a čo je politické, nie je materské“, s. 100) tu v akomsi metadialógu ukazujú zrejmé,
že na čase až tak nezáleží.
Ktokoľvek z nás môže byť dieťaťom Hamelnu. Nezáleží na dobe či vierovyznaní, máme spoločnú minulosť, a teda i spoločné hriechy. Ak nepatríte k trom
„imúnnym“ deťom, ktoré ostali žiť v Hamelne, tak záverečné varovanie sa týka aj vás: „Niektorí tvrdia, že
čas Koptov sa už skončil / ale ja viem, že čas Koptov /
ešte neprišiel“! (s. 102)
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Slovo prekladateľa

A. I. Solženicyn (11. 12. 1918 – 3. 8. 2008)

Solženicyn
na jeseň
Igor Slobodník (1962)
Diplomat a prekladateľ.
Vyštudoval rusistiku
a anglistiku na FiF UK
v Bratislave. Preložil o. i.
knihu Orlanda Figesa
Ruská revolúcia: 1891
– 1991 (2015), spolu
s bratom Martinom
Slobodníkom (sinológom
a tibetológom) preložil
bestseller Krvavé územie:
Európa medzi Hitlerom
a Stalinom (2013)
amerického historika
Timothyho D. Snydera (od
rovnakého autora preložil
aj dielo Cesta do
neslobody, 2018). Podieľal
sa na preklade diela
Alexandra Solženicyna
Súostrovie Gulag: 1918
– 1956 (1991) a pripravil
jeho nové vydanie
v modernej jazykovej
a doplnenej edičnej
podobe (2012). Od roku
2017 je veľvyslancom
Slovenskej republiky
v Paríži, v rokoch 2010
– 2015 Slovensko
zastupoval v Berlíne.
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Lenin v Zürichu Alexandra
Isajeviča Solženicyna, teda
„autorský výber“ z opus magnum
Červené koleso, cyklu venovaného
uzlovým okamihom ruských dejín
(a spolu s predchádzajúcim dielom
August 1914 skicou k nemu),
donedávna ostával zrejme
posledným textom spisovateľa
čakajúcim na slovenský preklad.
✒ Igor Slobodník

P

reklad miestami spestrovaný funkčným, detailným, z nemčiny či francúzštiny preberaným
miestopisom a zároveň jazykom, ktorý pre dobový kontext a spisovateľov naturel núti hľadať aj vo
vzdialenejších zákutiach ruského jazyka; pre niekoho opakovane konfrontovaného s autorovou spisbou
a profesiou podmieneným záujmom o politické dejiny Európy 20. storočia však prinášal potešenie z nového dobrodružstva.
Konštatovanie o „zrejme“ poslednom Solženicynovom texte v slovenčine sprevádza istý celkom účelový smútok: prirodzene, hľadá sa nielen osvietený, ale
najmä bohatý vydavateľ, ktorý by sa nezľakol rozsahu cyklu ako celku. V spoločenstve, ktorého časť ešte
stále žije v godotovskom čakaní na duchovnú spásu

z východu, by mohlo Červené koleso poskytnúť dobrý
študijný materiál nielen textom, ale aj ako prípadová
štúdia myšlienkovej cesty absolvovanej spisovateľom,
ktorého pokladali za svedomie Ruska…

Pri úškrne dejín
Naopak, Lenin v Zürichu, rozsahom dnešnej dobe zodpovedajúcejšie dielo, rámcuje úvodný Uľjanovov vynútený odchod z Rakúsko-Uhorska (s malou výpomocou
rakúskych socialistov, na ktorú krajina neskôr takisto doplatí…) do neutrálneho Švajčiarska po vypuknutí Veľkej vojny a záverečný presun najrevolučnejších
elementov emigrácie vracajúcich sa s Leninom na čele
do cárskeho Ruska cez znepriatelené cisárske Nemecko v „tom“ zapečatenom vozni.
Stručné pristavenie sa pri úškrne dejín: skratka
s tranzitom cez Nemecko splní taktickú úlohu – povedie k eskalácii ruskej revolúcie do jej boľševickej fázy,
ktorá vyradí najľudnatejšieho oponenta Berlína držiaceho druhý front z hry.
Strategicky však porážke Nemecka nezabráni, na
časovej osi 20. storočia sa krajine vracia ako bumerang
a s ním dopadne aj reťaziaca sa kliatba: v októbrovom
prevrate v Petrohrade nájdu už o poldruha roka inšpiráciu bavorskí boľševici a neskôr ich súkmeňovci v iných
častiach Weimarskej republiky; na tejto hrozbe zľava aj
s výdatnou podporou Moskvy vyrastú najreakčnejšie
pravicové sily, ktoré nemecký národ strhnú do pekla
druhej vojny.
Jej výsledkom po tentoraz už úplnej porážke Nemecka bude pásmi tankov nastolená diktatúra proletariátu v sovietskej okupačnej zóne a potom postupne
to najodpudivejšie z praxe stredoeurópskeho komunizmu, usadeného v Betonköpfe vládnucich aj ovládaných;
za záverečný akord revolúcie v tomto jej nemeckom variante preto možno pokladať až znovuzjednotenie krajiny v roku 1990…

Silnejúce rozpaky
Lenin v Zürichu zachytáva nástup esenciálneho zla,
besov napokon triumfujúcich v druhej dekáde 20. storočia a zároveň vystríha vnímavých (o tom neskôr).
Iný na Slovensku nie všeobecne známy text, Solženicynov kontroverzný prejav na promócii ročníka 1978

Zürich tajil dych do jari 1917
Ruský spisovateľ a držiteľ Nobelovej ceny za literatúru

Alexander Isajevič Solženicyn, autor diela Súostrovie

Alexander Isajevič
Solženicyn:
Lenin v Zürichu
Preklad: Igor Slobodník
Bratislava: Premedia,
2020 (kniha vyšla
s podporou FPU)

Čitateľ – Leninov dôverník

A. I. Solženicyn: Krasnoje
koleso
Moskva: Vojenizdat, 1993

Blízkosť opisov deja a postáv knihy Lenin v Zürichu je zo
začiatku vítaná, no Solženicyn nevaruje pred nečakaným pádom do slučky skepsy, zúfalstva a príležitostného
nesympatického optimizmu hlavnej postavy. Iritujúce
faktory zvláštne nútia do úškrnu a chronického ľutovania človeka túžiaceho ovplyvniť chod dejín. Zrejme preto
sa čitateľ zakrátko vžije do roly Leninovho dôverníka.
Uľjanov je často ostražitý a vo svojich vnútorných, pre
dielo typických monológoch pravidelne vyvoláva dojem
vševediaceho tvorcu moderného komunizmu. Jeho jazyk
je priamočiary, ostrý, agresívny, bez akejkoľvek stopy ľudskej empatie. Po jednom z komentárov Solženicynovho Lenina nás pred obavami chráni jedine vedomosť, že sa zo
Švajčiarska nestalo plánované epicentrum svetovej revolúcie: „V zatuchnutom Švajčiarsku triumfuje bacil maloburžoáznej tuposti. Svet buržoázie si pokojne žije ďalej, netuší,
že ho niekto chce vyhodiť do vzduchu.“ (s. 64)

Vzťah nie je najvyšší cieľ
Ojedinelými pasážami knihy sú Leninove vzťahové rozkoly. Ako keď si vyberá medzi priazňou k svojej oddanej
manželke Nadežde Krupskej a k dlhoročnej priateľke,
političke Inesse Armandovej. Aj keď svoju náklonnosť
transparentne preukazuje Inesse, volí si Nadeždu. Robí
tak najmä pod záštitou svojho presvedčenia o odovzdaní
sa práci a revolúcii, ktorú radí na prvé miesto. Uľjanov sa
napokon javí ako chladný pragmatik, odmieta rozmary
a vyhľadáva len subjekty živiace jeho najvyššie ciele.

Nevábne útroby
Pri pohľade do nevábnych útrob 20. storočia
z údajnej morálnej výšky toho nasledujúceho,
osobitne zo strednej Európy treba pripomenúť, že popri fanatickej, neľútostnej a jednému mozgu, vodcovi bezvýhradne podriadenej,
spočiatku nepočetnej, a preto bagatelizovanej
organizácii si bude každý záujemca o zopakovanie tohto sociálneho experimentu (jedno,
akého razenia) musieť počkať aj na ingrediencie ako rozvrat spoločenských väzieb, reformná strnulosť, váhavosť a roztrieštenosť
demokratických síl, denne ohlupovaná voličská masa, na obdiv vystavované nerovnosti
pri rozdeľovaní hodnôt, oligarchizácia výkonu moci, strata dôvery v štát ako vyvažovateľa skupinových záujmov a garanta maximálne
možnej miery spravodlivosti…
Že je to čitateľovi povedomé?

Gulag a kníh nedokončeného románového cyklu Červené koleso, vydal svojho Lenina v Zürichu v roku 1975. Majstrovsky vykresľuje dôležité dejinné udalosti spojené
s pobytom Vladimíra Iľjiča Lenina vo švajčiarskom Zürichu od augusta 1914 do marca 1917.
Bibliograficky ladená kniha je akýmsi kompasom
chronologického vývinu prvej svetovej vojny a vyvrcholením ruskej revolúcie z Leninovej perspektívy. Solženicyn
v tzv. troch uzloch preniká do uvažovania denervovaného,
no odhodlaného Uľjanova. Paranoický pragmatik obľubuje
pritakávačov, plány o ovládnutí Ruska s pomocou proletariátu za akúkoľvek cenu a vychádzky s milovanou Inessou
Armandovou. Na druhej strane pohŕda kýmkoľvek, kto vyžaruje neutralitu, odporcami svojich ideí, klebetami aj príležitostnými zákazníkmi zürišských kaviarní.
Samotný príbeh dopĺňajú autorove poznámky v podobe faktografických historických dokumentov a záznamov,
ako aj životopisné profily revolucionárov. Tie slúžia ako
nápomocní sprievodcovia kapitolami plnými mien, prezývok či skomolenín významných historických osobností.

Lenin v Zürichu

Harvardovej univerzity o duchovnej a morálnej kondícii Západu pod názvom Rozpoltený
svet znie dnes, v druhej dekáde 21. storočia,
ešte provokujúcejšie, než keď ho šesťdesiatnik
so skúsenosťou tak Gulagu, ako aj štvorročného života vo vtedajších najrozvinutejších slobodných spoločnostiach predniesol.
Možno ho totiž čítať aj na pozadí silnejúcich,
nie bezdôvodných rozpakov, či nedokonalý, ale
najmenej zlý spôsob organizácie spoločnosti, ktorý sa medzičasom viac či menej úspešne
usiluje zvládnuť aj tá slovenská, nenarazil na limity svojich možností prispôsobovať sa meniacim podmienkam.
Autor sa Leninom v Zürichu venuje psychologizujúcemu portrétu svojho „najobľúbenejšieho nepriateľa“, frustrovaného a frustrujúceho sa
neskoršieho nečakaného vodcu ruskej revolúcie – a zároveň jej antihrdinu (Uľjanovova postava spája celý červený cyklus). Vracia sa po
vlastných stopách, proti prúdu ruských dejín:
v okamihu parížskeho vydania Lenina… v roku
1975 už má za sebou zásadné dielo o Gulagu
a predtým jednodennú skicu k nemu.
Z tlakového hrnca emigrantského Zürichu,
mesta, ktoré ostalo zlatým štandardom západnej kvality života, nám Solženicyn, v čase písania celého cyklu už sám v emigrácii, ba istý čas
aj v meste na Zürchersee, tvorivou metódou
„pokusu o umeleckú štúdiu“ odskúšanou už na
Súostroví… (v štúdii o Leninovi mohol, samozrejme, vychádzať už len z korpusu písomných
zdrojov) posiela vysvetlenie, ako sa mohli, vlastne museli dejiny východného samoderžavia
skončiť úplnou dehumanizáciou, ktorej inštitucionálnym vyjadrením sa stane sieť Frenkelových a Berijových táborov.
Uľjanov sebe i hŕstke súpútnikov vo Švajčiarsku opakuje, že o čo je revolučná organizácia
s mimikrami straníckeho subjektu pôsobiaceho
v otvorenej súťaži politickou myšlienkou menšinovejšia, o to musí byť pripravená „vykĺbiť
dobu z pántov“ bezohľadnejšie, krutejšie, kráčajúc cez hory mŕtvol; uhlovým kameňom projektu, Plánu je od počiatku červený teror a úplné
rozrušenie spoločenského tkaniva Ruska.

Krátka kniha veľkej hodnoty

Matúš Ján Capko (1998)
Študuje žurnalistiku na
Filozofickej fakulte KU
v Ružomberku. Pôsobí
i ako praktikant RTVS.
Venuje sa ľudskoprávnej
činnosti a píše pre
internetové portály.

Dielo Alexandra Solženicyna Lenin v Zürichu, krátka
kniha veľkej hodnoty, je prozaickou historickou príručkou a partnerom pri náhľade do zákulisia udalostí prvej
svetovej vojny, ruskej revolúcie a profesionálneho, ako aj
osobného života dnes neslávne známej tváre zasľúbenej
rozkvetu svetovej socialistickej revolúcie.

✒ Matúš Ján Capko
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Roman Holec: Trianon
– triumf a katastrofa
Bratislava: Marenčin PT,
2020

Zabudnutá
aj nenávidená
Trianonská
mierová
zmluva
Podpis Trianonskej mierovej
zmluvy je kardinálnou
udalosťou aj slovenských
dejín. Pri pripomienke
stého výročia udalosti
historik Roman Holec
v knihe Trianon – triumf
a katastrofa jasne
a zrozumiteľne približuje
dôsledky tejto zmluvy so
všetkými jej aktualizačnými
momentami.
✒ Oliver Zajac

Významné výročia roka 2020 – významné z hľadiska stredoeurópskeho geografického priestoru – boli
pritom možno na prvý pohľad skryté. To, že sa v roku
2018 pripomínala storočnica konca prvej svetovej
vojny, bolo zrejmé aj tým, ktorí vo svojich školských časoch považovali hodiny dejepisu skôr za oddych medzi
náročnou matematikou a ešte náročnejšou chémiou.
Skutočnosť, že južná československá hranica bola
vlastne definovaná až o dva roky neskôr a že rok 1920
bol z hľadiska existencie mladého štátu rovnako zásadný, už slovenská spoločnosť takmer vôbec nereflektuje, resp. do spustenia množstva pripomienkových
akcií uplynulých mesiacov nereflektovala. Podpis
Trianonskej mierovej zmluvy je kardinálnou udalosťou aj slovenských dejín, o to viac teší skutočnosť, že
pri pripomienke stého výročia udalosti sa podujal napísať monografiu o tomto príbehu jeden z najlepších
literátov medzi slovenskými historikmi, Roman Holec.

Národná trauma
Ak som v úvodnej časti označil Trianon za zabudnutú udalosť, tak je nutné upresniť, že zabudnutou, lepšie povedané, nepripomínanou, je táto zmluva len
v slovenskom prostredí. Ako podotýka Holec, na juh
od Dunaja je, naopak, jednou z najpertraktovanejších
tém odborného aj laického diskurzu posledných troch
dekád: „Rozprávate sa s Maďarmi päť minút a už sú pri
Trianone.“ (s. 9).
Našinec, ktorý aspoň okrajovo sleduje nacionalistický kurz maďarskej politickej reprezentácie posledných rokov, však zrejme tuší, že mnohí autori sa viac
než faktografickou rovinou zaoberajú mýtom národných prehier, ktoré sú v maďarskom prostredí hlavnou tézou nazerania na vlastné dejiny.
Historické pozadie tejto optiky, ktorá zďaleka nie je
vynálezom posledných dekád, prezentuje Holec hneď
v úvode knihy. Vďaka tomuto exkurzu sa aj čitateľ neznalý pomerov dokáže pomerne rýchlo zorientovať
v základných štátotvorných a národných postojoch
uhorských / maďarských predstaviteľov v predvečer
prvej svetovej vojny a následných udalostí vedúcich až
k Trianonu. K otázkam reflexie mierovej zmluvy v kolektívnej pamäti sa následne ešte vracia na záver celej
monografie, kde sumarizuje všetko podstatné.

Bez vojny a bez ČSR niet Trianonu

P

Mgr. Oliver Zajac (1992)
Je doktorandom na
Historickom ústave SAV.
Venuje sa najmä obdobiu
prvej polovice
19. storočia. Spoločne
s Luciou Benedikovou
a Branislavom Kovárom
zostavil titul Epidémie
v dejinách. Ľudstvo v boji
s neviditeľnými
nepriateľmi (Premedia,
2020).
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ri obrovskom množstve každodenných podnetov,
ktoré číhajú na človeka 21. storočia, majú epizódy dejín mnohokrát len malú šancu vstúpiť do verejného diskurzu. Výnimkou je azda len isté percento
populácie, ktoré nachádza v dejinách zaľúbenie. Existuje však jeden špecifický fenomén, spoločný celému
ľudskému rodu a nafukujúci bubliny udalostí, do ktorých inokedy vstupuje len pár zanietených – výročie.
Koniec koncov, aj človek absolútne ľahostajný k veciam minulým zvykne oslavovať narodeniny či výročia svadby seba alebo svojich blízkych. Hádam potom
niet divu, že ak sa viac-menej opomínaná historická udalosť „dožíva“ svojich narodenín, náhodou ešte
aj okrúhlych, zrazu sa mnohé indiferentné postoje
menia na záujem. Príkladov aj z nášho priestoru nájdeme len za posledné obdobie hneď niekoľko: 2015 – Rok
Ľudovíta Štúra, o osmičkách, ktoré boli pripomínané
v roku 2018, by sa dala napísať aj celá kniha (však ju
otcovsko-synovské duo Čaplovičovcov aj v predmetnom roku napísalo).

Akékoľvek rozprávanie o Trianonskej mierovej zmluve prirodzene nemožno začať in medias res, ale najmä
z hľadiska čitateľa je nutné zachovať kontinuitu historických udalostí. Holec preto nezabúda ani na problematické etablovanie novej republiky, ktoré nastalo
v turbulentných časoch konca prvej svetovej vojny.
Nešlo pritom len o otázku uchopenia politickej
moci v najvyšších poschodiach mocenského aparátu.
Ako píše Holec, „Rok 1919 mal vytvoriť predpoklady
na čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred mierovou
konferenciou… Mala (nová štátna moc – pozn. O. Z.)
presvedčiť obyvateľov, aby boli hrdí na svoju slovenskosť, aby ich získala pre slovenskú identitu…“ (s. 92)
Prvý rok Československa bol v znamení presadzovania národnej identity v často multietnickom prostredí, keďže každá zreteľne dokázateľná národnostná
majorita bola tým najlepším východiskom pre rokovanie o ustanovení hraníc. Zďaleka pritom nešlo o miesta,
ktoré sú dnes pohraničnými oblasťami, stačí spomenúť Bratislavu a Košice, kde bola táto otázka rovnako
na programe dňa.

zdroj: starekosice.sk

História

Zaujímavým príkladom, ktorý Holec spomínal,
bolo napríklad založenie univerzity v Bratislave, ktorá
však nenadviazala – ako to bolo bežné inde – na už
existujúcu Alžbetínsku univerzitu, ale naopak, od jej
uhorského dedičstva sa zásadne dištancovala.

Kto naozaj prehral?
Neúprosnosť dejín, ktoré „zomelú každého, kto je v nesprávnom čase na nesprávnom mieste,“ (s. 229) dokonale ilustruje kapitola o tých, ktorí prehrali. Ako však
Holec uvádza hneď v jej úvode, tí, ktorí sa cítili byť pokorení a porazení, na tom v skutočnosti vôbec neboli
tak zle. Teda, odmysliac si traumu kolektívnej identity
a zrúcanie ich dovtedajšieho mentálneho sveta.
Tak či onak, maďarské obyvateľstvo, ktoré sa ocitlo
v hraniciach Maďarska, si v každodennom živote žiadnu krivdu uvedomovať nemuselo.
Státisíce etnických Maďarov sa vydali na útek, lebo
v nových štátoprávnych podmienkach si svoju existenciu nevedeli predstaviť, a tí, čo napokon zostali, nezažívali o nič ľahšiu situáciu, než tí, čo odišli.
Utečenci síce museli zanechať všetku svoju hmotnú istotu, ale tí, ktorí zostali, často napokon strácali nielen hmotné statky, ale aj pocit prináležitosti
k miestam, kde ich rodiny žili často po stáročia. „Oni
si vypijú svoj kalich horkosti až do dna, namiesto politikov, vojakov, žandárov… Im, obyčajným ľuďom, sa
zrátajú všetky hriechy minulosti.“ (s. 229) Neľahké časy
však nečakali len na etnicky maďarské obyvateľstvo,
staré rany sa odzrkadlili aj na vzťahoch nového štátneho aparátu a príslušníkov nového štátotvorného národa k etnickým Nemcom či Židom.

Košice po Trianone:
Sofiina voľba

Liečba na historickú boľačku
Hodnotiť literárnu kvalitu či kvantum použitej literatúry a historických prameňov je v prípade Holecových diel už dlhodobo jednoduché, ba priam zbytočné.
Tu ťažko čosi vytknúť; text knihy odsýpa doslova sám
a keď sa už zdá, že náročnosť témy padá na plecia čitateľa, autor vtedy majstrovsky vytiahne dejinnú pikošku, bonmot či citát, ktorý prinavráti čítaniu ľahkosť.
Skutočný prínos knihy leží kdesi inde. Je totiž
priam až neuveriteľné, ako málo sa v slovenskom prostredí reflektuje historická otázka, ktorú susedný štát
– s početnou etnickou menšinou v Slovenskej republike – vníma ako zásadný atribút svojho súčasného bytia.
Z tohto pohľadu učinil Holec nesmierne dôležitý krok,
keď v jasnej a zrozumiteľnej forme predostrel slovenskému čitateľovi problematiku Trianonskej mierovej
zmluvy aj so všetkými jej aktualizačnými momentami.
A či ponúkol aj riešenie na storočný pocit historickej neprávosti? Nebolo by správne od historika niečo
také očakávať, ale na druhej strane, vcítiac sa do autorovej kože, nebolo možné úplne sa tomu vyhnúť. Ako
to vyriešil? Napríklad tak, že nechal prehovoriť triezvy hlas z maďarskej strany: „Napriek tomu trianonskú
ranu nemožno zahojiť revíziou hraníc. Ba, ako povedal István Bibó, cenou za dôkladnú zmenu situácie
maďarských menšín je úplné vzdanie sa akýchkoľvek
územných nárokov.“ (s. 311) Zlepšenie pozície maďarských menšín v jednotlivých štátoch by tak mohlo
viesť práve prostredníctvom odmietnutia neustáleho
odkazovania na „nespravodlivú“ historickú krivdu.

Ondrej Ficeri:
Potrianonské Košice
Bratislava: Veda, 2019

Trianon, to nie je len príbeh veľkej politiky
a otázka národného oslobodenia, či naopak,
najväčšej národnej krivdy. Azda ešte väčšmi
sú to mikropríbehy tisícov obyvateľov, ktorí
sa razom ocitli v novom štáte na východ či na
juh od hranice, ktorú nakreslili diplomatickí
predstavitelia. Jedným z najzaujímavejších
prípadov vyrovnávania sa so vzniknutou
situáciou je, ako dokazuje najnovšia kniha
Ondreja Ficeriho, Potrianonské Košice.
Mesto, ktoré bolo jedným z pilierov maďarského
národného naratívu, mesto, v srdci ktorého je
dodnes pochovaný František II. Rákoci, sa na
základe Trianonskej zmluvy stalo súčasťou
ČSR. Ako konštatuje Ficeri, slovenské a české
elity nehľadali v Košiciach mýtický naratív,
úplne im postačoval ten pragmatický – mesto
bolo strategickým politickým aj hospodárskym
centrom. Maďarská etnicita obyvateľstva bola
len mementom krutej predvojnovej maďarizácie.
Ale aký bol skutočný charakter mesta v danom
období? A môže vôbec mesto, či lepšie povedané,
obyvateľov mesta naozaj spájať kolektívny
charakter? Na tieto, ale i mnohé iné, odpovedá
titul mladého historika, ktorého poctivý výskum
prameňov a aplikácia moderných metodologických východísk umožňuje právom označiť dielo
za výbornú historickú knihu.
Mimochodom, všimlo si to aj predstavenstvo
Literárneho fondu, ktorý Ficerimu udelil
Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019
v kategórii spoločenské a humanitné vedy.

✒ ozaj
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Exkomunikovaný Z
Don Quijote Rodari

Doc. PhDr. František
Hruška, CSc. (1944)
Literárny historik
a prekladateľ. Pôsobil na
univerzitách v Neapole,
Ríme a Moskve, ale aj na
slovenskom
veľvyslanectve v Ríme.
Sústavne pracoval na
katedre romanistiky na
FiF UK v Bratislave,
ktorú viac rokov aj viedol.
Venuje sa talianskej
literatúre, dejinám
a kultúre.
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Ako predstaviteľ pracujúceho
ľudu si neodpustil poznámku,
že sa ospravedlňuje dávnej
bájke, ak nie je na strane
lakomého mravca, ale jemu sa
páči cikáda, ktorá svoj najkrajší
spev nepredáva, ale daruje.
Giovanni (Gianni) Rodari sa
narodil pred sto rokmi.
✒ František Hruška

dediny vychádzajú tri cesty: jedna vedie k moru,
druhá do mesta a o tretej všetci vedia, že nevedie
nikam. Martino, známy svojou tvrdohlavosťou, sa
jedného dňa rozhodne, že sa napriek všetkým odporúčaniam pustí po tej ceste. Ide dlho-predlho, až stretne
psa, a kde je pes, mali by byť aj ľudia. A naozaj. Čoskoro sa ocitne pred bránou, za ktorou stojí palác. V paláci
nájde krásnu paniu, ktorá ho pochváli, že neveril všetkým tým rečiam o ceste, ktorá nevedie nikam, a zahrnie ho zlatom a drahokamami. Keď sa Martino vrátil
do dediny a rozprával, čo sa mu prihodilo, mnohí sa
ponáhľali pustiť sa po jeho stopách, no natrafili len na
kopu bodľačia. „Niektoré poklady existujú iba pre tých,
čo sa prví vydajú po novej ceste.“
To je obsah jedného príbehu z knihy Rozprávky po telefóne od Giovanniho Rodariho. Možno to
brať aj ako metaforu životnej púte tohto spisovateľa,
ktorý sa narodil 23. októbra 1920 a často ho označujú za najobľúbenejšieho talianskeho autora kníh pre
mládež práve preto, že odkryl pre detskú literatúru
nové obzory.

Od Ria cez Francisco do Bratislavy
Rok Rodariho storočnice sa začal 23. októbra 2019
a rôzne podujatia a oslavy potom trvali celých dvanásť mesiacov. Talianski vydavatelia Rodariho kníh,
Edizioni EL, Einaudi Editori a EMME Edizioni vytvorili internetovú stránku, kde sa uvádzajú všetky oficiálne podujatia, ale aj rôzne hry, zvukové nahrávky,
informácie a staršie rozhovory s autorom.
Taliansky časopis Andersen, zameraný na detskú
literatúru, venoval svoje septembrové vydanie v roku
2019 celé Rodarimu a potom v nasledujúcich číslach
pokračoval článkami o jeho knihách, novinárskej
a osvetovej práci. Vo veľtržnom paláci v Miláne bola
od leta do októbra výstava ilustrácií Rodariho kníh od
slávneho talianskeho dizajnéra Bruna Munariho.

Gianni Rodari: Rozprávky
po telefóne
Preklad: Blahoslav Hečko
Bratislava: Artforum,
2016

Gianni Rodari:
Cibuľkove
dobrodružstvá
Ilustrácie: Ferdinand
Sekora
Bratislava: Verbarium,
2015

Nedal sa spútať nikým
Rodari sa obvykle pokladá za komunistického novinára a spisovateľa. Jeho názorové zrenie však bolo oveľa
kľukatejšie. V roku 1931 ho matka zapísala do katolíckeho seminára, ale čoskoro zistila, že to pre jej syna
cesta nie je a on zo seminára odišiel.
Začal študovať na pedagogickom inštitúte, ten aj
dokončil a zamestnal sa ako učiteľ na základnej škole.
Prihlásil sa na Katolícku univerzitu, ale ani tam dlho
nevydržal a po niekoľkých skúškach štúdium opustil.
Zapájal sa aj do aktivít katolíckeho spolku, a keď potom
pracoval ako ľavicový novinár a propagandista, katolíci pálili jeho knihy a Vatikán ho exkomunikoval, lebo
sa z „bývalého seminaristu stal pomocník diabla“.
Tragické skúsenosti s vojnou, strata blízkych priateľov na fronte a brata, ktorého odviedli do koncentračného tábora v Nemecku, ho priviedli do radov
odboja a v roku 1944 aj do komunistickej strany. Pri
svojej osvetovej činnosti nikdy nezabúdal na to, že je
umelcom, a svoju tvorivosť a fantáziu nikdy nenechal
spútať stanovami strany. Vždy zostal „politicky angažovaným Donom Quijotom“. Ako predstaviteľ pracujúceho ľudu si dokonca neodpustil poznámku, že sa
ospravedlňuje dávnej bájke, ak nie je na strane lakomého mravca, ale jemu sa páči cikáda, ktorá svoj najkrajší spev nepredáva, ale daruje.

Poldruha miliónov výtlačkov

Gianni Rodari: Z neba
padá čokoláda
Ilustrácie: Miroslav
Cipár
Bratislava: Q 111, 2015

Obálka časopisu
Andersen č. 9/2019

Jeho knihy sa prekladali po celom svete, ale mimoriadny úspech zaznamenali najmä v krajinách bývalého
socialistického tábora na čele so Sovietskym zväzom.
Keď na začiatku 50. rokov uverejnil svoje prvé knihy,
v Taliansku ho nik nepoznal. No v Sovietskom zväze
si hneď získal obrovskú popularitu a to z neho urobilo slávneho autora aj v rodnej krajine.
V priebehu piatich rokov dosiahli náklady jeho
kníh v Sovietskom zväze poldruha miliónov výtlačkov.
Prispeli k tomu aj jeho návštevy tejto krajiny, kam sa
prvý raz vybral už v roku 1952 a potom ešte viac ráz.
Stretával sa so svojimi mladými čitateľmi a po poslednej návšteve v roku 1979 sa chystal o tejto svojej skúsenosti dokonca napísať knihu. Nestihol to urobiť, lebo
v roku 1980 zomrel.
O jeho obľube v Sovietskom zväze svedčí aj animovaný film, ktorý na základe jeho Cibuľkových dobrodružstiev vznikol v roku 1961 a nedávno sa objavil aj
v talianskej verzii pre home video. V roku 1973 dostalo toto dielo dokonca baletnú podobu a hudbu k nemu
zložil Karen Chačaturian, synovec slávnejšieho Arama
Chačaturiana.

Slovo je ako kameň,
ktorý hodíme do vody a ten
rozvlní hladinu. Aj slovo,
ktoré náhodou hodíme
do svojej mysle, vyvoláva celú
reťaz reakcií, naruší
skúsenosť, pamäť, fantáziu
a podvedomie,
lebo myseľ sa zapojí do
vytvárania nových obrazov.

Osobnosť

Aj bolonský veľtrh detských kníh, Bologna Children´s Book Fair, mu venoval veľa priestoru a pripravil výstavu s ilustráciami Roadariho kníh od známych
talianskych výtvarníkov. Vďaka talianskym kultúrnym
inštitútom sa výstava z Bologne dostala do celého sveta, od Ria de Janeiro, San Francisca a Amsterdamu až
po Bratislavu. Bratislavská výstava v Univerzitnej knižnici bola od 19. októbra do 3. novembra 2020 a rozšírila
sa aj o slovenský kontext.

Gramatika fantázie
V 60. a 70. rokoch sa Rodari zúčastňoval na stretnutiach s učiteľmi, knihovníkmi, rodičmi a žiakmi, kde
hovoril o svojich knihách a z poznámok o tejto svojej skúsenosti napísal v roku 1973 Gramatiku fantázie,
ktorá sa hneď stala základnou študijnou literatúrou
pre všetkých, ktorí sa venujú literatúre pre mládež
a učia deti čítať. Pripomína, že to nie sú recepty, ako
písať príbehy, iba postrehy, námety, myšlienky o tom,
ako prekonať školský stereotyp učenia troškou fantázie a zapojiť do výchovného procesu detskú tvorivosť.
Príznačný je aj postupný zrod tejto knihy. Prvé
poznámky si robil už počas učiteľovania na základnej
škole pred vojnou, keď si pre deti a s deťmi vymýšľal
rôzne príbehy. Jedným zo spôsobov je hrať sa so slovami, lebo slovo je ako kameň, ktorý hodíme do vody
a ten rozvlní hladinu. Aj slovo, ktoré náhodou hodíme do svojej mysle, vyvoláva celú reťaz reakcií, naruší
skúsenosť, pamäť, fantáziu a podvedomie, lebo myseľ
nezostane pasívna, ale zapojí sa do vytvárania nových
obrazov.

Všetkým deťom
Rodari je mimoriadne uznávaný spisovateľ. V roku
1970 ako jediný taliansky autor literatúry pre mládež
získal cenu Hansa Christiana Andersena, v Taliansku
sú po ňom pomenované ulice a námestia, na jeho rodnom dome v Omegni je pamätná tabuľa. Dom sa nachádza na hlavnej ulici, ktorá tiež nesie jeho meno. Pri
autorovom významnom výročí v dedine pribudol aj
Park hier, venovaný všetkým deťom.
Dôležité je, že Rodari je stále aj aktuálny autor
a jeho knihy sa neprestávajú čítať. V priebehu rokov
vyšli v slovenčine skoro všetky jeho knihy a vychádzajú stále. V roku 2015 vyšli vo vydavateľstve Verbarium
Cibuľkove dobrodružstvá s ilustráciami známeho českého kresliara Ferdinanda Sekoru, v roku 2015 vydalo
Q111 knihu Z neba padá čokoláda s ilustráciami Miroslava Cipára a v roku 2016 Artforum použilo na vydanie pôvodný preklad a ilustrácie Rozprávok po telefóne
z roku 1959. Pridalo aj moderný variant – audioknihu. Súčasťou výstavy v Bratislave bol animovaný film
Hviezdny taxík Juraja Krumpolca, Igora Derevenca
a Antona Šulíka, ktorý mal premiéru v roku 2015.
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Literatúra faktu
David Grann: Vrahovia
mesiaca kvetov
Preklad: Samuel Marec
Žilina: Absynt, 2020

Americký sen
s masakrom namiesto
šťastného konca
Silný príbeh o vraždení Osagov
a vzniku FBI je na literatúru faktu
prekvapivo napínavý, informácií je
v ňom však občas až priveľa.
✒ Katarína Holetzová

K

eď si do Google zadáte oblasť Osage County, mapa
vás naviguje na miesta v centrálnej časti USA, ktoré
ste, pravdepodobne, nikdy predtým nehľadali.
Mestá ako Pawhuska či Fairfax akoby sa nachádzali
uprostred ničoho a existuje len málo dôvodov, prečo
sa o ne zaujímať.Presne do tej kamenistej ničoty chceli belošskí Američania nahnať koncom 19. storočia
indiánsky kmeň Osagov. Zhromaždiť ich niekde na nezaujímavé, od civilizácie vzdialené miesto. Tento plán
sa však vymkol spod kontroly, keď sa na území Osagov
objavila najvzácnejšia komodita – ropa. Indiáni totiž
boli majiteľmi nielen zeme, ale aj toho, čo sa nachádzalo pod ňou. Mali svoju vlastnú podzemnú rezerváciu s drahocenným zdrojom a nemienili sa jej vzdať.

Králi márnotratníkov

Katarína Holetzová
(1988)
Publicistka, spisovateľka
a vysokoškolská
pedagogička. Ako
novinárka sa zameriava
najmä na recenzie
a rozhovory z oblasti
literatúry a populárnej
hudby. Vyšli jej tri
detektívne romány
(Smrť prekliatych, Svorka,
Správa od mŕtveho
chlapca) v slovenskom
aj českom jazyku.
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Hovorilo sa, že v 20. rokoch 20. storočia vlastní auto
každý jedenásty Američan, ale každý Osag vlastní jedenásť áut. Osagovia patrili medzi najbohatších ľudí
v USA, čím sa stali prirodzeným terčom závisti a nenávisti. V dobe, keď slovo rasizmus nevyvolávalo strach
a odpor, ale definovalo zmýšľanie väčšinovej spoločnosti, boli Osagovia v obrovských domoch so služobníctvom tŕňom v oku. Údajne pred dvere vyhadzovali
nové klavíry a autá menili aj vtedy, keď dostali defekt.
Tieto nevraživé reči podporovali médiá aj politici na
federálnej úrovni. Časopis Travel ich nazval „kráľmi
márnotratníkov“, pri ktorých aj márnotratný syn z Biblie pôsobí ako človek, ktorý mal iba slabosť pre pekné
veci. Považovali ich za neprispôsobivé deti, ktoré bolo
nutné neustále strážiť a usmerňovať. A tak tok ich financií a ich každodenný život začali riadiť pridelení
belošskí poručníci.

Príliš veľa detailov
Príbeh Indiánov, ktorí sa napriek snahe o vyhnanie
stali milionármi, by mohol byť filmom o splnenom
americkom sne, namiesto happy-endu by sa však na
plátne príbeh končil krvavou katastrofou. Tomuto
smutnému koncu sa v knihe Vrahovia mesiaca kvetov podrobne venuje novinár a spisovateľ David Grann.
Nevraživosť okolia a nenásytnosť podnietila pár jednotlivcov k vraždeným činnom, ktoré sa do histórie
kmeňa zapísali ako vraždenie Osagov. Od roku 1921
do roku 1926 zomreli preukázateľne vraždou alebo za
iných podozrivých okolností desiatky Indiánov.
Vraždenie sprevádzala bezmocnosť, keďže život
pôvodných obyvateľov väčšinová spoločnosť stále považovala za menejcenný a snaha o vyšetrenie prípadov
bola minimálna. Prípad si nakoniec vzal pod patronát úplne nový vyšetrovací úrad – FBI. Obviniť belochov za vraždy Indiánov sa však aj im zdalo nemožné.
Grann sa rozhodol obšírny problém ilustrovať najmä prostredníctvom života Indiánky Mollie, ktorá prišla počas vraždenia Osagov o matku aj tri sestry. Príbeh
vyšetrovania dopĺňa množstvo detailných informácií
o živote Indiánov, vzniku FBI a jeho členoch, ale aj veľa
faktografických drobností s presným uvádzaním rokov, ktoré miestami odvádzajú pozornosť od hlavnej
línie. Kniha obsahovo pripomína detektívku či western, preto má čitateľ prirodzenú tendenciu spoločne
s agentom pátrať po vrahovi a nie zamýšľať sa nad tým,
kedy vznikli v Oklahome skauti, ktorí s dejom nijako
nesúvisia.

Bez mrazenia, so zaťatými päsťami
Fantastická téma však v konečnom dôsledku prebila
akýkoľvek logický či štylistický nedostatok. David
Grann sa opäť pustil do práce, ktorá už na prvé počutie vyvoláva záujem. S odhodlaním novinára vynáša na
verejnosť zabudnuté kauzy a s precíznosťou historika
zhromažďuje množstvo dokumentov a svedectiev, pričom sa sám púšťa do pátrania. Silu jeho príbehu o vraždení Osagov dokazuje aj fakt, že sa do jeho sfilmovania
pustil Martin Scorsese a účasť vo filme potvrdil Leonardo DiCaprio a Robert De Niro.
Knihu Vrahovia mesiaca kvetov môžeme vďaka
presahu do iných žánrov charakterizovať ako napínavú literatúru faktu. Nebude vás pri nej mraziť ako
pri škandinávskej krimi, ale o to väčšmi budete zatínať päste pri pomyslení na zákerné a nepotrestané
zlo, ktoré rozmetalo dráždivý blahobyt indiánskych
obyvateľov Osage County a vyvrcholilo ich strachom
o holý život.

Mariusz Szczygieł: Nie je
Preklad: Miroslav Zumrík
Žilina: Absynt, 2020

S poľským reportérom Mariuszom
Szczygiełom som sa o jeho knihách
rozprával dva razy (v rokoch 2010
a 2014) a iba jednu otázku som
zopakoval. Zisťoval som, či po
českých námetoch nedá šancu aj
nejakému zo Slovenska.
✒ Milan Čupka

P

rvý raz odpovedal diplomaticky – že Slovákov
vynecháva, pretože sú príliš podobní Poliakom.
Druhýkrát sa len usmial: „Možno v budúcnosti.“ V kontexte jeho najnovšej knihy je mojím „nie je“
práve táto absencia. Kniha reportáží Nie je vychádza
dva roky po poľskom vydaní v preklade Miroslava
Zumríka vo vydavateľstve Absynt. „Keď sa ma pýtajú, či je to knižka o prázdnote, hovorím: Nie. O strate?
Tiež nie. Slovné spojenie ,nie je‘, to je pre mňa dvojica
slov plná rovnováhy a pokoja. (…) V ,nie je‘ musíme vidieť aj to ,je‘,“ vysvetľuje reportér na zadnom prebale
knihy. Bol to projekt na desaťročie. Názov knihy nosil
v hlave už pred rokom 2010, ešte bez jedinej napísanej vety. K téme ho pôvodne prikovalo uvedomenie
si vlastnej smrteľnosti. Texty, niektoré doposiaľ najosobnejšie (z tých v českých a slovenských prekladoch),
však postupne uvoľňujú existenciálny kŕč autora a tiež
rozširujú „nie je” o nové významy.
Rád by som však najskôr siahol po predslove antológie 20 let nového Polska v reportážích (Premedia, 2014), ktorý je jedným z najlepších textov, aké si
o tomto žánri môžete prečítať. Zostavovateľ výberu
Szczygieł v ňom píše, že reportáž je „spojenie faktov
a krásy“. Prvým častým ,nie je‘ pri reportážach o Slovensku je z môjho pohľadu práve krása. Aj preto, že
s ňou treba pracovať tak, ako architekt Adolf Loos narábal s predmetmi vo vile Müllerovcov (v Nie je o nej
Szczygieł píše v kapitole Hviezda medzi vilami): „Iba
v jednej skrinke môže pani Müllerová držať svoj porcelánový riad a figúrky hýriace zlatými obrubami a secesnými krivkami. (…) Aby ten gýč nemal šancu sa
rozliezť po celej vile.“

Dozrievanie námetu

Milan Čupka (1983)
Reportér, takmer 12 rokov
pôsobil v denníku
Pravda, predovšetkým
v jej prílohe Víkend. Dnes
je editorom špeciálnych
vydaní v magazíne Forbes.
Za svoje reportáže získal
viacero novinárskych
cien. Spoluvytváral
identitu barov Bukowski
a Baudelaire.

Druhým ,nie je‘ je čas. Netreba ho však iba nechať plynúť, treba mu rozumieť. V texte Čítanie stien, ktorý
otvára Nie je, sa autor vracia k prvým kontaktom s českou poetkou Violou Fischerovou ešte v roku 2004. Dozrievanie námetu v šuplíku (myslím skutočné zrenie,
nielen recykláciu starého textu – v tom vidím rozdiel
asi ako keď whisky leží 10 rokov v sude a vo fľaši) je
dnes vzácne, aj preto sa zabúda na úskalia tohto typu
procesu. Szczygieł priznáva diery v pamäti pri opise
svojho prvého kontaktu s Fischerovou a šarmantne ich
vysvetľuje citátom Czesława Miłosza: „To, čo pominulo, nám nie je dostupné inak, než po dvojakom prerobení, aké myseľ vykonala kedysi a aké vykonáva teraz.“
,Nie je‘ do tretice? Kvantita. V čase, keď som začínal
pracovať v denníku, bola reportáž o to lákavejšia, že
vedúci o nej hovorili ako o mŕtvom žánri a odmietali jej

venovať priestor. Zhodou okolností to bolo v rovnakom
roku (2006), keď Szczygiełovi vyšiel Gottland, reportážny bestseller. Poľská reportáž má oproti tomu korene
v roku 1895 a jej pestrosť máme možnosť sledovať i vďaka edícii Absyntu Prekliati reportéri, v rámci ktorej vyšlo aj Nie je. Pod týmto vplyvom počet reportáží rastie
takisto u nás, no scéna stále trochu pripomína prirovnanie z kapitoly Množstvo chlapských scén o sochárovi
Tomaszovi Górnickom: „S vystavovaním v galériách je
to ako s genetickým materiálom Fínov. (…) Celé veky
sa nemenili, a preto sa organizmy mnohých z nich začali samy napádať čudnými chorobami. Na vernisáže
chodieva stále len pár desiatok tých istých osôb, (…)
ťažko sa teda môže stať, že by sa navzájom zaskočili.“

Literatúra faktu

Štyri NIE JE a jedno JE

S presnosťou chirurga
Kvarteto môjho ,nie je‘ uzatvára humor. A hoci to môže
znieť ako paradox – mám na mysli vtip umiestnený
s presnosťou chirurga. Alebo si pomôžme iným povolaním. Jeden ukrajinský kritik o Szczygiełových
textoch napísal, že sú ako striptíz. Odhadzuje jednu
rukavičku, potom druhú, potom blúzku… „Snažím
sa, aby text nebol predvídateľný (…), skrátka, aj niečo
úplne banálne musíte opísať tak trochu ako detektívku,“ doplnil autor slová kritika. Detektívka sa mi zdá
ako veľmi príhodné prirovnanie, keďže v nej prvoplánovo nehľadáte humor; ale správne zasadený vtip je
výsadou majstrov žánru.
Szczygieł s humorom pracuje precízne na úrovni textov aj ich skladieb. Po mrazivom vyšetrovaní
samovraždy a hlboko osobnom príbehu Violy Fischerovej zaraďuje kapitolu Jerzy Szczygieł v Prahe. V nej
je otec autora knihy sklamaný z vystúpenia v pražskom Národnom divadle a rodina Szczygiełovcov si
kráti čas uzavretá v hotelovej izbe. Mariusz na laptope púšťa z YouTube skladbu Forever Young, lenže po
česky a v podaní Karla Gotta – Být stále mlád. „No to je
pekné, hovorí otec, stálo za to prísť do Prahy, aby sme
to počuli.“ Dokonalé.

Kolobeh zla
Pre Szczygieła je však nová kniha o hľadaní ,je‘ v ,nie
je‘. A tak sa dostávame k najzásadnejšiemu textu knihy
Zlatučký a poslušný a k naň nadväzujúcej časti Ďalší
život mojej reportáže. Text je o chlapcovi na smrť utýranom macochou, ktorá po odpykaní trestu pôsobí
v školstve. Nemal to však byť ani tak príbeh tých dvoch,
skôr reportáž o kolobehu zla, keďže učiteľka vrahyňa
bola sama v detstve týraná. „Je to najťažšia téma, akú
som kedy spracovával,“ napísal Szczygieł, ktorý za reportáž získal v roku 2013 prestížne poľské ocenenie Novinár roka v súťaži Grand Press.
Text však vyvolal aj pobúrenie, pretože napriek vehementnej snahe autora neuvádzať pravé meno dotyčnej (Szczygieł dokonca pozmenil aj citáty zo súdneho
procesu, aby sa jej meno nedalo vygoogliť) sa jej identita rýchlo odhalila a text zrazu život nielen opisoval,
ale aj menil (dokonca aj vtedajší premiér Donald Tusk
v reakcii na reportáž verejne vyhlásil, že po jej prečítaní nemohol zaspať). „Kto mi dal právo, aby som
ovplyvňoval ľudský život?“ pýta sa Szczygieł a polemizuje o možnostiach a úlohe reportáže v čase internetových lynčov. Na záver ale uvádza: „Medzi niekoľkými
stovkami mailov od čitateľov boli aj takéto – rozhodol
som sa, že už svoje dieťa nikdy neudriem.“
Ten príbeh sa nemusel odohrať u nás, aby mal na
čitateľov rovnaký efekt. Je skvelé, že Nie je JE aj v slovenčine.
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Z nových kníh
Ivana Gibová:
Eklektik bastard
Batislava: OZ Vlna, 2020
Vo svojej štvrtej knihe prichádza Ivana Gibová so sarkasticky ladenými príbehmi,
pretavenými do formy poviedkového komiksu. Vychádzajú zo života súčasných
tridsiatnikov. S cynickým
humorom vypovedajú
o frustráciách, sebarealizácii,
nadváhe, starnutí, práci
v korporáciách. Taký bežný
život po tridsiatke.

Arpád Soltész: Hnev
Bratislava: Ikar, 2020
V treťom románe sa novinár
Arpád Soltész vracia k postavám svojho debutu Mäso,
do éry mečiarizmu. Divoké
deväťdesiate roky, keď sa
polícia a Slovenská informačná služba miešali s mafiou.

Victoria Mas:
Bál šialených žien
Preklad: Andrea Černáková
Bratislava: Ikar, 2020
Autorka vo svojom debutovom románe poukazuje na
postavenie žien v 19. storočí.
V ústave pre choromyseľné
ženy sa každoročne organizuje netradičný bál.

SVET PAMÄŤ INOVÁCIE POHODA ZNAČKA TVORBA

Richard Pupala:
Ženy aj muži, zvieratá
Bratislava: Lindeni, 2020
Zbierka trinástich poviedok
dvojnásobného finalistu
Anasoft litera. Príbehy, ktoré
odhaľujú to škaredé
a temné, pred čím urputne
zatvárame oči.

Andrea Petrovčinová

73 ľ udí, ktorí robia východ Slovenska
lepším miestom pre život

John Steinbeck:
Neznámemu bohu
Preklad: Katarína Jusková
Bratislava: Slovart, 2020

Andrea Petrovčinová:
Neviditeľné príbehy
Košice: Creative Industry
Košice, 2020

Mystický a pritom politický
román, ktorý je už klasikou
nositeľa Nobelovej ceny.
Večne živý príbeh muža, ktorý
je odhodlaný ovládnuť prírodu aj svoj život.

Neviditeľné príbehy – 73 ľudí,
ktorí robia východ Slovenska
lepším miestom pre život je
súbor rozhovorov s kultúrnymi operátormi, vedcami,
športovcami, divadelníkmi,
kuchármi, umelcami i bývalým prezidentom Slovenskej
republiky.

Simona Čechová:
František z kompostu
Bratislava: Monokel, 2020

Lucia Šukolová: Dážďovky
Dizajn: Boris Meluš
Bratislava: E. J. Publishing,
2020

Jozef Karika: Smršť
Bratislava: Ikar, 2020
Mysteriózny triler z prostredia
pustého regiónu poľsko-slovenského pohraničia, v ktorom hlavných hrdinov
románu prenasleduje veterný
démon.

Lucia Lackovičová: Žena
z Marsu – Michaela Musilová
Žilina: Artis Omnis, 2020
Lucia Lackovičová prináša
skutočný príbeh slovenskej
vedkyne, marsonautky
a astrobiologičky Michaely
Musilovej. Zachytáva autentický pohľad na cestu mladej
ženy za svojimi snami.
Kniha sa venuje jej štúdiu
na prestížnych zahraničných
univerzitách, expedíciám
a výskumu, ako aj práci pre
NASA a stretnutiam
s inšpiratívnymi ľuďmi.
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Detská ilustrovaná kniha
z netradičného prostredia
kompostu s výrazným ekologickým posolstvom.

Príbeh v leporele o tom, ako
žijú dážďovky a prečo sa vlastne nazývajú dážďovkami.
Je vhodný na predčítanie pre
najmenších a na rozvíjanie
jemnej motoriky.

Anna Kiliánová:
Blízka budúcnosť
Levoča: KK Bagala, 2020
Anne Kiliánovej vychádza po
šiestich rokov nová zbierka
poviedok. Absurdné situácie,
netradičné zápletky, nečakané konce.

Z nových kníh

Henryk Sienkiewicz:
Listy z Afriky
Preklad: Miloš Ferko
Bratislava: Vydavateľstvo
Spolu slovenských
spisovateľov, 2020
Sienkiewiczov pestrý cestopis
sprítomňuje atmosféru Afriky,
Arabského sveta i Zanzibaru
na začiatku 90. rokov
19. storočia.

Witold Szabłowski:
Ako nakŕmiť diktátora
Preklad: Karol Chmel
Žilina: Absynt, 2020
Príbehy diktátorov prerozprávané cez osobné skúsenosti
kuchárov, ktorí sa dostali
k tým najhrôzostrašnejším
vládcom sveta.

Aurel Hrabušický, Filip Vančo:
Anton Šmotlák
Bratislava: Slovart, 2020

Gustáv Reuss: Hviezdoveda
Ilustrácie: Andrej Kolenčík
Bratislava: Monokel, 2020

Dvojica slovenských autorov
v knihe plnej fotografií prináša
pohľad na život a dielo Antona
Šmotláka, ktorý sa špecializoval nielen na divadelnú fotografiu, ale aj na živú fotografiu.

Nové vydanie prvého slovenského sci-fi. Gustáv Reuss ho
napísal ešte v 19. storočí,
dokonca ešte pred Julesom
Vernom poslal svojho hrdinu,
gemerského učenca Krutohava, v balóne na Mesiac.

Elias Canetti: Masa a moc
Preklad: Zuzana Demjánová
Bratislava: Premedia, 2020
Elias Canetti, ktorý ich skúma
ako fenomény, pre ktoré
možno nájsť v dejinách ľudstva množstvo príkladov.

Ľubomír Feldek: Veľká kniha
slovenských rozprávok
Ilustrácie: Peter Uchnár
Bratislava: Slovart, 2020
Významný slovenský básnik,
spisovateľ a autor Modrej
knihy rozprávok i Zelenej
knihy rozprávok Ľubomír
Feldek tentoraz predstavuje 55
ľudových rozprávok, ktoré
pôvabným spôsobom prerozprával a vyšperkoval veršami.
Hrdinov ako Hlúpy Jano,
Víťazko či Mechúrik-Koščúrik
sprevádzajú nádherné ilustrácie Petra Uchnára.

Kenneth Grahame:
Vietor vo vŕbach
Ilustrácie: Inga Moore
Preklad: Peter Čačko a Jana
Šimulčíková
Bratislava: Ikar, 2020
Klasický príbeh štyroch
zvieracích priateľov, ktorý od
svojho prvého vydania v roku
1908 oslovil mnohých mladých čitateľov na celom svete.

Jedediah Berry: Príručka
pravého detektíva
Preklad: Peter Michalík
Bratislava: Monokel, 2020

Ján Markoš: Medzi dobrom
a zlom
Bratislava: N Press, 2020
Šachový veľmajster a autor
bestselleru Sila rozumu v bláznivej dobe prináša 16 etických
dilem z bežného života,
16 situácií, s ktorými sa môže
každý z nás raz stretnúť.

Ľubica Krénová: Martin Huba
Bratislava: Slovart, 2020
Martin Huba je slovenský
herec a režisér. Bravúrny
divadelník, ale aj pozorný
spoločník a sústredený rozprávač. Kniha je jeho najúprimnejším rozhovorom, aký kedy
absolvoval.

Jana H. Hoﬀstädter:
To sme my
Ilustrácie: Marta
Mészwárosová
Bratislava: E. J. Publishing,
2020
Picturebook, ktorý ponúka
deťom okrem príbehu aj
mnoho interaktívnych aktivít.

Detektívka pre deti a mládež.
Keď sa Charles Unwin, puntičkársky úradník Agentúry,
ktorého nečakane povýšia do
hodnosti detektíva, pustí
do pátrania po svojom zmiznutom predchodcovi, vstúpi
do sveta, v ktorom musí čeliť
nielen bizarným zločineckým
postavičkám, ale aj otázkam,
ktoré sa vynárajú z dávno
uzavretých prípadov: kde sa
vzala zlatá plomba v ústach
starovekej múmie? Prečo
musel plukovník Baker
zomrieť hneď trikrát? A kto
ukradol z kalendárov
12. november?
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Recenzie

Stále (rovnaká) Vanda,
stále (rovnako) dobre
Vanda Rozenbergová:
Spoločný nočný mier
Bratislava: Slovart, 2020
„Písať o ľuďoch. O tom, ako sa majú.
Čo jedia. Kam chodia plakať a či ráno pijú
vodu.“ (s. 177)
Väčšina publikovaných recenzií sa k písaniu Vandy Rozenbergovej už od jej
knižného debutu Vedľajšie účinky chovu
drobných hlodavcov (z roku 2011) vyjadrovala veľmi pozitívne (napr. Halvoník,
2012; Kasarda, 2015; Macsaliová, 2016,
2018; Barborík, 2018, Prušková, 2018 atď.).
Písalo sa o pozoruhodnej a originálnej
autorke s jedinečným literárnym hlasom,
so zaujímavým videním sveta, o sústredenej pozorovateľke života so zmyslom
pre detail i absurdnosť, o výbornej rozprávačke s objavnými štýlotvornými
postupmi. Slová literárnej kritiky potvrdzuje aj stále vzrastajúci záujem čitateľov
a čitateliek o jej tvorbu, čo, povedzme
si úprimne, v našom malom literárnom
priestore nie je úplne štandardná situácia.
Už z predchádzajúcich literárnokritických názorov je možné ľahko identifikovať silné stránky Rozenbergovej poetiky
a noetiky, ktoré autorka nielen potvrdzuje, ale potešiteľne aj precizuje vo svojom
ostatnom románe Spoločný nočný mier.
Opäť sa nachádzame vo svete binárnych
protikladov, kde zdanlivo ospalé a monotónne plynutie dní a nocí v malomeste
striedajú neobyčajne bizarné situácie.
Lebo len u Rozenbergovej sa odrazu
mudrlanti z miestnej krčmy, zo sväto
stánku v Dolnom Vale, môžu ocitnúť
v Delfte na námestí a sledovať, ako sa
dvaja z nich – otec a syn Ochmolekovci
– stretnú s holandskou kráľovskou rodinou. Keď ste raz potomkami Jana
Vermeera, všetko je možné. Čo však ešte
netušia, je už-už hmatateľný zvrat, ktorý
si pre nich autorka prichystala. Nezvyčajný zážitok vystrieda hlboký mrazivý
smútok. Nečakane ako úder na solar
plexus. Všetko to balansuje medzi náhodou a predurčením, raz sa prikláňa
bližšie k jednému, raz k druhému, no
v konečnom dôsledku im nikto neunikne.
Kto však zabil Katarínu? Detaily, ktoré
razom menia smerovanie príbehu, šokujú
práve absolútnym popretím čitateľského
predpokladu, umne vystavanom a živenom samotnou autorkou.
Veľké veci sa dejú v jej malomestách
a v dušiach postáv o to väčšmi. Rozenbergová nepotrebuje exotický priestor, hoci
ho často a rada zmysluplne využíva;
nevšednosti sa dejú aj tu – na našich
uliciach, v našich panelákoch, za dverami
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domácností, v srdciach, len sa treba
pozorne zapozerať a započúvať. V tomto
je Rozenbergovej záujem konštantný,
prítomnosť náročných individuálnych
i rodinných situácií ju charakterizuje už
od jej tvorivých začiatkov. A napriek
danej homogénnosti estetický účinok
neslabne. Až sa zdá, že tu funguje seriálová estetika, pri ktorej sa čitateľ poteší, že
toto tu už bolo, to poznám a dobre, že
to znovu funguje. A ako funguje! Ale je
v tom aj niečo viac, neutíchajúca motivická inovatívnosť známych tém: problémových partnerských vzťahov, nefunkčnosť
intímneho rodinného života v priestorovom vymedzení domova, mužsko-ženskej perspektívy nazerania na svet, ale aj
výrazný dôraz na individuálnu slobodu.
Za prepiatou bizarnosťou i prepiatym
smútkom sa ukrývajú možnosti/mantinely jedného ľudského života. Vanda Rozenbergová bude mať ešte o čom písať.
V prvej časti knihy sa v malomestskej
krčme, kde sa „hovorí zvýšenými hlasmi“
a „súčasne hučí obrazovka s futbalovým

zápasom“, stretávame s celou paletou
postavičiek. Zdá sa, že pre Rozenbergovú
neexistuje malá postava, vedľajší, menej
dôležitý životný príbeh. A hoci sa napokon pozornosť koncentruje na postavu
Vanesy Snebergovej a jej nápadníka
Gabriela, kamaráti z mokrej štvrte či
rodinní príslušníci, deti a psy budú
neustále prítomní. V detailoch je ukryté
čaro a tentoraz si dala autorka pozor, aby
sa neuponáhľala a precízne nakreslila
„kolónky, šípky, kto s kým, aby k určitej
emócii došlo“. Všetkým postavám, ktoré
sa v texte objavia, veľkoryso vytvorí
celostnú anamnézu, rodinnú prehistóriu,
vlastný hlas, originálny charakter. Na to
nestačí len vynikajúci pozorovací talent,
na to je potrebný dostatok fantázie a trpezlivosti. Ak ju inokedy hnala posledná
veta, tu dokázala svoj beh korigovať.
A vidieť to na výsledku. Všetko do seba
zapadne, aj keď vo vzťahových trojuholníkoch je vždy jeden navyše. Množstvo
vzťahov sa transformuje, žiadna z postáv
z Dolného Valu či Brehov nezostáva

✒ Zuzana Bariaková

Recenzie

nepoznamenaná, len o tom ešte nevedia.
Ba dokonca sa zdá, že Rozenbergová
nakreslila aj pomyselný geografický
trojuholník Dolný Val – Brehy – Delft,
kde sa osudovo pretnú životy hlavných
protagonistov. Či to napokon pre mnohých nebude trojuholník bermudský,
v recenzii neprezradíme.
Príbeh, ako to už u autorky býva dobrým
zvykom, neplynie lineárne. A hoci ani
na konci nebude skladačka kompletná,
mnohé jej čriepky sa dajú vyzbierať
po ceste k cieľu, ak čítame pozorne. A ak
sa nestretávame s autorkinými dielami
po prvýkrát, objavíme opäť postavy
s istými fyzickými či psychickými chorobami, resp. ich kombináciami (napríklad
Vanesa má tisícnásobne viac kožných
receptorov ako bežný človek, preto „sa jej
musia neustále dotýkať alebo sa musí
dotýkať ona“), s absurdnými prezývkami
(Vanesin manžel Moreno či postavička
zo svätostánku Thor), s empatiou k slabším a zraniteľným, k deťom, k zvieratám.
Ozývajú sa bažanti i bažanty. Neraz je
tá atmosféra dneška sprítomnená a trafená tak prenikavo, až sa to nedá udýchať
(príbeh so starostom). Slobodu bažantom,
slobodu všetkým (u)väzneným. Uväzneným v stereotype nefungujúcich vzťahov,
v klamstvách, ktorými sa od seba postavy
odcudzujú, hoci pôvodne volali po spoločnom nočnom mieri. Držaným na
reťaziach. Fiktívnych či tých skutočných.
Intenzifikačnú úlohu pritom zohráva
pocit osamelosti či nenaplneného života.
A túžba po zmene. Obyčajná túžba v súradniciach možného. Túžba po (s)pokojnom živote bez okov.
Rozenbergovej hlavné postavy často
reprezentujú katarznú stránku necitlivej
spoločnosti, v ktorej absentuje spolupatričnosť a empatia. Predstavujú rozličné
svety a zobrazujú normálnosť inakosti,
čím upozorňujú na dôležitosť vzájomného pochopenia, väčšej vnímavosti a citlivosti. Dokonca by sa v súvislosti so
zmyslom i hodnotou ich života dalo
uvažovať až o istej epistemologickej
privilegovanosti, keď jedinci s ostrejším,
kritickejším a prenikavejším pohľadom
sú schopní uchopiť to, čo pohľadu väčšiny uniká. Ešte väčšmi tak potom aj
v tomto jej románe vyniká (nielen) ľudská
krehkosť a zraniteľnosť v kontraste s bezcitnosťou okolia. „Srdce nie je na to, aby
pumpovalo krv, čo filtruje kilogramy
cukru a tuku. Srdce má okrem známych
komôr skrýšu do zásoby, a keď si myslím,
že viac sa vydržať nedá, otvorí oči bytosť
trochu iná ako ja, s vlhkým nosom, na
vyholenej strane tela jej trčia rebrá, otvorí
sa tá tajomná skrýša a tam si tú bytosť
strčím, plná na prasknutie, ledva dýcham
a Tristan sa vo mne schúli ako v bezpečnom hniezde plnom peria.“ (s. 262)

Ako si napísať (lepší) život
Lukáš Cabala: Satori v Trenčíne
Ilustrácie: Anna Cima
Bratislava: Artforum, 2020
Ako to dopadne, keď antikvariátnik napíše
knihu? Výborne. A o čom je? Pochopiteľne,
najmä o knihách, písaní a tak trochu
o všetkom. A keďže autor sa hneď v úvode
prostredníctvom hlavnej postavy hlási
k obľube magického realizmu, jeho príbeh
sa neodvíja len tak dopredu, ale skôr sa
šíri ako kruhy na vode.
Vincent žije v paralelnom Trenčíne
s mrakodrapmi, metrom a čínskou štvrťou. Hoci jednotlivé scény rodinného života
Jeho priateľka Sára odchádza do FrancúzVincenta, Kláry a Jakuba pôsobia príjemska a on zostáva so svojimi knihami,
ne realisticky a vieme sa s nimi stotožniť
filmami a hudbou sám. Na fyzioterapii sa
(napríklad, ako sa Jakub hanbí kúpiť si
zoznámi s Klárou, ktorá sa mu zapáči na
zmrzlinu), celý príbeh halí oblak fantázie.
prvý pohľad. Zrazu nevie, čo ďalej – poA navyše, je pretkaný hustou sieťou
zvať ju na rande a riskovať, že ak to nevyjkultúrnych odkazov, ktoré nájdeme nielen
de, pokazí si veľmi príjemné cvičenie?
v názvoch kapitol (Vian v Pekingu, Media„K farebným ponožkám si druhý raz
neras, Ružový mesiac), v úvode a závere
vezme tričko, na ktorom je Kerouac. Len
knihy v podobe citátov, ale aj v konkréttak, aby ju vyskúšal, či zareaguje – to by
nych obrazoch a medzi riadkami. Na jedbolo zlomové.“ (s. 15)
nej strane je to zaujímavý ponor do mysle
Aby si skrátil čas do ďalšieho stretnutia,
knihomoľa, veď knihy majú v živote
začne si písať „Možný život Kláry“. V jeho
hlavných postáv nezastupiteľnú úlohu:
predstavách sa Klára ešte v ten večer
predstavujú verných spoločníkov, cenný
rozíde s kórejským priateľom Robom (po
majetok, prácu (Vincent – Jakub pracuje
dosť čudnom sexuálnom extempore; zrejv kníhkupectve), skúšku vzťahu aj sebavyme, aby bolo každému jasné, že tento
jadrenie. Na druhej strane je na mieste
vzťah fakt nemá budúcnosť). V paralelnej
otázka, koľko kultúrnych odkazov, či už
realite paralelného vesmíru ju Vincent
priznaných, alebo naznačených, dokáže
pozve do kina, a keď sa po filme rozprávataká útla knižka zniesť. Myslím si, že
jú o cestovaní v čase, vzápätí ležia spolu
v tomto ohľade sa autor dostal na samú
v posteli a pri nohách sa im hniezdi ich
hranicu únosnosti.
syn Jakub.
Satori v Trenčíne ponúka zaujímavé,
Ďalej sledujeme v skokoch Jakubovo
nápadité a umne spracované rozprávanie
detstvo, dospievanie, stratu oboch rodičov o živote, túžbe a jej čiastočnom naplnení
(ktorí sú z príbehu doslova vymazaní)
vo svete predstáv. Knihu dokonale dopĺňaa nekonečný boj s bolesťami chrbta
jú ilustrácie českej autorky Anny Cima,
a rázštepom, čo zdedil po otcovi. Naozaj
ktoré pomáhajú stvoriť jedinečný Trenčín
si chcel Vincent napísať práve takýto
– dôverne známy a predsa úplne iný.
príbeh? „Zmiznúť vo svojom vysnívanom
V tomto debute sa naozaj oplatí zablúdiť.
svete… lenže ani v jeho textoch nebolo
✒ Lucia Halová
všetko ružové. Aj tam sa hocikedy mohol
spustiť rad komplikovaných nepríjemností…“ (s. 65) Akoby sa večne osamelý
autor nevedel rozveseliť ani vo vlastnej
predstavivosti. Dokonca sa náhodou
ocitne v živej inštalácii obrazov Edwarda
Hoppera – veď čo už môže byť
osamelejšie…
A pritom žije v úžasnom novom Trenčíne,
na ktorý sa môžete pozrieť z tridsiateho
piateho poschodia mrakodrapu alebo
si ho vychutnať v dobre známom
historickom centre, v čínskej štvrti si dať
halušky na deväť spôsobov, ako ich
trhovníka naučil pripravovať jeho čínsky
dedko, alebo sa stratiť v zjavne nekončenom obchode s oblečením. Trenčín sa
stáva akousi ďalšou postavou rozprávania,
nevšedným prostredím, ktoré ho aktívne
dopĺňa.
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Príbeh prežije

Domýšľavá povaha človeka

Christy Lefteri: Včelár z Aleppa
Preklad: Marianna Bachledová
Bratislava: Tatran, 2020

Denisa Fulmeková: Agáta
Bratislava: Slovart, 2020

Aleppo. Názov mesta, o ktorom ste určite
v médiách počuli alebo čítali nespočetne
veľakrát. Skúsili ste si ho niekedy predstaviť? Ako to tam vyzerá, aký je bežný,
každodenný život jeho obyvateľov? Priateľ
Mustafa hlavnému hrdinovi Nurimu
v liste píše: „Odíď odtiaľto, Nuri, už to nie
je náš domov. Aleppo je mŕtve telo milovanej, bez duše a života, plné hnijúcej krvi.“
(s. 32) Lenže Nuri sa snaží Aleppo stále
vidieť inými očami, vidieť ho také, aké
bolo, keď jeho syn ešte žil a jeho žena ešte
nebola slepá…
Mustafovho syna zavraždili a on potom
zastrelil troch vojakov, pri tomto čine
ho videli, a preto sa rozhodol utiecť do
Anglicka. Nalieha na Nuriho a jeho ženu
Afru, aby Sýriu opustili tiež. Vie, že situácia sa nebude zlepšovať, a má pravdu,
keďže následne zabijú aj Nuriho syna
a jeho žena pri výbuchu bomby príde
o zrak. Christy Lefteriová vo svojom
románe Včelár z Aleppa zachytila silný
príbeh, ktorý však nenechala stáť len
na tejto sile autentickej výpovede, ale
vystužila ho jemnou a precíznou prácou
s motívom videnia a mnohými ďalšími
rekurentnými motívmi diela. Keď Nuri
príde domov, Afra sa ho spočiatku pýta,
čo vonku videl, chce, aby jej všetko detailne opísal, aby to mohla „vidieť“. Vidieť
slovami, precítiť príbeh, ktorý nemôže
vidieť na vlastné oči. Zrak a jeho úloha
v živote človeka je jedným z leitmotívov
knihy. Postupne však Afra muža o tieto
opisy prestane prosiť, svet ju prestane
zaujímať, s Nurim sú si čoraz cudzejší.
Príbeh popisuje tento proces odcudzenia
cez jednotlivé nuansy, citlivo prináša
vhľad do sveta dvoch ľudí, ktorý sa roztrúsil (keď hovoria o svojich snoch, pomenúvajú ich ako „roztrúsené“).
Každodenné detaily sa ukazujú v úplne
novej perspektíve. Aké to je, nájsť kľúč,
keď už neexistujú dvere, ktoré by ste ním
mohli otvoriť? Aké to je, začudovať sa,
že budovy ešte niekde môžu stáť? Lefteriová pracuje s metaforou domčeka z lega,
ktorý Nurimu a Afre ostal po synovi:
„Ozajstné domy sa drobili a rozpadávali.
V Samiho svete nebolo pevné nič. Napriek
tomu si však skúšal predstaviť miesto,
kde sa okolo neho nerúcajú domy.“ (s. 42)
Klišé o vnútornej temnote stretávajúcej sa
s tou vonkajšou autorka zvládla udržať na
decentnej, nepatetickej úrovni. Atmosféru
vytvára spolupôsobením detailov rôznych
zmyslových vnemov, či ide o farby a tvary,
alebo aj zvuky či vône: „V diaľke som videl
na elipsovitom kopci citadelu, ponášala
sa na vrchol sopky. Zafúkal vietor
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a priniesol vôňu ruží.“ (s. 51) Celý príbeh
Nuriho a Afry si tak čitateľ vie ľahšie predstaviť, vníma ho všetkými zmyslami. Či už
ide o život v utečenckom tábore, o nebezpečnú ilegálnu plavbu po rozbúrenom
mori, alebo o zvykanie si na život v Anglicku. Christy Lefteriová čitateľovi priblíži vždy tú najdôležitejšiu farbu oblohy,
vôňu vzduchu alebo chuť medu, ktorá je
pre včelára Nuriho taká podstatná. Rovnako ako pre jeho manželku vôňa jej parfumu z ruží. Zmyslové vnemy pre nich
stelesňujú spomienky na domov, ktoré sú
pre zachovanie ich identity kľúčové.
Príprava na azylový pohovor v Anglicku
prebieha tak, že im sociálna pracovníčka
povie, aby si „ujasnili vlastný príbeh“
(s. 25), nech je čo najjednoduchší a najzrozumiteľnejší pre imigračných úradníkov.
Ako sa zjednodušuje životný príbeh? A čo
ak je to navyše životný príbeh plný utrpenia a hrôzy?
Jednotlivé kapitoly knihy sú vzájomne
prepojené aj grafickým spôsobom: po každej kapitole nasleduje strana s ozdobným
ornamentom a v ňom je vsadený názov
nasledujúcej kapitoly, ktorý je zároveň začiatkom jej prvej vety a dokončením poslednej vety kapitoly predchádzajúcej.
Táto kontinuita vytvára dojem plynulého
ústneho podania príbehu a je možno
akousi podprahovou odpoveďou na žiadosti o zjednodušenie životných príbehov,
ktoré sa zjednodušovať nedajú a nemajú.
Príbehy, akým je Včelár z Aleppa – akokoľvek dlhé alebo zložité by aj náhodou boli –
prežijú. Aby hovorili o všetkých a všetkom,
čo prežiť nemohlo. O roztrúsených snoch.
O tom, čo niektorí už vidieť nemôžu a niektorí zas nechcú.
Lebo príbehy prežijú, aj keď ich
nevidíme…

✒ Jaroslava Šaková

Pri rekonštrukcii príbehu o prvej upálenej
čarodejnici v Prešporku autorka vychádzala najmä z práce profesora Richarda
Hornu, no nie je to historicky verná fikcia.
Dobre, že si na to nenárokuje. V priestore
narácie tak väčšmi vynikne „psychologická“ línia rozprávania. To, čo môže
prezradiť len ľudská povaha, ktorá sa vo
svojej podstate ani do začiatku 21. storočia
nezmenila.
Autorka ma presvedčila o svojom rozprávačskom talente v diele Konvália. A hoci
ju próza Agáta nezatieni, našla som
množstvo dôvodov, prečo po nej siahnuť.
Nebudem sa venovať deju, ten sa dá
poľahky dohľadať. Vlastne, anotácia mi
výrazne určila spôsob recepcie a uhol
pohľadu. V akom zmysle môže byť tento
príbeh aktuálny i dnes? A je to vôbec
možné?
Našla som to tam, priam sa mi to samé
núkalo. Ak by som vyabstrahovala najdôležitejší motív, povedala by som, že autorka rekonštruuje to, čo sa medzi ľuďmi
kedysi dávno povedalo, a, predovšetkým,
ako to dotvorila povaha človeka. Fascinuje
ma rozširovanie kontextu postavami do
obludných rozmerov, dotváranie si celkového obrazu o človeku na základe dohadov, vonkajších čŕt, prifarbovania
skutočnosti. Hrdinovia diela to nerobia
z nenávisti, oni si tým košatým fabulovaním vylepšujú vlastný obraz. Vzorec správania, ktorý je stále medzi nami. Pravda
sa ohýba podľa toho, v akom svetle sa
chce človek ukázať, ako túži byť vnímaný.
Postavy pozerajú aj premýšľajú cez priezor,
malý otvor, ktorým prenikne len to, čo
vidieť chcú a čomu sú ochotné uveriť.
Fulmeková obtáča tému okolo troch žien –
Agáty a sestier Zuzy a Žofie. Tá prvá je
naivná, sestry prefíkané – ich pocit šťastia
závisí od toho, či sa im podarí niekoho
prekabátiť. Ostatné postavy im v tom
vedome i nevedome pomáhajú. Fintami
dovedú Agátu až na pekelnú hranicu.
Kultivované, skôr pokojné tempo rozprávania sa vinie celým dielom. Autorka
remeselne zvládla štruktúrovať svet,
v ktorom nebolo ľahké žiť. Orálna tradícia
bola v roku 1602, kedy sa príbeh odohráva,
mimoriadne silná. Od nej sa všetko odvíja.
Ľudia sa schádzali na priedomiach,
rozprávali. Slovo bolo dôkazom. Najmä
pre cirkev. Keď Agátu mučia, dozvedáme
sa obvinenia, ktoré sme z textu ani v náznakoch nemohli vytušiť. Tá slepá dogmatická viera je desivá.
Vidiecky kolorit sprítomňuje vrstva slov
či celých výrazov, ktoré priestor prehlbujú
a zážitok z čítania spestrujú. Niektoré do
tohto obdobia nepatria, napríklad

✒ Beáta Beláková

Chvíľka poézie
Ján Švantner: Delfy sú ďaleko
Bratislava: Ikar, 2019
Meno básnika, publicistu, prekladateľa,
esejistu Jána Švantnera (1949) má už
svoje stále miesto v slovenskej literatúre
i kultúrnom dianí. Jeho dlhoročná redaktorská práca vo vydavateľstvách sa prelína
nielen s básnickou tvorbou (debutoval
knižkou O snežnom srdci, 1972), prekladmi
poézie z francúzštiny (debut Čo počuje jednorožec, 1982), literárnou kritikou a esejistikou, ale aj so založením úspešného
festivalu Cap à l´Est v Banskej Štiavnici.
Švantner oslovil mnohých milovníkov
poézie a za uplynulé desaťročia už získal
okruh „svojich“ čitateľov. Básnik lyrik,
ktorý upútal vnímavosťou sveta okolo
seba, pestrými obrazmi každodenného života, úprimnosťou pátrania po pravde, pohľadom na človeka, jeho starosti i radosti,
smútok i túžby, pokoru či vzburu, dostal
za svoju tvorbu mnohé ocenenia a prémie,
ako aj priaznivé prijatia zo strany kritiky.
V úvahách o svojej práci skonštatoval, že
hľadá „plnosť i šťastie, ale nie za cenu ľahkého odporu a nie za cenu ilúzie, v ktorej
vyznieva falošný tón.“
Po dlhšej odmlke vyšla Švantnerovi novinka Delfy sú ďaleko s príťažlivými
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Hviezdoslavovo šerudiť sa (motať sa), iné
nás vracajú práve do časového úseku
boja s čarodejnicami (felčiar, fiškus, monarchia, zápražie, úplata). Spoločne
vytvárajú zrelé, celistvé dielo, hoci niektoré postavy by si zaslúžili, aby ich čitateľ
spoznal bližšie. Napríklad kat Peter Henker alebo Agátin manžel Gabriel Borlobáš.
Autorka nevysvetľuje, kam a prečo Gabriel
zmizol ani ako sa so svojou samotou
vyrovná kat. Domýšľavosť ľudskej povahy,
o ktorej píšem v recenzii, má negatívny
charakter. Tým, že prozaička necháva
niektoré motívy otvorené, prípadne načrtnuté či zahalené rúškom tajomstva, pozýva k ďalším predstavám, ale tvorivým.

reprodukciami kresieb z náčrtníkov a skicárov Mikuláša Galandu. Táto básnická
zbierka, ocenená Cenou Literárneho
fondu za pôvodnú slovenskú literárnu
tvorbu za rok 2019, obsahuje 87 zväčša
krátkych básní rozdelených do dvoch
častí. Otvára v nich dvere čitateľom do
svojho vnútra, intímnych i rozorvaných
pocitov, inšpirujúcich myšlienok, nezabudnuteľných spomienok či hĺbavých
úvah. Do tejto časti vybral autor viaceré
témy. Sú tu básne venované prírode –
Rieka, Zima, Zimný slnovrat, Strom – Nad
Banskou Štiavnicou („Do tmy a kremeňa
som spustil korene / nesú mi oheň
s vodou do dlaní. / Stojím a trvám v zemi
stavaný / ďaleké lode majú moje znamenie“). Ďalšie venoval rozmanitým podobám lásky, žiarlivosti, ženám, ako napr.
Zelené oči, Zánik, Včera šla parkom, Muž
a žena, matkám alebo plynúcemu času.
Akúsi pomyselnú samostatnú skupinu
tvoria autorove úprimné vyznania jeho
živým i mŕtvym priateľom, básnikom,
umelcom – Beniakovi, Moravčíkovi,
Borgesovi, Halasovi, Rilkemu, Cvetajevovej, Novomeskému, Viole i štúrovským
básnikom. Záverečná báseň tejto časti
Za stromom tíšina je vnímavým zrkadlom
starnutia („Prešiel som cestu po ktorej je
ťažko ísť / ktoroukoľvek stranou. A ja som
po nej šiel ako dážď ako sneh ako vietor /
a vždy som bol obkľúčený nemotou strašnou a hluchotou ešte horšou… / Raz do tíšiny srdca zostarnem“). V druhej časti
zbierky opäť nájde čitateľ vrúcne odkazy
a spomienky na priateľov a zaujímavé
osobnosti rôznych profesií z čias minulých i súčasných, ktorí básnika oslovili.
Venoval im verše presvedčivého uznania
i skutočného obdivu. Sú tu básne pre
Alexyho, Hollého, Gerbóca, Hajka, Gáfrikovú, Holana, Chudíka, Válka, nechýba
Montesquieu, Krleža, Puškin či starí štúrovskí básnici. Okrem uvedených
spomienok v tejto časti prevládajú zväčša
„vážne témy“ späté so staršími i novšími
dejinami či rodným krajom, napr. Milujte
kráľovnú. Pripomína aj osudy Slovákov –
Slovenský údel, vojnové útrapy rokov
1914 a 1915, návraty z diaľok – Cudzinec.
Nevyhýba sa ani úvahám o slobode –
Vývoj („mudrujú ako len dočiahnuť na krk
svetu / a vytriasť z človeka poslednú živú
métu / to srdce bijúce to čisté zákutie“).
Prekvapí aj 11 básní, v ktorých básnik
vykreslil rozmanité podoby tvárí (človeka
či krajiny). V tejto druhej časti nájde čitateľ
aj báseň so silným výpovedným odkazom
Delfy sú ďaleko, ktorá dala názov aj celej
zbierke. V jej závere autor skonštatoval:
„Do Delf je ďaleko a hľadať múdru radu /
u klaunov ktorí nikdy nevybočia z radu /
značí prísť o rozum a píjať z hadích dier.“
Niekoľko vybraných fragmentov aspoň
trochu priblížilo citlivý portrét sveta zobrazený Švantnerovými jasnými (aj údernými) slovami. Tieto umožnili vniknúť

do duše človeka i jeho osudov, spoločnosti
aj prírody. Prezieravými veršami hľadá
krásu, lásku, dobro, pravdu, spravodlivosť
v živote, ako aj obdiv a úctu vo výstižných
spomienkach na živých i mŕtvych. Vidí
však aj príkoria, zlo, smútok, apatiu
i neraz kruté zabúdanie. Pohnuté udalosti
nikdy nenechali myseľ a srdce básnika
bez ozveny a dokázali rozozvučať tóny
jeho veršov. Raz v jednom rozhovore povedal: „Básnici sú u nás trestaní nevšímavosťou a tupou ľahostajnosťou. Sú
vysotení na perifériu tzv. lepšej spoločnosti. (…) Napriek všetkým obmedzeniam
a úskaliam ostáva báseň čistým štítom.“
Hoci podľa názvu sú básnikove Delfy
ďaleko, dnes sa ocitli už blízko všetkých
čitateľov poézie.

✒ Lida Čelková

The Norwegian Dream
po slovensky
Pavol Božík: Cudzinec
Bratislava: Ikar, 2020
Keď človek na Slovensku spomenie, že
žije v Nórsku, zvyčajne sa mu ujde niekoľko uznanlivých zhíknutí a obdivných
pohľadov. To predsa musí byť úžasné, to je
sen! Tam je krásne! – ozýva sa zo všetkých
strán. A naozaj sa tam žije tak dobre?
Istotne to dobre pozná aj Pavol Božík,
novinár a publicista, ktorý už druhý rok
žije práve tam. V jeho debutovom
románe Cudzinec sa stretáme práve
s takýmto Nórskom a s tým, čo sa často
nazýva „the Norwegian dream“. Autor
sám uvádza, že nejde o autobiografický
román, avšak opísané skúsenosti a situácie čerpá z vlastných zážitkov. Celý
román, ktorý autor sám charakterizuje
ako „oddychovú pohodovku”, sa nesie
v (s)pokojnom tempe života najbohatšej
krajiny sveta, ktoré najlepšie vystihne
hádam len pojem „hygge”. Podobne ako
nórsky svet, ani príbeh románu nikam
nebeží, len si tak pokojne hovká, plynie.
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Jazyk v diele je tomu prispôsobený,
miestami je však pomerne hovorový, až –
na nórske pomery – tak trochu neslušný.
Idyla, ktorú autor vo svojej zamilovanosti
do Nórska čitateľom predkladá, je priam
dokonalá. Hlavný hrdina Jakub sa po
vystúpení z trajektu v Osle konečne ocitá
vo vysnenom svete, ktorý si dva roky na
diaľku budoval. Má pocit, akoby ho krajina už od nepamäti milovala a čakala
naňho priam s otvorenou náručou. Stres,
ktorý nechal tých 2 500 km za sebou,
a ticho, pokoj, v ktorom sa zrazu ocitá,
je to, o čom vždy sníval. Všetky hmotné
statky – dom v jednej z najdrahších štvrtí
Osla a nahrávacie štúdio s výhľadom na
fjord – ho už čakajú. Vybavovačky na
úradoch, zábeh v novom jazyku i práci –
všetko ide ako po masle. Až kým mu jedného dňa okolo domu na kolobežke
neprefrčí chalanisko s čiernymi vlasmi
a očami. Pokojným hygge splývaním
odrazu niečo zatrasie. Čitateľ začína tušiť,
že na Jakuba práve zo skrine vypadla
jedna z kostričiek, ktorú sa tak úporne
usiloval zanechať kdesi ďaleko. Potrvá
však ešte niekoľko kapitol, kým autor
čitateľovi podstatu vecí odhalí.
Postupným spoznávaním sa Jakuba s čiernookým trinásťročným Svenom sa čitateľ
nielen dozvedá odpovede na mnohé
otázky – prečo Jakub, cudzinec, odišiel
zo Slovenska, prečo sa mu okolo domu
motajú samé známe tváre showbiznisu
a prečo je taký milý a priateľský k Svenovi,
chlapcovi od susedov. Časom Jakub lepšie
spoznáva aj Svenovu matku, zdravotnú
sestru pracujúcu na zmeny, a náhlym
zvratom okolností aj jeho 11 rokov neprítomného otca Tobiasa, špičkového onkológa. Do príbehu sa znenazdania vkradne
choroba, no Jakub neustále oplýva až
nadpozemským pokojom a srší šťastím.
Vraj za to môže Nórsko samotné. Napokon
sa všetko dobre končí v niekoľkonásobnom happyende a celkové hygge zavŕši už
len spoločná rybačka rodiny pri fjorde.
Okrem trochu namrzenej a razantnej nórskej sestričky v Tobiasovej ambulancii
nenájdeme v románe nijakú negatívnu
asociáciu s Nórskom. Všetko záporné je tu
spojené so Slovenskom a Slovákmi: Na
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Slovensku nefunguje vôbec nič. Ľudia sú
zlí a zákerní, vlastného brata okradnú
a sestre na meno neprídu. Úspech druhému neodpustia. Na Slovensku je všetko
zastarané, ošúchané, nemoderné. Vsuvky
o „otrasnom“ stave vecí v Jakubovej domovine však v spokojne plynúcom príbehu pôsobia rušivo, miestami až násilne.
A pritom – na základe vlastnej skúsenosti
zo života v Nórsku – som si istá, že Jakub
by nikdy nezvládol to, čo zvláda v Nórsku,
keby nebol takým Slovákom, akým je.
Celá Božíkova kniha by nebola taká citlivá
a krutá zároveň, keby nebol tým, kým je.
Dialógy v knihe či opis starostlivosti nórskej matky o svojho syna i krás Nórska by
nezasvietili tak ľudsky, zrozumiteľne a nenórsky, keby autor i Jakub takí neboli už
predtým, ako prišli do Nórska. Nie je všetko zlato, čo sa blyští, ani keby bolo nórske.
Čo nás, Slovákov, ťahá k nórskemu štýlu?
Je príťažlivý svojím minimalizmom, dialógmi presýtenými mlčaním, šíro-šírym
priestorom. Láka nás vložiť doň náš svet.

✒ Petra Mikulášová

Rýchlo a bez debaty
Martin Kasarda:
Krajina krásnych ľudí
Bratislava: Ikar, 2020
Krajina krásnych ľudí predstavuje utópiu
o svete, ktorý ovládajú a napospas vypĺňajú ľudia vyšportovaní do fyzickej dokonalosti. Na prvý pohľad môže záujemcovi
napadnúť, že ide o tematický anachronizmus, budúcnosť sveta dnes predsa trápia
iné problémy. Nedávna reklamná kampaň
nemenovanej siete bratislavských fitnescentier so sloganmi „Keď si tučný, nepomôže ti ani Guči“ alebo „Nie si tučná iba
v týchto šatách“, ktorá eticky vyrušila značnú časť odborníkov, nasvedčuje inému.
Druhou témou je problematika eutanázie,
resp. dystanázie, ktorá dnes tiež nie je
otázkou dňa, no rovnako presahuje sféru
sezónnych tém smerom k širšiemu času
moderných civilizačných problémov.
Martin Kasarda do tohto teritória vstupuje, ale rozhodne sa nemieni vŕtať v spleti
prístupov, ktoré ho robia komplikovaným.
V hre sú dve strany, každá má svoju pravdu. Čierni a bieli. Prvých reprezentuje politická strana krásnych ľudí, druhých
zastupuje hudobná skupina, ľudia, ktorí
sú síce tiež krásni, ale radi majú aj škaredých. Rozsah ich konfliktu udáva
predovšetkým nečakaný vývoj udalostí,
vzťahové peripetie, náhody, prekvapenia.
Vyzerá to ako ľahšia cesta, no nie je to
celkom tak. Hoci si autor volí žáner, ktorý
mu dovoľuje logiku fiktívneho sveta
veselo ohýbať, rozprávanie založené na
dejových zápletkách a zvratoch sa vždy
vystavuje hrozbe, že dostane čitateľa do

momentu, v ktorom bude hromžiť argumentom nepravdepodobnosti. A povie si
to aj čitateľ Krajiny krásnych ľudí. Každý,
pravdepodobne, na základe vlastných životných skúseností. Napríklad – slovenská kapela, produkujúca zastarané
gitarové žánre, sa stane lídrom svetového
trhu, a to za necelý rok svojho pôsobenia;
navyše, ide o kapelu pôvodne metalovú,
ktorá sa len z jednej skúšky na druhú
rozhodne prejsť z uctievania satana k šíreniu funky lásky. Každý, kto sa zaujíma
o hudbu nad rámec jej počúvania z rádia
v reštaurácii, bude toto východisko ťažko
predychávať (i keď Miko Hladký sa s Gladiatorom tiež dostal od skladby Bastard
death k posolstvu Keď sa láska podarí).
Druhý podnet k čitateľskej nevraživosti
predstavuje otázka, prečo sú dve-tri hlavné postavy, ktorých „myšlienky“ zapĺňajú
drvivú väčšinu rozprávania, také negramotné. Nie v zmysle asociálnej negramotnosti pišťankovských chuligánov, ktoré sa
rovnakým spôsobom dostávajú z dna na
vrchol. Naopak, kasardovské postavy chcú
byť múdre, čím je vec ešte neznesiteľnejšia. „Myšlienky“ (ich wikipedické verzie),
ťažiac z mytologických inšpirácií, z historických analógií či z filozofie hippies, pritom zapĺňajú väčšinu rozsahu prózy.
Navyše, rozprávač nemá od tejto mentálnej úrovne príbehu odstup, jeho autorský
komentár sa nesie na rovnakej vlne.
Z tohto hľadiska je odvaha autora skutočne obdivuhodná. Komponuje poetiku
pseudomyšlienok tak precízne, že ak ju
začneme čítať ako zámer, stáva sa z textu
experiment a z čítania kvalitná zábava.
Pre tento zámer sa však musíme pri
čítaní sami rozhodnúť a autor tak necháva
priestor aj pre čitateľov, ktorí dokážu
v myšlienkovom svete príbehu nájsť filozofické zadosťučinenie. Dá sa totiž predpokladať, že ľudí, ktorí by citát „Človek
je preto človekom, že občas naivne otvára
dvere a netuší, čo je za nimi“ (s. 28) zavesili na sociálne siete, je asi viac ako tých,
ktorých bude iritovať opakované pomenovávanie smrti ako „zubatej s kosou“ (v divadelnej hantírke je známy aforizmus
– ak nevieš, ako zahrať smrť, zober si kosu).
Z toho istého dôvodu rozprávač

✒ Daniel Domorák

O skutočnej smutnej
princeznej
Diana Mašlejová: Štefánia – korunná
princezná
Bratislava: OZ Bratislavské rožky, 2020
Pri pohľade na dnešnú podobu kaštieľa
v Rusovciach je mnohým z nás smutno.
Z chátrajúcich múrov však môžeme vytušiť zašlú slávu a krásu tohto miesta, ktorého podobu si aj vďaka filmom ešte
dokážeme predstaviť. V najnovšej knihe
Diany Mašlejovej Štefánia sa dostaneme
ešte ďalej, priamo za múry kaštieľa, ktorému začiatkom 20. storočia vdýchla nový
život belgická korunná princezná Štefánia
spoločne s druhým manželom Elemérom

Lónyayom. S našou hlavnou hrdinkou,
skutočnou historickou postavou Štefániou, dcérou belgického kráľa Leopolda II.,
sa prenesieme do roku 1913, teda do čias,
keď Slovensko bolo súčasťou Rakúsko-Uhorska, keď Rusovce neboli Rusovcami,
ale Oroszvárom, do čias, keď svet ešte
nebol poznačený svetovými vojnami.
Pokoj a harmónia, tak by sa dali zhrnúť
dojmy vyvolávajúce prvé stránky knihy,
umocnené opisom krásnej anglickej a japonskej záhrady, ktoré sa nachádzali
okolo kaštieľa. Záhrada bola Štefániiným
veľkým potešením, najala preto tých najlepších záhradníkov, ktorí sa venovali nielen úprave okrasných rastlín, ale aj
pestovaniu a šľachteniu nových druhov.
Už od roku 1912 vydával kaštieľ špeciálny
katalóg s rozličnou ponukou ovocných,
listnatých a ihličnatých stromov, čo bol
na tú dobu skutočne nevídaný počin.
Štefánia priniesla do kaštieľa aj iné moderné novinky, napríklad tenisový kurt,
herný salón, biliardovú miestnosť či
hudobnú izbu, dala vybudovať cestičky
pre bicykle, ktoré si návštevníci mohli požičať priamo v zámku, v kaštieli sa
nachádzala aj veľká knižnica, moderné
kúpeľne a ústredné kúrenie.
Čo je však podstatné, Štefánia zo svojho
domova v Rusovciach vytvorila bezpečné
miesto plné šťastia a lásky. Autorka nás
však retrospektívne zavedie aj do menej
šťastného obdobia života korunnej princeznej, ktorej osud bol v mnohých oblastiach napísaný už pri jej narodení.
Štefánia mala pred príchodom do kaštieľa
za sebou niekoľko životných tragédií a neľahkých životných drám.
Ako to už v tých časoch bývalo, väčšina
kráľovských potomkov mala svoj život
predpísaný dopredu. V duchu vtedajšieho
spájania rodov a majetkov bolo rozhodnuté aj o budúcom, prvom ženíchovi malej
princeznej. V čase, keď dnešné dievčatá
prežívajú posledné dozvuky detstva, sa
Štefánia vydala za následníka trónu princa Rudolfa, syna slávneho rakúskeho cisára Františka Jozefa I. a ešte slávnejšej
mamy, cisárovnej Alžbety, zvanej Sisi. Súčasne s vydajom bola nútená opustiť aj
rodné Belgicko a usadiť sa v domove svojho manžela na viedenskom dvore, kde to
pod dohľadom prísneho panovníka a jeho
nevľúdnej manželky Sisi nemala vôbec
ľahké. Ani jej manžel Rudolf jej situáciu
neuľahčoval, mnohými záletmi a svojou
ťažkou, depresívnou povahou často pripravil svojej žene smutné chvíle.
Na pozadí súkromných udalostí sa autorka snaží priblížiť aj rôzne dejinné udalosti,
naznačujúc tak zmeny, ktoré čoskoro
mali zasiahnuť celú Európu. Pre deti sú
však niektoré fakty miestami príliš zložité,
množstvo mien, výrazov a súvislostí
neprispieva k prehľadnosti udalostí,
s ktorými sa malé deti ešte nemali možnosť stretnúť. Práve toto je však,
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dovysvetľuje stokrát pochopené (koľkokrát treba zopakovať, že metalista Mág
hrával v Národnom divadle Hamleta, aby
bolo jasné, že ide o Roba Rotha). Nie je tu
priestor na domýšľanie, interpretovanie,
špekulovanie. Autor chce rozprávať sám,
chce sa vyjadriť jasne a bez okolkov a túto
požiadavku napĺňa. Na druhej strane,
často sa z tejto priamej komunikatívnosti
stáva zbytočná skratka – v takom prípade,
ak je potrebné vyjadriť atmosféru barovej
situácie, netreba hľadať literárne
prostriedky, stačí avizovať, že v bare hrala
jazzová verzia skladby Sweet dreams;
netreba hľadať spôsob, ako uchopiť krásu
muža, stačí napísať, že vyzerá ako George
Clooney; netreba vyjadriť, ako pôsobivo
vyzerá vyšetrovateľ, stačí napísať, že vyzerá ako americký detektív.
Skutočnosť, že postavy nemajú vývoj, ich
myšlienky sú ploché a ich charizma
typologická, však paradoxne postupom
času začne pôsobiť pomerne dramaticky.
V absolútnej miere vieme, čo od koho
čakať, vieme, že vo svete krásnych ľudí má
každý svoj názor a miesto, z ktorého sa
neuhýba. Zaujímavé začnú byť momenty,
ak sa dve také istoty protichodného razenia naraz stretnú. Vtedy sa môže stať čitateľsky vzrušujúcim napríklad stretnutie
nastupujúcich politikov ideológie
„zdravia a krásy“ so starým politickým
činiteľom, ostentatívne núkajúcim svojim
mladým kolegom pohárik koňaku, ktorý
pre nich v tej chvíli vyjadruje všetko zlo
sveta. Na jednom poháriku sa v danej situácii lámu celé dejiny príbehu krásnych
ľudí, ktorí sa chystajú prevziať vládu nad
svetom a vyhladiť celú škaredú časť ľudskej populácie. Podobných situácií je
v rozprávaní viacero. Treba ich len prečítať správne. Teda, nestavať si do cesty
vlastné úvahy či hodnotenia originality
a Krajinu krásnych ľudí prečítať rýchlo
a bez debaty.

paradoxne, aj devízou „rozprávky“, v ktorej sa prelína skutočnosť s fikciou. Takéto
spojenia nie sú v literatúre pre deti a mládež ojedinelým zjavom, niektoré bývajú
vydarené, iné menej. Kniha Štefánia však
určite patrí do prvej kategórie. Spisovateľkin láskavý štýl, plynulosť deja a jedinečné ilustrácie robia z knihy kúsok, ktorý si
isto obľúbia nielen deti, ale aj ich rodičia.

✒ Natália Dukátová

Jeden, dva, tri, štyri, päť…
Kristin Roskifte: Všetci spolu rátame
Preklad: Eva Lavríková
Bratislava: Monokel, 2020
Ako napovedá už samotný názov, kniha
Všetci spolu rátame bude o počítaní – od
nula po niekoľko miliárd. Kristin Roskiftová je oceňovaná nórska ilustrátorka
a spisovateľka, ktorá má na konte osem
obrázkových kníh a nespočetné množstvo
obrazových príloh pre viac i menej známych autorov, prevažne zo svojej rodnej
krajiny. Ale až svojím posledným dielom
dosiahla medzinárodný úspech – Všetci
spolu rátame poznajú už vo viac ako 30
krajinách sveta.
Ako prvá zaujme na tejto knihe nesporne
obálka. Pozerá z nej niekoľko desiatok postavičiek, jednoducho, no o to efektnejšie
nakreslených, premyslených do najmenšieho detailu: pani s medzierkou medzi
zubami, zaľúbenci, slečna s margarétkou
vo vlasoch, Číňanka, pán v smokingu
či pýriaca sa babička so šatkou na hlave…
Rozmanitosť a farebnosť naznačujú, že
ilustrátorka sa s každou postavou naozaj
vyhrala. Od prvej strany vidno obrysy postáv – malých i veľkých, chudých i tučných, ktoré sa hýbu či nehýbu. Autorka
svetlomodrou ceruzkou kreslí „nepodstatné objekty“, ktoré k počítaniu nie sú potrebné – pozadie, nábytok, budovy,
prírodu… Zato postavy sú výrazné a farebné, každá prežíva vlastný osud. Ich životy
sa na niektorých stranách knihy
prepletajú so životmi iných postáv alebo
žijú len na tej svojej. Jednotlivé obrazy sú
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očíslované. Nejde však len o obyčajné čísla
strán, je to zároveň aj počet postáv, ktoré sú
v danej ilustrácii.
Čo sa týka textu, veľa nečakajte. Predsa len
je to kniha o rátaní, a tam sú slová zbytočné.
Text je len doplnkom k ilustráciám a nabáda
čitateľa k tomu, aby sa poriadne zahľadel na
to, čo sa na stránkach knihy deje. Často je to
len zopár viet o tom, čo sa odohráva na obrázku a mali by ste si všimnúť: „V kapele hrajú
štyri osoby… Jedna sa čoskoro zraní.“ (s. 4)
Poslaním sprievodného textu – o nejakom
spisovateľskom umení sa tu nedá hovoriť – je
rozvíjať fantáziu, nútiť do premýšľania, hľadať,
klásť si otázky a možno nájsť aj odpovede či
tipovať: „Na hodine dejepisu sedí v škole
dvadsať detí… Jedno sa stane premiérom.“
(s. 20) „Na školskom dvore vidno sto ľudí…
Niekto vyvinie vakcínu, ktorá zachráni milióny životov.“ (s. 100) O spisovnej slovenčine
sa vo viacerých prípadoch hovoriť nedá,
ale to už je otázka pre prekladateľku, prečo
v knihe pre detského čitateľa nedodržuje spisovnú normu. ako sa pomaly stáva v súčasnej
slovenskej literatúre bežným.
Kniha je výnimočná svojou rozmanitosťou
a sledovaním obrázkov, tým však zároveň aj
trpí. Pár strán je možné prelistovať a prebehnúť očami, ale čím ďalej, tým väčšmi je to
stále to isté – hľadáte človeka, ktorý niečo
robí. Prvých tridsať strán sa pridáva na každom obrázku len jedna postava, potom sa
čísla zvyšujú, ale pozvoľna. Dlho sa to vydržať
nedá. Môžete si síce otvoriť knihu kedykoľvek
a kdekoľvek nabudúce, ale potom sa stráca
prepojenie postáv a ich „minulý život“. Pre
detského čitateľa je takisto náročné pochopiť
a dešifrovať poslanie niektorých viet so skrytým významom: „Dvaja na výlete v lese.
Jeden z nich povie niečo, čo si ten druhý zapamätá po zvyšok života.“ (s. 2) „V knižnici je
osemnásť ľudí… Dvaja z nich nájdu viac ako
len knihu.“ (s. 18) Záver je nečakaný a naozaj
veľkolepý. Keby sa autorka väčšmi riadila porekadlom „málo je niekedy viac“, osekala
zbytočné rozvláčne počítanie a ponechala len
niekoľko strán, bola by to výhra pre všetky
strany. Pre tých, ktorým nestačilo, pripravila
autorka na konci aj akýsi „minitest“, aby sa
vrátili späť k ilustráciám a hľadali vybrané postavy. Keďže sa ich v knihe objaví niekoľko
tisíc, je to naozaj výzva – a nie pre každého.

✒ Ivana Mičuchová
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Vybrali sme pre vás

Knihy
roka 2020
Len raz ročne nastane chvíľa, keď Martinus
vydáva magazín! Sú to Knihy roka, kde vám
chceme predstaviť tie najlepšie prírastky
do knižného sveta podľa našich kníhkupcov.
Hľadáte skvelý román, napínavú detektívku,
dychberúci triler, náučné čítanie alebo niečo
milé pre deti? Inšpirujte sa výberom Knihy
roka, pre niekoho pod stromček alebo len
tak pre svoju radosť :-)

Poradíme vám
knižný darček
na mieru
Naši knižní škriatkovia vám pomôžu
vybrať tie najlepšie knižky! Spýtame
sa vás na pár indícií a vypátrame
tie najlepšie darčeky s dôkladnosťou
hodnou Sherlocka Holmesa.

www.martinus.sk/vianoce

Kde nájdete magazín
Knihy roka 2020?
Magazín si môžete vziať v našich
kníhkupectvách alebo prezrieť
na www.martinus.sk/knihyroka

