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Milé čitateľky, milí čitatelia,
priatelia,
prvá polovica novembra si vyžiadala svoju neslávnu daň,
udrela tvrdo a nielen v radoch
umelcov strieľa rad radom.
Po Miroslavovi Cipárovi nám
jedenásty mesiac zobral Miroslava Žbirku a v čase uzávierky
Knižnej revue povolal za horizont
hmatateľného sveta Eugena
Gindla. Veľmi nám chýbajú
a chýbať neprestanú… Ich tvorba,
prežiarená porozumením
a láskou k ľuďom, našťastie,
ostáva medzi nami, s nami. Stačí
po nej siahnuť, napiť sa z nej
a slovami Egena Gindla „vrátiš
sa domov, nakazený nádejou,
že budeš aspoň o trochu lepší“.
Dielo Pavlíny Fichta Čiernej
na obálke aktuálneho čísla Knižnej revue akoby ilustruje
smútočný november. No pravda
je, že sa vzťahuje k inej nebezpečnej realite, pred ktorou naliehavo
varuje konceptuálny umelec
James Bridle vo svojej knihe
Temný novovek: Technológie
a koniec budúcnosti: „Vštepili
nám vieru, že počítače vytvárajú
jasnejší svet, lepšie riešenia
problémov… Čo ak to vôbec nie
je pravda?“
V novembrovom vydaní Knižnej
revue však nájdete určite
aj veľa povzbudzujúcich správ
o vitálnom literárnom dianí,
o mladých talentoch, o autoroch,
ktorí vnímajú detského čitateľa
ako rovnocenného partnera.
Na záver vás milé čitateľky, milí
čitatelia musím upozorniť,
že aj Knižná revue popri všetkých
printových periodikách bude
nútená zvýšiť cenu svojho
predaja: od januára 2022 bude
stáť jednotlivé vydanie KR 2 eurá
a ročné predplatné 20 eur.
Ďakujem vám za doterajšiu priazeň, verím, že vás nesklameme
ani v budúcnosti.
Nerušené čítanie.
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Slovensko na
európskych
knižných veľtrhoch
Frankfurt 2021
Organizátori 73. ročníka Frankfurtského knižného
veľtrhu môžu byť spokojní. V čase pretrvávajúcej pandémie po minuloročnej digitálnej verzii vyslal tento ročník
do sveta dôležitý odkaz: vďaka rozsiahlym, ale najmä
dobre zvládnutým hygienickým opatreniam sa odborná
verejnosť aj bežní návštevníci mohli opäť naživo stretnúť
a podporiť rozvoj knižnej kultúry.
Frankfurtský knižný veľtrh, ktorý sa konal 20. až
24. októbra, otvoril tento rok svoje brány s mottom
„Re:connect“. Počas piatich dní výstavisko privítalo
36 000 návštevníkov z radov odbornej verejnosti
zo 105 krajín a viac než 37 000 ďalších milovníkov
kníh. Už teraz sa aktuálny ročník označuje za v knižnej
brandži najväčšie podujatie s priamou účasťou
od vypuknutia pandémie. Experiment alebo dobrý
príklad pre ďalšie podujatia podobného druhu?
V kritickom roku 2020 sa veľtrh podarilo zachrániť a presunul sa do online priestoru. Prázdne výstavné haly, neúčasť divákov, absencia rokovaní, spoločenských debát
s publikom či spontánnych rozhovorov o knihách ho
však ochudobnili o to podstatné – príznačnú atmosféru
a emócie. Ukázalo sa, že mnohé podujatia veľtrhu je
možné uskutočňovať aj v digitálnom formáte, radosť zo
živých stretnutí a ich kľúčovú úlohu v knižnom sektore
to však nezastúpilo. O to viac eufórie bolo cítiť tento rok.
Organizátori bilancujú a tešia sa z relatívne vysokej
návštevnosti, ktorá s ohľadom na pretrvávajúcu neistotu
súvisiacu s cestovaním ďaleko prevýšila ich očakávania.
Počas piatich dní veľtrhu plných kvalitného programu
sa paralelne konalo množstvo podujatí so svetoznámymi
autormi a osobnosťami z kultúrneho života.
Výstavisko vo Frankfurte opäť ožilo napínavými diskusiami o naliehavých spoločenských témach – hovorilo sa
o rasizme, diskriminácii, rodovej problematike, slobode
prejavu či cenzúre. Otvorila sa aj debata o zákaze,

4

Knižná Revue

✒ Milina Svítková

Foto: Milina Svítková

Aktuality
Michal Hvorecký
(vpravo) v rozhovore
s moderátorom
Thomasom Böhmom.

resp. obmedzení prístupu a prezentácie pravicových
vydavateľstiev počas knižných veľtrhov. Viac než
šesťdesiat medzinárodne uznávaných autorov tradične predstavilo svoje najnovšie tituly na tzv. modrej sedačke; za všetkých spomeňme Antje Rávik
Strubelovú, aktuálnu držiteľku Nemeckej knižnej
ceny, či Petra Wohllebena. Zo slovenských autorov
na veľtrhu vystúpil nemeckému publiku veľmi
dobre známy spisovateľ Michal Hvorecký. Na jar
2021 mu v preklade Mirka Kraetscha vyšiel
v Nemecku román Tahiti. Utópia. Autor ho predstavil v brilantnom rozhovore s moderátorom
Thomasom Böhmom.
Slovenskú literárnu scénu vo Frankfurte zastupovali
vybrané knižné tituly, ktorých propagáciu zastrešilo
Literárne informačné centrum. Slovenský stánok
prezentoval viac ako päťdesiat slovenských vydavateľských subjektov, ktoré na tento účel dodali knihy
domácich autorov a autoriek. Vystavené tituly tvorili
aktuálny výber pôvodnej slovenskej beletristiky,
nominantov literárnej súťaže Anasoft Litera,
najnovšie knihy pre deti a mládež, výber z odbornej
a umeleckej literatúry, učebníc, slovníkov, encyklopedické diela a vlastivedných sprievodcov. Dôležitou
súčasťou prezentácie slovenskej literárnej tvorby
sú tradične aj knihy vydané v zahraničí s podporou
grantového systému SLOLIA.
LIC sa na propagácii slovenskej literatúry v zahraničí
podieľa nielen formou vystavovania a zviditeľňovania kníh, ale aj prostredníctvom rokovaní so zahraničnými vydavateľmi. Frankfurtský knižný veľtrh je
jedinečné miesto, kde je možné stretnúť popri lokálnych vydavateľoch aj vydavateľov z rôznych iných
kútov sveta. Napriek tomu, že pre pandémiu bola
účasť mnohých z nich až do poslednej chvíle neistá,
prvé tri dni veľtrhu určené pre profesionálnu verejnosť boli doslova nabité rokovaniami o možnostiach
vydávania slovenských kníh v zahraničí. Naskytla
sa aj príležitosť pre viaceré spontánne rozhovory
a ponuky, často s veľmi sľubným výsledkom.
Zaujímavosťou je, že slovenská literatúra začína byť
čoraz atraktívnejšia vo viacerých, viac či menej
exotických krajinách. Pozornosť bežných návštevníkov slovenského stánku upútali prevažne publikácie
pre deti, a to najmä vďaka atraktívnym ilustráciám
a formátom.
Zahraničné knižné veľtrhy predstavujú výnimočné
miesta stretnutí – vopred plánovaných, ale aj tých
náhodných. Po rokoch tu môžete stretnúť starých
známych či kolegov z brandže, zoznámiť sa so zaujímavými ľuďmi, spoznať populárne osobnosti
alebo dokonca ľudí, ktorých mená sú často známe
len z tiráže.
Dôležitými tvorcami slovenských kníh vychádzajúcich v zahraničí sú ich prekladateľky a prekladatelia.
Vo Frankfurte boli hostkami slovenského stánku
aj prekladateľky do nemeckého jazyka Marie-Theres
Cermann, Slávka Rude-Porubská a Ines Šebesta.
Zostáva veriť, že v prípade Frankfurtského knižného
veľtrhu nadviažeme aj budúci rok na tradíciu
„Re:connect“ a knihy budú ľudí spájať nielen s dobrým obsahom, ale aj navzájom.

Autorky fotografií: Petra Mikulášová, Milina Svítková

Aktuality

Jana Beňová
(v strede) v diskusii
na pódiu Donau
Lounge na veľtrhu
vo Viedni.

Viedeň 2021

Helsinki 2021

Tak blízko a predsa až po 13 rokoch je LIC zase späť.
Na Knižnom veľtrhu vo Viedni, Buch Wien
(10. – 14. 11. 2021) sa LIC v tomto roku predstavilo
znovu po viac ako desaťročnej prestávke. Veľtrh sa
so svojimi štyrmi pódiami odohrával v hale D a hoci
rozlohou neveľký, program prekypoval zaujímavými
čítačkami a podujatiami. Vstup pre návštevníkov
bol z dôvodu pandémie obmedzený iba pre plne
očkovaných a vyliečených, a to bez akýchkoľvek
obmedzení R-O-R.
V stánku LIC sme mali vystavené knihy viacerých slovenských vydavateľstiev, z vlastnej edičnej činnosti
LIC či knihy podporené grantom SLOLIA, ktoré vyšli
v nemeckom jazyku. Zastavovali sa u nás ľudia so
slovenskými koreňmi i ľudia z čírej zvedavosti –
mnohí netušili, koľko vynikajúcich slovenských kníh
rozličných štýlov už po nemecky vyšlo.
Cieľom našej účasti boli aj vopred dohodnuté
či spontánne stretnutia s vydavateľmi z nemeckého
jazykového prostredia, ktorých boli plné takmer celé
tri dni veľtrhu. Najčastejšie išlo o vydavateľstvá
z Rakúska, ale i zo Švajčiarska či Nemecka. Podarilo
sa nám však aj niekoľko zaujímavých stretnutí napr.
s kolegami z Lotyšského literárneho centra v Rige
či s NORLA v Nórsku. Vo viacerých prípadoch išlo
o etablované knižné projekty, plánovanie ďalších
spoluprác, u niektorých ďalších išlo o prvé spoznávanie sa, hľadanie prienikov a veru aj veľmi pozitívne
splietanie literárnych svetov.
Na známom pódiu Donau Lounge vystúpil Pavel
Rankov s románom Matky (Mütter, Anthea Verlag,
2020) a o deň neskôr Michal Hvorecký s románom
Tahiti. Utópia (Tahiti. Utopia, Klett-Cotta Verlag,
2021). Obe podujatia organizovalo LIC v spolupráci
so Slovenským inštitútom Viedeň a moderoval
ich vynikajúci Cornelius Hell pred pomerne veľkým
počtom divákov. Ku každej z kníh vznikla diskusia
plná podnetov a zaujímavých postrehov pozorných
stredoeurópskych čitateľov. Na ďalších dvoch diskusiách na tomto pódiu sa zúčastnila Jana Beňová.
Knižný veľtrh Buch Wien mal síce tento rok
komornejší charakter, ale účasť Slovenska na ňom
bude aj v budúcnosti dôležitá a nepochybne plná
podnetných literárnych stretnutí.

Keď Literárne informačné centrum minulý rok vyhlásilo
Grant na preklad ukážky do severských jazykov, jediná
z krajín Severu, jediný jazyk, o ktorom sme už vopred
vedeli, že v ňom máme viacerých šikovných prekladateľov, bolo Fínsko.
Do výzvy sa zapojili traja z nich a vznikli štyri ukážky
po fínsky: Alexandra Salmela s ukážkou zo Zlodejov
a svedkov Svetlany Žuchovej a s ukážkou zo Som Paula
Ondreja Štefánika, Eero Balk s ukážkou z Príbehu
ozajstného človeka Pavla Vilikovského a Mika Laaksonen s ukážkou z Nevy Petra Pišťanka.
Ostatní vo Fínsku a na Slovensku žijúci slovenčinári,
resp. fínčinári sa však s oduševnením pridali do
vzájomného komentovania a proofreadingu textov
či do diskusií o ďalšom možnom smerovaní slovensko-fínskych literárnych vzťahov.
Netušili sme však, že vďaka šikovnosti a úprimnému
zápalu Miku Laaksonena pre našu literatúru ani nie
o rok neskôr už budeme plánovať jedno celé dvojčíslo
fínskeho časopisu Särö o slovenskej literatúre a kultúre
na prvý polrok 2022 a že jeho ukážka z Nevy vyjde
v prestížnom literárnom časopise Parnasso ešte pred
koncom roka 2021.
Vycestovanie LIC na Knižný veľtrh do Helsínk
(28. – 31. 10. 2021) bolo preto akýmsi samozrejmým dôsledkom horeuvedeného; prvýkrát som sa ako
manažérka zahraničného oddelenia LIC mohla osobne
na jednom mieste stretnúť s viacerými z našich fínsko-slovenských priateľov či s redaktorským tímom
časopisu Särö a zároveň lepšie spoznať fínsky knižný
svet ako taký.
Na mieste ma však čakalo ešte pár milých prekvapení.
Na veľtrhu sa zúčastnila aj naša vynikajúca prekladateľka z fínčiny a zakladateľka fínčiny ako študijného
odboru na FiF UK Zuzana Drábeková. Tiež sa nám
podarilo jedno síce krátke, ale milé a podnetné stretnutie s konzulkou SR vo Fínsku Evelínou Mäsiarovou,
nehovoriac o stretnutiach s viacerými fínskymi
vydavateľmi, kde sa ukázalo, že by našu literatúru veľmi
radi spoznali a priniesli ju čitateľom vo Fínsku.
Výstavisko Messukeskus Helsinki vopred získalo Safely-to-Events-certifikát 2021 za exemplárnu prípravu
a prispôsobenie priestorov na veľtrh tak, aby boli pre
vystavovateľov a účastníkov napriek pandémii bezpečné.
Zúčastniť sa ho mohli všetci s prekrytými hornými
dýchacími cestami.

✒ Petra Mikulášová

✒ Petra Mikulášová
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Aktuality

Vyhodnotenie
Literárnej Senice 2021
Charakteristickým znakom
XXXV. ročníka Literárnej Senice
Ladislava Novomeského je novátorská vynaliezavosť nielen vo forme
používania básnického jazyka,
ale aj v myšlienkových odkazoch.
Mladí autori píšu o problémoch, ktoré
ich aktuálne znepokojujú. Nič z toho,
čo je ľudské, ich neobchádza. A hoci
platí, že všetko už bolo napísané,
zároveň platí, že každá generácia si to
musí napísať a pomenovať znova,
podľa seba, podľa vlastnej miery
a skúsenosti, podľa vlastnej predstavivosti a konfrontácie so životom.
Poetika mladých autorov sa rozrastá
o nové slová, ktoré priniesla elektronizácia životného priestoru, ale
ukazuje sa, že pre väčšinu z nich je
najpodstatnejšie vyrovnávať sa
s vnútornými citovými bojmi
a vzťahmi, čo je prirodzenou súčasťou
ich psychického rastu. V tejto
oblasti sa po stáročia nič nemení.
Duša zostala dušou, rovnako
tajomnou ako pred stáročiami,
a dožaduje sa súčinnosti medzi
životom a tvorbou, medzi sebahľadaním a objavovaním sveta okolo.
Kým bude trvať Literárna Senica,
je tu kontinuálna nádej, že nezanikne
ani odkaz básnika Laca
Novomeského a spolu s ním ani
poézia, ktorá znova a znova vstáva
z popola.
Do súťaže sa tento rok prihlásilo
112 autorov. Porota o ich príspevkoch
rozhodla nasledovne:

Súťaž Poviedka 2021 vyhrala
Jana Turzáková
III. kategória
(študenti vysokých škôl a ostatní
dospelí)
1. miesto: Valéria Endreszová,
Poprad, 28 r. 		
2. miesto: Petronela Brotková,
Levice, 22 r.		
3. miesto: Vanda Vámošová,
Bratislava, 33 r.
Čestné uznanie: neudelené

Próza
I. kategória
1. miesto: Marianna Ibrahimi,
Topoľčany, 14 r. 		
2. miesto: Elie Ivančová,
Prešov, 15 r.
3. miesto: Katarína Babejová,
Krajná Bystrá, 13 r.
Čestné uznanie: neudelené
II. kategória
1. miesto: Nina Kadáková,
Nitra, 17 r.
2. miesto: Kristína Malá,
Svätý Jur, 17 r. 		
3. miesto: Martina Kostolná,
Trenčianske Teplice, 18 r.
Čestné uznanie: neudelené
III. kategória
1. miesto: Mária Juríková,
Piešťany, 21 r.
2. miesto: Emma Vičanová,
Piešťany, 20 r.
3. miesto: Monika Bančanská,
Bratislava, 39 r.
Čestné uznanie: neudelené

Poézia
I. kategória
(žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, žiaci prímy až
kvarty 8-ročných gymnázií)
1. miesto: Kamila Lehetová,
Košice, 11 r.
2. miesto: Marianna Ibrahimi,
Topoľčany, 14 r.
3. miesto: Natália Keméňová,
Žilina, 10 r.
Čestné uznanie: Hugo Végh,
Lozorno, 13 r.
II. kategória
(študenti stredných škôl)
1. miesto: Natália Lovászová,
Horná Kráľová, 16 r.
2. miesto: Marián Šintaj,
Kysucké Nové Mesto, 18 r.
3. miesto: Patrícia Kmeťková,
Senec, 18 r.
Čestné uznanie: Tomáš Janešík,
Sliač, 16 r.

Hlavnú cenu v literárnej súťaži Poviedka 2021 získala
Jana Turzáková z Branča za poviedku Nosné múry.
V tejto súťaži nie je nováčikom, hlavnú cenu získala
aj v roku 2018 a rok predtým prémiu.
Do jubilejného 25. ročníka súťaže bolo prihlásených
222 príspevkov. Ich kvalitu hodnotila porota zložená
z autoriek a autorov, ktorí zvíťazili v tejto súťaži v predchádzajúcich ročníkoch. Šesťčlennú porotu tvorili:
Peter Balko (predseda), Dominika Moravčíková,
Peter Hoferica, Václav Kostelanski, Radovan Potočár
a Dominika Madro.
Okrem Hlavnej ceny porota rozhodla o druhom a treťom
mieste aj o udelení šiestich prémií. Všetky ocenené diela
budú publikované v zborníku Poviedka 2021 a nahraté
ako audiopoviedky.
Texty v tomto ročníku najčastejšie reflektovali pohnuté
duševné stavy protagonistov a protagonistiek, komplikované partnerské a medzigeneračné vzťahy či hľadanie
vlastnej identity v turbulentne sa meniacej spoločnosti
v novom tisícročí. Autori a autorky sa štylizovali do
realistického alebo výrazne subjektívneho opisu skutočnosti, ale často pracovali aj s komediálnou optikou,
využívajúc metódy persifláže, irónie a frašky.
Víťazná poviedka porotu oslovila precíznou prácou
so slovom, premyslenou štruktúrou deja a schopnosťou
zachytiť životný pocit manželky a matky bez pátosu
a romantizovania. Text si bez umelého dramatizovania
zachoval vnútorné napätie, tajomstvo i silnú autorskú
výpoveď.

Ocenené diela v súťaži Poviedka 2021
Hlavná cena (1 000 €)
Jana Turzáková:
Nosné múry
2. miesto (750 €)
Jana Šturdíková:
Nechty
3. miesto (500 €)
Miroslava Kuľková:
Vrany Sarajeva

Hlavná cena
Martina Kostolná,
Trenčianske Teplice, 18 r.

Cena LIC
Ema Jacková,
Rimavská Sobota, 21 r.

✒ Dana Podracká

Šesť prémií (po 300 €)
Michaela Macejková:
Desať stupňov nad nulou
Kristián Lazarčík:
Zrazenina
A. Rasin:
Babie leto
Daša Krištofovičová:
Ježiši, Krista!
Timea K. Beck:
Guti
Viliam Nádaskay:
Inžinier ľudských duší
Súťaž od roku 1996 vyhlasuje vydavateľstvo KK Bagala.
Hlavným partnerom je Fond na podporu umenia, partnermi sú o. z.. Literárnyklub.sk, Audiopoviedky.sk
a Literárne informačné centrum. Slávnostné odovzdávanie cien a uvedenie zborníka Poviedka 2021 je plánované na 4. decembra v bratislavskej Novej Cvernovke
na festivale AUTORIÁDA, ak to umožnia protipandemické opatrenia.

✒ Tím súťaže Poviedka 2021
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Zdroj: Tím súťaže Martinus Cena Fantázie

Simona Čechová:
Франциск з компосту
(František z kompostu)
Apriori Publishing House,
2021 (UA)
Preklad: Lidia Khoda

Marek Vadas: Iscelitel
(Liečiteľ)
Agora, 2021 (RS)
Preklad: Michal Harpáň

Jana Juráňová: Приказните
на другите (Cudzie príbehy)
Vostok Dooel, 2021 (MK)
Preklad: Slavica Gadzova
Sviderska

Víťazka hlavnej kategórie Martinus Cena Fantázie 2021
Beáta Takáčová.

Martinus
Cena
Fantázie 2021
má víťazov
Najprestížnejšia žánrová poviedková súťaže
na Slovensku – Martinus Cena Fantázie má svojich víťazov. O priazeň poroty i fanúšikov literárnej súťaže zameranej na fantastiku sa opäť
uchádzalo množstvo prihlásených poviedok; aby
dostali šancu umiestniť sa v niektorej zo súťažných kategórií, museli tento rok premiérovo
obstáť aj v editorskom predkole.
Najväčšou novinkou 19. ročníka bolo trojkolové
hodnotenie textov a prvé zabezpečili dve profesionálne editorky z knižnej branže. K porote sa
dostali len tie poviedky, čo prešli sitom, v ktorom
editorky vyradili texty nespĺňajúce vopred stanovené požiadavky. „Teší nás, že napriek prísnejším
podmienkam a novozavedenému editorskému
predkolu sa autori slovenskej fantastiky nedali
odradiť. Z celkovo prihlásených 258 súťažných
textov postúpilo ďalej 153 kandidátov na víťaza,“
uviedol Ivan Aľakša, zakladateľ súťaže.
Porota – v zložení prekladateľka Oľga Kralovičová, spisovateľka Dominika Madro, akademik
Daniel Szoó, blogujúci porotca Zdeno Mikláš
a herec Lukáš Frlajs – mala oproti minulému
roku v čítačkách o niečo menej strán súťažných
textov. Napriek tomu mali náročnú úlohu
prečítať a obodovať postupujúce poviedky žánrov
sci-fi, fantasy a horor. Z ich hodnotenia vzišiel
aj víťaz Ceny poroty. „Najvyššie hodnotenou
poviedkou Martinus Ceny Fantázie je tento rok

Aktuality

Jana Juráňová a Agneša
Kalinová: My Seven Lives
(Mojich 7 životov)
Purdue University Press, 2021
(USA)
Preklad: Julia a Peter Sherwood

výborné sci-fi umne splietajúce klbko časových
línií: Hitlerova cena mieru Tomáša Hrábka,“
uviedol porotca Zdeno Mikláš. Presné bodovanie
všetkých súťažiacich poviedok bude publikované
v aktuálnom zborníku Fantázia.
Finálová pätica, ktorá postúpila do tretieho kola,
následne zabojovala o priazeň čitateľov na blogu
generálneho partnera súťaže, internetového
kníhkupectva Martinus. Aj tu zaznamenali organizátori rastúci záujem o súťaž i samotné
hlasovanie. „Tento rok sa zapojilo 1 572 hlasujúcich a zaujímavosťou je, že medzi prvým
a druhým miestom je veľmi tesný rozdiel šesť
hlasov,“ prezradila vedúca organizačného tímu
Jozefa Pevčíková.
Absolútnou víťazkou sa stala Beáta Takáčová
s fantasy poviedkou O čom sa nehovorí
(374 hlasov). Druhé miesto obsadil Tomáš
Hrábek so sci-fi poviedkou Hitlerova cena
mieru (368 hlasov), tretie získal Richard Zamec
a jeho fantasy poviedka Hic sunt leones
(315 hlasov), štvrtá skončila Iveta Ragulová
s hororovou poviedkou Zberateľ (300 hlasov)
a piate miesto získala J. F. Stankovianska a jej
sci-fi poviedka Jedna salámová (215 hlasov).
Cenu spoločnosti ESET pre najlepšiu sci-fi
poviedku roku 2021 porotcovia prisúdili
poviedke Terra a jaskyňa čierneho netopiera,
ktorej autorkou je Jara Radošovská. Zaujala
premysleným príbehom a zručnosťou, akou sa
prihovára čitateľovi.
Cenu BÉLA za najlepšiu hororovú poviedku,
ktorú udeľuje vydavateľstvo Artis Omnis, získala
Iveta Ragulová za súťažný text s názvom
Zberateľ. Poviedka si získala porotu netradičnou
zberateľskou vášňou, prekvapivým zvratom
v závere a autorkiným citom pre detail a vtip.
Občianske združenie Fantázia udelilo Cenu
za najlepšiu fantasy poviedku Nadi Langovej
za jej Kolomanovo starožitníctvo. „Tá poviedka
zasiahla moje srdce a platí to pri každom ďalšom
čítaní. Aj keď je to iba poviedka o obchodíku
s podivnými vecami, na pozadí príbehu sú ťaživé
témy, ktoré autorka zvládla podať prirodzene,
bez tlaku na pílu,“ uviedol Ivan Aľakša z o. z. Fantázia. Táto poviedka získala aj Cenu Bibliotéky.
Cenu Multiverza za najlepšiu žánrovú poviedku
autora či autorky do 15 rokov porota udelila
pätnásťročnému Tomášovi Sálusovi za text
s názvom … krvavé a ako voda smutné… Tento
rok boli sily v tejto kategórii nesmierne
vyrovnané.

✒ Tím súťaže Martinus Cena Fantázie
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Častice života a návrat
k magickej sile poézie
Festival Ars Poetica 10. – 19. 11. 2021
Presne šesťstopäťdesiatjeden strán má antológia
z tvorby účastníkov 19. ročníka medzinárodného
festivalu poézie Ars Poetica 2021. Jeden by si
pomyslel, že také niečo nie je možné. Obzvlášť
v čase, ktorý vydavateľským knižným procesom
nie je príliš naklonený. No ja nedbám a hladkaním prechádzam rukou po obálke antológie
s nádherným dizajnom a neskôr si v nej listujem
a čítam akoby v denníku.

Zvieracie duše predkov
sa
zjavujú
V nepremožiteľnosti dieťaťa
V priestornosti toho istého pohybu
rukou
Ako akoby
Akoby navždy putujúce
Mysliace srdce
v čistom trvaní
posvätne
Mila Haugová

Festival Ars Poetica bol pre mňa vždy malým
zázrakom. Predovšetkým však teraz, v pandemickom roku. Do poslednej chvíle som totiž
neverila, že sa naskutku uskutoční, navyše
v takejto výpravnosti! Festival už tradične
ponúkol návštevníkom nezabudnuteľné večery
poézie celého radu fascinujúcich autoriek
a autorov: Lotte Dodion (Belgicko), Asha Karami
(Holandsko), Judith Nika Pfeifer (Nemecko),
Eiríkur Örn Norðdahl (Island), Dani Orviz
(Španielsko), Tommi Parkko (Fínsko) či Chris
McCabe (Veľká Británia).

Vzájomné želania čítame

už príliš pomaly
na zdrapoch, odpočítavame

ich každé ráno,
pretože sme z našich nesúvislých strán
unavení, no nik nepovie: zavrieť knihy,
lebo predtým, než sa zobudíme,
je znova a znova nový deň…
Yannick Dangre, Belgicko
Preklad: Lucia Matejková

Hosť z Českej republiky
Ondrej Macl.

A do toho hudba, veľa hudby. Slová, obrazy
a zvuky. V bratislavskom „Véčku“. Stretnutia
návštevníkov festivalu s autorkami a autormi.
Európske fórum poézie v nádhernom Lisztovom
pavilóne Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Nezabudnuteľný koncert špičkového hudobného
zoskupenia Libertatem Ensemble (Slovensko),
zvuková poézia Violaine Lochu (Francúzsko),
ale aj koncerty mladých umelcov Taomi a Saul
(Slovensko). Živé recitácie slovenských prekladov
poézie v empatickom prednese Lucie Hurajovej
a Ivana Šándora obohatené o originálne autorské
VJ sety Zdena Hlinku. A potom ešte filmová
časť Ars Poetica Film v priestoroch kina Lumière
pod dramaturgickým vedením Martina Palúcha.
Na malú chvíľu ::: obrovský prúd častíc neutíchajúcich chutí života ::: A čo dlhujeme stromom?

…				čosi
čo nič nemôže nahradiť
čo nič nemôže zasiahnuť
čo nič nemôže zničiť
čo nič nemôže
Čo dlhujeme stromom?
				Nič.
Ty nič
oni tebe všetko
o nič ťa nežiadajú
žiadajú, ale
ty nič nepočuješ
takže im môžeš
				všetko
odovzdať.
Stéphane Bataillon, Francúzsko
Preklad: Lenka Hrubová

✒ Martina Straková
autorka a tohtoročná účastníčka festivalu
Ars Poetica
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Foto: Peter Procházka

…Napriek tuctu
vakcín
sa vrátiš
domov
nakazený
nádejou,
že budeš aspoň
o trochu
lepší.
Eugen Gindl (z básne
Ramešváram /
Piknik na lietajúcom
koberci, 2005)

Eugena Gindla
príhody
a skúsenosti
Vo veku 77 rokov v nedeľu
14. novembra zomrel Eugen Gindl –
publicista, dramatik, scenárista
a dramaturg, spisovateľ, reportér,
popularizátor astronómie
a kozmológie, aktivista… a básnik.
Toto mesto je kráter, v ktorom zmizla história, píše
Peter Macsovszky v knihe Moje mesto, ktorá vyšla
v roku 2014 a v ktorej dal Eugen Gindl s Jánom Púčekom dokopy dvadsať autorov a ich rozprávania o slovenských mestách, ktoré ich formovali.
Smútok zo spretŕhanej minulosti, identity, z premárnených možností, ktoré poskytuje rôznorodosť,
a z bezbrannosti voči neosobnosti a vulgarizácii kultúry neobchádza rozprávanie ani o jednom meste
a tak ako kráter, v ktorom sme sa stratili, pôsobí
vlastne celé Slovensko. Neraz sme sa o tom s Eugenom Gindlom zhovárali. Rád považoval za zdroj
svojej „liptovskej identity“ Liptovský Mikuláš, a preto
ani príliš neprekvapilo, že sa v úvode knihy porozprával s etnologičkou Soňou Kovačevičovou z liptovskej
rodiny Žuffovcov.
Tento zdanlivo marginálny lokálpatriotizmus však
zďaleka nebol marginálny a ani náhodný. Vždy sa mi
zdalo, že ním chcel Eugen v podstate vyjadriť aj
slovenské svetobežníctvo. Spomínam si, ako sme raz

Opustili nás

Eugen Gindl
(2. 2. 1944 – 14. 11. 2021)

preberali Švihrovskú – hovorili sme o nej preto,
lebo túto slovenskú pieseň ospievali husľoví virtuózi
od výmyslu sveta, no meno autora, ktorý ju zložil,
navždy zmizlo v ktoromsi kráteri a teraz už možno
aj v ľahostajnosti. Emo Bohúň, ďalší liptovský človek,
o nej napísal, že nie veru, Švihrovská nevystihuje
širokú veselú dušu, nie je v nej blahodarnosť pusty,
prediera sa studenými kameňmi ako potôčik,
tečie však nahor, po klzkých machových stenách,
a keď sa napokon prederie na vrchol, konečne
sa pokochá nekonečnými horizontmi a môže sa rozletieť do celého sveta.
To bolo, trúfam si povedať, pre Eugena Slovensko a to
bol aj on, sediaci a kochajúci sa výhľadmi zo Západných Tatier, vidiac stadiaľ celkom iný svet, ktorý
potom zasvätene opisoval s rovnakou domáckosťou,
akoby išlo o jeho rodnú ulicu. Myslela som na to
v deň, keď zomrel, smerujúc vlakom dolu tokom
Dunaja, keď sa pri Váci prudko stočí na juh, túžiac po
mori, a na Kerepešskom cintoríne v Pešti plnom liptovských kostí. Podľa mňa bol Eugen Gindl preto taký
láskavý človek, trpezlivý poslucháč a poetický obdivovateľ intelektuálnych rozkoší, lebo o všetkých
našich paradoxoch vedel a bol s nimi zmierený.
Jeho opisy ciest z Ázie, Blízkeho a Ďalekého východu
alebo z Afriky sú už popri tom a popri rozhovoroch
so strateným liptovským rodákom, svetoznámym
maliarom Kolomanom Sokolom, alebo popri potulkách navrátivšieho sa Reného v Zaživa v Tramtárii,
ktorého do Tramtárie vypustil ešte Jozef Ignác
Bajza, všetko len takou „samozrejmosťou“, len malou
odbočkou do dlhých súvislostí zemegule. Eugen
absolútne prekračoval neprekročiteľné chotáre Slovenska a slovenskej nezmieriteľnosti a s pokojom,
aký má len človek, ktorý vie, že dovidel a doletel
ďalej ako sokol vták, vyvracal akýkoľvek jednoznačný
mýtus. Vrátane toho, že hoci na naše rozdvojenie
medzi Východom a Západom reagujeme nutkaním
definovať sa ako Západ, vonkoncom už nemáme
nutkanie prijať zodpovednosť za dlhé koloniálne
dejiny, na ktorých „vyspelý svet“ vybudoval svoj
náskok aj nadradenosť, čo nás doviedla až ku ekologickej katastrofe.
Pri tejto téme sme „zapikovali“ pred čosi vyše mesiacom, keď sme sa zhovárali o neolitických rondeloch
v horách severného Portugalska. Z lisabonských
trhov som mu priniesla tridsiatku starých kníh
o Angole; o katastrofe kolonializmu v spojitosti s neoliberalizmom a ekológiou chcel ešte napísať knihu.
Kvôli nemu antikvári v Lisabone zháňali ďalšie
a ďalšie, očarení skutočnosťou, že im tak dobre rozumie slovenský človek kdesi z Mitteleuropy.
Eugen bol Polárka na oblohe, maják na mori, chotárny kameň v lese, zeleným stromom v mŕtvom kráteri, obrys skutočnosti v hmle zmätku.

✒ Silvia Ruppeldtová
publicistka, esejistka, prekladateľka

November 2021
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Figliarstvo a radosť

Miroslav Cipár
(8. 1. 1935 – 8. 11. 2021)

Na krídlach
rozumu a viery
Vo veku 86 rokov nás 8. novembra
opustil akademický maliar, grafik,
ilustrátor a osobnosť slovenskej
kultúry a verejného života Miroslav
Cipár. Fenomenálny umelec
s dušou filozofa, skromný človek
s láskavými usmievavými očami.
Venoval sa maľ be, kaligrafii, voľnej a úžitkovej
grafike, plagátovej tvorbe, sochárstvu, medailérstvu,
dizajnu, knižnej ilustrácii, animovanému filmu,
scénografii i monumentálnej tvorbe. Ilustroval viac
ako 250 kníh a vytvoril okolo 200 logotypov –
Mladé letá, Bienále ilustrácií Bratislava, Bratislavské
hudobné slávnosti, Slovenská národná galéria
a ďalšie.
Miroslav Cipár stál pri zrode a realizácii Bienále
ilustrácií Bratislava či Trienále insitného umenia.
Bol členom medzinárodných odborných porôt
BIB a súťaže Najkrajšie knihy Slovenska. Ako expert
v oblasti ilustrácie pôsobil dva roky v Children´s
Book Institut v New Delhi v Indii. V roku 1985 viedol
workshop pre ilustrátorov v Srí Lanke a v roku 1987
získal štipendium v Spojených štátoch amerických.

Medzinárodné ocenenia
Neoddeliteľnou súčasťou jeho rozsiahlej umeleckej
tvorby bola knižná ilustrácia pre deti. Prostredníctvom nej vstúpil do duší mnohých generácií malých
čitateľov, z ktorých viaceré už dozreli na generácie
starých a prastarých rodičov. Debutoval ako ilustrátor

10

Knižná Revue

V roku 1969 sa Miroslav Cipár stal prvým výtvarným
redaktorom obnoveného časopisu Slniečko, pre ktoré
vytvoril logo, nadčasovú hlavičku a v literárnom
tandeme so spisovateľkou Máriou Ďuríčkovou legendárneho Jožka Mrkvičku. Nebolo to jednoduché.
Keď Márii Ďuríčkovej priniesol svoje prvé návrhy,
zalomila rukami: „Ale veď ty si mi z toho môjho
dedinského chlapca urobil chuligána!“ Mirko Cipár
sa len usmial a všetko svoje figliarstvo a chlapčenskú
radosť vložil do Mrkvičkovej strapatej štice
a „špatnokrásneho“, priam kaligrafického škrabopisu.
Do Slniečka sa vložil celou dušou a priviedol
doň najvýznamnejšie osobnosti vtedajšej ilustračnej
a maliarskej špičky – Vincenta Hložníka, Štefana
Cpina, Vieru Bombovú, Albína Brunovského či Jána
Lebiša. On sám ilustračne vstúpil do 3. čísla jeho
prvého ročníka. Ako ilustrátor a prajný krstný otec
zostal so Slniečkom spätý po celý život.

Smutná jeseň…
Miroslav Cipár bol človek činný aj v spoločenskom
a verejnom živote a významnú úlohu zohral
v Novembri 1989, keď bol jedným zo zakladateľov
hnutia Verejnosť proti násiliu a aktérom Nežnej revolúcie. „Moja skúsenosť z pohybu v nežnej revolúcii
je jednoznačná. Najkrajšia bola súdržnosť, kompaktnosť, schopnosť robiť kompromisy, ústupky. To bolo
aj najťažšie. Škoda, že veľmi skoro sa ukázalo, že
len čo sme sa zbavili nepriateľa, prišli nové, neznáme
nedorozumenia.“ (Miroslav Cipár)
V roku 1979 sa Miroslav Cipár stal držiteľom najvyššieho slovenského ocenenia za ilustráciu – Ceny
Ľudovíta Fullu. V roku 2001 mu bol udelený
Rad Ľudovíta Štúra I. stupňa. Jednou z posledných
významných cien, ktorú získal s vydavateľstvom
Spolok sv. Vojtecha, bola aj Hlavná Cena Ministerstva
kultúry SR 2019 za výtvarnú a technickú kvalitu
knihy Danteho Alighieriho Božská komédia. Rok
predtým získali túto cenu za ilustrácie knihy Faust.
V jednom z dávnejších rozhovorov povedal: „Mám
rád jeseň, lebo vtedy sa sťahujem z telesného
leta do seba.“ Nikto vtedy netušil, že túto smutnú
jeseň sa z telesného leta presťahuje do neba.

✒ Ľubica Kepštová
šéfredaktorka časopisu Slniečko

Foto: Archív Spolku sv. Vojtecha
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knižky Ľubomíra Feldeka Hra pre tvoje modré
oči (1958), ktorá bola z politických dôvodov kompletne zošrotovaná. Paradoxne až teraz, viac
než po šesťdesiatich rokoch vychádza v pôvodnom
prevedení vo vydavateľstve Slovart.
Za ilustrácie v knihách Biela kňažná a Dunajská kráľovná získal v rokoch 1973 a 1977 plakety BIB.
Legendárna Zlatá brána bola v roku 1976 ocenená
v súťaži Československé najkrajšie knihy a v roku
1977 získala Európsku cenu za ilustrácie na Univerzite v Padove. Za ilustrácie Veľkej cestovnej horúčky
Miroslava Válka bol v roku 1982 poctený Zlatou
medailou IBA v Lipsku. K medzinárodným oceneniam pribudla v roku 1977 Cena Hansa Christiana
Andersena – Mimoriadna Čestná listina Hansa
Christiana Andersena a ďalšie ocenenia. Nebolo detskej knihy z jeho ilustračnej dielne, ktorá by nepatrila
medzi Najkrajšie knihy Slovenska.

Ľubomír Feldek:
Hra pre tvoje modré oči
Ilustrácie:
Miroslav Cipár
Bratislava: Slovart, 2021

Obnovená kniha

Putovanie snovou
záhradou
Miroslav Cipár debutoval
ako ilustrátor knižky Ľubomíra
Feldeka Hra pre tvoje modré oči,
ktorá bola z politických dôvodov
v roku 1958 kompletne zošrotovaná.
Viac než po 60 rokoch teraz
vychádza v pôvodnom prevedení.
✒ Markéta Andričíková

K

eď v roku 1957 Ľubomír Feldek, básnik a začínajúci redaktor v Mladých letách, dostal na starosť organizovanie súťaže v leporelovej sekcii, vyvolal
svojou iniciatívou malú revolúciu. Do súťaže v tomto
(z hľadiska dejín literatúry) marginalizovanom žánri
prizval viacerých svojich básnických kolegov – Viliama Turčányho, Miroslava Válka, Jána Stacha, Jozefa
Mihalkoviča a Jána Ondruša.
Sám Feldek sa zapojil štýlom jemu vlastným –
v deň uzávierky súťaže si, ako na to spomína v jednom
z rozhovorov pre časopis Bibiana (4/2001), „odskočil
do neďalekej kaviarne Palace napísať Hru pre tvoje
modré oči.“ Súťaž napokon vyhrala Stachova Čokoládová rozprávka, druhá skončila Eleonóra Gašparová
s textom Ceruzky a góly a Válkove Kúzla pod stolom
spolu s Feldekovým textom získali tretie miesto. Keďže leporelo sa ako knižný artefakt pre najmenších nezaobíde bez obrazovej zložky, Feldek do jeho tvorby
prizval aj viacerých začínajúcich výtvarníkov – medzi
nimi Albína Brunovského a Miroslava Cipára.
Vďaka tejto iniciatíve, ktorú Feldek ešte zdôraznil
v glose s príznačným názvom Bude reč o literatúre pre
deti pre časopis Mladá tvorba (v apríli 1958), sa mohlo
o literatúre pre deti a mládež s definitívnou platnosťou
uvažovať ako o plnohodnotnej súčasti národnej literatúry, so všetkými estetickými atribútmi, aké prináležia
umeniu ako takému.

Jasná odmietavá odpoveď

Markéta Andričíková
(1974)
Vedecky a pedagogicky
pôsobí na Filozofickej
fakulte UPJŠ v Košiciach.
Venuje sa svetovej
literatúre, výtvarnému
umeniu, kinematografii,
slovenskej a svetovej
literatúre pre deti
a mládež a problematike
detskej recepcie.

Feldek sa aj v poézii pre najmenších dovolával jej ďalekosiahlych zbraní, ku ktorým radil predovšetkým bohatý metaforický jazyk či originálnu hru so slovom ako
jasnú odmietavú odpoveď voči básnickej prvoplánovosti, trivialite a infantilnosti. Takýmto spôsobom
nielenže povýšil dieťa na dôstojného partnera v umeleckej komunikácii, ale ho aj ustanovil ako dôležitý inšpiračný zdroj básnickej imaginácie.
Hra pre tvoje modré oči je pozvánkou do sveta fantázie, pestrofarebného snového predstavenia. Lyrický
subjekt, básnik s detskou dušou, prichádza k dieťaťu
s oslovením: Hú! Dnes v noci / v čiernom vreci / ukradne ťa kmín. / Ukáže ti fúru vecí, / vletí cez komín. Toto
však nie je kmín, ktorý prišiel dieťaťu ublížiť (ako sme
často zvyknutí myslieť si o kmínoch), Feldek z neho

robí impresária nevšedného cirkusu, kde sa v jednotlivých akrobatických či humorných číslach predstavuje
zelenina. Na dvoch vzácnych hostí v snovom cirkuse celú noc dohliada mesiac – raz ako vzdialená žltá
hudba, inokedy ako žlté klbko, ktoré visí vo vzduchu, či
žmurkajúca guľa. V tomto ohľade funguje mesiac ako
centrálna metafora celého textu a je zároveň aj zdrojom mnohých ďalších asociácií.

Bezpečný fiktívny priestor
Feldekov jazyk je doslova presýtený originálnymi metaforami, synestéziami, no pritom je pre dieťa stále dostatočne zrozumiteľný. Feldekova poézia, pretkávaná
neveršovanými pasážami, poskytuje dieťaťu bezpečný
fiktívny priestor, radosť z objavovania a zároveň v druhom pláne veľmi citlivo pracuje aj s prirodzeným detským strachom z nočnej tmy a chvíľ, keď nie je mama
nablízku.
Text tohto leporela krásne ilustroval Miroslav
Cipár, jeho bohatú obraznosť podčiarkol aj vizuálne.
V jemných farebných a čiernobielych kresbách zhmotňuje postavu kmína, chlapca aj jednotlivé zeleninové
metamorfózy, a pritom stále poskytuje detskému čitateľovi dostatočný priestor na vlastnú predstavivosť.

Oslobodzujúca sila metafory
Dnes už vieme, že Feldekov odvážny výpad voči rigidnej, triviálnej a schematicky orientovanej poézii pre
deti sa na konci 50. rokov 20. storočia neobišiel bez
exemplárnej odozvy – celé pôvodné vydanie leporela
dali vtedajší cenzori zošrotovať a Feldeka z Mladých
liet preložili do fabriky na výrobu televízorov na Oravu.
Jeho estetický program s oslobodzujúcou silou metafory, dôkladne podporený ďalšími básnickými aj výtvarníckymi osobnosťami, sa však už, našťastie, nedal
zastaviť.
A aj keď sa Hra pre tvoje modré oči k svojim čitateľom dostala už dávno v iných vydaniach, táto konkrétna kniha vracia dnes jej autorom aj čitateľom to,
čo im bolo ukradnuté pred šesťdesiatimi tromi rokmi.
A z toho môžeme mať všetci úprimnú radosť.

( Text je redakčne krátený. V celom rozsahu ho
nájdete na www. litcentrum.sk.)
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Foto: Archív Adama Berku

Rozhovor

Nemôžem
si dovoliť
veľa odpadu
Rozhovor s vydavateľom
a kníhkupcom Adamom Berkom

Kníhkupec Adam Berka
si na založenie vydavateľstva
a kníhkupectva
82 Bøok & Design Shõp
požičal peniaze
od priateľov. Ilustrovaná
Ústava Slovenskej republiky
bola pred štyrmi rokmi
jeho prvou vydanou
knihou a podarilo sa mu
ju vypredať v priebehu
jedného mesiaca. Byť však
v rámci úzkeho slovenského
knižného trhu malým
vydavateľom, ktorý
si všetko zabezpečuje sám,
nie je jednoduché.
✒ Alexandra Jurišová
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Ako vznikol nápad vydávať knihy?
Túžbu po vydávaní som pocítil na vysokej škole
po návrate z Indie. Vtedy som mal ambície, ale netušil som, ako funguje slovenský knižný trh. Vedel som
však, že nechcem byť závislý od iných vydavateľov.
A tak som si povedal, že začnem vlastným e-shopom,
a ak sa mi podarí vydať svoju prvú knihu, budem ju cez
neho predávať svojím kamarátom.
Študovali ste však architektúru.
Áno a práve počas štúdia architektúry som zistil, že
na slovenskom knižnom trhu chýbajú knihy o architektúre a dizajne, ktoré sú však v zahraničí rozšírené
a dostupné. Odtiaľ som ich napokon objednával nielen
pre seba, ale aj pre spolužiakov, vďaka čomu vznikol
prvotný nápad rozbehnúť e-shop a neskôr kníhkupectvo zamerané na architektúru, dizajn a umenie.
Na základe čoho ste sa rozhodli, že vašou prvou vydanou knihou bude práve Ilustrovaná Ústava Slovenskej
republiky? Nebol to tak trochu risk?
Bol to risk, ktorý vyšiel. Vypredali sme ju v priebehu jedného mesiaca. Vždy ma väčšmi zaujímala
literatúra faktu než beletria. Mám veľmi blízky vzťah
k ilustrovaným a detským knihám, čo sa prenieslo aj
do mojej vydavateľskej činnosti. Sám som vyrastal na
encyklopédiách a veľkú časť môjho detského sveta tvorili práve ilustrované knihy. Preto som sa rozhodol vydávať literatúru faktu, spoločenské a občas aj prírodné
vedy, no niektoré publikácie sa dotýkajú aj geografie
či histórie a dokonca i rovnoprávnosti či vlastenectva.
Vydal som aj knihu o pocitoch, domčekoch sveta, krojoch, Štefánikovi či požiaroch.

Adam Berka (1982)
Vyštudoval architektúru
na VŠVU v Bratislave
a absolvoval študijné
pobyty v Amerike
a v Indii. V súčasnosti je
vydavateľom a majiteľom
vydavateľstva
a kníhkupectva
82 Bøok & Design Shõp
v Bratislave. Je aj
bratislavským mestským
poslancom.

Adam Berka:
Štefánik – Muž činu
Bratislava:
82 Bøok & Design Shõp,
2021

Adam Berka (zost.):
Ilustrovaná ústava
Slovenskej republiky
Bratislava:
82 Bøok & Design Shõp,
2017

Erik Harvey-Girard:
Elektrické ryby
Bratislava:
82 Bøok & Design Shõp,
2021

Alexandra Jurišová
(1995)
Je editorkou v LIC,
redaktorkou
a recenzentkou
v Magazíne o knihách.
Prispieva do viacerých
periodík. Zameriava
sa prevažne
na non-fiction literatúru.

Keď ste vstúpili na slovenský knižný trh, nebáli ste sa,
že sa nebudú predávať?
Či sa knihy budú alebo nebudú predávať, vôbec nezávisí len od toho, aké sú. Napríklad práve detskými
knihami je náš trh mimoriadne presýtený a ja som sa
doteraz zameriaval najmä na tie. Niektorí vydavatelia
navyše nie sú iba vydavateľmi, ale aj majiteľmi kníhkupectiev, distribútormi a marketérmi, čo ešte väčšmi zamiešava karty. Nejde však o to, že by som súťažil
s konkurenčnými vydavateľmi: v prvom rade bojujem
s veternými mlynmi obchodných vzťahov. A ako malému nezávislému vydavateľovi sa mi preto len veľmi
ťažko za týchto podmienok napreduje, aj keď to celkom
zvládam vďaka tomu, že všetku energiu „vrážam“ do
propagácie svojich kníh a snažím sa o nich najmä veľa
hovoriť.
Vydavateľstvá sledujú aj to, a niekedy najmä to, čo vydáva zahraničný trh. Vedia, ktoré knihy mali úspech
a podľa toho ich aj vydávajú. Robievate to aj vy alebo
si vyberáte na základe toho, čo sa vám páči, odhliadnuc od rebríčkov svetových bestsellerov?
Číslami sa vôbec neriadim. Kniha ma musí v prvom rade osloviť a mať hlbší zmysel. Občas si však
dovolím výstrelok, ako to bolo v prípade nádhernej
ilustrovanej čerstvej novinky o elektrických rybách.
Ide o knihu, ktorú som zbadal na veľtrhu v Bologni
v malinkom stánku jedného kanadského vydavateľstva. No napriek tomu, že vydanie tejto knihy bola
čisto pocitová záležitosť, väčšinou si vyberám tituly od
vydavateľstiev, ktoré poznám. Aj keď som vždy otvorený novým nápadom, mám jasnú predstavu o tom, pre
koho budú moje knihy určené a akým spôsobom majú
čitateľom priblížiť danú tému.
Takže sú knihy, ktoré by ste nevydali?
Nepúšťam sa do kníh, ktoré hraničia s výtvarným
umením. Aj ilustrácie beriem iba v rovine nástroja,
ako sprostredkovať informácie, ale ak by mali negatívne ovplyvniť schopnosť čitateľa tieto informácie
vnímať, hľadal by som iné spôsoby. Som vďačný za
to, že existuje umelecká literatúra, no tá má len veľmi
malý potenciál zasiahnuť širšie publikum. A pre mňa
je dôležité, aby boli moje knihy výnimočne vizuálne
spracované a dokázali osloviť aj čitateľov, ktorí nepochádzajú z výtvarného prostredia, čo je veľmi dôležité.
Prečo?
Ľudia, ktorí sú vzdelaní v oblasti výtvarného umenia a pohybujú sa v umeleckých kruhoch, si cestu ku
kvalitnej a peknej literatúre nájdu ľahko. Ja sa usilujem dostať bližšie k ľuďom, ktorí sa v tomto prostredí
nenachádzajú. Preto sa snažím spolupracovať aj s občianskymi združeniami a školami. Je pre mňa dôležité
posielať knihy aj do regiónov, kde je prístup k literatúre a kultúre menší, a dávať aj knihy deťom, ktoré by
sa k nim prirodzenou cestou zrejme nikdy nedostali.
Darí sa vám to?
Áno, našťastie sa mi darí distribuovať knihy aj do
vylúčených skupín, čím je radosť z práce dvojnásobná. Moja najväčšia motivácia je osloviť človeka, pre

ktorého tieto knihy predstavujú vzdialený svet. Keďže
som vyrastal vo výtvarne orientovanej rodine, bol som
obklopený veľkým množstvom pekných kníh, čo by
som doprial každému dieťaťu. Súčasťou môjho detstva bolo maľovanie s otcom, ktorý mi každý deň vytiahol z domácej knižnice nejakú encyklopédiu. Dodnes
mám tieto knihy pred očami, napokon do veľkej miery
tvorili môj fantazijný svet, z čoho čerpám dodnes.

Rozhovor

Sú to veľmi rôznorodé knihy. Podľa čoho si ich volíte?
Na vydávanie kníh, ktoré sa možno nepredajú,
som expert. Myslím si ale, že mám veľmi dobrý cit na
vizuálne pekné knihy, k čomu mi dopomohlo štúdium
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Všetko, čo hovoríte, je na vydávaní „to pekné“ . Aké sú
úskalia vydavateľskej práce?
Je to kumulatívny typ podnikania. Ako vydavatelia sa smejeme na tom, že distribútori nám všetkým
povedali zhruba to isté – vydavateľstvo začne finančne vynášať približne od dvadsiateho vydaného titulu.
Ja by som mal do konca tohto roka vydať 15. titul od
momentu, keď som sa do toho pustil. Trvalo štyri roky,
kým moje vydavateľstvo začalo produkovať aspoň nejaký zisk. Ale je to stále málo, a tak všetko, čo zarobí,
vkladám do vydávania ďalších kníh. Preto mi veľmi
pomáha Fond na podporu umenia, bez ktorého si ani
neviem predstaviť vydávať tento druh literatúry. Fungovalo by to jedine v prípade, ak by boli knihy drahšie,
no väčšina vydavateľov sa zhodne na tom, že kniha,
na ktorej pracuje celý tím ľudí niekoľko mesiacov, stojí
menej ako hamburger s hranolčekmi. Preto je utópiou,
aby bola každá vydaná kniha hitom.
Ako teda pristupujete k ich vydávaniu?
Teraz už ku každému titulu veľmi opatrne, aj keď
mám stále vysoké percento kníh, ktoré vydávam „len
tak“, pretože ich považujem za pekné a kvalitné, nehľadiac na ekonomickú stránku. Aj keby si ich kúpilo
iba dvesto ľudí, stojí mi to za to.
Po štyroch rokoch už určite máte predstavu o tom, kto
je vašou cieľovou skupinou čitateľov.
Zrejme sa to často mení. Momentálne totiž prechádzam z detskej literatúry aj na dospelú. Minulý rok
som mal prvý pokus s knihou Príbehy svetových vlajok
v preklade Sama Marca, ktorá mala veľký úspech a vypredali sme ju za týždeň. Bol to pre mňa signál, že zrejme toto je cesta.
Aké knihy pre dospelých ešte pripravujete?
Momentálne napríklad knihu o umení s otázkami
a odpoveďami jedného švédskeho umelca. Ide o perfektnú publikáciu, ktorá mne samému počas štúdia
veľmi chýbala. Na všetky tieto otázky „do vrecka“, som
hľadal odpovede dvadsať rokov.
Ďalej sa venujem knihe, ktorá je pre mňa veľmi
osobná – Miesta Mesta Bratislava: Architektúra vesmírneho veku. Je to fotografická, asi 500-stranová kniha,
ktorá mapuje architektúru a umenie vo verejnom
priestore druhej polovice 20. storočia v Bratislave. Ide
o môj subjektívny fotografický výber toho, čo existuje
v našom hlavnom meste ako moderná a postmoderná
architektúra.
V poradovníku mám však aj jeden titul rakúskeho
prozaika Stefana Zweiga, ďalej Ovídiovo Umenie milovať či encyklopédiu o sexe s názvom Atlas rozkoše. Ale
zatiaľ netuším, v akom náklade tento atlas bude, čo je
presne tá neprenosná skúsenosť vydavateľov. Vo Francúzsku sa totiž predalo až pol milióna výtlačkov tejto
knihy, no či ich ja predám aspoň tisíc, to neviem. Vždy
však rátam s tým, že každá kniha môže byť krokom
vedľa. Ale to ma neodrádza od ich vydávania a verím,
že je to správne rozhodnutie.
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Rozhovor

To je veľmi pozitívny prístup. Na malom slovenskom
trhu sa asi ani neoplatí mať veľké oči.
Ako vydavateľa ma zaujíma aj táto psychológia
predávania kníh – čo vlastne stojí za nákupnými rozhodnutiami čitateľov. Sám som veľakrát kúpil knihy,
ktoré som ešte ani neprečítal, ale z nejakého dôvodu
ma oslovili.
V čom teda podľa vás spočíva rozhodnutie kúpiť si
knihu, o ktorej nič nevieme?
Dobrá kniha je pre mňa tá, ktorá odpovedá na moje
potreby. A je jedno, o akú knihu ide, ak sa jej to podarí. Tiež ma preto zaujíma, aké sú ľudské potreby. Ľudia
totiž často nie sú racionálne bytosti a majú v sebe veľa
všelijakých pohnútok a túžob, ktoré sa veľakrát vyplavujú práve v čase nákupných rozhodnutí. Preto kupujú aj to, čo vôbec nepotrebujú, ale možno po tom celý
život túžili. Človek si napríklad kúpi knihu o odľahlých
ostrovoch, aj keď vie, že sa na ne nikdy nedostane, ale
zláka ho už len predstava, že vďaka peknej knihe ich
má aspoň takto na dosah.
O práci s knihami hovoríte, akoby to bola práca snov.
Popri tom však robíte aj inú, ktorá vás živí. Je to teda
tak, že musíte mať ako vydavateľ ďalšiu prácu, aby
ste vôbec mali z čoho žiť? Beriete vydávanie kníh ako
hobby?
Mať túto prácu ako hobby nie je možné. Keďže
som však aj v komunálnej politike, musel som trochu upustiť od vydávania, čo mi je veľmi ľúto. K vydávaniu pristupujem ako k svojej práci, ktorá ma veľmi
baví. Uvedomujem si ale, že pri knihách je dôležité
okrem iného najmä to, aby boli kvalitné, a nie, aby
vyšli načas. Pri tejto práci je pre mňa čas irelevantný,
pretože odmietam vydávať niečo, s čím nie som stotožnený a spokojný.

Ako je na tom svet?

Laure Flavigny,
Jessie Magana: Atlas –
ako je na tom svet?
Ilustrácie:
Aurélie Boissière,
Séverine Assous
Preklad: Mária
Michalková-Rovná
Bratislava:
82 Bøok & Design Shõp,
2021
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Posledná novinka vydavateľstva a kníhkupectva
82 Bøok & Design Shõp s názvom Atlas – ako je na
tom svet? je ilustrovaný atlas sveta. Kniha atraktívnou a zrozumiteľnou formou približuje dôležité témy, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú,
ako na tomto svete žijeme. Ale nielen to. Autorky sa čitateľom snažia vysvetliť, prečo ľudia migrujú z jedného miesta na druhé, ako sa modlia,
koľko odpadu tvoria a čo to znamená pre náš svet,
kde vznikajú nové púšte, koľko máme pitnej vody
a kde je nazhromaždená, ako je to s bezpečnosťou
a kde všade na svete prebiehajú ozbrojené konflikty, prečo sa ľudia presúvajú z vidieka do miest, ako
funguje OSN a kto riadi svet.
Kniha je najmä skvelým partnerom do diskusie
o budúcnosti našej planéty, pričom na posledných
stranách sa zaoberá aj aktuálnym vývojom situácie v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou Covid19. Zároveň načrtáva možné scenáre, ako by sme
sa mohli z vývoja poučiť a kam by sme mohli našu
spoločnosť posunúť vpred. Je síce určená deťom,
no určite otvorí nové obzory aj mnohým rodičom.

✒ (aj)

Ako si dokážete získať čas, ktorý všetkým chýba?
Keď potrebujem viac času, či už ako vydavateľ, alebo ako autor, jednoducho si ho vezmem. Vždy sa však
snažím stanoviť si nejaký termín, čo je pri autorských
knihách o čosi zložitejšie… Kniha, ktorá je moja, môže
byť vo finále akákoľvek, no keď vydávam už existujúcu
knihu a iba ju prekladám, viem, aký má byť výsledok.
Aj pri pohľade na umelecké diela sa vždy ponúka otázka – kedy umelec vie, že je dielo hotové? Vy ako autor
a vydavateľ to viete odhadnúť?
Dielo v podstate nie je hotové nikdy. Existuje však
hranica, ktorú keď dosiahnem, som spokojný. No to
neznamená, že to nemôže byť lepšie. Napríklad aj
v prípade spomínanej fotografickej knihy o architektúre v Bratislave. Mohla by neustále rásť, no väčšie umenie je podľa mňa redukovať než nabaľovať.
Ako na váš postup reagujú ľudia, s ktorými spolupracujete?
Mnohí mi vyčítajú, že mi všetko dlho trvá. Ale to je
ako keď maľujete izbu. Sú ľudia, ktorí to radšej rýchlo
spravia, majú to desaťkrát rýchlejšie, no všetko popri
tom zašpinia, a potom týždeň drhnú byt. Ja si, naopak,
všetky miesta oblepím páskami, aj keď mi to trvá dlho,
no na konci ich už iba strhnem a zahodím, a mám to
hotové v dokonalosti. Keď už robím finálnu prácu,
viem, že je naozaj finálna. Niektorí ľudia teda idú rad
radom a učia sa na svojich chybách, no na konci majú
veľa odpadu. Ja si veľa odpadu nemôžem dovoliť, lebo
by som skrachoval veľmi rýchlo.

DEVIN.RTVS.SK
DEVIN.RTVS.SK

Premiéry
v Rádiu Devín
3. 11. – 29. 12. 2021

Dramatický seriál: Milénium
Rozhlasové hry
Poprední súčasní
súčasní dramatici
dramatici reflektujú
reflektujú miléniové
miléniové obdobie
obdobie
Poprední
našej spoločnosti
spoločnosti –
– jeho
jeho dopady
dopady na
na životy
životy ľudí,
ľudí, atmosféru
atmosféru
vv našej
a
kultúrnu
situáciu.
a kultúrnu situáciu.
3. 11.
11. Juraj
Juraj Raýman:
Raýman: Všetky
Všetky moje
moje konce
konce sveta
sveta
3.
10. 11.
11. Laco
Laco Kerata:
Kerata: Temné
Temné reči
reči
10.
17. 11.
11. Daniela
Daniela Kapitáňová:
Kapitáňová: 333
333
17.
4. 11.
11. Karol
Karol D.
D. Horváth:
Horváth: Deň,
Deň, keď
keď sa
sa lúčil
lúčil otec
otec
4.
12. Scarlet
Scarlet Čanakyová:
Čanakyová: Y2K
Y2K
1.1. 12.
8.
12.
Emília
Martáková:
Červená
alebo modrá
modrá
8. 12. Emília Martáková: Červená alebo
15. 12.
12. Eva
Eva Borušovičová:
Borušovičová: Všetci
Všetci ľudia
ľudia budú
budú bratia
bratia
15.
22. 12.
12. Peter
Peter Janků:
Janků: Hranica
Hranica
22.
29. 12.
12. Barbora
Barbora Kardošová:
Kardošová: Dvojičky
Dvojičky
29.

12. 12. 2021

George Orwell: 1984
Rozhlasová hra
Rozhlasové spracovanie
spracovanie kľúčového
kľúčového diela
diela svetovej
svetovej literatúry
literatúry
Rozhlasové
20.
storočia,
ktoré
nastoľuje
témy
manipulácie
v
totalitnej
20. storočia, ktoré nastoľuje témy manipulácie v totalitnej
spoločnosti, kde
kde človek
človek stráca
stráca svoje
svoje základné
základné práva,
práva, slobodu
slobodu
spoločnosti,
aj nárok
nárok na
na dôstojný
dôstojný život.
život. Antiutopický
Antiutopický román
román demaskuje
demaskuje
aj
komunistickú diktatúru
diktatúru aa dehumanizáciu
dehumanizáciu človeka.
človeka.
komunistickú

Zdroj: slovakliterature.com

P. O. Hviezdoslav

Veľký
žalmista,
prorok,
horlivec
národa
8. novembra 2021 uplynulo
sto rokov od smrti Pavla Országha
Hviezdoslava

Dnešná literárna
historiografia vníma
Pavla Országha
Hviezdoslava (1849 – 1921)
ako kultovú osobnosť
slovenskej poézie. Už za
života bol uctievanou
autoritou, pričom postupné
utváranie jeho kultu
bolo silne prepojené
s predstavou básnika ako
predstaviteľa národa.
✒ Dana Hučková
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Pavol Országh
Hviezdoslav
(2. 2. 1849 – 8. 11. 1921)

Dana Hučková (1965)
Literárna historička,
pracuje v Ústave
slovenskej literatúry SAV
v Bratislave. Venuje
sa výskumu slovenskej
literatúry na prelome
19. a 20. storočia,
ťažiskovo problematike
slovenskej literárnej
moderny.

A

ktuálny výskum túto jeho pozíciu definuje ako
status kultúrnej ikony – ako konštatovala Anna
Zelenková v štúdii o fázach kanonizačného procesu v rámci modelu cultural saint, P. O. Hviezdoslav ideálne napĺňal obraz básnika laureáta, národnej
ikony či kultúrneho svätca. Jeho pozícia barda je zreteľná od začiatku 20. storočia a ešte väčšmi zosilnela najmä po jeho šesťdesiatych narodeninách v roku
1909. Hoci v rovnakom „bardovskom“ postavení bol aj
Svetozár Hurban Vajanský (1847 – 1916), Hviezdoslav
nepôsobil tak konfrontačne ako jeho básnický druh:
Hviezdoslavovu literárnu tvorbu, na rozdiel od diela
Vajanského, uznávali napríklad aj hlasisti ako vyhranení názoroví oponenti staršej generácie. Pre mnohých
vtedajších mladých básnikov predstavoval Hviezdoslav východiskovú tvorivú inšpiráciu, Juraj Slávik-Neresnický o tom v roku 1914 v časopise Prúdy v stati
Hviezdoslav a mladí napísal: „Nebolo by ťažko poukázať na to, že mladí naši básnici (Krasko, Havran, Rázus
atď.) ľnuli a ľnú k Hviezdoslavovi detinskou láskou, obdivovali v ňom veľkosť a v dlhých nociach pri žriedlach
jeho poézie napájali svoje smädné duše.“

Básnické pozdravy
Iným príkladom skutočnosti, že Hviezdoslav sa tešil
všeobecnej úcte literárnej komunity, je značný počet
básní, ktoré mu boli adresované a venované. Z tých,
ktorí vstupovali do literatúry začiatkom 20. storočia,

„Mňa vzal si národ za predmet
oslavy, pôvod umilenia;
bo potreboval v tiesni bied
na oddych aspoň roztúženia,
deň sviatočného vytešenia
stred trampôt, ktorým konca niet.“
P. O. Hviezdoslav:
Hájnikova žena
Dolný Kubín: Oravské
múzeum
P. O. Hviezdoslava, 2017

P. O. Hviezdoslav:
Ežo a Gábor Vlkolinský /
Zuzanka Hraškovie
Bratislava: Perfekt, 2021

Ďalším príkladom básnikovho výnimočného statusu v dobovej slovenskej spoločnosti môžu byť kolektívne publikačné aktivity na jeho počesť. K jeho
50. narodeninám v roku 1899 pripravili hlasisti samostatné hviezdoslavovské číslo, pričom im nešlo
iba o oslavu, ale tiež o vyslovenie kritického náhľadu,
keďže sa do istej miery usilovali básnikov obraz odidealizovať, hoci aj upozornením na to, že jeho slovník
je často nezrozumiteľný a štýl ťažký a komplikovaný.
Na výhrady tohto druhu, ktoré v podstate pretrvávajú dodnes, zareagoval už v roku 1903 S. H. Vajanský
článkom v Národných novinách s príznačným názvom
Dôkazy, že Hviezdoslav nie je „ťažký“. Pri príležitosti
Hviezdoslavových 60. narodenín v roku 1909 pripravoval František Votruba podobné jubilejné číslo Dennice,
ktorú vtedy redigoval, no tento zámer sa pre prerušenie vydávania časopisu nerealizoval. Zato o päť rokov
neskôr, na začiatku roku 1914, vyšlo monotematické
dvojčíslo časopisu Prúdy venované Hviezdoslavovi pri
príležitosti jeho 65. narodenín.
Keď vypukla vojna, čas na oslavy nebol. Až v lete
1918 mali byť v Dolnom Kubíne jubilejné slávnosti na
Hviezdoslavovu počesť. Uhorské úrady slávnosť síce
povolili, ale s podmienkou cenzurovania programu,
úplného vylúčenia prítomnosti Čechov a s vojenskou
účasťou na zaistenie pokoja a bezpečnosti. Za týchto
okolností, teda s cenzúrou a bodákmi, organizátori od
svojich plánov upustili.

Pamätné 70. narodeniny

P. O. Hviezdoslav:
The Bloody Sonnets
(Krvavé sonety)
Preklad: John Minahane
Bratislava: LIC, 2018

Hviezdoslavove 70. narodeniny v roku 1919 sa už slávili
v celkom zmenenej situácii. Hoci aj predchádzajúce
básnikove okrúhle jubileá boli predmetom verejného
záujmu, v nových spoločensko-politických podmienkach, po vzniku Československej republiky, dostal
súkromný sviatok ďalší rozmer – prepojil sa s oslavou
národného oslobodenia.

Ako sa vyslovil Štefan Krčméry, „národ, ktorý porodil takého pevca – hodným sa stal vykúpenia“. Pátos
sa prejavil aj v dobových charakteristikách Hviezdoslava a v jeho rétorických osloveniach. „Náš pevec“ bol
označovaný ako žalmista a prorok, velebný kmeť národa, veľký slovenský mysliteľ, vodca a tešiteľ, pevec
národnej jednoty a zhody, mohutný kriesiteľ v dobách
poroby, básnik buditeľ…
Deň jeho 70. narodenín bol v Národných novinách
prezentovaný ako pamätný deň, a hoci oslavy mali
byť pôvodne celonárodné, vplyvom okolností sa rozdrobili na miestne pozdravné akcie. Centrálne oslavy boli pre nepriazeň zimného počasia odložené na
leto a presunulo sa aj vydanie vedeckej monografie
Pavla Bujnáka o diele P. O. Hviezdoslava. Hlavné oslavy sa konali v básnikovom bydlisku – v Dolnom Kubíne, kde mu predstavitelia mesta zároveň udelili čestné
občianstvo a pomenovali po ňom námestie, a súbežne
alebo o niečo neskôr aj na iných miestach, napríklad
v Turčianskom Sv. Martine alebo v Púchove. Do Dolného Kubína prišla zo Žiliny osobitným vlakom pozdraviť jubilanta vládna delegácia vedená ministrom
Vavrom Šrobárom, ktorý básnikovi oznámil, že vláda,
ktorej básnik prepustil celú svoju literárnu tvorbu, sa
rozhodla udeliť mu doživotnú finančnú odmenu v podobe ročného honorára vo výške 24 000 československých korún.
Architekt Dušan Jurkovič, ktorý sa v roku 1919 stal
vládnym komisárom pre zachovanie umeleckých pamiatok na Slovensku, navrhol, aby bol pre Hviezdoslava zakúpený abaffyovský kaštieľ v Mokradi pri Dolnom
Kubíne, o čom informovala aj dobová tlač. V Slovenskom denníku vyšiel 10. septembra 1919 článok Pocta
Hviezdoslavovi, kde sa písalo: „Hviezdoslav žije dnes
v podnájme v hlavnom mestečku Oravskej stolice
v Dolnom Kubíne. Zámoček mokradský dal by sa prestavbou a vnútornou úpravou zriadiť za dôstojné obydlie pre Hviezdoslava. Po rokoch zostal by zámoček ako
verné Hviezdoslavovo múzeum, časť budov slúžila by
potom za útulok pre spisovateľov a umelcov slovenských. Náklad na zakúpenie a prebudovanie nepresahoval by medze obetí, ktorými je slovenský národ
povinný svojmu básnikovi. (…) Hviezdoslavovi by sa
tým dostalo uznania národa.“

P. O. Hviezdoslav

P. O. Hviezdoslav:
Básnické dielo
Bratislava: Kalligram,
2006

ho poeticky oslovoval napríklad Ivan Krasko (Hviezdoslavovi, 1906; Kritikovi, asi 1909 – 1910) či Vladimír Roy,
ktorý Hviezdoslava pozdravoval opakovane v rámci
žánru príležitostnej poézie, v básňach s prvkami oslavného pátosu, keďže dôvodom pre napísanie mu boli
Hviezdoslavove meniny v roku 1908 či jeho narodeniny v rokoch 1909, 1914 a 1919. Oslávencovo meno Roy
významovo zvýraznil jednak použitím v názve básní,
ale Hviezdoslavovu osobnosť a jeho význam pre národ
tematizoval aj v iných textoch, napríklad v nedatovanej
básni Poézia (pravdepodobne z príležitosti jeho šesťdesiatych narodenín), kde ho označil za „skvúcu perlu krížnych dňov“ (a v roku 1919 aj prednáškou, ktorú
predniesol v púchovskom čítacom spolku a následne
vydal knižne v Trenčíne). Sám Hviezdoslav podobné
oslavné postoje slovenskej kultúrnej verejnosti k sebe
básnicky komentoval v cykle Dozvuky (1910) veršami:

Uctievaný klasik
Plán sa však nerealizoval. Keď Hviezdoslav 8. novembra
1921 vo veku 72 rokov zomrel, bola to udalosť, ktorá
zasiahla celú spoločnosť. Návrh, aby bol Hviezdoslav
pochovaný v Prahe na Vyšehrade, vdova po básnikovi odmietla. Pohreb bol v Dolnom Kubíne a boli naň
vypravené špeciálne vlaky, pretože sa počítalo s mimoriadnou účasťou smútočných hostí. D. Jurkovič už
v decembri 1921 predstavil v Slovenskom denníku návrh
na monumentálny Hviezdoslavov pamätník v tvare
egyptskej pyramídy, ktorý mal byť umiestnený na básnikovom obľúbenom prírodnom mieste, medzi Ostrou
a Tupou skalou, ktoré sa vypínajú nad obcami Leštiny,
Vyšný Kubín a mestom Dolný Kubín. Ani z tohto projektu však nič nebolo.
Hviezdoslav je dnes síce uctievaným klasikom, no
čítanie jeho diel nie je až také samozrejmé. Odkazuje sa
na vysokú artistnosť a estetickú náročnosť jeho poézie,
ale pritom akoby sa zabúdalo, že cesta k básnikovi
vedie cez jedinečnú čitateľskú skúsenosť a estetické
vcítenie sa.

November 2021
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Daniel Pastirčák,
Rudolf Prekop (zost.):
Zakázaná výstava 77
Levoča : Modrý Peter,
2020

Bola, vlastne nebola raz jedna
výstava s názvom … od trinástej
komnaty. V košickom E-klube
na internáte Vysokej školy
ekonomickej sa na nej v júni
1977 chcelo prezentovať
zopár odvážnych študentov
Strednej umelecko-priemyselnej
školy. Po zásahu Štátnej
bezpečnosti napokon zostala
otvorená len pár hodín, ale
lokálna legenda o tejto „zakázanej
výstave“ pretrvala desaťročia.
✒ Radoslav Passia

N

edávno o nej vznikla aj kniha Zakázaná
výstava 77, ktorú zostavili priami aktéri, dnes

známe osobnosti kultúrneho a umeleckého
života, výtvarník, spisovateľ a kazateľ Daniel
Pastirčák a fotograf Rudolf Prekop. Polyfonicky
vystavaná publikácia pamätník čiastočne presahuje
úzko vymedzenú tému výstavy a vypovedá všeobecne, hoci zároveň výrazne subjektívne, aj o dusnej
spoločenskej atmosfére v období normalizácie,
o nástrojoch cenzúry a represívnych metódach
komunistického režimu.

Spomínanie na mladosť
Radoslav Passia (1977)
Samostatný vedecký
pracovník Ústavu
slovenskej literatúry
SAV v Bratislave.
Výskumne sa venuje
slovenskej literatúre
20. a 21. storočia. Bol
šéfredaktorom časopisov
Romboid a Knižná revue.
Je spoluzakladateľom
literárnokritického
webu Platforma
pre literatúru a výskum
(plav.sk). Ako publicista
a moderátor
spolupracuje s Rádiom
Devín.
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V centre záujmu knihy stojí partia priateľov, mladých
nekonvenčných ľudí, začínajúcich umelcov, ktorých
osudy zdanlivo singulárny fakt – jedna výstava –
ovplyvnil na desaťročia. Negatívne – aktéri boli viac
či menej spoločensky a profesionálne postihnutí,
no aj pozitívne – pre viacerých sa totiž udalosti okolo
výstavy stali výrazným impulzom vykročiť na cestu
nekonformného myslenia.
Iniciátor celého edičného projektu Daniel Pastirčák sa s odstupom štyroch desaťročí „reportážne“
vracia na tvár miesta, hľadá dokumenty aj kontakty
na zainteresovaných ľudí, pretože „ak nezachytíme
stopu tej mladíckej vzbury – sled udalostí, ktoré nás
v krátkom čase tak zásadne formovali –, stopa sa
navždy stratí pod prílivom času“ (s. 26). Jeho cieľom
je poskytnúť ucelenú predstavu o výstave (s. 35),
čo však nie je celkom dobre možné, lebo väčšia časť
vystavených prác sa stratila alebo bola zničená.

Zdroj: Modrý Peter

Spred Novembra ´89

Sonda do
normalizačných
Košíc
Zľava: Dano, Cuco, Rudo (tvrdé jadro) tesne po uzavretí
a zapečatení výstavy. Foto: Rudo Prekop 1977

A hoci má kniha aj bohatú fotografickú prílohu, ide
tu najmä o rekonštrukciu slovnú – chvíľami vecnú,
inokedy zľahka patetickú a spomienkovo prikrášľujúcu – napokon, témou spomínania je tu vlastná
mladosť.

Osem pohľadov znútra
V knihe má každý z ôsmich aktérov svoj hlas, svoju
vlastnú kapitolu. Spolu s textami niekoľkých ďalších
pamätníkov sa vytvára mozaika diania okolo výstavy
aj širších vzťahov – medzi sebou, v rámci školy,
čiastočne aj v priestore dobových Košíc. Všetko sú to
pohľady znútra, občas bez zjavnej informačnej
hodnoty pre nezainteresovaného čitateľa, často dosť
emocionálne, zväčša fragmentárne, vyškrabané
zo spodných poschodí pamäti dnešných šesťdesiatnikov. Jednotlivé príspevky nie sú rovnocenné
rozsahom ani hĺbkou. Tón prirodzene udávajú koordinátori knižného projektu D. Pastirčák a R. Prekop,
ďalšími zúčastnenými umelcami sú Jozef Kužidlo,
Dušan Očkovič, Milan Laciak, Erik Groch, Jaroslav
Beliš a Ľubomír Badiar.
Príslušné dokumenty krajskej správy Štátnej
bezpečnosti z archívov získal Miroslav Pollák. Okrem
nich textami prispeli aj vtedajší učitelia SŠUP v Košiciach – český fotograf Ivo Gil, kunsthistorik Gabriel
Kládek a keramikárka Marta Konečná, ako aj vedúci
E-klubu Ivan Jurič.
Vďaka týmto čiastočne sa dopĺňajúcim výpovediam, ktoré majú žánrovú povahu eseje, epištoly
alebo rozhovoru, sa pred nami otvárajú jednotlivé
osudy aj ľudské typy, ale výraznejšie len dva: pre
sociálny život a súdržnosť skupiny kľúčový voľnomyšlienkársky bohém Daniel Pastirčák a precízny,
systematický a cieľavedomý umelecký fotograf Rudo
Prekop. Autoportréty ostatných zostávajú zo subjektívnych aj objektívnych dôvodov neúplné a pre
čitateľa skôr nejasné. Reflexie sa rozbiehajú viacerými smermi, jednak sa pokúšajú o rekonštrukciu
okolností a obsahu samotnej výstavy, jednak mieria
k opisu dobových vzťahov a reálií a čiastočne aj
k neskorším osudom výtvarníkov. Viacerí z aktérov
rozvíjajú špecifický „žáner“ slovného prerozprávania
výrazových a významových kvalít už neexistujúcich
výtvarných diel, čo občas vyznieva trochu bizarne.

Lukáš Cabala sa nám ako spisovateľ predstavil minulý rok

Lukáš Cabala:
Jar v Jekaterinburgu
Ilustrácie: Jindřich
Janíček
Bratislava: Artforum,
2021

Sonda do konkrétnej doby
Kniha ako celok je užitočná najmä ako
prípadová štúdia, sonda do konkrétnej
doby a prostredia. Ukazuje, ako si režim,
rozumej Štátna bezpečnosť a krajské
orgány komunistickej strany, svojou
rigiditou doslova vyrábali nepriateľov.
Násilné zatvorenie tejto výstavy totiž
zjavne spôsobilo viac rozruchu a „ideologickej škody“, než keby ju mocní nechali
bez povšimnutia. Ich zásah sa stal
skutočnou iniciáciou pre niekoľko
mladíkov, ktorých akcia bola pôvodne
skôr generačnou rebéliou a ako protirežimové vystúpenie sa zhodnocovala až
dodatočne, najprv pre neprimeranú
reakciu moci, neskôr vďaka sebainterpretačným reflexiám aktérov výstavy.
Za tvrdým zásahom štátnych orgánov
boli zjavne obavy z vplyvu občianskej
iniciatívy Charty 77, ale podľa slov aktérov
priame kontakty medzi českým a košickým „nezávislým“ prostredím vtedy
neexistovali, vytvorila si ich až undergroundová skupina okolo Marcela Strýka.
V nej sa pohyboval aj aktér „zakázanej
výstavy“ básnik Erik Groch, čo sa prejavilo
aj v názve samizdatových zborníkov
Trinásta komnata, ktoré v Košiciach
vychádzali od roku 1978. Ale to je už iný
príbeh, spracovaný, povedzme, v jednej
časti českého televízneho seriálu Fenomén
Underground alebo vo filmovom
dokumente Jakuba Julényho Komúna.
Výstava študentov umeleckej priemyslovky v roku 1977 v metropole východu,
ktorá v tom čase bola skôr intelektuálnou
perifériou a baštou robotníckych kádrov,
mala svoje vonkajšie impulzy, nebola však
umelým importom. Vznikla z rudimentárneho, osobnostne daného životného
pocitu, ktorý si až následne hľadal ukotvenie v štruktúrach sivej zóny a antikomunistického undergroundu.

Lucia Halová (1979)
Prekladá z angličtiny
a portugalčiny prevažne
beletriu a filmové titulky,
venuje sa aj redigovaniu
knižných prekladov.
Pôsobí v redakcii
časopisu Verzia.
Z angličtiny preložila o. i.
sériu Súmrak Stephenie
Meyerovej, Žiť sa musí
Franka Tallisa či Dievča,
žena, iné Bernardine
Evaristo, z portugalčiny
Knihu nepokoja Fernanda
Pessou.

Druhá kniha

Permafrost a mozaika
literárnych odkazov

Od trinástej komnaty…
Kniha, resp. jednotlivé výpovede, sú silné
nie tam, kde sa aktéri „zakázanej výstavy“
nevdojak pokúšajú o svoju kunsthistorickú interpretáciu či kanonizáciu, ale vo
svojej subjektívnej línii, v opise motivácií,
podnetov, vzťahov, dobových reálií
a súvislostí. Hoci výstava bola skôr
umeleckým pokusom, improvizáciou
a relatívne osamotenou akciou na kontrolovanej kultúrnej mape normalizačných
Košíc, mala formotvorný význam pre
ďalšie životné osudy aktérov; niektorí
z nich vo svojej oblasti dosiahli na špičku
(česko-)slovenského umenia. Iste to platí
napríklad o E. Grochovi alebo R. Prekopovi, ktorý v knihe píše: „Keď dnes zostavujem mapu svojej profesionálnej dráhy,
zisťujem, že zásadným spôsobom ma
predurčilo práve toto tvorivé obdobie
ústiace do výstavy … od trinástej komnaty
a udalosti, ktoré po nej nasledovali.“ (s. 116)

debutom Satori v Trenčíne s ilustráciami Anny Cima, s ktorým sa dostal do tohtoročnej desiatky Anasoft Litera a získal
Cenu čitateľov Knižnej revue v kategórii Debut roka 2020.
Tento rok mu vyšla druhá kniha, Jar v Jekaterinburgu,
takisto sprevádzaná podmanivými ilustráciami, v tomto
prípade je ich autorom Jindřich Janíček. Jeho kresby podčiarkujú atmosféru a tvoria s príbehom organický, prepojený
celok. Obe autorove diela však spája oveľa viac než len
precízna grafická úprava. Napríklad, hlavnou postavou je aj
v tomto príbehu Vincent, ktorý sa ocitne vo fiktívnom meste
Tarakanovsk kdesi na Sibíri. Odpovie na ponuku pre spisovateľov, aby strávili istý čas na výskumnej stanici Belyj
krot a napísali o prebiehajúcich výskumoch, hoci zadanie je
veľmi vágne a nikoho nezaujíma, či ho Vincent vôbec plní.
Biely krtko je podzemná stanica vyhĺbená v permafroste,
ktorý na nej skúma medzinárodný tím vedcov. „Večne“
zamrznutá vrstva pôdy začala v posledných rokoch rozmŕzať
a vydávať svoje poklady, organizmy zakonzervované desiatky tisíc rokov, ale zároveň uvoľňuje ložiská skleníkového
plynu metánu a narúša statiku budov. Zatiaľ čo vedci bijú na
poplach, miestni (i nemiestni) obyvatelia si to nepripúšťajú,
nevnímajú hroziacu katastrofu. „Iba sem-tam, keď niekomu
praskne múr a má dostatočné vzdelanie na to, aby si to
spojil s otepľovaním a klesajúcou pôdou. Ale i takého človeka na tunajšom úrade vysmejú.“ (s. 18)
Vincent postupne spoznáva osadenstvo stanice a s niektorými členmi nadviaže aj priateľskejšie vzťahy, napríklad
so zanieteným profesorom Williamom Butlerom, ktorý sa
dočasne zblázni, keď v permafroste objavia telo chlapca
staré asi dvadsaťtisíc rokov a on v ňom spozná seba ako
malého chlapca. Neskôr ho Vincent uvidí, ako zakrýva ľad
a sneh v meste plachtami, aby sa neroztápal. Mimo stanice
sa Vincent začne stretávať so Slovenkou Akbarou, ktorá tam
prišla študovať tradičné textilné techniky, tká gobelín
inšpirovaný plesňou v kúpeľni prenajatého bytu a večne
Vicentovi kamsi uniká.
Celý čas sa pohybujeme pod zemou alebo v mrazivom meste
na hrane reality a fantázie, vo vzduchu visí chlad a záhady,
človek má pri čítaní dojem neustáleho šera či lesného prítmia – veď ešte aj počas premietania filmu Nikitu Michalkova
Unavení slnkom vypadne v celom meste prúd.
Ďalším spojivom s prvou knihou sú popri atmosfére s fantazijným nádychom aj odkazy na literárne diela tentoraz
primárne ruských autorov: už názov pripomína Jar vo Fialte
Vladimira Nabokova, ďalej tu stretneme Dvojníka a Nežnú
Dostojevského, zastavíme sa na Piknik pri ceste bratov Strugackých, sadneme si na 12 stoličiek Iľfa a Petrova… A práve
týmto sú obe Cabalove knihy výnimočné: môžeme ich čítať
ako originálny príbeh, ktorý sa odvíja od prvej strany po poslednú, ale aj ako skladačku ďalších desiatok príbehov, ktoré
sa nám odhalia, ak správne identifikujeme narážku a vieme,
čo sa za ňou skrýva, alebo ak sa to rozhodneme odhaliť.
No možno je všetko predsa len inak a na konci knihy nás
ešte čakajú úryvky z novinových článkov o permafroste
a výskume v sibírskej oblasti, z ktorých sa dozvedáme, že aj
tie najbizarnejšie autorove nápady majú svoj základ v skutočnosti. Len si povedal, že „realitu musí vziať do vlastných
rúk…“ (s. 117) Závery či dopovedanie jednotlivých dejových
liniek však necháva na čitateľovi, v ktorom tak môže zanechať pocit akejsi neukončenosti.

✒ Lucia Halová
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Zdroj: Premedia

Dejiny Slovenska
Anton Hruboň a kol.:
Fašizmus náš slovenský.
Korene, podoby a reflexie
fašizmu na Slovensku
(1919 – 1945)
Bratislava: Premedia,
2021

Dobová karikatúra z časopisu Kocúr. Andrej Hlinka
na nej usilovne zmýva špinu z Vojtecha Tuku, ktorá sa
naňho nalepila zásluhou jeho pretrvávajúcich
kontaktov s maďarskými vládnymi kruhmi a podpory
slovenských fašistov.

Temné prúdy
slovenských
P
dejín

Ivan Stodola (1987)
Doktorand na
Pedagogickej fakulte UK
v Bratislave. Zaoberá
sa históriou a didaktikou.
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Rozmanité aspekty druhej svetovej
vojny a fašistickej ideológie sú a ešte
veľmi dlho budú jedným
z najvyhľadávanejších objektov
záujmu európskej historiografie
i širšej verejnosti. Výnimkou nie je ani
Slovensko, kde boli možnosti
historického bádania a interpretácie
niekoľko desaťročí obmedzené
a väčšinou účelovo
inštrumentalizované v prospech
panujúceho režimu.
✒ Ivan Stodola

luralita názorov, ktorú priniesol rok 1989, sa veľmi
skoro prejavila vášnivými diskusiami o charaktere vojnového slovenského štátu, odboja a činnosti
konkrétnych osobností. Po tridsiatich rokoch výskumu a polemík prichádza na trh publikácia s ambíciou
prinavrátiť politicky zneužívanému pojmu fašizmus
vážnosť a „vrátiť ho do slovenských dejín“ ako plnohodnotnú súčasť historických a politologických vied
s názvom Fašizmus náš slovenský.
Snahou publikácie, na ktorej participoval kolektív
mladších, no pomerne dobre etablovaných historikov
a historičiek pod vedením Antona Hruboňa, bolo pozrieť sa na domáce variácie fašizmu z európskej perspektívy s cieľom pochopiť, čo vlastne bol slovenský
fašizmus, resp. fašizmus na Slovensku, aké boli jeho
podoby, kto boli jeho nositelia či aké boli jeho sociálne a kultúrne korene. Autori pritom chápu fašizmus,
opierajúc sa o politického teoretika a historika Rogera
Griffina, ako revolučnú ultranacionalistickú politickú
ideológiu, ktorej cieľom je vytvorenie duchovne obrodenej spoločnosti nového typu. „Kľúčovými zložkami
fašizmu sú pritom revolučnosť, utopickosť, ultranacionalizmus a mýtus o znovuzrodení národa (tzv. palingenéza)“. (s. 11)

Koniec
koncov,
človek,
ktorý myslí
alebo
koná ako
fašista,
si to zďaleka
nie vždy
uvedomuje.
Anton Hruboň

Vábenie Nemcov a Maďarov
Prvá štúdia v kapitole s názvom Menšiny na Slovensku
a fašizmus sa zaoberá Karpatonemeckou stranou a jej
cestou z periférie politickej scény až do pozície jedinej povolenej strany nemeckej menšiny na Slovensku,
známej ako Deutsche Partei. Ako ukazujú autori Michal Schvarc a Anton Hruboň, jej úspech bol do veľkej miery naviazaný na nemecký národný socializmus
a sesterskú Sudetonemeckú stranu Konrada Henleina.
Kryštalizačným bodom, v ktorom sa strana prihlásila k „zásadám nacionálnosocialistického svetonázoru“, bol rok 1938 v kontexte stupňovania požiadaviek
henleinovcov voči ČSR. Ako uvádzajú autori na margo
politiky strany, „Nacionálny socializmus mal byť všeliekom na nakopené problémy, hoci medzi nemeckým obyvateľstvom na Slovensku nemal ako ideológia

žiadnu tradíciu a vo svojej podstate bol importovaným
artiklom.“ (s. 191)
V prípade maďarskej menšiny sa autori venujú
predovšetkým jej angažovaniu v rámci národnostnej
sekcie pomerne marginálnej Národnej obce fašistickej
s názvom Árijský front, pričom prinášajú zaujímavú
informáciu, že: „V záverečných dvoch rokoch pôsobenia NOF na prvorepublikovej politickej scéne patrili organizácie ÁF na juhozápadnom Slovensku vôbec
k najaktívnejším zložkám vnútorne sa rozleptávajúcej
fašistickej strany.“ (s. 214) Vojnovej Maďarskej strane
na Slovensku pod vedením Jánosa Esterházyho sa autori z neznámych dôvodov nevenujú.

Dejiny Slovenska

Radikáli v HSĽS
Prvá a jadrová kapitola publikácie sa venuje slovenskému fašizmu reprezentovanému prúdmi a osobnosťami Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Pri
radikalizácii ľudáckej politiky zohral kľúčovú úlohu
už v dvadsiatych rokoch neskorší predseda vlády a minister zahraničných vecí Vojtech Tuka. A. Hruboň približuje jeho mysticko-nacionalistickú spisbu, ako aj
podiel na založení militantnej organizácie Rodobrana. Tá „pre Tuku predstavovala akési laboratórium pre
klonovanie hnutia nového typu, ktoré zároveň bude
platformou kvalitatívne nového národa, naplneného
hodnotami očistenými od socialisticko-liberálnej ‚dekadencie‘.“ (s. 43)
V tridsiatych rokoch fašizácia politiky HSĽS pokračovala, čo súviselo nielen s nástupom mladšej generácie reprezentovanej Karolom Sidorom, bratmi
Ďurčanskými či Alexandrom Machom, ale aj so zahraničnopolitickou situáciou. A. Hruboň poukazuje na objavujúce sa sympatie voči nacistickému
Nemecku, antisemitizmus, no predovšetkým na posadnutosť konšpiračnými teóriami; všade a zároveň
nikde prítomným nepriateľom sa stal „medzinárodný židoboľševizmus“.
V záverečnej časti venovanej medzivojnovému
obdobiu autor konštatuje, že „politická komunikácia
strany najneskôr od začiatku druhej polovice 30. rokov
vykazuje znaky priblíženia sa k množine európskeho
fašizmu. Na druhej strane, fašistická identita bola drvivej väčšine členov i vedenia HSĽS cudzia; ľudáci sa
identifikovali ako autonomisti, resp. nacionalisti. To
sa však s meniacim profilom strany nijako nevylučuje – koniec koncov, človek, ktorý myslí alebo koná ako
fašista, si to zďaleka nie vždy uvedomuje.“ (s. 83)
V centre naratívu sledujúceho obdobie rokov 1939 –
1945 sú politici a ideológovia, ktorých historiografia
sa tradične nazýva ako radikálne krídlo HSĽS, v Hruboňovom poňatí ide o revolučných národných socialistov. Všíma si ich podiel na premene spoločnosti,
antisemitskej a protirómskej politike či vnútropolitických sporoch s tzv. umierneným krídlom. V závere
kapitoly autor ponúka zaujímavú definíciu ľudáckeho režimu, ktorá vychádza z európskych komparatívnych výskumov: „Režim Hlinkovej slovenskej ľudovej
strany z rokov 1938 – 1945 mal pôvodne nacionalisticko-autoritatívny ráz, ktorý sa pod vplyvom domácich
a zahraničných faktorov transformoval na režim národnosocialistického (fašistického) typu a následne
zmutoval do formy hybridného režimu bez jasnej politickej identity.“ (s. 174) Či sa táto definícia ujme, zostáva otvorené.

Sionisti v hnedých košeliach
V septembri roku 1933 pochodovalo Bratislavou dvadsať
uniformovaných mladých mužov v hnedých košeliach
s modrými výložkami. Išlo o členov židovského mládežníckeho hnutia Betar, ktoré patrilo k revizionisticky
orientovanému sionizmu vedeného Vladimírom Žabotinským. Ideológia hnutia, ktoré sa uchytilo aj v ČSR,
sa vyznačovala odmietaním ľavicovej verzie sionizmu
a požadovala agresívnejší program budovania židovského štátu, pričom zastávala tvrdý postoj voči arabskému
obyvateľstvu v Palestíne. Vzhľadom na nacionalizmus,
ideológiu telesnosti, odpor voči marxizmu či spôsoby
vonkajšej prezentácie sa nemožno čudovať, že kritici
hnutia z radov ľavice, miestne úrady, ale aj programoví antisemiti označovali hnutie za fašistické. Autorka
novátorskej štúdie Denisa Nešťáková na margo tohto
označenia uvádza, že viaceré črty „revizionistického
hnutia vo všeobecnosti, ale aj v podmienkach ČSR a neskôr Slovenského štátu naznačujú priamu inšpiráciu
fašistickou ideológiou. Avšak mnohé z tých dobových
dôvodov, ktoré opozícia revizionistov používala na ich
obvinenie z fašizmu, s fašizmom vôbec nesúviseli a moderným vymedzením definície fašistickej ideológie by
neprešli.“ (s. 241)
Záverečná štúdia Mareka Syrného na malom
priestore pomerne zrozumiteľne a prehľadne približuje korene a charakter protifašistického odboja na Slovensku v období druhej svetovej vojny. Len ťažko však
možno súhlasiť s autorovým tvrdením, že „o reálnom
antifašizme môžeme hovoriť až po nastolení ľudáckeho režimu.“ (s. 250)

Záver
Ciele, ktoré si kolektív autorov stanovil, sa podľa nášho
názoru naplniť podarilo. Publikáciu vnímame ako zaujímavý počin, ktorý má pri štipke dobrej vôle potenciál
prispieť ku kultivácii diskusií o slovenských dejinách
presahujúcich akademické kruhy. Samozrejme, pohľad
na dejiny cez periskop definície je redukujúci a malo by
ho doplniť štúdium ďalších zdrojov; bohatý poznámkový aparát pod čiarou k tomu priam nabáda. Publikácia
obsahuje aj desiatky (nie notoricky známych) obrazových prameňov.
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Esejistika

Patológia
digitálneho
spoločenstva
James Bridle: Temný
novovek. Technológie
a koniec budúcnosti
Preklad: Matej Laš
Banská Bystrica:
Literárna bašta, 2021

„Vštepili nám vieru, že počítače
vytvárajú efektívnejší svet,
že redukujú zložité problémy,
produkujú lepšie riešenia
problémov a rozširujú pole
našej pôsobnosti pri
nakladaní s rozrastajúcou
sa sférou skúseností.
Čo ak to vôbec nie je pravda?“
(James Bridle)
✒ Eva Dědečková

A

Eva Dědečková (1988)
Filozofka a publicistka.
Vyštudovala filozofiu
a dejiny filozofie
na UPJŠ v Košiciach
a na Univerzite Karlovej
v Prahe. Pôsobí ako
vedecká pracovníka na
Filozofickom ústave SAV
v Bratislave. Venuje sa
fenomenológii,
prednostne
kozmologickej filozofii
výchovy Eugena Finka
a Friedricha Nietzscheho.
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k by ste na knižnom trhu hľadali knihu, ktorá
vám zrozumiteľnou rečou dokáže sprístupniť
realistický obraz technológií a ich moci vo vzťahu k svetu v globále, ale aj v rámci našej každodennosti, rozhodne treba siahnuť po Temnom novoveku.
Táto kniha je priam nabitá otriasajúcimi postrehmi,
ktoré možno tesať do skaly našej prítomnosti. Vytrhne vás z domnienky o tom, že ide o hrozby „ďalekej
budúcnosti“. Nie, deje sa to dnes a všade…
Mohlo by sa zdať, že pôjde o ďalšiu moralizujúcu
knihu, ktorá ponúka spasiteľské riešenie v podobe
návratu späť do jaskýň. James Bridle, sám umelec,
technológ a publicista, je však dostatočne bystrý na
to, aby si jasne uvedomoval, že bez technológií je
život ľudstva už viac-menej nemožný. Čo však v tejto
novej existenciálnej situácii možné je, to je snaha
a schopnosť uvedomovať si, že otázka technológií je
fakticky otázkou povahy súčasnej moci. Solidarita
a prežitie v temnom novoveku sú podľa autora
možné len vtedy, ak si uvedomíme, že nie je možné
porozumieť všetkému. Banálna myšlienka, poviete
si, ale uvažujme o tom, aké množstvo „zaručených“
informácií a aplikácií riešiacich akýkoľvek problém
nás obklopuje… Ich úlohou je ukázať nám a presvedčiť nás, že všetko je riešiteľné na pár kliknutí,
že všetkému možno napokon plne porozumieť, len
treba dostatok vhodných informácií. Tieto (a mnohé
ďalšie) neviditeľné princípy sú vodou na mlyn
nielen rôznym konšpiračným teóriám, ktoré lenivým
(a hlavne vystrašeným) mozgom poskytujú jasné,
instantné vysvetlenie toho, ako sa veci majú, navyše
s nemenej významným pocitom spolupatričnosti
prostredníctvom sociálnych sietí. Využívaním

aplikácií bezmyšlienkovite poskytujeme o sebe
množstvo informácií, ktoré obrovské korporátne
firmy dokážu využiť nielen pri svojich marketingových stratégiách. No aj keď si sieť už odmyslieť
nedokážeme, môžeme vnímať aj to, na čo sama poukazuje. Práve na to treba naše prosté inštrumentálne
porozumenie technológiám doplniť o poznanie ich
dejinného kontextu a bezprecedentných dôsledkov,
ktoré so sebou prinášajú. Naučili sme sa technológie
inštrumentálne používať, teraz je čas prebudiť
sa z naivných predstáv o ich hodnotovej neutralite
a pri ich využívaní začať konečne premýšľať kritickejšie. Napokon, to je úloha, ktorú moderná spoločnosť spokojne preskočila.

Veľký brat a nové náboženstvo
Autor sa snaží prostredníctvom metafory oblaku
(cloud) zmapovať vývoj moderného výpočtového
myslenia, pričom odhaľuje zaujímavé dejinné
kontexty a prepojenia či medzi počasím a túžbou po
jeho ovládnutí, alebo medzi takzvanými humánnymi
zámermi a výpočtami simulácií výbuchu vodíkovej
bomby, odohrávajúcimi sa vo výklade bývalého
newyorského obuvníctva. Neraz čitateľa prepadne
zmes pocitov absurdity, hnevu i fascinácie.
Komplexnosť fenoménu technológií je taká
závratná, že niet žiadneho miesta na tvári Zeme,
ktoré by ním nebolo zasiahnuté. Dokonca aj –
a hlavne – psychika človeka je fatálne ovplyvnená.
Sme náchylní automaticky vygenerovanú informáciu považovať za pravdivú, jasnú a priamočiaru
a zbaviť sa tak akýchkoľvek pochybností. Zároveň
sa však zbavujeme aj samotnej slobody rozhodovať
sa. Čo je však nebezpečnejšie, toto automatizačné
skreslenie formuje náš vzťah k svetu tak, aby
sme ho automaticky vygenerovaným informáciám
prispôsobovali. A to až do bodu, keď nedokážeme
rozlíšiť realitu od modelu sveta. Predpokladáme, že
automatizované stroje a ich výpočty sú neomylnejšie,
pretože sú zbavené emocionality a psychologického
balastu. Tento typ „prodigitálnych“ predsudkov
je základným článkom našej náboženskej viery
v stroje, ktorá technologickým a finančným gigantom pomáha budovať budúcnosť vyhovujúcu
konkrétnym mocenským záujmom. Autor sa vôbec
neostýcha osvetliť kauzy a prepojenia či princípy
fungovania tých najpopulárnejších internetových
platforiem, ako sú Google, Facebook, YouTube,
Netflix a ďalších. Tieto spoločnosti „majú taký detailný prehľad o podvedomí divákov, že bývalé režimy
by mohli len závidieť.“ (s. 165)

Svet vo vlečnej sieti algoritmov
Nie sú to len abstraktné problémy, naopak, neviditeľná sieť je hlboko zažratá aj do rovnako neviditeľnej
klímy. Environmentálna kríza je prelúdiom k temnému novoveku. Ani tu nemá čitateľ šancu vydýchnuť
si od miestami šokujúcich údajov. Človeku tu
napadne myšlienka, či naša technologická vyspelosť
nie je rafinovaným štádiom samoregulačného
procesu darwinovskej evolúcie: „Atmosféra sa viditeľne plní oxidom uhličitým, ten zohrieva planétu
a negatívne sa prejavuje na našej inteligencii.“
(s. 241)
Pri tejto sonde do doby neustálych technologických zmien autor neobchádza ani problém vedy,
ktorá sa dostáva pod ekonomický tlak korporátov.
Navyše, Bridle je vskutku veľmi statočný a poukáže

Čistokrvný existenciálny otras
Bridlova kniha je budíček, ktorý nám
pripomína, že v istom zmysle sme zbytočne spoluvinní, lebo podliehame
výpočtovej logike, nepremýšľame a hlavne nekonáme racionálne v danej, potrebnej chvíli. Je to bludný kruh, pretože
táto logika povoľuje konanie len za podmienok dostatočných dôkazov (ktoré
sú vzhľadom na kvantá rôznych, manipuláciám prístupných informácií nemožné).
Všetko je osvetlené, ale nič nevidíme.
Výpočtová logika nás zahlcuje informáciami, ale aj falošným pocitom bezpečia.
Naše agentstvo sa neustále znižuje.
Rezignujeme frustrovaní a paranoidní.
Autor sa v závere snaží zachovať
povzbudivý tón a sugestívne ubezpečuje,
presviedča, že nie sme bezmocní.
Lenže, pravdupovediac, čitateľ po jeho
vskutku bravúrnom kriticko-analytickom
výkone na predchádzajúcich 300 stranách asi sotva pocíti motivujúcu útechu.
Skôr to bude údes, zhrozenie a čistokrvný
existenciálny otras… Ale niečím sa
predsa začať musí. A mali by sme dať
na radu F. Kafku, ktorý už dávno vo svojom diele neopakovateľne zachytil
„šifry“ automatizovaných systémov, keď
odporúčal čítať práve takéto knihy –
knihy, ktoré nás prebúdzajú ranou päsťou
do lebky.

Slovo výtvarníčky

jasne na to, že spoločensko-politický
rámec podpory vedeckého výskumu ústi
do produkcie bezprecedentnej ekonomickej moci a výlučného poznania pre firmy
zo Silicon Valley.
Aby sme si uvedomili reálnosť neviditeľnej siete a banálny šat, ktorý pred nami
na verejnosti nosí, vydal sa autor aj
do terénu, aby zmapoval odraz patológie
v globalizovanom digitálnom spoločenstve: nárast počtu parabolických antén
pre mikrovlnný prenos, ktoré umožňujú
napríklad vysokofrekvenčné obchodovanie, „záhadné“ správanie sa algoritmov
na burzách, software ako zbraň, nové
druhy terorizmu s globálnym dosahom,
neurónové siete súkromných spoločností,
ktoré predvídajú naše emocionálne
reakcie. Samostatnou kapitolou na uvažovanie sú spravodajské agentúry a ich
utajovaný technologický žargón, ktorý
na počkanie rozleptáva občianske, ale aj
ľudské práva všeobecne. To sú len črepiny zo sveta, v ktorom žijeme a ani si to
plne neuvedomujeme. Skrytosť samotných technologických systémov je
jedným z kľúčov prehlbujúcej sa sociálnej
nerovnosti, v rámci ktorej sa dnes dostávame na úroveň 19. storočia. Automatizácia a robotizácia postupne zvyšujú útlak
ľudských pracovníkov, ktorí sú potrební,
kým ostávajú lacnejší než stroje. Všetkého do času.

Pavlína Fichta
Čierna:
Dataportrét
(2021) /
indexované dáta
zobrazené
prostredníctvom
nástroja
forenznej
dátovej analýzy
© technická
spolupráca
Juraj Horák ©

Živý dataprojekt
Projekt Dataportrét vznikol ako experiment a zároveň reakcia
súvisiaca s kritickým postojom k priestoru internetu a sociálnych
sietí, predovšetkým z hľadiska možností zneužívania informácií.
Proces získavania dát som nasmerovala sama na seba (okrem
idey dátového autoportrétu je to i jediná legitímna možnosť). To, čo
divák nevidí, sú dáta, indexované na špeciálne pre tento účel vytvorenom dátovom úložisku index.fichta.art. Finálne uložené dátové
štruktúry sú následne vizualizované forenznými nástrojmi. Index
naďalej „žije vlastným životom“ a zbiera ďalšie pribúdajúce dáta,
ktoré o mne na internete postupom času pribúdajú.
Prvým krokom teda bolo vyhľadávanie textových a multimediálnych dát o mne (zhromaždila som objem dát bežne dostupnými
metódami), nasledovalo ich indexovanie a triedenie pomocou NER
(Named-entity recognition – tiež známe ako identifikácie entít,
blokovanie entít a extrakcia entít). Je to podradená úloha extrakcie
informácií, ktorá sa snaží nájsť vzťahy /prepojenia medzi entitami
a klasifikovať pomenované entity do vopred definovaných kategórií.
Následne boli použité dva nástroje na kybernetickú forenznú
analýzu a analýzu digitálnych dôkazov – voči mojej osobe. Digitálne
dôkazy sa hľadali priamo v indexe.
Indexované údaje pomáhajú operátorom získať situačné povedomie
a napríklad pohotovo reagovať v prípade narušenia bezpečnosti,
ako aj odhaliť potenciálne hrozby. Forenzné vizualizačné nástroje
sú platformami pre vizualizáciu údajov, podporujú skúmanie
a získavanie poznatkov z veľkého množstva multidimenzionálnych
údajov. Prostredníctvom vizualizácie je identifikovaná pozícia
a formát dát a ich kryptovania bez toho, aby boli zanechané stopy.
Následne možno určiť správne nástroje, ako kryptovanie prelomiť.
Ak nie sú zakódované, rovno sa indexujú (NER algorytmom)
a v tomto mojom prípade je dátovým nosičom internet.
Projekt vznikol vďaka spolupráci s programátorom a analytikom
Jurajom Horákom.

✒ Pavlína Fichta Čierna
autorka diela na obálke KR 11/21
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Erik Jakub Groch: viety
Kordíky: Skalná ruža,
2021

Chcem sa Ti poďakovať,
Erik Jakub, za duchovný
zážitok, ktorý si dal
nám všetkým svojou knihou
viety. Po jej prečítaní
som si zo servítky vybrala
pierko od vnuka.
A začula som v sebe hlas
matky, ktorá, keď
som sa s niečím nevedela
vyrovnať, vravievala:
„Musíš sa cez to preniesť.“

Foto: Ján Gavura

Epištola

Pierko
Erik Jakub Groch

✒ Dana Podracká

C

Dana Podracká (1954)
Poetka a esejistka.
Pôsobí v Literárnom
informačnom centre,
je vedúcou Oddelenia
domácich projektov.
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ez to? Áno. Prejsť cez to ako cez krovie. To je aj odpoveď, ktorá mi zazvonila v záverečnom trojverší cyklickej básne turgenev: „cez húštinu prestrčím
pierko na druhú stranu / neviem, čo sa deje s pierkom za
krovím / neviem nič, ale som prenášaný“. Vďaka Tebe
som pochopila, že aby sme sa mohli cez niečo preniesť,
musíme byť prenášaní.
Magický obraz myšlienky s pierkom je myšlienkou sv. Benedikta Labre (1748 – 1783), pútnika a mystika, ktorý bol už za života vnímaný ako svätý. Hľadal
dokonalosť, hoci do rádu ho prijať nechceli. Prespával v zrúcaninách kolosea, modlil sa a zamiloval sa do
Boha. S tým pierkom, Erik, si si začal už v prvej časti
nil, úvod, kde je na hornom okraji strany (pozemsky)
verš: „vzduch stojí, nestojí, neviem, či stojí alebo nestojí,“ zatiaľ čo na dolnom okraji strany (nadpozemsky),
takpovediac „dolu hlavou“, ako je nebeský človek obrátený k pozemskému, čnie verš: „neviem nič, ale som
prenášaný“.
Samotné poznanie nehýbe ničím. Aby sa naplnila
jedna z podmienok transferu, musíme vstúpiť do prúdenia. „Pierko na ceste čaká len na mňa, aby som ho
zdvihol / zdvihnem ho, s pierkom v zovretej dlani pokračujem v ceste / zarastený chodník je stále užší a užší / na
jednom mieste sa chodník končí krovím / cez húštinu prestrčím pierko na druhú stranu / neviem, čo sa deje s pierkom za krovím / neviem nič, ale som prenášaný“. Refrén
sa zopakuje v duchu – ako na začiatku, tak aj na konci,
ako hore, tak aj dolu.

xxx
Zdanlivo je všetko prosté, ale dospieť do takéhoto stavu
znamená dlhé roky sa dopracúvať k pravému skutku,
ktorým je podľa Eckharta milovať Boha. Za „závesom“
pravého skutku je láska k človeku, k prírode, k žene,
ale aj obojstranné pretekanie lásky. Je to stav mysle,
sféra meditácie, prepojená s intuitívnym vhľadom cez
dotyk s posvätným.
Ako v kruhovom mystickom lome putuješ lesmi
v okolí Ulože, kde žiješ, ale toto Tvoje pútnictvo je viac
než cesta. V ňom je obsiahnuté úsilie rozširovať duchovné vedomie prostredníctvom mysleného, cíteného a napísaného. Posolstvo tohto pútnictva je tiež
prosté: „Zachovanie druhu je spôsob myslenia, nie zmysel: od zvieraťa cez človeka k anjelovi“. Anjel je platónska idea, ale až keď sa staneme vnútorným dielom
cnosti (Eckhart) a v nej sa završujeme, približujeme
sa k anjelskému.
Na iluminácii zo žaltára z 13. storočia je štít so štrbinou, cez ktorú prúdi posvätné. Tvojimi štrbinami sú
medzery: „v mojom ohni horia len medzery“. A ďalej: „na
konci, ktorý nevidieť, vidieť zhodu, medzery vo vysokom
rozlíšení“. Tvoje medzery sú prieduchy, vchody, kozmické brány, cesty prúdenia. Nielen prúdenia mimo
nás, ale aj v nás. Rovnako ako sme súčasťou vzduchu
(„vzduch, ktorý dýcham, je Boh“), rovnako ako sme prenášaní, môžeme sa ocitnúť aj vnútri medzier. Byť vmedzerení samotným prúdením.

xxx
Britský sochár Andy Goldsworthy, žijúci v Škótsku,
jeden z najvýznamnejších predstaviteľov landartu,
vytvoril súvislý múr naprieč krajinou, v ktorej žije.

Epištola

Povedal o tom: „Múr naprieč krajinou je obsahom
i formou, v ktorej žijem. Stačilo by vybrať jeden kameň
a postupne by sa múr rozpadol. Trhlina je priestor, od
ktorého závisí moja identita.“
Tvojou trhlinou sú medzery, kde sa rozprestiera
sféra mlčania. Cez medzery prichádza Boh ako podstata obsiahnutá v prírode, v mikrokozme i makrokozme, aby sa v nej zrkadlila všadeprítomná neviditeľná
existencia. Tak ako je to zobrazené na prebale knihy,
v serigrafii Rudolfa Sikoru s hviezdnou rukou, kde ruka
človeka prepisuje ruku Boha.

xxx
Prúdenie medzerami sa uskutočňuje aj v spiritualite
páru. Pár je tiež stav mysle, ktorá sa napája z animy.
Bez nej sa v duchovnom raste nedá zaobísť. Tretia časť
knihy Emily z cyklu Záhyb je pre mňa obrazom vskutku
nevyčerpateľnej prizmy jazyka.
Emily Dickinsonová napísala počas života 1 800
básní. Ty si písal ďalej, začínajúc novou stovkou – od
1 801 do 1 812. Spolu dvanásť básní, napísaných z univerzálnej pamäti, ktorá Ti poskytla inšpiráciu z ducha
sveta, spiritus mundi.
Podľa Eckharta sú bytie a dobrota „odevmi“ alebo
„závojmi“, pod ktorými sa ukrýva Boh. V cykle Emily sa
tri razy opakuje refrén: „moje včerajšie šaty nosí“. Odev,
o ktorom je reč, sa ukrýva v „záhybe“ písmen. Šaty sú
jazykom vyživovanou teóriou návratu: „Vrátiť sa, sem,
ku kríku, usínať s ním, kto usína vo vlaňajších šatách.“
„Ak sú písmená zvukové, tak aj medzery medzi písmenami, okrajmi a medzerami.“ (Dan Chiasson)
Obrazy a hlasy sú médiami záhybu, prostredníctvom ktorého sa videné (zjavené) a tak prinavrátené
približuje k Absolútnu. Takáto banka energie dokáže
pôsobiť desaťročia a viac. Uchováva v sebe stav mysle,
aby prenikal do hlbšej bytosti v nás.

xxx
Ako exemplum môže poslúžiť báseň 1 806, v ktorej píšeš: „Boh je veľmi láskavý, môžem vám písať, dáva mi
vaše milé listy, no moje srdce chce viac. / Prichádza bez
tváre, trhlinou, kde nie je nikto presný. / Amputuje moje
pehavé prsia, dáva mi fúzy ako mužovi. / Píšem zamilovanú báseň, jej mužskú a ženskú verziu. / Keď pomyslím
na tých, ktorých milujeme, môj dôvod sa odo mňa vzdiali.
/ Mám vás skutočne vidieť, ,nie temne, ale tvárou v tvár’,
/ hovorí, reže moje gaštanové vlasy“.
S fúzmi sú zobrazované aj niektoré svätice.
Anima je nenahraditeľnou podmienkou toho, aby
duša prešla temnou nocou. Je to nielen duša, ktorou
milujeme; je v nej obsiahnutá aj duša sveta, anima
mundi. Temná noc dopomohla anime sv. Jána z Kríža
splynúť s Teréziou z Avily, sv. Františkovi s Claire. Spoznal si animu m. f., vďaka prizme, ktorá svetlo rozkladá,
umožňuje jej stať sa súčasťou spektra, znova sa zjednotiť a znova byť svetlom.
V básni 1 810 píšeš: „Moja myseľ je dážď, clivá šeď,
plochy, mnohé závoje za sebou. // Šerosvit je moja myseľ,
tiché miznutie vytrácajúceho sa svetla, ktoré uvoľňuje tmu. Myslím myseľ horiacu ako noc, ledva viditeľný
obrys temnej na pozadí temnejšej“. Prepojenie s Emily
Ti umožnilo písať Tvojou i jej rukou, vojsť do medzier
a nadýchnuť sa Božej lásky: „Nie je pravda, že som milovala ženy, milovala som všetkých.“ (báseň 1 805)
Mystické vliatie animy do animy ako Boha do duše
je tiež transfer prenášania cez záhyb písmen, ponad
čas. Je to spôsob „obliekania sa“ nielen do „vlaňajších šiat“, ale aj do šiat prvotnej, ničím nenarušenej

Rudolf Sikora:
Súhvezdie ruky pre
Vladimíra Boudníka
(1979)

obraznosti. „Nikto z nás nevedel, čo je duša, ale používali sme ju.“ (báseň 1 809) Obliekať sa tak, aby duše stáli
tvárou v tvár, nahá proti nahej.

xxx

Zachovanie
druhu
je spôsob
myslenia,
nie zmysel:
od zvieraťa
cez človeka
k anjelovi.

Tvoja kniha hovorí sama za seba. Je vyskladaná z mnohých hlasov, vrátane mŕtvych, ktorí nás sprevádzajú
tiesňavami rozpoznávania lásky cez samotu, modlitbu a bolesť. Pozemská smrť nerozhoduje o dotykoch
s mystickou hlbinou. Múdri anjeli sú plní očí – milujúci
anjeli sú plní krídel. O ich, ale aj o našom jestvovaní,
svedčí pierko.
Ešte jedna vieta, Erik Jakub: Je to geniálne.

Erik Groch
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Zdroj foto: Anasoft litera

Ivan Medeši
Ivan Medeši: Vilkovia
Petrikovce: Valal, 2021

Limity (nejen
Medešiho) psaní
Pojmenovat okouzlení stylem
Ivana Medešiho (v čemž
hraje svou roli i jeho
překladatel Maroš Volovár)
není snadné – nejde jen
o skatologii, ani o specifickou
zálibu v popisu odpadu
a hnusu, ve které má navíc své
místo nepříliš korektní humor.
✒ Michal Jareš

V
Michal Jareš (1973)
Český básnik a literárny
vedec. Pôsobí v Ústave
pre českú literatúru
AV ČR v Prahe. V rokoch
2013 a 2020 bol
porotcom Ceny Anasoft
litera.
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povídkové knize Jedenie (2018), která získala
ocenění Anasoft litera, šlo hned od začátku o víc:
o provokaci maloměšťáka i o zprávu o jedné
generační bolesti postsocialistického světa, o „lúzry“
a jejich nehody i o poetickou reflexi punkově-
opilecké tradice, která ovšem ve slovenštině dlouho
spíš nebyla.
Právě ten nový a nečekaný barbarský vpád
poněkud anti-intelektuálského stylu potvrdil dospělost slovenské literatury – v tom smyslu, že dovede
jistý typ vulgarity cíleně využít a povýšit na literaturu. Ne ve smyslu lascivit a legalizace nejrůznějších
prvoplánových prasárniček, ale v hledání krásy
uprostřed hnoje.
O to víc se čekalo, s čím přijde Medeši dál. Jeho
novinka Vilkovia, která se skládá ze dvou delších
povídek Vilko a Február, spíš přešlapuje na místě.
Je to pořád ukrutně zábavné, byť trochu samoúčelné
brodění se po kolena v exkrementech, ale nějak
tomu chybí východisko. Nebo spíš tahle kniha přesně ukazuje na limity (nejen Medešiho) psaní.

Tam a zase zpátky
V něčem mi autor připomíná „metodu Staviarského“:
nauč se jeden trik, využij podobný syžet, obnovuj
zaslechnuté historky, přidej trochu zkušenosti,
ale nechlub se zbytečně autobiografickými prvky
a využívej motivů cesty tam a zase zpátky. Výsledek
je pak vlastně pořád stejnou variací na jedno téma,
přičemž právě díky nezaměnitelnosti stylu a vyprávění se vždy rádi vracíme k četbě takového typu jako
k jistotě a zábavě.
Medeši navíc má jednu slabinu – je jí jeho
neschopnost udržet delší žánrový formát. Sedí mu
ideálně povídka, ale cestou k novele se zadýchává
a nestačí. Nebo spíš neví, co má dělat s těmi
vyměšujícími, alkoholem a drogami prolezlými
postavami, pokřikujících tu a tam na sebe „jebote!“
V něčem ta fragmentárnost a nesouvislost
připomíná neusazené historky pikareskních románů
i s jejich specifickou barokní košatostí, hříchem
a následným pokáním. Ostatně v první části knihy se
hlavní hrdina Vilko (který dal jméno celé povídce)
po trestu ve vězení za pěstování marihuany dostává
do situace, kdy musí najít východisko z vlastní
pasivity.
Prostor vojvodinských Rusínů v Ruském Keresturu nabízí Medešimu dělat si nehoráznou legraci
z idealizovaného „čistého“ venkova, jinak ovšem
motivu starému jak lidstvo samo. Z barokního světa
si Medeši bere plnými hrstmi i nízkost vylučování:
ostatně lze vzpomenout, jak někdejší hrdina Simplicius Simplicissimus pouštěl nahlas větry a jak Vilko
ve Vilkovii v nechutném detailním popisu podává
„dedinské pikantérie“. Ale nějak tomu chybí koncovka, nebo spíš je pohádkově hloupoučká (Vilkovo
vízum do Kanady a tím pádem útěk do vysněného
„západního“ ráje). Zatímco u Staviarského hraje
pohádkovost svou roli od začátku, u Medešiho se
zjevují jen náhodnosti.

Paradoxně?
Podobný typ jako Vilko je i hrdina Teštvir z povídky
Február. Možná o trochu větší, i když podobně
frustrovaný intelektuál než Vilko, daleko větší pragmatik – dealer drog na škole – ale zároveň se v životě
plácá zhruba stejně jako hrdina předešlého vyprávění. Jak Vilko, tak Teštvir jsou vyděděnci, kteří
nacházejí možnosti své existence v únicích do drog,
alkoholu, literatury, hudby, ale zároveň to jsou

O futbale s láskou
Marián Hatala, germanista, prekladateľ a v oblasti autorskej
tvorby predovšetkým básnik, prichádza po dvoch zbierkach
pre deti s prozaickou prvotinou určenou pre detského čitateľa
Doučko s Futbalom. V porovnaní s nonsensovým a hravým
charakterom jeho súborov poézie je najnovšie dielo o poznanie
vážnejšie, aj tu však autor čerpá zo svojej bohatej fantázie a dielu
nechýba humor vo forme vtipných narážok či slovných hračiek.
Marián Hatala:
Doučko s Futbalom
Bratislava: Spolok
Madách – Madách
Egyesület, 2021

Za veľkým snom
Hlavným hrdinom prózy je štvrták Patrik Klein, a hoci sledujeme len niekoľkomesačný výsek z jeho života, čoskoro zistíme,
že sa celý točí okolo futbalu. Tejto záľube so zanietením drukuje
jeho otec, sám horlivý fanúšik nielen televíznych prenosov
zápasov známych tímov, ale aj podporovateľ futbalovej dráhy
svojho syna.
Patrikove bežné dni dokresľuje mozaika menších či väčších
starostí i radostí, ktoré sú dobre známe nielen mnohým hrdinom detských kníh, ale aj ich reálnym náprotivkom – čitateľom.
Okrem neraz neľahkého lavírovania medzi povinnosťami
v škole a mimoškolskými záľubami či turbulentného spolužitia
so súrodencom (v tomto prípade bezproblémového) nechýbajú
obavy z možného sťahovania najlepšieho priateľa či neúspechu
v oblasti, na ktorej hrdinovi veľmi záleží.
Kdesi v pozadí často po celý čas možno tušiť prítomnosť cieľavedomej cesty za splnením veľkého sna a Patrikov prípad nie je
výnimkou.

Priateľstvo, úcta, rešpekt

Metoda Medeši
Vrátím-li se k prvotní otázce, co na
Vilkovii a na Medešiho psaní funguje
a okouzluje, tak to není provokace
a vyměšování (celkové setrvávání
ve fázi anální fixace je spíš sousto pro
psychoanalytika), ale schopnost
skrz takovou nadsázku pojmenovat
typy dnešní existence.
Ovšem Vilkovia také ukazuje,
že ani nadsázku nelze natahovat
do nekonečna, protože se vyčerpává
a přestává fungovat. Anebo naopak –
funguje autorovi tak dokonale,
že už ji neopustí nikdy a bude stále
přidávat a vrstvit podobné texty.
Vytvořením „metody Medeši“ pak
na dlouhé časy vystačí se stejným
modelem, ale zároveň musí počítat
i se stále stejným konstatováním
čtenářů i recenzentů.

Kniha pre deti

i trochu pseudointelektuálové
a burani, kteří tráví dost času
v naprosto neplodných úvahách
o čemkoliv: „Centrum Ľvova. Takto
som si vždy predstavoval Prahu.
Dá sa povedať, že Praha a Ľvov sú
dosť podobné mestá, ale iba ak
je Praha práve taká, akú si predstavujem.“ (s. 168)
Oba hrdinové jsou jedním typem,
kterého známe už z Jedenia, karikaturou i odrazem úzkostně přecitlivělého egoisty, který chce „něco“ jiného,
ale zároveň vlastně neví, co „to“
má být. Hrdinové naší doby? Nebo
spíš skvěle zachycený symptom celosvětového rozpadu rolí postav?
S Teštvirem ani s Vilkem se sotva
lze ztotožnit, pozorujete je spíš
s trochu zatajeným dechem jako typ
nějakého exotického hmyzu, nebo
člověku vzdáleného organismu,
aniž by nám docházelo, že je jejich
ubohost a nízkost jen o kousíček
vzdálená našim životům.
Skrze jejich duševní bídu a nemohoucnost se vymanit ze svých rolí
jsou i přes obrovskou autorskou
hyperbolu oba hrdinové reální, živí
a snad i politováníhodní. Odrážejí
i stav světa a v něčem jsou právě
Medešiho prózy nejvíce realistickým
obrazem dneška. Paradoxně? Opět
se vracíme k baroku – nízké a vysoké,
vznešené i hrubozrnné, vše souvisí
s tím druhým a uvědoměním
si růzností docházíme k vyváženosti
celku.

Alexandra Debnárová
(1985)
Vyštudovala odbor
nemecký jazyk a kultúra
/švédsky jazyk a kultúra
na FiF UK v Bratislave.
Dizertačnú prácu,
v ktorej sa venovala
slovenskej recepcii
švédskej literatúry pre
deti a mládež, obhájila
na pôde Ústavu svetovej
literatúry SAV. Pôsobí
ako odborná asistentka
v Ústave cudzojazyčnej
právnej komunikácie
na PraF UK v Bratislave
a prekladá zo švédskeho
jazyka.

Osobitnou kapitolou je harmonické rodinné prostredie, v ktorom Patrik vyrastá; cítiť v ňom lásku a vzájomné porozumenie.
Je osviežujúce čítať detský titul, v ktorom aj vzťahy mimo
rodinného kruhu charakterizuje priateľstvo či prinajmenšom
úcta a rešpekt. Obdivne snímam pomyselný klobúk aj pri
farbistých opisoch futbalových tréningov či „ostrých“ zápolení,
notoricky známy a celosvetovo rozšírený šport v autorovom
ponímaní nadobúda priam poetický ráz.
Hoci sa na obálke knihy píše, že Doučko s Futbalom ani náhodou
nie je len o futbale, dovolím si tvrdiť, že je skrz-naskrz o futbale
a vôbec to nie je na škodu. Patrik s myšlienkami na futbal zaspáva i vstáva, s hlavou nad domácimi úlohami (a pod plagátom
Roberta Lewandovskeho) vymýšľa futbalový pokrik, cestou
do školy vykresľuje kľučky s gaštanom ležiacim na zemi a sníva
o členstve vo futbalovej akadémii. Z celej knihy už od prvých
strán presakuje úprimná láska k tomuto populárnemu športu.
Ak smiem vzniesť jemnú výčitku k výberu lexiky, časť výraziva,
ktoré používa Patrik a jeho kamaráti, teda vyjadrenia ako
„brnknem ti, šturmovať, jaska, špicovo“, sú vlastné skôr generácii, ktorá by vekovo zodpovedala Patrikovým starým rodičom
než dnešným desaťročným deťom.

Slovensko-maďarská súhra
Titul nepochybne poteší všetkých malých (na samostatné čítanie tak od deväť rokov, na čítanie s rodičom pokojne aj skôr)
futbalových nadšencov, je umne napísaný, štylisticky vycibrený,
popretkávaný láskavým humorom a najmä, cítiť z neho radosť
z písania a nefalšovanú človečinu.
Na záver radno spomenúť, že za jeho vznikom stojí slovensko-maďarský tvorivý tandem v zložení slovenský autor, maďarský
ilustrátor a slovensko-maďarská redakcia.
Verme, že titul Doučko s Futbalom (ktorý by mal vyjsť aj v maďarskom preklade) bude mať sťa produkt zaujímavej bilaterálnej
kultúrnej spolupráce zanedlho dôstojných nasledovníkov.

✒ Alexandra Debnárová

November 2021
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Naliehavý odkaz
Michal Stehlík, Rudolf
Chmel: Střed Evropy
mezi ideou a realitou.
Rozhovor s Rudolfem
Chmelem 2020
Praha: Národní muzeum,
2021

Kam sa stratila stredná Európa,
ktorá sa po období neslobody
tak veľmi chcela stať súčasťou
demokratického slobodného
priestoru? Bola to len ilúzia,
sen intelektuálnych „snílkov“?
Prečo je krajinám strednej
Európy stále bližšie uzatváranie
sa do seba a svojich mýtických
tradičných predstáv?
Čo ich spája okrem strachu
z imigrantov?
✒ Daniela Balážová

Ž

ijeme v časoch, keď sa väčšine ľudí a ich politickým zástupcom akoby nechcelo rozmýšľať. Najmä
nie v súvislostiach, ktoré každé vyjadrenie predlžujú a komplikujú. Intelektuáli nepatria k smotánke
influencerov na sociálnych sieťach.
Komu však majú klásť podobné otázky tí, ktorí sa
zamýšľajú nad tým, čo sa deje, čo tomu predchádzalo
a čo sa so spoločnosťou môže udiať? Český historik slovakista Michal Stehlík si za respondenta vybral svojho
niekdajšieho vysokoškolského učiteľa Rudolfa Chmela. „Rudolf Chmel stelesňuje stredoeurópanstvo ako
málokto iný. Intelektuál, literárny vedec, editor, kritik,
pedagóg, diplomat i politik. A to všetko v kontexte vývoja strednej Európy najmenej posledného polstoročia,“ zdôvodnil Michal Stehlík svoj výber v úvodnom
slove útlej knižky Střed Evropy mezi ideou a realitou
a podtitulom Rozhovor s Rudolfem Chmelem 2020,
ktorú vydalo pražské Národní muzeum.

Svätá trojica demokracie

Daniela Balážová (1973)
Redaktorka Knižnej revue.
Vyštudovala žurnalistiku
na FiF UK v Bratislave.
Roky sa novinársky
venovala zahraničnej
politike aj téme ľudských
práv.
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Dvojjazyčný knižný rozhovor (otázky v češtine, odpovede v slovenčine) vznikol vlani „na diaľku“ v čase
pandémie. Hoci pandémiou sa priamo nezaoberá,
o pomenovanie chorobných prejavov odkláňania sa
od demokracie (nielen) v priestore strednej Európy
ešte predtým, ako sa objavil koronavírus, v ňom nie
je núdza.
Nacionalizmus, xenofóbia, nenávisť rasová, náboženská, sociálna, netolerantnosť k inakosti, liberálnej
kultúre ľudských práv. „Hovorí sa tomu aj únava z demokracie. Zo svätej trojice demokracie už zostala asi
len tá sloboda, ale bez rovnosti a bratstva, teda solidarity, nie je ani ona plnohodnotná. Nemôže byť jedna
dôležitejšia ako druhá,“ pripomína Rudolf Chmel.

Čo je to V4?
So svojimi znalosťami a rozmanitými skúsenosťami
(vrátane politických) s nadhľadom aj iróniou glosuje
situáciu a vývoj v jednotlivých krajinách Visegrádskej

štvorky aj V4 ako celku. „Aj ja by som rád vedel, čo
vlastne ešte spája štáty strednej Európy dnes, aby sme
mohli hovoriť o opodstatnenosti V4. Partikularizmus, uzatvorenosť nielen hraníc, ale aj uzatvorenosť
do seba, stará dobrá izolovanosť je charakteristická aj
pre dnešné časy, v ktorých síce politici splietajú reči
o spolupatričnosti, zodpovednosti, ale konkrétne robia
opak. Nemám v pamäti jeden moment nejakej spolupatričnosti medzi štátmi, politikmi V4, ktorý by som
ako občan mohol evidovať, nedajboh, honorovať.“
Strednej Európe podľa neho chýba niekto ako nový
Milan Hodža, štátnik s koncepciou. „Zatiaľ, široko-ďaleko okrem miestnych väčších či menších autoritárskych partikularistov na obzore nikto…“
A ako píše na inom mieste, „Politikov, žiaľ, je až
priveľa, štátnikov menej ako málo.“ Alebo: „Inak sme –
navonok iste – všetci demokrati! Len otvorená, občianska spoločnosť – nočná mora autokratov, diktátorov –
nám akosi smrdí.“

Pojmový chaos
Na základe otázok sa Rudolf Chmel vracia aj k pôvodnému hodnotovému zameraniu tradičných strán pravice
a ľavice, ktoré u nás vystriedali „zväčša hybridné, presnejšie zberné strany, ktoré lovia“. Ľavica podľa neho
v každej stredoeurópskej krajine postupne na rôzny
spôsob atrofovala, synonymizovala sa s odsúdenou minulosťou a navyše včerajší komunisti sa stali súčasťou
novej exekutívy. Bieda slovenského konzervativizmu
sa zas prejavila hneď po roku 1989, keď sa „pri národnej
vatre rýchlo zbratali nacionalisti, staro- i novoľudácki,
s komunistickými“.
Pri liberáloch, ku ktorým sa hlási aj Chmel („ak
hovorím, že liberál je antiautoritár, že ho neznášajú
autokrati, rozumie sa, že je bytostný demokrat“), si
zas ľudia pod vplyvom politikov a médií pletú pojmy
s dojmami: „Pojmový chaos zapríčiňuje aj miešanie
politického liberalizmu s ekonomickým neoliberalizmom, čo sú diametrálne odlišné veci.“

Vinní si budeme sami
Rudolf Chmel podáva v knižnom rozhovore akoby nemilosrdnú správu o stave súčasnej spoločnosti a zároveň posiela naliehavý odkaz. Intelektuálne prostredie
sa podľa neho napriek všetkému, čo ho brzdí, musí
aktivovať.
Priznáva, že hoci stav strednej Európy už dávnejšie „neveštil nič optimistické“, mnohí boli nad tým
povznesení. Zdalo sa „priam nemožné, že by stredná
Európa mala byť opäť priestorom, v ktorom sú ohrozené ľudské práva, právny štát, v ktorom môže mať opäť
navrch nie demokracia, ale autoritárska demokratúra.“
A upozorňuje: „Dnes sme postavení pred realitu
ešte komplikovanejšiu, ale keď si necháme tú našu
občiansku strednú Európu znovu uniesť, budeme
už môcť hovoriť len o samoúnose. Vinní si budeme
sami.“

Na stránke Úradu geodézie a kartografie, ktorý
štandardizuje mená geografických objektov, pri názve
maďarského mesta Visegrád sa toto označenie uvádza ako
oficiálny názov (endonymum). Popri ňom jestvuje aj
slovenský vžitý názov (exonymum) uvedený aj v platných
Pravidlách slovenského pravopisu – a to meno Vyšehrad.
Obidva názvy sú teda rovnocenné, majú však iný status.
V texte sa dá uplatniť aj jeden (oficiálny), aj druhý (vžitý)
názov. (Red. pozn. jazykovedkyne Inge Hrubaničovej.)

Výzva
Vyšehradské literárne
štipendium na rok 2022
Prihláste sa na rezidenčný pobyt
v krajinách V4!
Online prihlasovanie je otvorené
do konca novembra 2021.
Štipendium je určené pre:
● autorov alebo prekladateľov aspoň jednej tlačenej
publikácie
● esejistov, literárnych kritikov, literárnych publicistov
a novinárov s najmenej tromi príspevkami
uverejnenými v rešpektovaných médiách
Miesto konania rezidenčných pobytov:
● Bratislava, Budapešť, Krakov alebo Praha
Termíny konania rezidenčných pobytov:
● jar (6 týždňov): 1. mája – 12. júna 2022
● jeseň (3 mesiace): 1. septembra – 30. novembra 2022

Podrobné informácie:
www.litcentrum.sk/clanok/vyzva-navysehradske-literarne-stipendium-2022
Online prihlasovací formulár:
my.visegradfund.org/Account/Login
Uzávierka elektronického prihlasovania:
30. 11. 2021
Vyhlásenie výsledkov:
najneskôr 15. 1. 2022

Kontakt:
milina.svitkova@litcentrum.sk,
+421 2 204 73 507

Fenomén

Vraciame sa
do vyprahnutých
končín
Jan Glín: Reverse
Paranoia
Praha: samovydanie,
2021

Pandemické písanie je zradné.
Pripomína návrat k baníckej
každodennosti: kto vydoluje
najpozoruhodnejšiu metaforu
z násypov súčasného diania?
Kým sa kolos mainstreamovej
literatúry nemotorne snaží
adaptovať, v sutine si sebaisto
razia cestu živé pramienky
alternatívnej kultúry v podobe
zinov.
✒ Katarína Pirháčová

T

radícia súčasnej podoby týchto DIY nízkonákladových publikácií vychádza najmä z nezávislej
grafiky, ale aj z hudobného undergroundu či literárnych experimentov. Túto formu volí aj train-hopper
Ján Glín, ktorý sa vo svojom denníkovom zine Reverse Paranoia (samovydanie, 2021) vydáva zmapovať
styčné body svojho duševného i fyzického prežívania
počas tvrdého lockdownu.

Všetko tu a teraz

Katarína Pirháčová
(2001)
Študuje na FiF UK
v Bratislave. V rokoch
2018 a 2019 sa zúčastnila
literárnych workshopov
Medziriadky. Venuje
sa kultúrnej publicistike
a súčasnej poézii.
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Práve akcent prítomnosti a kartografický realizmus sú
kľúčovými stavebnými prvkami Glínovej spontánnej
prózy. Autor nám predkladá záznam o putovaní, ktorý
funguje v prvom rade ako artefakt, až druhotne ako
literárny počin. Prioritizácia funkcie textu ako osobného dokumentu mi dáva slobodu odsunúť teoretické
nároky na charakteristiku postáv či premyslený dejový oblúk v prospech autenticity výpovede. Autor píše
z nutnosti, prostoduchým a neliterárnym jazykom,
z ktorého sála úprimnosť a ako celok podáva vierohodný náhľad do európskej hobo komunity 21. storočia.
Vo svetovej literatúre má Glínov text spriaznenú
dušu – mýtom opradený román Jacka Karouaca Na
Ceste. Rytmus viet diktuje neustály pochod, pohyb je
sprevádzaný mrnčaním nákladných vagónov. Glín sa,
podobne ako Kerouacov rozprávač Sal Paradise, spovedá z potreby striedať prostredie, aby unikol z návalov
apatie či bezmocnosti, ktorá ho čaká doma. Prežívané
dobrodružstvo je napokon také intenzívne, že sa zlieva
so snom. V dôsledku mučivej insomnie upadá rozprávanie do svojskej spánkovej paralýzy. Sen, navodený
monotónnym kovovým vrzgotom, nesie Glína do diaľok, avšak vracia sa zadnými dvermi vo forme paranoje
o neudržateľnosti tohto behu.

Odkiaľ kam?
Kerouacov hrdina Dean Morriarty si balí kufre, len čo
príde do cieľa. Glínova cesta je podobne hektická: rozprávačove úvahy nikdy nezájdu príliš ďaleko, ani do
vlastnej filozofie, ani do minulosti. Väčšinou sa totiž
blíži ďalší vlak a treba konať: baliť sa, pobehnúť a naskočiť. V kontexte spomínania Glín prekvapivo neupadá do melancholickej retrospektívy, k minulosti sa
obracia len zriedka, aj to veľmi stroho: „Dlouhou dobu
žiju mimo realitu, přibližně dva roky.“ (s. 33) či „Minulou noc jsem sepsal krátký text o situaci, která se stala
před mým odjezdem v Praze.“ (s. 15) Nepitve svoj životný stav mimo práve snímaného záberu. Z tejto útržkovitosti vychádza aj istá priznaná tézovitosť: „… tak už
to prostě je.“ (s. 5) Presvedčením, že niektoré myšlienkové zhluky sa nedajú vyjadriť slovami, naopak, musia
sa prežiť, nadväzuje na jeden z hlavných ideových pilierov hobo kultúry, ktorým je vlastná skúsenosť.
Táto hypersubjektivita však predstavuje nástrahy
na ucelenosť výpovede. Glínova prelietavosť hraničí
s alogickosťou: „V Praze není nikdy nuda, ale chybí
mi tu pocit domova a nějaké silné přátelství nebo
komunita lidí, se kterýma bych žil život. Mám zde
sice spoustu kamarádů, ale nemám čas se s nimi stýkat.“ (s. 1) Glínov rozprávač je modelovým príkladom
neschopnosti vytvárať trvalé väzby (myšlienkové či
vzťahové) ako dôsledok akcelerujúcej kapitalistickej
spoločnosti. Jeho najstabilnejšími spoločníkmi sú
vlaky. Tie tvoria odzbrojujúcu metaforu: nie je ťažké
predstaviť si malého chlapca a jeho milovanú diorámu,
kde vládne svojimi útlymi prstami, vytvárajúc tajné,
ale pohodlné zákutia. Všetko sa dá do pohybu (alebo sa
zastaví) na jeho pokyn. V reálnom svete sa Glín vzdáva
tohto ideálu, ale nutkanie značiť svoje okolie ostáva.
Symbolické prevzatie oprát je prítomné v mori tagov,
ktoré za sebou Glín necháva. „Je to můj rituál,“ (s. 27)
skromne priznáva.

Próza radikálnej (ne)zodpovednosti
Uzavreté hranice okrem nudy navodzujú značnú klaustrofóbiu. Stiesnenosť textu saturujú najmä čiernobiele
fotky, ktoré dokresľujú atmosféru ilegálneho pohybu.
Pre Glína sa pandemická situácia pravidelne zrkadlí
v obrazoch opustených staníc, čo prakticky sťažuje už
aj tak náročné podmienky pobytu vonku. Glín sa snaží
preniesť pocit krízy a neistoty do sociálne angažovanej
roviny. Avšak moralistické výkriky s rozprávačovým
pohoršeným lamentovaním vyvolávajú dojem bezduchého facebookového statusu. Naopak, motív utečeneckej deky či iných darovaných kusov oblečenia je
mrazivo realistický. Glínova vďačnosť sa prejavuje v ich
motivickom opakovaní. Nesie si ich domov a pritom
ironicky dodáva: „… jako suvenýr z mého výletu.“ (s. 42)
Sám Glín odkazuje opakovane na svoju cestu ako
na „výlet“, pritom pomer harmonických chvíľ s priateľmi a útrpného mrznutia vonku nie je primeraný.
Tíšinu navodzujú najmä miznúce rána, no bez trvalej
platnosti. Napokon, aj nostalgický deň v Terste je neplánovanou zachádzkou pred jazdou domov. Ponúka
sa otázka, čo denník skutočne dokumentuje. Sú to
vzlety alebo pády? Nastáva katarzia alebo sa prekopávame s rozprávačom hlbšie do temnej rokliny? Autor intuitívne prikladá poslednú časť, akýsi apendix.
Ostáva však len pri pokuse o záver, stať sa totiž môže
všetko: „Dávám si teď oddych, aspoň do jara, pak se
zase zblázním.“ (s. 47)

Zdroj: Marenčin PT

Pamäti

Ján Čomaj: Hovorí
očitý svedok
Bratislava: Marenčin PT,
2021

Návšteva
obývačky
pamäti
✒ Milan Čupka

A

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

ko bývalý reportér víkendovej prílohy denníka
som spozornel, keď sa mi do rúk dostali pamäti
iniciátora tohto typu novinového vydania na Slovensku – Smeny na nedeľu. Najmä ak ide o jedného z legendárnej generácie reportérov zlatých šesťdesiatych.
Ján Čomaj cituje na úvod Nabokova: „Človek sa
vo vlastnej minulosti vždy cíti ako doma.“ Ak by sme
pamäť vnímali ako príbytok, v knihe nás autor pozval
len na návštevu obývačky. V nej bol skvelým hostiteľom, veď je výborný rozprávač a odžité má aj na viac
ako 250 strán. No aj keď sa dopracujeme k poslednej
z nich, čosi ostáva nedopovedané. A to definitívne,
keďže autor nás v roku 2020 navždy opustil.
Začína však zostra, ako v zlatej ére. Takým jazykom sa už nepíše, no slová hypnotizujú ako angličtina vo filmoch s Cary Grantom. Text má melódiu aj
švih a ak čitateľ predsa dostane možnosť nahliadnuť
za prah spoločenskej miestnosti, je to práve v kapitolách z detstva. Starého otca vymodeluje Čomaj zručne
na pár riadkoch, až máte pocit, že so starkým stojíte
na povale domu „na Maďaroch“, voňajúcej po údenine, a že ste to vy ten pažravec, ktorému musí dohovoriť: „Viac dní ako klobás.“
Predvojnová zmena hranice s Maďarskom a neľahké presúvanie z miesta na miesto, kradnutie munície
Nemcom a chlapčenské dobrodružstvá, ktoré mohli
mať dohru na šibenici. Ale aj boj o život, polročné liečenie v Bratislave so zápalom pohrudnice a spoločné
pobyty s chorľavou mamou na liečeniach vo Vysokých
Tatrách. Hoci časté vedľajšie vlny textu vás občas vyhodia až do súčasnosti a potom zase silným spätným
prúdom späť, nedá sa inak, len hladne hltať vetu za
vetou.

Zmena a Smena
Od študentských čias akoby autorove spomienky boli
jasnejšie a štýl preto menej literárny a väčšmi strohý.
Zoznamy spolužiakov a kamarátov z umeleckých kruhov vyvažujú anekdoty z novinárskeho prostredia. Ako
keď Čomaj spomína na Maďarské povstanie z roku 1956
a zákaz pre slovenských novinárov na informovanie
o štrajku u susedov. „Keď sa brutálnym zásahom sovietskych tankov odpor Maďarov zlomil, dal som nad správu titulok Komíny znova dymia, pre cenzorov to znelo
jedna radosť, ale vnímavý čitateľ sa prvý raz dozvedel,
že ak nedymili, bol zrejme v Maďarsku generálny štrajk.“

Ján Čomaj
(17. 4. 1935 – 26. 1. 2020)

V najrozsiahlejšej a kľúčovej kapitole Tie roky šesťdesiate autor mapuje postupné uvoľňovanie pomerov
v Československu. Najmä prostredníctvom skúsenosti
v redakcii Smeny, kde pôsobil po boku ďalších skvelých
reportérov Slava Kalného a Gavrila Gryzlova. A kde inicioval vznik modernej víkendovej prílohy, ktorej tradícia prežíva v rôznych podobách a denníkoch dodnes.
V pozadí politická zmena, v popredí Čomajove novinárske dobrodružstvá. Odvážna reportérska cesta do
zemetrasením zničeného Taškentu v roku 1966 musí
každého zanechať v úžase, rovnako aj dômyselná taktika pri dohadovaní rozhovoru s milenkou Vladimíra
Majakovského Lili Brik. Až sa človek narodený dve desaťročia po šesťdesiatkach má chuť pýtať – išlo to vtedy
naozaj všetko tak jednoducho?

Koniec spoza dverí
Dvadsiateho prvého augusta 1968 sa Čomaj prebúdza
na reportérskej ceste v Prešove. Už do Temnoty, ako
nazval predposlednú kapitolu, ktorá sa odohráva po
prepustení zo Smeny (a strany) a zaradení na čiernu listinu. Desaťročiu šesťdesiatych patrí polovica knihy, ďalším sedemnástim rokom vo fotoslužbe pri výrobnom
družstve niekoľko strán. Patria k tým zaujímavejším.
November 1989 autora zastihne na lôžku v Tatrách.
A tak ako do novej etapy našej krajiny vstupuje Čomaj
zo vzdialenej horskej liečebne, aj my sledujeme poslednú izbu jeho príbehu akoby spoza dverí s výplňou
z mliečneho skla. Riaditeľ tlačového odboru u predsedu vlády národného porozumenia Milana Čiča,
pôsobenie v novinách Národná obroda a Slovenská
republika, písanie kníh. Mnohé otázky, málo odpovedí. Ale raz darmo, na návšteve platia pravidlá hostiteľa. A návšteva to, napriek odstupu, nebola márna.
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Z nových kníh
Kolektív autorov:
Dohviezdny večer
Ilustrácie: Helga Pavelková,
Peter Ličko
Bratislava: LIC, 2021
Kniha určená deťom aj dospelým ponúka príbehy s tematikou Vianoc, ktoré napísalo
25 súčasných slovenských
autorov a autoriek. S fantáziou
rozprávajú o snehových vločkách, tajomných krajinách
a zázrakoch, ale aj o tom,
aký darček je najlepší na svete,
koľko existuje vesmírov
a komu sa v očiach trblietajú
súhvezdia.

Bernardine Evaristo:
Dievča, žena, iné
Preklad: Lucia Halová
Bratislava: Inaque, 2021

Anton Baláž, Tibor Žilka:
Dar a bremeno dvojitej
identity
Bratislava: LIC, 2021

Stanislav Rakús: Ľútostivosť
Levice: KK Bagala, 2021

Román britskej autorky,
za ktorý získala Bookerovu
cenu 2019, v ktorom
rozvíja príbeh dvanástich
postáv a ich životov.

Kniha rozhovorov ponúka
životný a profesijný príbeh
literárneho vedca Tibora Žilku.
Svoju dvojjazyčnosť vníma ako
dar, hoci dvojitá identita bola
pre neho neraz bremenom.

George Orwell:
Tak to vidím ja
Preklad: Igor Otčenáš
Bratislava: Premedia, 2021

Charles Baudelaire:
Tej, čo prešla popri mne
Preklad: Ľubomír Feldek
Bratislava: Perfekt, 2021

Rozsiahly výber z publicistiky
autora slávnej Zvieracej farmy,
ktorému sa podarilo urobiť
z písania o politike a všednosti umenie.

Dvojjazyčný výber z diela
významného predstaviteľa
svetovej moderny s komentárom k niektorým jeho básňam
a úvahou Môj Baudelaire
Ľubomíra Feldeka.

Reni Eddo-Lodge:
Prečo sa už s bielymi
nerozprávam o rase
Preklad: Milan Hrabovský
Banská Bystrica:
Literárna bašta, 2021

Simona Čechová:
Eliška nie je strašidlo
Ilustrácie: Simona Čechová
Bratislava: Monokel, 2021

Samo Marec,
Lucia Čermáková: Slovensko –
spoznajme ho spolu
Bratislava: Ikar, 2021

Knižka pre deti od troch rokov
s príbehom o netopieroch
aj odkazom, že dôležité
je druhých spoznať, nie ich
súdiť.

Veľké leporelo prináša deťom
prvý veľký poznávací výlet
po krajine, v ktorej žijú.
Nájdu v ňom ilustrácie kvetov,
zvierat, kúsok z histórie a zoznámia sa s ochranou prírody.

Zbierka próz, v ktorých autor
uplatňuje nový typ poetiky.
Prináša príbehy, v ktorých
prostredníctvom motívov
choroby, osamelosti,
smrti, vznikajú vypäté obrazy
zo života bežných ľudí.

Sandro Veronesi: Kolibrík
Preklad: Stanislav Vallo
Bratislava: Slovart, 2021
Román súčasného talianskeho
autora, za ktorý získal v roku
2020 Premio Strega. Hlavný
hrdina je v ustavičnom pohybe
a hľadá bod, v ktorom zastaviť
svoj pád.

Peter Gärtner, Juraj Balogh:
Radostná správa. Komiksový
príbeh Lasicu a Satinského
Bratislava: Monokel, 2021
Komiksový príbeh mapuje
zrod, začiatky a vrcholné
tvorivé roky Milana Lasicu
a Júliusa Satinského. Radostná správa je druhá a zároveň
posledná autorská hra,
ktorú stihli uviesť koncom
60. rokov v Divadle na korze.
S nastupujúcou normalizáciou prišiel zákaz, nútený
odchod z divadla aj snaha
vymazať dvojicu z archívov
a z pamäti ľudí.
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Esej britskej publicistky,
v ktorej kritizuje dominanciu
bielych politík a hľadá riešenia, ako pristúpiť k rasizmu.

Z nových kníh

Virginia Woolfová:
Pani Dallowayová
Preklad: Michal Breznický
Bratislava: Ikar, 2021
Román, ktorý po prvý raz
vyšiel v roku 1925, je považovaný za jeden z najvýznamnejších počinov európskej
literárnej moderny.

Andrea Salajová:
Stúpajúc vyššie
Preklad: Mária Ferenčuhová
Vištuk: Filmotras, 2021
Kniha slovenskej autorky
žijúcej v Paríži. Príbeh
sa odohráva na slovenskom
vidieku v časoch kolektivizácie
a je postavený na žánrovom
pôdoryse klasického westernu.

Marta Součková:
P(r)óza 2020
Fintice: F. A. C. E, 2021
Vedecká monografia literárnej
kritičky prináša autorský
pohľad na poetiku, tematické
inšpirácie a širšie kontextové
súvislosti v prózach siedmich
slovenských autorov.

Max Frisch:
Denníky 1946 – 1949
Preklad: Zuzana Demjánová
Bratislava: Premedia, 2021
Kniha švajčiarskeho autora,
ktorú možno čítať ako
fragment jeho autobiografie aj
ako zápisky reportážneho
charakteru z povojnovej Prahy,
Viedne, Varšavy, Frankfurtu
a Berlína.

Lars Berge: Projekt vlk
Preklad: Jozef Zelizňák
Žilina: Absynt, 2021

Kolektív autorov:
Pandémia hoaxov
Žilina: Artis Omnis, 2021

Reportážna knižka švédskeho
novinára je trilerovým
záznamom tragickej udalosti,
ale aj úvahou o prírode
a o mieste človeka.

Lekári a experti z rôznych
vedných disciplín reagujú
na nebezpečný nárast
hoaxov počas pandémie
koronavírusu. Rozoberajú
aj tému očkovania.

Božena Slančíková Timrava:
Meno mám zo studničky
Bratislava: Slovart, 2021
Výber z diela predstaviteľky
slovenského realizmu,
ktorá zachytila atmosféru
života vidieckej spoločnosti.
So sarkazmom zobrazila
pomery v národne orientovanej slovenskej spoločnosti
a kriticky opísala jej malomeštiacke neduhy. Vo výbere
sú texty: Ťapákovci, Skon Paľa
Ročku, Za koho ísť, Márnosť
všetko, hrdinovia a Bál.

Milan Kundera: Nevedomosť
Preklad: Elena Flašková
Bratislava: Artforum, 2021

Clémentine Beauvais:
Jaternice tiahnu na Paríž
Preklad: Andrea Černaková
Žilina: Absynt, 2021
Kniha pre dospievajúcich
so živelným príbehom troch
hrdiniek, ktoré vyhlásia za
najškaredšie dievčatá na škole.

Judith Hermann: Domov
Preklad: Michal Hvorecký
Bratislava: Artforum, 2021
Román súčasnej nemeckej
autorky prináša príbeh
ženy, ktorá začína nový život
na novom mieste.

Marlon James:
Čierny leopard, červený vlk
Preklad: Vladislav Gális,
Marína Gálisová
Bratislava: Slovart, 2021

Druhý román Milana Kunderu, v ktorom na príklade
dvoch českých emigrantov
Ireny a Jozefa skúma možnosti návratu do rodnej
krajiny po rokoch strávených
v zahraničí. Ich situáciu
prirovnáva k mýtickému
putovaniu Odyssea do rodnej
Ithaky. Bola Odysseovým
životom Ithaka alebo jeho
putovanie?

Prvý diel trilógie nositeľa
Bookerovej ceny. Ponúka
fantasy ságu, v ktorej sa
spájajú prvky afrických dejín,
mytológie a fantázie.
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Recenzie

Očami estéta
Vanda Rozenbergová:
Zjedol som Lautreca
Bratislava: Slovart, 2021
Vanda Rozenbergová vstúpila do slovenskej literatúry, ako aj viacerí významní
prozaici, prostredníctvom súťaže
Poviedka, ktorú organizuje od roku 1996
Koloman Kertész Bagala. Trikrát sa
stala jej finalistkou (v rokoch 2001, 2005
a 2006) a knižne debutovala pred desiatimi rokmi poviedkovou zbierkou
Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov
(2011). Odvtedy vydala ďalších šesť
diel a opäť jej prialo číslo tri – toľko ráz
sa stala finalistkou Ceny Anasoft litera.
Tieto skutočnosti svedčia o tom, že Rozenbergovú možno považovať za úspešnú
autorku, ktorá má svoje pevné miesto
v súčasnej literatúre. Tento rok prichádza
s novým dielom, novelou so zvláštnym
názvom Zjedol som Lautreca. Je to jej
siedma kniha.
Ide o psychologicky ladenú prózu, ktorá
sa zameriava na zobrazenie medziľudských vzťahov.
Z hľadiska šírky deja i počtu postáv ide
o komornú novelu, ktorú charakterizuje
viacero odlišných žánrových impulzov.
Rozprávačskou perspektívou (subjektívne
rozprávanie v prvej osobe o vlastnom
živote) a kompozičným pôdorysom (sujet
sa rozvíja paralelne s plynutím hrdinovho života) smeruje k (auto)biograficky
štylizovanej výpovedi. Na pár miestach
sa v rozprávaní objaví apostrofa: „Mal by
som ti porozprávať niečo o otcovi“ (s. 16),
čím výpoveď získava aj „spovedný“
charakter. Zameranie na obdobie detstva,
dospievania a mladej dospelosti protagonistu odkazuje na tzv. výchovný román
(Bildungsroman), v ktorom sa kladie
dôraz na vykreslenie vnútorného sveta
postavy prekonávajúcej prvé morálne
prekážky na ceste životom.
Zdrojom etických pochybností Rozenbergovej mladého hrdinu je, že sa spolu so
svojou matkou zúčastňuje procesu ilegálnej adopcie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vo vzťahu k načrtnutej
forme biografickej, výchovnej prózy ide
o atypickú látku. Podobné príbehy sa zvyčajne analyzujú v reportážnych textoch,
pretože závažnosťou témy nadobúdajú až
spoločensko-kritický charakter, prípadne
sa pre svoju kontroverznosť stávajú
témou populárnej literatúry. Ozvláštnením tejto už aj tak zvláštnej zápletky
je zobrazenie neštandardného, oidipovským komplexom motivovaného vzťahu
matky a syna: „Cnelo sa mi za ňou, nie
za jej materským telom, keď sa nad
ránom otáčala v posteli, áno, keď sa môj
otec od nás odsťahoval, spávali sme spolu
na manželskom lôžku a zahrievali sme sa
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Vanda Rozenbergová prichádza s novým dielom, novelou so zvláštnym názvom
Zjedol som Lautreca. Je to jej siedma kniha.

telami“ (s. 33), hovorí šestnásťročný
protagonista.
Matka aj syn sú celkovo výnimoční ľudia:
ona (má prezývku Lasička) je vedkyňa,
elektrotechnická inžinierka, ktorá sa špecializuje na magnetickú rezonanciu,
a zároveň je „zabudnutou ambasádorkou
dávno neexistujúcej organizácie na
Pomoc deťom zo sociálne slabých skupín“
(s. 90). V pomoci deťom pokračuje aj
pôsobením v „zločineckej organizácii“
spolu so synom a priateľkou René. Všetci
traja v intenciách vyššieho dobra predávajú deti na Západ. Nachádzajú ich
v situácii totálnej chudoby, biedy, na hranici života a smrti. V novej rodine majú
nájsť šťastnejší, prinajmenšom materiálne zabezpečený život. O etickosti tejto
aktivity má jeden z trojice pochybnosti –
je ním práve dospievajúci protagonista.
Volá sa Emil a hoci ho všetci volajú infantilnou prezývkou Bubi, zmienka
o jeho skutočnom mene, najmä v kontex-

te žánru, môže byť odkazom na knihu
Jeana Jacquesa Rousseaua Emil alebo
O výchove, ktorá je priam modelový
bildungsroman.
Emil, či Bubi, je inteligentný chlapec,
ktorý má prenikavý pozorovací talent
a dobrú pamäť. Spolu s mamou Lasičkou
sú estéti: u nej má tento rys prozaickejšiu
podobu, orientovanú najmä na vzhľad,
no oboch spája vzťah k umeniu. V Bubiho
rozprávaní sa to prejavuje nápadne
vysokou frekvenciou odkazov na rôznych
hudobníkov, skladateľov, režisérov
a filmy: kým v súčasnosti dokáže tento
aspekt novely čitateľský zážitok obohatiť,
pretože dej ukotvuje v určitom časovom
období, v kontexte, ktorý je čitateľom
známy, v budúcnosti sa stane práve
jeho slabinou, pretože mnohé z asociácií,
ako sa dá očakávať, časom vyblednú –
spolu s ich zaujímavosťou.
V hrdinovej rekapitulácii vlastného života,
ktorá je uvoľnená, asociatívna, sa funkčne

✒ Tamara Janecová

Recenzie

využíva prolepsia: objavujú sa tu kurzívou odlíšené fragmenty, ktoré anticipujú
líniu znepokojivého príbehu „zachraňovania“ detí. Vytvára sa tým napätie, ktoré
sa zintenzívňuje prepájaním dvoch
aspektov.
Na jednej strane je to naturalisticky
reálny pohľad na biedu ľudí vzdávajúcich
sa svojich detí. Ide o drsné výjavy, v ktorých sa necenzuruje, naopak, zdôrazňujú
sa fyziologické detaily, zápachy, atmosféra rozkladu a smrti. Na druhej strane
sa, paradoxne, tieto výjavy estetizujú
protagonistovou schopnosťou imaginatívneho videnia – o strašnej skutočnosti
vypovedá poetickým spôsobom. Vidno
to napríklad v nasledujúcej pasáži:
„Všimol som si aj dva stany postavené tak
dávno, že vrástli do zeme. (…) Mama
vošla do prvej unimobunky bez toho, aby
zaklopala, a nepýtal som sa, odkiaľ vie,
kam má vojsť. V neuveriteľnom zápachu
tam na zemi ležal faraón. Na matraci bez
tvaru, tiež vrastený do zeme. Predmety
a vzduch boli jedno. Jeho žltá tvár, žlté
steny, žlté handry, ktorými bol obalený,
všetko to bol moč, najostrejší čpavok už
dávno vyprchal a nový, čerstvejší, sa stal
apatickým voči vzduchu. (…) Vošla
mladá žena a niesla dieťa. Podal som
mame tašku, vybral z nej detské oblečenie a na zem rozprestrela poskladanú
čistú plachtu, jej bieloba bolela. (…) Táto
krajina je posiata kobkami, bytmi, unimobunkami s ľuďmi vrastenými do
postelí, táto krajina je ako kusy zeleného
machu, pod hustým hebkým rastlinstvom nie sú žiadne skutočné korene ani
stonky, nanajvýš práchnivejúce huby,
a to sú oni, táto krajina sú kliatby nasprejované na stenách.“ (s. 35 – 37)
K zámeru estetizovaného zobrazovania
„podzemia“ spoločnosti odkazuje aj titul
prózy – námetmi mnohých z obrazov
Henriho de Tolouse-Lautreca sú práve
ľudia na okraji.
Zjedol som Lautreca je pútavá novela,
ilustrovaná samotnou autorkou snovými,
symbolickými, vizuálne atraktívnymi
obrazmi.
Podobne ako v predchádzajúcich dielach,
aj tu stavila na konfrontáciu rozlične
výnimočných, excentrických postáv
a nepredvídateľného deja, zároveň príbeh
uzemňuje motívmi každodennosti
(jedenie, obliekanie a podobne). Treba
však povedať, že z nápadného nahromadenia rozličných „zvláštností“ (žánrové
rozostrenie, kontroverzná téma ilegálnej
adopcie, kontroverzný oidipovský vzťah
matky a syna, výnimočnosť ústredných
charakterov) presvitá azda až príliš
cieľavedomá snaha zaujať. Menej by bolo
viac. Rozenbergovej text je ale presvedčivý nekonvenčnou obraznosťou, citlivou
prácou s motívmi a estetickým videním
neestetického sveta.

Cenný príbeh z Budmeríc
Eva Maliti Fraňová:
O príjemných pocitoch
Bratislava: Slovart, 2021
Slovenská prozaička Eva Maliti Fraňová
vydala nový román O príjemných
pocitoch. Z podnázvu sa dozvieme, že
ide o Príbeh rozpamätávania. V diele
sa „rozpamätáva“ na historické súvislosti,
ktoré predchádzali našej súčasnosti, a je
jej zásluhou, že takto podnecuje čitateľa,
aby rozmýšľal o historickej kontinuite.
Dej románu sa totiž viaže ku kaštieľu
v Budmericiach (hoci sa odohráva aj na
iných miestach), ktorý sa často vníma len
ako bývalé účelové zariadenie pre slovenských spisovateľov a na jeho dávnejšie
dejiny akoby sa už zabudlo. Málokto vie
hoci aj o tom, že tu v začiatkoch druhej
svetovej vojny niekoľko rokov prežila
významná francúzska spisovateľka Louise de Vilmorin (1902 – 1969), ktorá je
v próze ústrednou postavou. Spisovateľkin pohľad cudzinky sa stal pre Evu Maliti Fraňovú východiskom pre rozprávanie
o obyvateľoch kaštieľa, o Slovensku tých
čias, o živote, aký sa žil.
Citlivá intelektuálka je tu v centre diania
spolu so svojím partnerom, neskôr manželom, grófom Pavlom Pálffym (1890 –
1968) z hornouhorského rodu Pálffyovcov.
Iste aj jeho zásluhou vníma Slovensko
nie ako niečo pre seba exotické (v zmysle
menej vyspelé), ale partnersky, so všetkou dôstojnosťou a láskou, ako súčasť
európskeho sveta. K tomu viedlo aj prostredie šľachty, ktoré vtedy prepájalo
Európu. Spolužitie ľúbostného páru bolo
spočiatku plné príjemných pocitov, pričom Louise v budmerickom kaštieli
tvorila, napísala básne a román. Postupne však na nich stále väčšmi doliehali
nepriaznivé signály nastupujúcej vojny.
Svoje postavy autorka vykreslila veľmi
živo, čitateľ sa stáva svedkom ich myslenia, konania, vášne i vzďaľovania sa.
Prekvapí civilný spôsob rozprávania
o aristokratoch, ktorí v tom čase už prichádzali o svoju výlučnosť (po vzniku
prvej republiky šľachtici stratili výsady).
Práve tieto spoločenské zmeny a ich
odraz v správaní sa ľudí Maliti Fraňová
vystihla s veľkým citom pre minulú dobu.
O francúzskej spisovateľke a jej pobyte
v Budmericiach vedela z niekoľkých
ohlasov v našej tlači, ale na to, aby prenikla do témy, musela preskúmať veľa
materiálu získaného v zahraničí. „O literárnych kvalitách Louise de Vilmorinovej
svedčí fakt, že sa k nej francúzska kultúra
vracia i dnes – napríklad odbornými
biografiami či veľkou jubilejnou výstavou
v roku 2019,“ konštatuje.
Natíska sa otázka, ako román prijmú
Francúzi. Nebude im prekážať takéto

prisvojenie si „ich“ Vilmorinovej? Aké sú
vlastne práva spisovateľa, ktorý píše
beletrizovaný príbeh vychádzajúci z faktov, vo vzťahu k stvárňovanej románovej
postave? Autorka sa opierala o pramenné
štúdium: „Boli tu opísané aj konkrétne
situácie, skutky, reakcie, názory a vôbec
množstvo detailov, no takisto vyznania
citového zafarbenia zo strany oboch
zúčastnených, Vilmorinovej i Pálffyho.“
Pútavá próza ponúka aj niečo navyše.
Text umocňujú filozofické citácie, kapitoly rámcujú úvahy francúzskeho osvietenca L.-J. Lévesqueho de Pouilly z diela
Teória príjemných pocitov: „Jeho kniha,
ktorá skutočne kedysi bývala v pálffyovskej knižnici na Červenom kameni,
mi poskytla nielen názov románu, ale
zakomponovala som do textu aj mikropríbeh o požičaní knihy, rozohraný
medzi dvomi rivalmi. Ideu tohto filozofa
o umení byť šťastný som si pozmenila
na tému práva človeka na šťastie. V závere románu však naznačujem, že je
to naozaj len teória (hoci krásna), keďže
životné či dejinné okolnosti nás neraz
o toto právo oberú.“
Silným motívom je pohľad tejto Európanky na prejavy presadzujúceho sa fašizmu
u nás a v iných európskych krajinách.
Videnie tohto obdobia očami Vilmorinovej umožnilo našej prozaičke nasadiť na
uvedené udalosti inú optiku, než keď si
ich hodnotíme sami. Do deja zapojila
postavu Grétky, ktorá sa s Vilmorinovou
spriatelí, potom musí nosiť žltú hviezdu.
Má predobraz v skutočnosti alebo je to
symbol? „Pohľad ústrednej postavy, ktorá
je cudzinkou, logicky viedol k tomu,
aby bolo slovenské prostredie ukázané aj
v iných než domácich súvislostiach.
Videnie európskeho kontextu pri zobrazení čias, keď sa rozpútavala druhá svetová vojna, mi pripadá pre objektívnu
reflexiu dôležitý. Mnohé z dejinných udalostí som si musela nanovo naštudovať,
premyslieť, veď interpretácie sa dnes rôznia a občas vzniká dojem, akoby sa pri
vojnovej histórii zabúdalo na to, že fakty
sú nepodplatiteľné. A Grétka Sonnefeldová bola reálna postava, dcéra miestneho
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veľkostatkára, ktorý s rodinou býval
v susedstve budmerického kaštieľa.
Jej osud je smutný, tragický, zahynula
v koncentračnom tábore, hoci boli pokusy zachrániť ju, o čom som sa dozvedela
od posledných pamätníkov v Budmericiach. Tento motív pomoci ohrozenému
židovskému obyvateľstvu, v ktorej sa
aktívne angažoval aj Pavol Pálffy, svedčí
o mimoriadnej odvahe a ušľachtilosti,
o pravom humanizme,“ hovorí autorka.
V románe sa fakty kombinujú s jej rozpamätávaním, rekonštrukciou, ktorá prerastá do románovej fikcie. O pripravovaní
sa na napísanie diela i samotnom písaní
Maliti Fraňová hovorí, že bolo práve
o rozpamätávaní, vyhrabávaní takmer
zabudnutej histórie: „Veď osudy tunajších
šľachtických rodov v 20. storočí dlho
neboli príťažlivou témou. A udalosti
spojené s vývojom krajiny po roku 1918
učitelia dejepisu skôr preleteli. Ďalším
momentom sú nie vždy jasné výklady
okolností druhej svetovej vojny. Musela
som čítať, selektovať… Rozpamätávať sa.“
Hoci u nás ešte stále akoby prežíva
„triedny prístup“ k šľachte, v ktorom sa
však tají poddanská úcta (či jednoducho
zakomplexovanosť), v texte Evy Maliti
Fraňovej nič také nenájdeme. Máme pred
sebou sympatický, sebavedomý a svieži
príbeh. Vďaka tomu je kniha O príjemných pocitoch nielen príjemným čítaním,
ale aj príjemným spôsobom získavania
nových poznatkov.

✒ Helena Dvořáková

Sme na konci prázdnej
chodby
Nóra Ružičková: Súčasnosti
Kordíky: Skalná ruža, 2021
Debut Nóry Ružičkovej Mikronauti (1998)
bol literárnou udalosťou, ktorej básne sa
neotrocky napájali na rôznorodé vzory
(od Jána Ondruša po Petra Macsovszkého) a priniesli (svoj)rázny kus vlastného
poetického hlasu, ktorý bol aj vývinovo
produktívny. Nasledujúce desaťročie
autorka svoj typický rukopis a životné
trasy chirurgicky úzkostnej hrdinky rozvíjala s pomocou nevídaného talentu
a (auto)redakčnej prísnosti do – vtedajšími zrkadlami ostrených a (žiadne ale)
nadčasových – kníh, ktorých (i pulzujúco
patologická) estetická podmanivosť
a semiotická komplexnosť dodnes
odzbrojujú a ponúkajú mnohoraké interpretačné kľúče.
Autorkine texty sa síce aj v tomto období
inšpirovali konceptuálnymi postupmi,
no od roku 2012 je jej tvorba dotovaná
takmer výlučne nimi, čo vyústilo do zbierok, ktoré sú síce úspešné v napĺňaní
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autorského zámeru (ako feminista oceňujem hlavne dielo práce & intimita),
no umeleckú presvedčivosť a sémantickú
viacvrstvovosť predošlých kníh nedosahujú a ich účel sa spotrebúva jedným
prečítaním.
Povedané by nebolo takým negatívom,
keby sa netýkalo poetky, ktorej (autorská)
subjektka mala toľko (a ako!) čo povedať,
no už dlhšie je skôr ozvenou „prehovorov“
iných. Pri ich výbere a spracovaní sa síce
prejavuje jej autorský vklad, no na jej
formát poskytujú príliš anemický potenciál. Ani prívrženci tzv. novosti, resp.
lineárneho vývinu, si pri ostatných výstupoch neprídu na svoje, pretože neprinášajú osvieženie ani pridanú (pootočenú)
hodnotu a sú prevažne násobným repete,
čo si v recenzii predošlej tandemovej
knihy ← a b c → (značne oneskorene) všimol i zástanca (post)konceptuálnosti
D. Želinský. Že pritom ani v rámci experimentálneho textovania posledná úspešná
autorka nezhasla, dokazujú, trebárs,
C. Bergvall, Ch. Bök či L. Gennart.
Recenzovaný súbor Súčasnosti sa nesie
v naznačenom duchu, a hoci to J. Šrank
na prebale považuje za jej (priam nezvyčajný) klad, dovolím si nesúhlasiť. Ide
o zbierku apropriovaných výstupov v rozmedzí rokov 1918 až 2020, ktorej motivicko-tematická monotónnosť (vzhľadom
na polopatistický názov logicky s dôrazom na tú-ktorú, aj doslovnú, súčasnosť)
má síce zrkadliť nemennú túžbu tvorcov,
umeleckých inštitúcií a kritiky, v širšom
pláne angažovaných skupín a spoločensko-politických diskurzov po (tej správnej, hodnotnej) novosti, originalite
(uznávajúcej kontinuitu takmer výlučne
v niti pokrokovostí), čo má v storočnom
rozpätí „tých pred nimi a po nich“ vytvoriť efekt márnej grotesky, no vedľajším
účinkom je recepčná únava vyplývajúca
z absencie (aj kompozičnej) invenčnosti
(ktorú tristne podčiarkol školometský
„krivý riadok“ pri roku 1968), predvídateľnosti, skromného počtu (v novom kontexte) žiariacich bodov a nápaditých
spojení medzi jednotlivými „básňami“,
ktoré spolu vytvárajú rutinný (mimo

schematického konceptu knihy komplexnejšej realite nie úplne zodpovedajúci)
presah, vyjadrený floskulou „história sa
opakuje, kulisy sa menia“.
V. Mikulu možno pobavia plány ekonomických a sociálnych inžinierov
minulých dôb a režimov, ktorých forma
(nie vždy obsah) vyznieva komicky už
v pôvodnom kontexte a ich začlenenie
do zbierky poézie im nepridáva zásadnejšiu kvalitu. Ak za ňu nepovažujeme
(s vyššie povedaným korešpondujúce)
zviditeľnenie paralel s aktuálnymi tendenciami – najmä v kultúrnej prevádzke.
Tým sa dostávam k ďalšiemu dôvodu,
prečo je kniha anachronická. Je totiž
natoľko ponorená v nepriamom výsmechu minulosti (ktorá sa v mnohom zdiskreditovala sama), že cez (za ostatné
dekády mnoho ráz stečené, a teda čoraz
suchšie) slzy smiechu nevidí akútnejšej
kritiky hodnú (kapitalistickú) súčasnosť.
Ešte aj rodovo podnetné pasáže
sprostredkúvajú notoricky známe témy
ako esencializovanie a disciplinovanie
ženskosti, mýtom krásy determinovaný
útlak či historicky premenlivú a účelovo
využívanú rolu ženy (od štúrovcov
po súčasnosť), čo v treťom tisícročí, v ére
mocensky čoraz sofistikovanejších intersekcionálnych medziľudských väzieb,
ktoré dnešné feminizmy bohato analyzujú, vyznieva ako síce platná, no zameniteľná pohľadnica z minulosti.
Kniha prináša niekoľko pasáží, ktoré
(do nej prenesené) zapôsobia, pobavia,
občas dôjde i k zmysluplnému medzitextovému komunikovaniu, len by si počtom
vystačili na časopisecký cyklus, ktorý by
im pristal viac.

✒ Derek Rebro
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Čitateľ, vezmi smrť do
vlastných rúk!

Príbehy myšiek
z voňavého kríka

Ottessa Moshfegh: Smrť v jej rukách
Banská Bystrica: Literárna bašta, 2021

Jill Barklem: Rozprávky spod černičia
Preložili: Zdenka Buntová (text),
Zuzana Manínska (básne)
Bratislava: Ikar/ Stonožka, 2021

Tematizovanie smrti je v svetovej literatúre také frekventované, až sa miestami
javí, že sa už vyčerpali všetky možnosti
originálneho spracovania. Román Smrť
v jej rukách (Literárna bašta, 2021) prináša svieži, odosobnený pohľad, a to vďaka
značnej dávke autorskej hry a čierneho
humoru. Autorka, americká spisovateľka
Ottessa Moshfeghová, je slovenským
čitateľom známa aj pre nedávno vydaný
román Môj rok pokoja a odpočinku
(Literárna bašta, 2020), kde podáva obraz
mladej hrdinky, ktorá si potrebuje
od všetkého a všetkých – hlavne seba
samej – oddýchnuť.
Román Smrť v jej rukách sa odohráva
v zapadnutom mestečku, kde sa nám
postupne pred očami odvíja život osamelej ženy po sedemdesiatke, Vesty Gul.
Vesta po smrti manžela Walthera zažíva
nové životné situácie, jej novým domovom sa stáva opustený zrub a jediným
spoločníkom pes Charlie. Ona sama je
nezúčastneným pozorovateľom okolia,
s jasnozrivou presnosťou vypĺňa jednotvárne dni plánovaním, akoby neustále
potrebovala jasný, definovaný cieľ.
Jedného dňa na prechádzke so psom
nájde tajuplný odkaz: Volala sa Magda.
Nikto nezistí, kto ju zabil. Táto skutočnosť ju rozruší a z bežnej reality vytrhne
natoľko, že si vytvorí osobitý detektívny
príbeh, ktorého sa stáva súčasťou. Vesta
nie je obyčajná na život rezignujúca starenka – jej na prvý pohľad nemenné dni
vyvažuje bohatý vnútorný svet, v ktorom
dominuje fascinácia smrťou. Vytváranie
si literárnej fikcie – motívu vraždy – je
možným východiskom z núdze a zároveň
ide o funkčný spôsob prepojenia fikcie
s látkovou skutočnosťou.
Dynamizácia deja je oslabená v prospech
reflexívnejších častí, v ktorých hrdinka
sprostredkúva celé spektrum vnútorných
pocitov od potláčaného hnevu, frustrácie
a smútku až po pocit životnej rezignácie.
Príbeh sa odvíja z pohľadu prvej osoby
a miestami pripomína denníkové záznamy či metódu oral history. Vzhľadom
na subjektívnosť výpovede si čitateľ
nemôže byť istý vierohodnosťou hrdinkinho podania, a tak sa domnievam,
že ide o modelovanie falošného rozprávača, ktorý čitateľa zavedie do svojej mysle
na základe niekoľkých indícií a dokáže
spoľahlivo analyzovať každodenné situácie. Vestino uvažovanie o sebe na sklonku
života je introspektívne a súvisí aj
s vytváraním vlastnej identity. Retrospektívny náhľad poukazuje na detstvo a nie

vždy bezproblémové spolunažívanie
v manželstve. Čím väčšmi sa Vesta ponára do Magdinho príbehu, tým nevdojak
odhaľuje viac o sebe a azda prvýkrát
pocíti vlastnú dôležitosť a zásadne sa
vymedzí voči ostatným ľuďom.
K pozitívam autorky patrí schopnosť
vybudovať napätú, no nie dusivú
atmosféru aj na malej textovej ploche,
využívanie sviežeho, civilného jazyka
a živé opisy v kombinácii s monologickými prehovormi.
Napriek tomu sa pri čítaní neviem ubrániť pocitu akejsi zbytočnej rozvláčnosti –
viaceré scény z každodenného života
môžu zanechať dojem banálnosti, čo je
zrejme aj autorským zámerom. Text by
nestratil na atraktivite, ak by bol hutnejší
a kompaktnejší pri opisoch každodenných činností, ktoré čitateľa môžu časom
nudiť, naopak, viac sa žiada preniknúť
do Magdinho fiktívneho sveta, ktorý
nesie v sebe oveľa väčší potenciál.
Domnievam sa, že aj na základe uvedeného román nie je určený pre každého
čitateľa – vynárajú sa otázky, do akej
miery sa opisované udalosti vraždy naozaj stali a či nie sú len Vestinou
projekciou skutočnosti alebo odrazom jej
sklamaného vnútra. Ak čitateľ úplne
rezignuje na svoje predstavy o žánri
detektívky či thrillerového príbehu a pristúpi na autorkinu sofistikovanú hru,
dostaví sa pomerne uspokojivý efekt.
Vestin vnútorný prerod – i keď prostredníctvom fiktívnej Magdy – je cestou
sebapoznávania, vyrovnania sa so skutočnosťou a následného (seba)prijatia.
Táto kniha veľa napovie o osamelosti,
strachu z blížiacej sa smrti aj o tom, aké
príbehy v sebe nesieme.
Do akej miery je ten Vestin skutočný
a uspokojivý, to už nechám na čitateľovom posúdení. Zdanlivo nezúčastnený
spôsob, s akým nás Moshfeghová zasväcuje do životov iných, dokáže zaujať,
ohromiť a najmä dokázať, že nielen smrť,
ale aj život v našich rukách je zaujímavým konceptom zasluhujúcim si
pozornosť.

Britská spisovateľka Jill Barklem začala
s písaním a ilustrovaním svojich knižiek
o antropomorfných myškách, ktoré
sa rady obliekajú a doprajú si bohaté
hody i veľké spoločenské udalosti, už na
začiatku osemdesiatych rokov minulého
storočia. Postupne vytvorila osem
príbehov o týchto drobných, no očarujúcich stvoreniach, ktoré po prvýkrát
vychádzajú aj na Slovensku. A rovno všetky spolu v kompletnom vydaní s názvom
Rozprávky spod černičia. Dokazuje,
že na niektoré knižky sa naozaj oplatí
počkať.
Každý z príbehov má svoj osobitý charakter a štýl, a hoci sa v ňom prelínajú
životné udalosti a zážitky jednej veľkej
myšacej dediny, každý z nich je jedinečný.
Autorka ich sama rozdelila do dvoch
sérií – prvá obsahuje príbehy podľa jednotlivých ročných období a druhá séria
zase podrobnejšie rozpráva netradičné
príbehy vybraných myších rodiniek.
Pohnútky k napísaniu tohto diela autorka
vysvetľuje aj v úvodnom predhovore:
„Myšie spoločenstvo žije jednoducho, prirodzene a takto by sme mali podľa mňa
žiť aj my. Myšky si vážia všetko, čo rastie
okolo nich, a vedia to využiť – sú pracovité, láskavé a žičlivé, no popri usilovnej
práci sa aj rady zabávajú. Dni si spestrujú
piknikmi, slávnosťami, večierkami
a výletmi.“ (s. 6)
Krásny, priam magický svet myšiek, ktoré
majú oblečené bohaté šaty a priliehavé
obleky v britskom štýle začiatku 19. storočia, veľké klobúky či celotelové pásikavé
plavky, je naplnený duchovným životom
a tradíciami anglického spoločenstva.
Každý z príbehov má presne 30 strán, no
polovicu tvoria prepracované ilustrácie.
Tie do najmenšieho detailu zobrazujú
príbytky myšiek v stromoch – rozkreslené po jednotlivých izbách, s kompletným
zariadením, piknikové hostiny s koláčikmi a sendvičmi od výmyslu sveta, prechádzky v prepletanom černicovom kríčí
i veľké skladiská potravín. Všetko nakreslené do najmenšej kostrnky, precízne
vytieňované a vytónované v zemitých
a prírodných farbách, presne takých, aké
prevažujú vo svete týchto drobných hlodavcov. Najmenších určite zaujmú aj
veľké písmená, ktoré sú vhodné na prvé
čítanie. Navyše, dĺžka príbehov zodpovedá udržaniu pozornosti malého čitateľa,
čo podčiarkujú aj spomenuté ilustrácie.

✒ Patrícia Gabrišová
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Knihu otvára Jarný príbeh. Autorka doň
šikovne zakomponovala aj charakteristiky
tohto ročného obdobia – okrem prvosienok,
z ktorých myšky dokonca vyrábajú koláč,
aj fakt, že jar symbolizuje začiatok niečoho
nového. A tak myšky oslavujú narodeniny
malého myšiaka Wilfreda. Pre Letný príbeh je
charakteristické nielen šantenie vo vode,
ale aj svadba, ktorá sa odohráva netradične
na plti na rieke. Jesenný príbeh je bohatý
na umelecké prostriedky a opisy okolitej pestrofarebnej krajiny: „v lístí zabubnovali
obrovské kvapky dažďa“ (s. 88), „zlatistý
súmrak“ (s. 66). Pre myšky zas znamená
prácu na poliach a lúkach, keď musia chystať
zásoby pred blížiacim sa obdobím chladu.
A čo urobia myši s napadaným snehom
a závejmi? Okrem stavania myšacieho snehuliaka si v Zimnom príbehu predsa spravia
veľkú sieň a usporiadajú snežný bál! Originalita a fantázia autorke pri vymýšľaní príbehov
rozhodne nechýbala.
V druhej sérii sú ročné obdobia náhodné,
pretože dôraz autorka kladie na miesto alebo
záhadu konkrétneho príbehu. Tajné schodisko zavedie dve zvedavé malé myšky do
zabudnutých priestorov starého stromu,
a to všetko počas veľkolepých myšacích osláv
zimného slnovratu. A keďže myší je bežne
vo svete veľa, tak aj postáv musí byť ako
myší – dôkazom sú Vysoké vrchy, kde žijú
horské hraboše, ktorým sa rozhodnú spríjemniť zimu výrobou teplých diek a možno aj
nečakaným dobrodružstvom. To pokračuje
aj v časti Morský príbeh, keď sa myškám
minie soľ a musia sa za jej zásobami vypraviť
k rodine až ďaleko k oceánu. Zakončením
celej série sú Poppine deťúrence, ktoré
sa narodia rok po letnej svadbe, pričom celá
myšia obec spolupracuje na prestavbe nového domu pre mladú rodinu.
V knižke je všetko uspôsobené svetu drobných hlodavcov: podávajú sa myšacie špeciality ako čaj, koláč či víno z černíc, odvar
zo žaluďov, šalát zo záružlia a fialiek, hluchavkové pyré, špecialitou je „studená
polievka z potočnice, čerstvý púpavový šalát.“
(s. 50) Mená postáv sú tiež typicky myšacie,
prípadne súvisia s prírodou: Primulka, Pyštekovci, lord Myšica, pani Očianka, Valeriána,
Konôpka, Ľanuška, Jačmienka. Ich príbytkami sú pne a stromy, spia na posteliach z listov
paprade.
Pri slávení slávností i bežných stretnutiach
vymýšľajú myšacie a prírodné básničky
a pesničky podobné folklóru na dedine,
napríklad privolávajú lepšie leto pomocou
zvyku s polenom.
Svet myší sa, ako je dobrým zvykom u Britov,
riadi aj duchovnom a anglikánskym náboženstvom. To sa uplatňuje v každodennej
existencii myšieho spoločenstva. Pred
jedením nezabudnú prejaviť úctu „za všetky
tieto dobroty vzdávame vďaku zeleným
lúkam a poliam“ (s. 33), na svadbe oddávajúci
káže „v mene kvetov a lúk, v mene
hviezd na nebi a riek, čo tečú do mora,
v mene tajomstva, ktoré do všetkého okolo
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nás vdýchlo zázrak, vás vyhlasujem za manželov“ (s. 60). Aj krstiny narodených myšiek
sa nesú v náboženskom duchu, keď myškám
lejú rosu na hlavu a odriekavajú báseň ukončenú pomenovaním dieťatka.
Atmosféru starých čias, v ktorých kniha
vznikala, dodáva aj preklad, v ktorom sú použité zastarané slová a slovné výrazy: metelica,
huriavk, riava, drobizg, myšatá. Diela
v takomto rozsahu a s takouto doslova mravčou ilustrátorskou prácou sú v súčasnosti
skôr výnimkou, ale o to viac sú pre deti fascinujúce, magické a približujú im nepoznaný
svet, ktorý koniec koncov nie je až taký iný
ako ten náš, ľudský.

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

je tradičný a pritom moderný časopis pre
deti prvého stupňa základných škôl, ich
rodičov, pedagógov a knihovníkov.

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

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

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

Vianočný pomocník

Darujte knižný
darček na mieru

Letný príbeh
Mieko Kawakami

Dievča, žena, iné
Bernardine Evaristo

Román popisuje ženský svet
a s ním spojené premeny
a ponúka intímny portrét
ženy v súčasnej japonskej
spoločnosti.

Kniha sleduje dvanásť postáv
a ich životy za posledných sto rokov.
Každá z nich niečo hľadá: spoločnú
minulosť, lásku, chýbajúcu matku
či aspoň záblesk nádeje.

Hamnet
Maggie O'Farrell

Diabolský plod
Tom Hillenbrand

Krehký portrét syna slávneho
dramatika Williama Shakespeara,
chlapca, o ktorom nevieme
takmer nič, jeho meno však
nesie nesmrteľná tragédia z pera
jeho otca, Hamlet.

Po tom, čo si šéfkuchár Xavier Kieffer
otvorí malú reštauráciu, sa mu
v podniku zrúti na podlahu mŕtvy
reštauračný kritik a Kieffer je zrazu
podozrivý z vraždy.

Viac pekných knižiek vám radi poradíme v našich kamenných
kníhkupectvách a na www.martinus.sk/pomocnik

navštívte
kníhkupectvá
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