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Editoriál 
Obálku posledného čísla roku 
2022 zdobí kresba Laca Terena 
s názvom Starý odchádza, nový 
vychádza. Pomaly odchádza rok, 
do ktorého sme vstúpili vyčerpa-
ní pandémiou, a ani sme sa 
nestihli nadýchnuť k dlho očaká-
vanému návratu do normálnych 
čias a Rusko začalo brutálnu 
vojnu u našich susedov. Zostali 
sme otrasení a šokovaní, no 
zároveň ochotní a schopní preja-
viť solidaritu s ľuďmi utekajúcimi 
do bezpečia.
Tento rok nepriniesol veľa dob-
rých správ a atmosféra v spoloč-
nosti ide naďalej dolu vodou. 
Zostávajú nám knihy, ktoré by 
nám mohli pomôcť pochopiť 
súčasnú situáciu a príčiny kríz, 
ktoré sa na nás valia. Vydavateľ-
stvá však zareagovali adekvátne 
a pulty kníhkupectiev sú plné 
kvalitných titulov o histórii, 
geopolitike, konfliktoch či klíme. 
Vychádza aj kopa kvalitnej  
beletrie, a tak na Vianoce bude 
z čoho vyberať.
K tomu vám chceme pomôcť na 
našich stránkach. Okrem tipov 
na knihy ako darčeky prinášame 
dva rozhovory s múdrymi  
ľuďmi a výbornými štylistami: 
s dvojnásobným laureátom 
Anasoft litera Stanislavom  
Rakúsom a marockým spisovate-
ľom, držiteľom Goncourtovej 
ceny Taharom Ben Jellounom. 
Z dvoch strán sa pozeráme na 
novú, výnimočnú knihu  
Kataríny Kucbelovej a vo dvoch 
textoch sa zaoberáme čítaním 
u nás v 19. storočí a v čase sociál-
nych sietí.
Želám nám, aby nasledujúci rok 
priniesol čo najskôr ukrajinské 
víťazstvo nad barbarským  
agresorom a aby sa s mierom do 
našich končín konečne vrátila 
úcta k demokratickým hodnotám 
a mysleniu.

Príjemné čítanie a pokojný rok 
s Knižnou revue!

Marek Vadas
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Etela Farkašová: Es ist 
geschehen (Stalo sa)
Anthea Verlagsgruppe, 2022 (DE)
Preklad: Christel Spanik

Sasiadki. 10 poetek 
słowackich. Antologia
(Antológia básní 10 poetiek)
Wrocławski Dom Literatury, 
2022 (PL)
Preklad: Zofia Bałdyga

Vyhodnotenie 
Literárnej Senice  
opäť naživo
Po dvojročnej covidovej prestávke, keď  
sa vyhodnotenia Literárnej Senice Ladislava 
Novomeského konali len vo virtuálnom 
priestore, sa 23. novembra súťažiaci, porota 
i organizátori stretli konečne osobne a spoločne 
uzatvorili už 36. ročník tejto celoslovenskej 
literárnej súťaže.
Odbornú porotu tvorili tento rok Dana Podracká 
a Daniel Domorák za poéziu, prozaické texty 
hodnotili Dominika Madro a Matej Rumanovský 
a odborným garantom súťaže bol Peter Jaroš. 
So súťažiacimi sa stretli v krásnych obnovených 
priestoroch Záhorskej knižnice na hodnotiacich 
seminároch poézie a prózy. Ocenení, ale 
i neocenení autori mali tak jedinečnú príležitosť 
získať v osobnom rozhovore s porotcami 
potrebnú spätnú väzbu na svoje diela. Vďaka 
rôznorodosti jednotlivých diel (a ich autorov), 
ale aj vďaka rôznorodosti porotcov a ich 
pohľadov na zaslané literárne texty vznikli na 
oboch seminároch plodné diskusie, z ktorých si 
súťažiaci odniesli nielen chvály, ale tiež dobre 
mienené rady a odporúčania, ako by mohli 
vo svojej literárnej ceste pokračovať. Kým 
v prozaických textoch prevládalo ja -rozprávanie 
a silná osobná skúsenosť, s ktorou, súdiac  
podľa povahy textov, boli autori v minulosti 
konfrontovaní, podľa porotkyne Dany  
Podrackej v poézii „súťažiaci pracovali oveľa 
viac s tajomstvom, s nedopovedaním  
pointy a odvážili sa aj na viacvrstvové metafory,  
ktoré v sebe ukrývajú filozofický a etický 
rozmer“. 
Slávnostné vyhodnotenie s odovzdaním cien 
laureátom súťaže sa uskutočnilo v budove 
DAV -u, ktorá je spolu s bronzovou sochou 
Ladislava Novomeského v nadživotnej veľkosti 
umiestnenou pred ňou súčasťou senického 
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Stanislav Rakús: 
Lítostivost (Ľútostivosť)
KK Bagala, Větrné Mlýny, 
2022 (SK, CZ)
Preklad: Lubomír Machala

Víťaz Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2022 
Daniel Dzurjo si prevzal Cenu Predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja.

Jana Bodnárová: Dita, trinta 
vugalumes e outras histórias 
(Dita, 30 mušiek svetlušiek 
a iné príbehy)
Editora Cajuína, 2022 (BR)
Preklad: Lenka Cinková

mestského parku. Podobne ako priestory 
knižnice, aj celá budova DAV -u sa tento rok 
dočkala komplexnej rekonštrukcie, čo podčiark-
lo veľkoleposť pripravenej akcie.
Cenu Predsedu Trnavského samosprávneho 
kraja v kategórii poézia získal v tomto ročníku 
súťaže Daniel Dzurjo z Michaloviec a Cenu 
Literárneho informačného centra v kategórii 
próza si odniesla Sara Benková z Viedne. 
Kompletný zoznam laureátov je zverejnený  
na webstránke Záhorskej knižnice  
(www.zahorskakniznica.eu), ako i na webovej 
stránke Literárneho informačného centra  
(www.litcentrum.sk). 
Všetky ocenené práce sú publikované v tlače-
nom Bulletine víťazných prác, o ktorého grafickú 
podobu sa postaral výtvarník Milan Mikula. 
V poézii aj v próze sa už tradične súťažilo v troch 
vekových kategóriách: žiaci 5. až 9. ročníka 
základných škôl, študenti stredných škôl 
a študenti vysokých škôl a ostatní dospelí. 
Celkovo sa do súťaže zapojilo 77 autorov, ktorí 
zaslali 176 prác. Súťaž mala tento rok podtitul – 
Literárna tvorba zrkadlí dobu, ktorú žijeme.
Vyhlasovateľmi Literárnej Senice Ladislava 
Novomeského sú okrem Záhorskej knižnice aj 
Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, 
Literárne informačné centrum a Spoločnosť 
Ladislava Novomeského v Bratislave.

 ✒ Matej Rumanovský
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Slovensko vo Viedni
Slovensko a jeho autori sa aj tento rok pred-
stavili na knižnom veľtrhu Buch Wien.  
Konal sa 23. – 27. novembra a zúčastnili sa na 
ňom stovky vydavateľov z 28 krajín sveta. 
Okrem množstva nových publikácií čakalo 
návštevníkov veľa podujatí, panelových 
diskusií, čítaní a prednášok autorov, ale aj 
viaceré podujatia pre deti a mládež. Sloven-
sko bolo zastúpené aj formou národného 
stánku a prispelo do ponuky sprievodných 
akcií, v rámci ktorých slovenskí autori 
vystúpili na pódiu Donau Lounge. Najskôr 
Simona Smatana a Michal Hvorecký predsta-
vili nemecký preklad ich knihy pre deti 
Dunaj – magická rieka, ktorú preložil Mirko 
Kreatsch. Neskôr spisovateľka Vanda  
Rozenbergová porozprávala o svojej knihe 
Tri smrtky sa plavia, o ktorej preklad sa 
postarala Zorka Ciklaminy.

 ✒ LIC

Cena Fantázie 2022 
s jasným víťazom
Dvadsiaty ročník literárnej súťaže zameranej 
na fantastické poviedky Martinus Cena 
Fantázie má jasného víťaza. Do súťaže posla-
lo svoju poviedku 198 autorov, z ktorých 
do porotcovského kola postúpilo 137 povie-
dok. Hodnotila ich päťčlenná porota  
v zložení: spisovateľka Vanda Rozenbergová,  
herec Matúš Kvietik, pedagogička a literárna 
kritička Lucia Rákayová, vydavateľ a spolu-
zakladateľ súťaže Martin Králik a moderátor 
Marek Vaňous. Z pätice finalistov si Cenu 
poroty odniesli dvaja autori s rovnakým 
počtom bodov – Zdeno Jašek za poviedku 
Dobrá povesť urodzenej dámy a Michal 
Hruškovic za poviedku Dies Irae. O koneč-
nom poradí však rozhodli čitatelia portálu 
blog.martinus.sk. S náskokom vyše 500 
hlasov z 1 173 hlasujúcich sa jasným víťazom 
stal Ján Ďuriník s poviedkou Zatratení na 
mori. Druhé miesto si vybojoval Michal 
Hosťovecký s poviedkou Nočný pokoj a tretí 
v poradí Michal Hruškovic predbehol  
o jeden hlas Ivetu Ragulovú s poviedkou 
O hladnej Jage a statočnom Vavrovi. Piatym 
v celkovom hodnotení ostal Zdeno Jašek.
Cenu spoločnosti ESET za najlepšiu sci -fi 
poviedku získal Ľubomír Šottník s povied-
kou Rozhrešenie otca Fabiana. Cenu Béla 
za najlepšiu hororovú poviedku získala 
minuloročná víťazka Iveta Ragulová. Ocene-
nie za najlepšiu fantasy poviedku získala 
minuloročná absolútna víťazka hlavnej 
súťaže Beáta Takáčová s mrazivou povied-
kou z obdobia rusko -fínskej vojny Kto rozsie-
va zimné kvety.

 ✒ Tím Martinus Cena Fantázie

Jurij Andruchovyč, jeden zo silných hlasov 
modernej ukrajinskej literatúry.

Návrat na Ypsalon
Koncom novembra sa v Trnave odohral 
ôsmy ročník literárneho festivalu  
Ypsalon, a to s istými zmenami. Jednou 
z nich bolo, že každý zo štyroch festiva-
lových večerov mal tému: Vzájomná 
blízkosť, Návraty domov, (Ne)pochope-
nie a Z iného uhla.
Najviac hostí prilákal program prvého 
dňa, keď sa na jednom pódiu vystriedali: 
ukrajinská spoluzakladateľka vydavateľ-
stva so sociálnym zameraním Lilia  
Omelianenko, reportérka Olesia Jarem‑
čuk a ikonická postava ukrajinskej 
modernej literatúry Jurij Andruchovyč.
Jurij Andruchovyč je jedným z najoceňo-
vanejších a najčítanejších reprezentan-
tov ukrajinskej literatúry. V triáde so 
Serhijom Žadanom a Oksanou Zabužko 
patrí k intelektuálom, ktorí v súčasnosti 
najčastejšie komentujú sociálno-

-politickú situáciu na Ukrajine. Napriek 
tomu sa organizátori festivalu spolu 
s moderátorom Michalom Hvoreckým 
rozhodli, že počas besedy sa väčšmi 
zamerajú na Andruchovyčovu literárnu 
tvorbu a jeho dva slovenské preklady. 
Diváci tak mali možnosť vypočuť si 
ukážky diel Moskoviáda, Rekreácie, ale 
aj vybranú báseň autora.
Zásadnou témou prvého večera bolo, 
ako vojna mení písanie a literatúru 
celkovo. Lilia Omelianenko prezradila, 
že napriek ruskej invázii sa na Ukrajine 
stále otvárajú nové kníhkupectvá, 
vznikajú knižné kluby, kde ľudia disku-
tujú o literatúre. Vydavateľka tento 
fenomén vysvetľuje tým, že od začiatku 
vojny sa ľudia začali viac zaujímať 
o svoju kultúru a s ňou úzko spojenú 
literatúru. Pochopili, aká je dôležitá a že 
môžu o ňu prísť. Olesia Jaremčuk na fes-
tivale Ypsalon prezentovala čerstvý 
slovenský preklad jej reportážnej knihy 
Naši iní. V súčasnosti žije v Nemecku, 

kde musí obhajovať každé slovo.  
Vysvetľovať, že na Ukrajine sa naozaj 
dejú nelegálne vypočúvania, znásilnenia 
a kruté vraždy civilistov zo strany  
ruskej armády. Ľudia v zahraničí často 
neveria tomu, aké zverstvá sa dejú  
v napadnutej krajine.
Jurij Andruchovyč zdôraznil, že veľa 
spisovateľov je na fronte a teraz nepíšu. 
Verí však, že ich hlasy zaznejú o niekoľko 
rokov, a to ešte oveľa silnejšie a údernej-
šie. Zároveň si je istý, že ukrajinskí  
autori musia v písaní napriek všetkému 
pokračovať, lebo mlčanie so sebou priná-
ša nebezpečenstvo zabúdania.
Ďalší festivalový večer mal tému Návraty 
domov. Diváci sa zoznámili s tvorbou 
Jany Turzákovej, Jakuba Speváka,  
Jána Púčeka a hviezdy Mily Haugovej. 
Autori a autorky divákom porozprávali 
o vlastnom vnímaní domova, vplyvoch 
prírody a mestského prostredia.
Piatkový večer s témou (Ne)pochopenie 
otvorila prednáška venovaná 80. výročiu 
prvého vydania Cudzinca. Nicol  
Hochholczerová v besede s Alexandrou 
Jurišovou hovorila o dôležitosti nastoľo-
vania a rozoberania citlivých spoločen-
ských tém. Vladimír Balla ukončil  
deň ironickým rozhovorom o prekladoch 
svojich kníh a o románe Medzi ruinami.
K téme Z iného uhla bola beseda 
s Marekom Vadasom, ktorý sa po afric-
kých príbehoch vrátil k slovenskej  
problematike knihou Šesť cudzincov. 
Neskôr na festivale privítali dvojicu 
ďalších zahraničných hostí – Weroniku 
Gogola a Pavla Kosatíka. Obe besedy 
priniesli prínosné dialógy o postkomu-
nistických krajinách, o vzťahu k demok-
racii a o tom, ako Slovákov vnímajú 
Poliaci a Česi.

 ✒ Anna Siedykh
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So Stanislavom 
Rakúsom nielen 
 o ľútostivosti
Rešpektovaný literárny teoretik,  
ale zároveň aj inšpiratívny prozaik.
Autor píšuci už v šesťdesiatych 
rokoch, ale zároveň mimoriadne 
relevantný pre dnešného čitateľa – 
veď so zbierkou Ľútostivosť sa stal 
tento rok opäť laureátom ceny 
Anasoft Litera. Človek elegantného 
odstupu, ale zároveň natoľko blízky 
aj generačne veľmi vzdialeným 
ľuďom, že ich oslovuje milým titulom 
„braček“. Muž distingvovaného 
vystupovania, ale zároveň 
s množstvom bizarných zážitkov. 
Sprostredkúva ich poslucháčom 
i čitateľom s plnou vážnosťou,  
ale zároveň so sofistikovanou 
komikou. Mnohorozmerný človek, 
s ktorým je radosť rozprávať sa. 
Stanislav Rakús.

✒ Peter Darovec
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V našom prvom časopiseckom rozhovore pred dvad‑
siatimi šiestimi rokmi si skromne odmietol považo‑
vať sa za spisovateľa, pokladal si sám seba iba  
ak za autora. Argumentoval si tým, že označenie 

„spisovateľ “ už v sebe implikuje kvalitu, ktorú musia  
autorovi a jeho dielu prisúdiť jeho diskurzívni  
čitatelia. Teraz, po štvrťstoročí, si už dvojnásobným  
laureátom najvýznamnejšej slovenskej ceny za 
prózu. Prišiel čas pokladať sám seba za spisovateľa?

Aj po rokoch dávam prednosť neutrálnemu 
slovu autor, lebo termín spisovateľ má hodnotu, 
ktorú si netrúfam sám sebe prisúdiť. Podobne je to 
so slovom vedec alebo umelec.

Okrem písania prózy si sa celé desaťročia venoval aj 
literárnej teórii a histórii. V inkriminovanom rozho‑
vore z roku 1996 si však avizoval, že sa nasledujúce 
roky chceš sústrediť oveľa viac na písanie prózy než 
na prácu vedeckú. Stalo sa. Výsledkom je viacero 
široko oceňovaných próz. Aké však boli tvoje osob‑
né pohnútky stať sa v týchto desaťročiach takpove‑
diac prozaikom „na plný úväzok“?

Ex post som zistil, že mojej povahe vyhovuje 
striedanie prozaickej, teoretickej, resp. esejistickej či 
publicistickej činnosti, spätej s uvoľneným, aj tro-
cha bizarným rozprávaním pri vyučovaní literatúry. 
Takže číre písanie prózy začalo u mňa prevažovať až 
v mimoškolskom, dôchodcovskom období.

Časopisecky či knižne publikuješ viac ako polstoro‑
čie. Za ten čas sa stihli vystriedať nádejné šesťde‑
siate roky, beznádejná normalizácia i viaceré  
fázy porevolučných turbulencií. Aký je vlastne vplyv 
doby, čias na tvoje písanie? Interferovali niektoré 
spoločensko ‑politické „časy“ do tvojej tvorby väčšmi 
ako iné? A ak áno, prečo?

Ktosi povedal, že zlá doba, pravda, pokiaľ nejde 
o gulagy, krv, zločinecké, smrtiace prenasledovanie 
a ničenie, je pre literatúru dobrá, lebo núti autora 
zašifrovať ideu a zašifrovaná idea zodpovedá pova-
he umenia.

Peter Darovec (1970)
Literárny vedec, pôsobí 
na Katedre slovenskej 
literatúry a literárnej vedy 
na FiF UK v Bratislave. 
Autor kníh Násmešné 
rozmlúvanie (KK Bagala 
1996), spoločne 
s Vladimírom Barboríkom 
Mladá tvorba 1956-1970-
1996 – Časopis po  
čase (KK Bagala 1996), 
monografie Pavel 
Vilikovský (Kalligram 
2007) a On, Pišťanek 
(LIC 2020).

Stanislav Rakús: 
Ľútostivosť
Levice: KK Bagala, 2022, 
2. vydanie
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Časy, v ktorých som písal, boli rôznorodé.  
Orientoval som sa v nich zväčša na minulosť, lebo 
mi vyhovuje postoj, ktorý sa teoreticky nazýva 
epická dištancia. Knihy o normalizácii som mohol 
publikovať až po revolúcii v roku 1989.

Najsilnejšie intervenoval do mojej prózy vpád 
okupačných vojsk v roku 1968, ktorý však nevplýval 
na výsledok môjho beletristického úsilia tak, aby 
som sa s ním mohol stotožniť. Poviedky toho  
obdobia som publikoval časopisecky v Slovenských 
pohľadoch a v Mladej tvorbe. Nikdy som sa však 
nepokúšal vydať ich knižne, ani to nikdy nespravím.

A ako vnímaš v tomto historickom kontexte našu 
spoločenskú súčasnosť? Je pre teba inšpiratívna 
ako pre prozaika? A je pre teba znesiteľná ako pre 
občana?

Naša spoločenská súčasnosť je pre mňa znesiteľ-
nejšia ako pre prozaika než pre občana.

Od súčasnosti späť do minulosti. Napokon, práve 
tam je obrátená veľká väčšina tvojich próz. Prečo? 
Čo je na minulosti také dôležité, že sa k nej už  
desaťročia vo svojej tvorbe rôznymi spôsobmi 
obraciaš?

Ako som už spomínal, bola to zlá a pre prózu 
tým aj inšpiratívna doba. Platilo to najmä pre  
intelektuálne, konkrétne školské, univerzitné a di-
vadelné prostredie, na ktoré sa viaže moja skúsenosť 
a ktoré patrilo za totality k sféram, ponúkajúcim 
v období normalizácie dramatické a komické  
sujety. Dominantná bola personálna stratifikácia – 
postavenie fakultnej špičky, jej groteskná úroveň 
a sebavedomie verzus kvalita outsiderov, zatlače-
ných, druhoradých a povýšenecky odstrkovaných 
neschopnými a netvorivými jednotlivcami. Nebolo 
to už obdobie procesov z päťdesiatych rokov, ale 
obdobie typickej normalizácie, ktorej deformačné 
pôsobenie vynikalo práve v intelektuálnom 
prostredí.

Aj zatiaľ posledná, cenou Anasoft litera ocenená, 
zbierka Ľútostivosť oživuje minulosť. Tentoraz 
v spomienkach. V tejto súvislosti si dovolím osobnú 
otázku: Sú dnes tvoje spomienky principiálne iné, 
ako boli tie spred niekoľkých desaťročí? Ak teda 
odhliadneme od zrejmého faktu, že máš dnes  
oveľa viac „životného materiálu“, na ktorý môžeš 
spomínať?

Spomienky a minulosť sú späté s prostredím 
a prozaicky pertraktovanou skutočnosťou, ktorá má 
vzťah aj k typu postáv. V Ľútostivosti nejde o intelek-
tuálne prostredie, ale o obyčajných, zväčša mne 
pokrvne blízkych a príbuzných ľudí, ktorí však majú 
spätosť aj s mojimi predchádzajúcimi prózami. 
V tomto látkovom dosahu ide o akúsi syntézu,  
spojenie prvého (Žobráci, Pieseň o studničnej vode) 
s druhým obdobím mojej tvorby (od Temporálnych 
poznámok vyššie).

V súvislosti s mojím druhým obdobím si dovo-
lím povedať jednu takpovediac osudovú vec. Litera-
túra sa u nás napriek tomu a práve preto, že má 
výsadné postavenie medzi vyučovacími predmetmi 
(maturita, štátne záverečné skúšky) nedá vyučovať 
ako umenie, lebo je okupovaná faktografiou,  
diktátom encyklopédie a množstva. Ja som mal ako 
vysokoškolský učiteľ to šťastie, že som sa mohol 
venovať teórii literatúry a v rámci nej takej 

komunikačnej estetike a interpretačnej metóde, pri 
ktorej sme sa mohli v dlhom časovom období  
venovať podrobnému zhodnocovaniu maličkostí 
a detailov. Na nich sa dalo ukázať, čo je v texte 
vynikajúce, kvalitné a čo umelecky bezcenné. Hoci 
možno literárnu vedu rozčleniť na literárnu históriu, 
teóriu a kritiku, v akademickom prostredí sa v kvali-
fikačných procesoch a v evidencii publikačnej 
činnosti s kritikou prestalo rátať. Je to absurdné!

V tvojej prozaickej tvorbe sa často, i keď veľmi  
nenápadne, objavuje azda najsugestívnejší zo všet‑
kých motívov, teda motív smrti. Tak aj v poviedkach 
Ľútostivosť. A dokonca ešte výraznejšie, než  
doposiaľ. V jednej z poviedok sa dokonca priamo 
spája s ústredným motívom ľútostivosti. Ako prišlo 
k tomuto posunu v spôsobe práce s týmto zásad‑
ným, no chúlostivým motívom?

Motív smrti súvisí s históriou rodu i pohľadom 
protagonistu, ktorý v ústrednej próze vystupuje ako 
starec, čo už stratil všetkých svojich blízkych. 
V meste i na ulici, kde strávil začiatok a rozhodujúcu 
časť života, sa stáva cudzincom, ktorý už nikoho zo 
svojich rovesníkov nepozná a nikto z ulice nepozná 
ani jeho. Smrť v tomto zmysle funguje – s výnimkou 
tragického konca jedného zo súrodencov – ako 
prirodzená forma a kolobeh života. Touto prirodze-
nosťou a spätosťou s ľútosťou človeka oslobodzuje.

Na odľahčenie: Veľmi ma pri čítaní potešila pasáž 
venovaná futbalu – hre, ktorú je možné hrať aj bez 
súťaživosti. Len pre vlastné potešenie. Je toto  
vyjadrením aj tvojho osobného vzťahu k športu? 
Zaujíma či zaujímal ťa vôbec šport – aktívne či 
pasívne?

Futbal milujem a priznávam, že som od detstva 
bytostným fanúšikom Spartaka Trnava. Táto ná-
klonnosť je v priaznivých pomeroch mojou celoži-
votnou radosťou.

Ďalším odľahčením tragicky, či aspoň nostalgicky 
ladených próz je ich spodná humorná línia. Nenútim 
ťa interpretovať vlastný spôsob literárneho humoru, 
na to máš dosť kvalifikovaných vykladačov. Otázka 
pre teba je všeobecná. Aké sú tvoje požiadavky na 
humor v literatúre i mimo nej?

Spodná humorná línia próz sa mi zdá výstižné 
určenie toho, čo by som chcel v textoch tohto typu 
dosiahnuť.

Na záver: Žijeme časy, ktoré mnohí označujú za 
neradostné. Iste by si aj ty mal veľa dôvodov  
na rôzne smútky. Čo ti však v týchto časoch robí 
radosť?

Dobrí ľudia. 
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Naša 
spoločenská 
súčasnosť 
je pre mňa 
znesiteľnejšia 
ako pre 
prozaika než 
pre občana.
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Knihy Tahara Ben Jellouna sú 
angažované a často temné. 
Svoj poetický jazyk postupne okresal 
od ozdôb, aby v príbehoch zostalo len 
to podstatné. Literatúra má riešiť 
problémy a ako hovorí, v dokonalom 
svete by nemala dôvod na existenciu.

✒ Marek Vadas

V Maroku ste vyštudovali filozofiu a po ukonče‑
ní univerzity ste nastúpili do redakcie literárneho 
časopisu Souffles. Kedy a ako ste sa dostali 
k literatúre?

Bol som v disciplinárnom vojenskom tábore 
a tam som si vo voľných chvíľach tajne písal verše 
na kúsky papierov. Schovával som ich kade -tade 
po vreckách, pretože písať sme mali zakázané. 
Keď som sa odtiaľ vrátil, dal som z tých útržkov 
dohromady pomerne dlhú báseň, ktorú som ponú-
kol časopisu a tak sa začal môj literárny príbeh. 
Od malička som veľmi veľa čítal; poéziu v arabčine, 
ale všetko ostatné som mal z francúzskej knižnice 
v Tangeri. Požičiaval som si tam dve knihy týždenne. 
Svet literatúry pre mňa otvoril John Steinbeck, 
Dostojevského Bratia Karamazovci, Camusov 
Cudzinec, Hugovi Bedári.

Pre tlaky náboženského režimu a arabizáciu vyso‑
kého školstva ste sa rozhodli emigrovať. Vo vašej 
knihe Tiché dni v Tangeri hlavná postava vraví, 
že exil je prekliatie. Aké to pre vás bolo ocitnúť sa 
v Paríži?

Veľmi rýchlo som sa rozhodol, že budem písať 
po francúzsky. Nielen kvôli otázke európskeho trhu 
a počtu čitateľov, ale aj z jednoduchého dôvodu – 
arabčinu som natoľko neovládal. V roku 1970 bola 
situácia v Maroku taká zlá, že som si naordinoval 
dobrovoľný exil. Odchod do Paríža bolo úplne 
prirodzené rozhodnutie, pretože som písal francúz-
sky, filozofiu som vyučoval vo francúzštine a mojim 
snom bolo mať vo Francúzsku vydané knihy.

Zmenila sa v exile vaša predstava čitateľa, na ktoré‑
ho myslíte pri písaní prioritne?

Spisovateľ sa nemôže sústrediť na nejakú presnú 
cieľovú skupinu, možno s výnimkou autorov detek-
tívok. Ak píšete romány, musíte myslieť na každého.
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Píšete pre Le Monde a iné médiá prevažne o po‑
stavení Severoafričana vo Francúzsku. Čo vás núti 
k angažovanosti?

Keď som v roku 1971 prišiel do Francúzska, bol 
som zanieteným ľavičiarom. S priateľmi sme cez 
víkendy chodievali na predmestia učiť prisťahoval-
cov čítať a písať. Videl som, v akých podmienkach 
žijú, a tam, v totálnej mizérii, som pochopil, čo 
imigrácia skutočne znamená. Moja dizertačná práca 
sa venovala téme afektívnej a sexuálnej osamelosti 
imigrantov zo severnej Afriky. Jedného dňa som 
šéfredaktorovi kultúrnej prílohy Le Monde ponúkol 
reportáž a môj text bol čitateľskou obcou veľmi 
dobre prijatý. Umožnil mi podobným témam sa na 
stránkach novín naplno venovať. V roku 1982 
som sa potom zúčastnil na pochode detí prisťaho-
valcov. Bol som ich hovorcom, hlasom ulice.

Angažované sú však aj vaše knihy. Aký je rozdiel 
v angažovanosti v beletrii a v novinách?

Nevidím v tom až taký rozdiel. V roku 1976 som 
napísal román La Réclusion solitaire. Bol to príbeh 
prisťahovalca, ktorý si vo svojej samote vymyslel 
novú, neexistujúcu realitu. Dôraz som kládol na 
fiktívny svet jeho myšlienok a citov. Také veci spra-
covávate dlhý čas. Ale potom sú tu udalosti, na ktoré 
treba reagovať okamžite. Ako občan čakať nemôžem. 
Musím sa vyjadriť hneď, ako ma niečo pobúri.

Vie literatúra meniť svet?
Nie, literatúra svet nemení. Myslím si však, 

že sa dokáže podieľať na vývine myslenia. Svet mení 
ekonomika, zákony, politické rozhodnutia. Aby 
knihy niečím pohli, je potrebné, aby bolo viac 
takých, v ktorých sa píše o konkrétnych problémoch, 
a aby sa viac autorov a tým činom aj čitateľov 
zasadzovalo o vyriešenie otázok. Keď Simone de 
Beau voir písala Druhé pohlavie, nemyslela si, 
že v roku 2022 Annie Ernaux získa Nobelovu cenu, 

Tahar Ben Jelloun (1944)
Narodil sa vo Feze 
v Maroku, kde 
vyštudoval filozofiu. 
Od začiatku 
sedemdesiatych rokov 
žije v Paríži. Píše prózu, 
básne, eseje o umení 
i politike. Za svoj román 
Svätá noc (La Nuit 
sacrée, 1987) dostal 
prestížnu Goncourtovu 
cenu. Okrem toho je 
laureátom International 
IMPAC Dublin Literary 
Award (2004) 
a držiteľom mnohých 
rádov a vyznamenaní.
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ale je to v postate logická následnosť a jej písanie 
k tomu prispelo. Bolo však potrebných veľmi 
veľa rokov, aby sa v tomto smere niečo zmenilo.

V knihe Deťom o rasizme alebo v ďalších, o isla‑
me a terorizme, vysvetľujete jednoduchou formou 
tie najzložitejšie problémy, ohrozujúce súčasnú 
spoločnosť.

Vysvetľovať tieto veci dospelým by bolo príliš 
neskoro. Podľa mňa nie je rozdiel medzi francúzsky-
mi a stredoeurópskymi deťmi. Ja sa im pritom 
snažím povedať, aby sa pokúsili vžiť do kože iného 
človeka. Napríklad idú na školský výlet a v autobuse 
je dvadsať sedadiel. V triede je však dvadsaťjeden 
detí. Čo ak by teba vylúčili z toho autobusu len preto, 
že si čierny? Deti to na takýchto jednoduchých 
príkladoch pochopia. Vo filme Boj o oheň vidíme, 
ako sa prví ľudia báli iných ľudí, ktorých nepoznali. 
Rasizmus vychádza z podstaty ľudskej bytosti. 
Človek sa vždy bál niečoho, čo nepozná. Neznámo 
vyvoláva strach a strach zas vyvoláva odmietanie.

Jedna z postáv knihy Med a blen hovorí, že nebude 
dobre s krajinou, v ktorej vzniká viac mešít ako
škôl a nemocníc. Viera je vašou veľkou témou a kriti‑
zujete jej okázalé prejavy…

Ak je človek veriaci, môže sa modliť kdekoľvek, 
pokojne doma medzi štyrmi stenami. Vychádzam 
z toho, že vzdelanie je základom všetkého. Ak nebu-
dú dobré školy, ak nebudú pripravení učitelia, 
vytratí sa kritické myslenie a potom budeme stavať 
mešity zbytočne. Som za oddelenie cirkvi od štátu. 
Náboženstvo nemôže mať nič spoločné so vzdeláva-
ním. Je to navýsosť súkromná vec každého občana. 
Každý môže veriť, čomu chce. Opačná situácia 
vedie ku katastrofe. Napríklad v Maroku boli desať 
rokov pri moci islamisti a krajina počas tohto obdo-
bia upadala ekonomicky i mravne.

Ak si porovnáme vaše rané a súčasné romány, 
prešli od komplikovanej výstavby, symbolov 
a alegórií k jednoduchému výrazu… Je to náhoda 
alebo autorský vývoj?

Na začiatku som bol fascinovaný obraznosťou, 
fantastickými víziami, surrealizmom, no postupom 
času som svoj štýl očistil od všetkého nadbytočného 
a dospel som k jednoduchému jadru, k podstate, 
ktorá je pre mňa teraz dôležitá.

Svätá noc i román Med a blen hovoria o zlých vzťa‑
hoch v rodine a o ťažkej situácii dievčat a mladých 
žien. Čo je jeho príčinou?

Znásilnené dievča pácha samovraždu. Rodičia 
žijú v beznádeji v podzemí svojho domu. Po ka-
tastrofe, ktorá sa stala v ich rodine, už nechcú zažiť 
radosť. V tomto príbehu i vo Svätej noci je príčinou 
tragédií tradicionalistická spoločnosť, ktorá je 
veľmi konzervatívna a nechce sa pohnúť dopredu. 
Je to taká schizofrénia spoločnosti – na jednej strane 
chce byť moderná, ale v žiadnom prípade sa 
nechce vzdať tradícií. Neviem, či to máte na Sloven-
sku podobné, ale tieto dve vízie nás rozdeľujú.

Zjednodušene by sa dalo hovoriť o konzervatívnom 
vidieku a moderných mestách…

Áno, je to tak aj u nás, ale zároveň stále viac ľudí 
prichádza z vidieka do miest a vtedy nastane šok zo 
stretu týchto dvoch chápaní sveta.

Svätá noc je však okrem svojej hlbokej tragickosti 
zároveň plná jasných vízií a snových krajín, 
ktoré z vašich neskorších príbehov akoby vymizli…

Je to symbolika svätej noci Ramadánu. Keď som 
bol malý, s otcom sme vždy v túto noc chodievali 
do mešity a otec mi hovoril, že to je noc, keď 
boh rozhoduje o osude každého človeka. Na nebi 
sme hľadali hviezdy a bolo to pre mňa magické, 
ten pocit, že na nočnej oblohe mám svoju hviezdu 
a boh rozhoduje, či bude svietiť ďalej alebo nie.

Nájdeme tu aj hangár so slovami, ľudskú knižni‑
cu, labyrint krásy a poznania, ale človek potrebuje 
milosť, aby do nich mohol vkročiť či do nich aspoň 
nazrieť.

Podobne ako u Borgesa, treba sa stratiť 
v texte a potom sa v ňom znova nájsť. Literatúra je 
transpozícia reality, niekedy provokuje svojou 
prehnanosťou. Každý potrebuje niečo iné, aby sa 
ku kráse a radosti z poznania dostal.

Venujete sa aj maľbe. Čo sa nezmestí do kníh a chce‑
te to namaľovať?

Literatúra je pre mňa vyjadrením bolestí sveta, 
utrpení, problémov, samoty. Maľ ba je pre mňa 
svetlo, radosť, tanec. Mám v sebe obidva aspekty 
a každým vyjadrujem niečo iné. Raz odo mňa jedna 
chorá pani kúpila obraz a o dva týždne sa vrátila 
s tým, že si potrebuje kúpiť ešte jeden. Pri pohľade 
na obraz jej bolesť ustúpila. Tancujúce znaky, hra 
svetiel – priamy úžitok z toho nie je, ale v ľuďoch to 
vytvára radosť. Rovnako je to aj u mňa – keď sa 
pozerám na plátna Turnera, Matissa, Delacroixa, 
robí ma to šťastným.

To písanie nedokáže?
Literatúra je spytovanie sa, je odrazom spoloč-

nosti, ktorá je momentálne v kríze. Aragon povedal, 
že neexistuje šťastná láska. Každý príbeh lásky sa 
končí nešťastne. Pre mňa neexistuje literatúra 
šťastia, pretože keď všetko funguje ako má, literatú-
ru nepotrebujeme.

Keby literatúra mohla predsa len niečo zmeniť, čo by 
ste chceli zmeniť svojimi knihami ako prvé?

Milujem americké westerny. Je to magický svet, 
kde máme jasné dobro a zlo. Do dediny príde 
zloduch, strieľa po nevinných ľuďoch a potom príde 
hrdina, John Wayne alebo Henry Fonda, a všetky 
krivdy napraví, zloducha zastrelia. Bol by som 
rád, keby sme mohli žiť v dobe westernov, kde by 
osoby, ktoré robia zlo, napríklad Putin, mohli 
byť zatknutí a súdení pred medzinárodným súdom, 
ale žiaľ bohu sa to nikdy nestane. George Bush Jr. 
sa rozhodol, že napadne Irak, zničil celú krajinu 
a spôsobil nárast terorizmu. Teraz si spokojne 
žije v Texase, odpočíva a dokonca – takisto maľuje!

Áno, občas zatkli niekoho, kto je zodpovedný 
za genocídu v Rwande, alebo Miloševiča za vojnu 
v Juhoslávii, ale pokiaľ ide o Američanov a Rusov, 
tí si žijú spokojne. Akým právom si Putin dovolil 
napadnúť Ukrajinu?! Ale vôbec nič s tým nemôžeme 
robiť a tá neprávosť mi lezie na nervy, ničí ma. 
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Tahar Ben Jelloun: 
Med a blen
Preklad: Igor Navrátil
Bratislava: Lindeni, 2022

Tahar Ben Jelloun: 
Manželstvo pre potešenie
Preklad: Igor Navrátil
Bratislava: Slovart, 2018

Tahar Ben Jelloun: 
Deťom o rasizme
Preklad: E. Piovarcsyová
Košice: Knižná dielňa 
Timotej, 1998

Tahar Ben Jelloun: 
Svätá noc
Preklad: Vladimír Dudáš
Bratislava: Slovenský 
spisovateľ, 1993
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Medziľudské 
 vzťahy – 
blen alebo med?
Román Med a blen prozaika, 
esejistu, básnika a maliara 
marockého pôvodu píšuceho po 
francúzsky, ktorý je považovaný 
za jedného z najprekladanejších 
frankofónnych autorov súčasnosti, 
Tahara Ben Jellouna je už 
jeho piatym dielom preloženým 
do slovenčiny.

✒ Silvia Rybárová

V 90. rokoch 20. storočia mu vyšli tri knihy – dielo 
Alberto Giacometti: 20. storočie, 1992 (Alberto Gia-
cometti, 1991 v preklade Igora Navrátila, román 

Svätá noc, 1993 (La nuit sacrée, 1987) v preklade Vla-
dimíra Dudáša, za ktorý získal Ben Jelloun prestíž-
nu Goncourtovu cenu, a esej didaktického charakteru 
Deťom o rasizme, 1998 (Le racisme expliqué à ma fille, 
1997) v preklade Evy Piovarcsyovej. V roku 2018 vy-
šiel v preklade I. Navrátila aj román Manželstvo pre 
potešenie, 2018 (Le mariage de plaisir, 2016). Už ten-
to skromný výber Ben Jellounových diel preložených 
do slovenčiny zachytáva prítomnosť spoločensky vý-
znamných tém v tvorbe autora, ktorý na pozadí silne 
nábožensky založenej marockej spoločnosti zobrazu-
je problematiku rasizmu, nerovného postavenia žien, 
sexuality, medziľudských vzťahov, prisťahovalectva či 
identity. Záujem autora o spoločenské dianie dokazu-
je aj skutočnosť, že pravidelne prispieva do rubriky 
časopisu Le Point venovanej kultúrno -spoločensko-
-politickým aktualitám. Tahar Ben Jelloun sa aktívne 
venuje aj maľbe na plátno a je autorom vitráží v kato-
líckom kostole vo francúzskom Le Thoureil ako prvý 
umelec moslimského pôvodu vôbec.

Dôraz na spoločenskú angažovanosť autora nie 
je v  tomto prípade bezúčelný. Umožňuje totiž po-
chopiť, že Ben Jellounove romány vo všeobecnosti 
vyjadrujú kritické postoje píšuceho subjektu voči 
tradičnej patriarchálnej spoločnosti fungujúcej na 
princípoch islamu. Inak to nie je ani v Ben Jellouno-
vom najnovšom románe Med a blen. Obálka knihy 
slovenského vydania informuje čitateľa, že román 
vychádza zo skutočnosti a zobrazuje tragickú drámu 
rodiny zničenej sexuálnym predátorom. Román tak 
evokuje problematiku sexuálneho násilia, ktorú v po-
sledných rokoch reflektujú svedectvá a romány mno-
hých francúzskych autoriek (napr. Vanessa Springora, 
Lola Lafon). Aj keď je pravda, že sexuálne zneužitie 
dospievajúceho dievčaťa predstavuje kľúčový oka-
mih románu, ktorý spôsobí nešťastie rodiny, nemá 
v ňom výlučné postavenie. Nefunkčný partnerský 
a medziľudský vzťah manželov v kontexte marockej 
spoločnosti od 80. rokov 20. storočia po súčasnosť, 
ktorý dramaticky poznačí samovražda ich dcéry a od-
halenie jej znásilnenia, predstavuje nemenej dôležitú 
rovinu románového príbehu.

Blen
Román pozostávajúci zo štyridsiatich deviatich ka-
pitol zaujme výberom perspektívy. Rozprávačmi sú 
striedavo hlavní hrdinovia príbehu, manželia Murad 
a Malika a ich dcéra Samia, z ktorých každý v trinás-
tich kapitolách odhaľuje svoje vnútorné prežívanie. 
Ďalšími rozprávačmi sú emigrant Viad a synovia Adam 
a Moncef, pričom perspektíva posledných dvoch je 
zastúpená len okrajovo. Výpoveď postáv má podo-
bu vyznania. Implicitnému poslucháčovi/čitateľovi 
prezrádzajú svoje životné sklamania Murad a Malika, 
ktorí pátrajú po ich príčinách vo svojich spomienkach, 
zatiaľ čo Samia hovorí o  svojich bezprostredných 
zážitkoch v intímnom denníku. Alternácia rozprá-
vačov osvetľuje jednotlivé čriepky rodinnej histórie, 
ukazuje rodinných príslušníkov z viacerých pohľadov, 
čím vzbudzuje súčasne náklonnosť k nim i nesúhlas 
čitateľa s ich konaním a zmýšľaním.

V úvode románu sa dozvedáme, že Murad a Malika 
obývajú „za trest“ (s. 10) pochmúrny a vlhký suterén 
domu bez okien, ktorý je od tragickej smrti ich dcéry 
pre nich „hrobom“ (s. 9). Dom tu nie je symbolom 
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Tahar Ben Jelloun: 
Med a blen
Preklad: Igor Navrátil
Bratislava: Lindeni, 2022

Marocký spisovateľ 
Tahar Ben Jelloun (1944)
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očakávaného tepla domova, ale metaforou rozvrátenej 
rodiny, ktorá funguje len naoko. Murad a Malika žijú 
sami, ďaleko od svojich dospelých synov a ich rodín, 
ktorí sa stránia ťaživej rodinnej atmosféry. Každo-
denný život manželov sprevádza vzájomná nenávisť. 
Malika je poverčivá, verí na zlý osud a je stelesnením 
rodinných a moslimských tradícií. „Moja matka je tra-
dičná Maročanka v najkrutejšej verzii,“ (s. 176) píše vo 
svojom denníku Samia, zatiaľ čo Murada považuje za 
zbabelého a pokryteckého: „Chýba mu osobnosť, chý-
ba mu chrbtová kosť. Potreboval by niekoho, kto by 
ho vzpriamil, aby bol menej ohnutý, menej podlízavý, 
menej povoľný.“ (s. 177)

Postavy trpia, nedokážu spolu komunikovať, trá-
pia sa osamote. Čitateľ postupne odkrýva pustošivé 
následky Samiinej samovraždy na celú rodinu a hlo-
dajúci pocit viny rodičov za jej smrť. A predsa sa posta-
vy pýtajú samy seba, ako dospeli k toľkej nevľúdnosti. 
Kedy a ako sa manželská(e) láska/šťastie vytráca? Čo 
spôsobuje stratu nehy ženy a pozornosti muža? Dá sa 
jej vôbec zabrániť? Aj tieto otázky román nenápadne 
podsúva a ukazuje vo svetle rodinných a spoločen-
ských súvislostí.

V pozadí Muradovho a Malikinho osobného prí-
behu sa črtá vplyv rodinnej výchovy, ktorý je v man-
želstve príčinou nenaplnených túžob postáv. Kým pre 
Murada je zásadný rozpor medzi mravnými hodnota-
mi rodiny, v ktorej vyrastal, a fungovaním spoločnosti, 
pre ktorú „sa korupcia stala paralelnou a neodmysli-
teľnou ekonomikou“ (s. 60), Maliku definuje fanatické 
kopírovanie rodinných vzorcov (chorobná diskrét-
nosť, lakomosť, zaslepenosť), ktoré prenáša do vzťa-
hu. Práve konkrétna výchova formujúca charakter 
jedinca určuje prvotnú Muradovu neúplatnosť v po-
zícii úradníka verejnej správy, ktorej sa však nakoniec 
vzdá, aby vyhovel očakávaniam, najmä nátlaku svojej 
ženy. Napriek zlému svedomiu sa z neho paradoxne 
stáva „poriadny občan, jeden z tých Maročanov, ktorí 
trávia život tak, že sa prispôsobujú“. (Murad, s. 144) 

Napriek svojej prispôsobivosti, ktorá znamena-
la začiatok odcudzenia manželov, nedokáže Murad 
uspokojiť svoju manželku ani sexuálne. „Raz večer 
sa sťažovala, že v posteli nie je uspokojená, alebo len 
veľmi zriedka. (…) Neodpovedal som. Cítil som, ako 
sa mi penis scvrkáva, až nakoniec celkom zmizol. (…) 
Od tej chvíle som začal medzi nami stavať ten múr.“ 
(s. 25 – 26)

Pozitívnou postavou románu, ktorá sa sústav-
ne profiluje v spomienkach Murada a Maliky, je ich 
šestnásťročná dcéra Samia, obeť sexuálneho predá-
tora. V intímnom denníku opisuje svoje postrehy zo 
života (ľudskú biedu, posadnutosť Maročanov sexom 
a peniazmi, podradné postavenie žien). Potrebu písať 
zdôvodňuje láskou k poézii, ktorá je pre ňu útočiskom 
pred svetom, a preto má v jej denníku zakaždým po-
sledné slovo. Samia nachádza potešenie v osamelosti 
svojej izby, osamelosti žiadanej, milovanej, chránenej 
(s. 86), ktorá je prísľubom objavenia vábivých svetov, 
ale aj dôvodom odcudzenia vlastnej rodine. Samiin 
dievčenský rozlet však náhle ukončí Kenzir (po arab-
sky „prasa“), ktorý si svojím záujmom o  básnickú 
tvorbu mladých dievčat získava ich dôveru, a Samiu 
znásilní. 

Autor románu, ktorý je držiteľom doktorátu zo 
sociálnej psychopatológie, presvedčivým spôsobom 
zachytáva bezprostredné pocity obete znásilnenia. 
Bezmocnosť obete je o to väčšia v spoločnosti, pre 
ktorú cnosť rodiny spočíva neotrasiteľne v panenstve 

Silvia Rybárová (1986)
Vyštudovala anglický 
a francúzsky jazyk 
na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave. Po získaní 
doktorátu z literárnej 
vedy pôsobila na 
Filozofickej fakulte UKF 
v Nitre. V súčasnosti 
pôsobí v Ústave svetovej 
literatúry SAV. Vo svojom 
výskume sa zameriava 
na súčasnú francúzsku 
literatúru a skúma 
problematiku dejín, 
pamäti a identity. 
Príležitostne sa venuje 
umeleckému prekladu.

dievčaťa: „Nevkladám si cnosť tam, kde si myslíte, že 
ju vkladám, nevkladám si dôstojnosť medzi stehná, 
ale všetci vôkol mňa nástojčivo vyžadujú, aby cnosť 
a  dôstojnosť mladého dievčaťa boli uložené práve 
tam.“ (s. 166)

Keďže reakciou spoločnosti je vo všeobecnosti 
spochybnenie obete (zosobňuje ho Malika) a mlčanie 
(predstavuje ho Muradova zbabelosť), východiskom 
sa pre Samiu stáva samovražda. Prostredníctvom 
Samiinej výpovede hľadá autor súcit a pochopenie 
čitateľov pre toto krajné riešenie: „Skúste pochopiť, 
čo cíti mladé šestnásťročné dievča, keď na jej telo a na 
jej dušu zaútočil chlipný, slizký a krutý netvor. Presta-
nete existovať, nemáte už nijaký dôvod ďalej žiť, robiť 
si plány, mať rád iných ľudí a dúfať. Všetko vám je 
odopreté.“ (s. 185)

Osobná a rodinná tragédia sa vpisuje do širšieho 
kontextu, ktorým je pokrytectvo spoločnosti, prehni-
tosť jej štruktúr a prispôsobivosť občanov.

Med
Med a blen nie je typom románu so šťastným koncom, 
preto sa môžeme oprávnene pýtať, kde hľadať pomy-
selnú sladkosť života vyplývajúcu z názvu románu. 
Jednou z odpovedí je spomínaná poézia, ktorá je pre 
Samiu oslobodzujúca. Túto spojitosť naznačuje jedna 
zo Samiiných básní, uvedená na konci 15. kapitoly. Ná-
zov románu je spomenutý aj v ďalšej Samiinej básni, 
ktorá sprevádza jej rozhodnutie opustiť tento svet: 

„Deti vetra / Prechádzajú nocou / Na viečkach mladých 
dievčat / Ktorých tajomstvo je skryté v letnom ovocí / 
Je jeho kôstkou / Med a blen.“ (s. 178) 

Samiiným tajomstvom je poézia a blen; poézia 
skrýva trpkosť jej pocitov.

Napriek svojej zatrpknutosti Murad a Malika na-
chádzajú čiastočnú útechu v černošskom emigranto-
vi Viadovi, ktorý utiekol z Mauritánie pre rasizmus 
Maurov voči černochom. Záver románu naznačuje, že 
nástrojom zmierenia so sebou i so životom môže byť 
prejav záujmu o druhého v ťažkej situácii, akokoľvek 
minimálny, no zvlášť taký, ktorý si vyžaduje preko-
nanie seba samého, svojich postojov a presvedčení.

Tahar Ben Jelloun prináša aj vo svojom najnovšom 
románe prenikavo mrazivú sondu do medziľudských 
vzťahov na pozadí vypuklých spoločenských javov. 
Výborne zvládnutý preklad románu v podaní Igora 
Navrátila a originálny výber jeho názvu rušia len ne-
zrovnalosti detailov, ktoré mohli vzniknúť rovnako 
na strane autora, prekladateľa alebo redaktora. Nič to 
však nemení na tom, že román Med a blen očarí čita-
teľa jednoduchosťou jazyka, pravdivosťou životných 
situácií a pozoruhodným záberom psychologického 
vykreslenia postáv. 
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Isabel Minthós Martins: 
Atlas ciest a bádateľov
Ilustrácie:  
Bernardo P. Carvalho
Preklad: Jana Benková 
Marcelliová
Bratislava: Monokel, 2022

V poslednom čase sa mi do rúk tak akosi pravidel-
ne dostávajú knihy vydavateľstva Monokel. Každá 
ich publikácia ma doposiaľ prekvapila zaujíma-

vým nápadom, príjemným spracovaním a strhujúcim 
obsahom. Neinak je to aj v prípade Atlasu ciest a bá‑
dateľov, ktorý je určený predovšetkým deťom a mlad-
ším čitateľom.

Kniha portugalskej dvojice, autorky Isabel 
Minthós Martins a  maliara Bernarda P. Carvalha, 
predstavuje niekoľko cestovateľov a učencov našej 
histórie, ktorí významným spôsobom zmenili naše 
vnímanie okolitého sveta. Od Pythea a Süan -canga 
cez slávneho Marca Pola či Ibn Battútu až po relatívne 
nedávne cesty Charlesa Darwina, Josepha Banksa či 
Mary Henrietty Kingsleyovej. Cesty každého z týchto 
viac či menej známych dobrodruhov sú tu predstave-
né pútavým spôsobom a doplnené o bohaté a štylizo-
vané ilustrácie a zjednodušené mapy.

Umenie v slove i obraze
O každom z cestovateľov sa najskôr dozvieme zopár 
všeobecných informácií týkajúcich sa ich detstva, pô-
vodu a dôvodov, pre ktoré sa vydali na cesty. Nasleduje 
mapa rozdelená niekoľkými zastávkami, o ktorých sa 

Dobrodružná hodina 
  zemepisu
Vydavateľstvo Monokel sa opäť raz 
postaralo o zaujímavú publikáciu pre 
deti a mládež. Atlas ciest a bádateľov 
nás zoberie na napínavé výpravy 
naprieč svetom i časom a predstaví 
najzaujímavejších cestovateľov našej 
histórie.

✒ Marek Čabák 

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

potom v krátkych jednostavcových textoch dozvieme 
zopár zaujímavostí. Každú časť následne zakončuje 
zhrnutie cesty, ktoré poznatky a zážitky konkrétne-
ho cestovateľa umiestňuje do širšieho historického 
kontextu. Kniha teda výpravy rozhodne nevykresľuje 
v ružových farbách ani zbytočne nekritizuje na dnešné 
pomery občas nie úplne pochopiteľné presvedčenia 
niektorých cestovateľov. Nebojí sa však vyzdvihnúť 
dôležité aspekty ich ciest, ako aj spôsoby, akými prá-
ve títo ľudia dopomohli k budovaniu sveta, v ktorom 
žijeme.

Atlas ciest a bádateľov nie je prísne faktografická 
kniha, ako je to v prípade mnohých detských encyk-
lopédií. Texty v nej sa čítajú ľahko a príjemne, možno 
až s výnimkou textu o Charlesovi Darwinovi, ktorý 
vyžaduje trochu viac pozornosti. To je vzhľadom na 
cieľové publikum v podstate nutnosť. Ďalšou dôleži-
tou súčasťou knihy pre deti sú ilustrácie.

Jednotlivé časti knihy od seba oddeľujú veľké, 
mnohofarebné Carvalhove obrazy, ktoré podnecujú 
fantáziu, vyvolávajú úžas a umožňujú vnútornému 
zraku túlať sa po svete. Pri jednotlivých cestovateľoch 
a samotných cestách potom nájdeme veľké množstvo 
rôznorodých čiernobielych kresieb, znázorňujúcich 
cestovateľov, dôležité časti ich životov, jednotlivé eta-
py ciest a zážitky z nich. Tu je výhodou aj veľký formát 
knihy, vďaka ktorému všetky kresby a maľby vynikajú 
a je možné sa v nich strácať celé minúty.

Chcem vedieť viac
Presne tieto slová pesničky z animovaného Tarzana 
z dielne Disney mi v hlave šrotovali vždy, keď som na-
razil na nejakú zaujímavosť týkajúcu sa cestovateľa 
či konkrétnej časti výpravy. Táto kniha však v popi-
se ciest nejde zbytočne do hĺbky. Jej účelom je pred-
staviť mladému čitateľovi najzaujímavejšie mená 
a výpravy a vzbudiť v ňom záujem o cestovanie, geo-
grafiu, spoznávanie sveta, ale aj o konkrétnych ces-
tovateľov. A v tom naozaj exceluje. Stále by som však 
aspoň miestami uvítal, keby sme sa o tých najzaují-
mavejších momentoch dozvedeli viac.

Vydavateľstvo Monokel odviedlo vo formálnej ro-
vine skvelú prácu až na jednu malú chybu, keď Süan-
-canga poslali na výpravu z Číny do Číny, aby navštívil 
Budhu, čo bolo mierne zmätočné. Našťastie mapa ho 
bezpečne posielala do Indie, kam mal skutočne na-
mierené. Až na túto drobnú chybičku musím grafic-
ké spracovanie knihy aj zalomenie textov pochváliť. 
Popisy niektorých výprav však zaberajú viac ako dve 
strany. Potreba spájať si konkrétne body výpravy so 
značkami na mape tak vyžaduje nutnosť otáčať listy 
tam a späť, čo nie je úplne praktické. To je však vec, 
ktorou podľa všetkého trpelo už originálne vydanie 
knihy a zrejme je náročné s tým niečo urobiť.

Hoci dejepis som v škole vždy miloval, zemepis 
a geografia nikdy nepatrili k mojim obľúbeným pred-
metom. Atlas ciest a bádateľov mi ukázal, aké tesné 
je spojenie týchto dvoch disciplín a úspešne vo mne 
vyvolal záujem o ďalšie spoznávanie sveta a chuť ces-
tovať alebo sa aspoň ponoriť do nejakého cestopisu. 
Ideálne denníka niektorého cestovateľa z tejto knihy. 
Úprimne dúfam, že kniha bude mať podobný efekt aj 
na mladšieho čitateľa, pre ktorého sa zemepis aj vďaka 
tomu možno stane obľúbeným predmetom. Po pre-
čítaní Atlasu mi je celkom jasné, prečo bola dvojica 
Isabel Minhós Martins a  Bernardo P.  Carvalho no-
minovaná na cenu ALMA 2023. Rozhodne totiž ide 
o dôležitý príspevok literatúry pre deti a mládež. 

Ilustrácia Bernarda P. Carvalha z knihy  
Atlas ciest a bádateľov
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Fantastické dobrodružstvo, 
aké tu chýbalo
Dobrá kniha filmu neublíži. Podporí 
ho a udrží nažive komunitu fanúšikov 
aj v prípade produkčných problémov. 
Tvorcovia slovenskej Tvojazeme 
to zjavne veľmi dobre vedia, a preto 
vytvorili knihu, ktorá je pokračovaním 
animovaného filmu.

✒ Marek Čabák

S lovenský animovaný film Tvojazem mi preletel 
pod radarom a nebyť rovnomennej knižky, kto-
rú som dostal, aby som napísal recenziu, ani by 

som o ňom nevedel. A to je škoda, pretože už podľa 
upútavky ide o originálne pôsobiacu rozprávku. Tvor-
covia však nič nenechali na náhodu a popri filme vy-
tvorili nielen knižku, ktorá na príbeh filmu priamo 
nadväzuje, ale dokonca aj mobilnú hru, odkazujúcu 
na jednu z knižných poviedok.

Kniha Tvojazem  – Fantastické dobrodružstvá 
Rikiho a  Emy sa skladá z  niekoľkých na seba nad-
väzujúcich poviedok, ktoré sa točia okolo hlavných 
protagonistov filmu. Občas sa k nim pripojí aj hovo-
riaci opičiak Tidling či Emin otec, prezident Tvoja-
zeme a geniálny vynálezca. Tvojazem je totiž úplne 
iný svet ako ten náš. Je to svet plný čudných tvorov, 
fantastických vynálezov a predovšetkým nečakaných 
dobrodružstiev.

Kým film sa zameriava predovšetkým na Tvo-
juzem, v  knihe sa Ema s  pomocou nového vynále-
zu, Pieskonorky, čo je ponorka, ktorá dokáže plávať 
aj v piesku, to dá predsa rozum, môže kedykoľvek 
dostať do Rikiho, teda nášho sveta. Dosť ju prekvapí, 
ako funguje škola, Tidling sa medzičasom dostane do 
problémov, pretože opice predsa u nás bežne neroz-
právajú, a Riki zistí, že udržať si kamarátstvo je nieke-
dy ťažká práca. Hrdinovia však spolu prežijú mnoho 
viac či menej vážnych dobrodružstiev aj v Tvojazemi.

Sila v opisoch
Barbora Németh a Filip Németh sa svojimi textami 
snažili vyvolať pocit úžasu nielen nad fantastickou 
Tvojazemou, ale aj nad mnohými zázrakmi každo-
denného života, ktoré sme sa naučili brať ako samo-
zrejmosť alebo ich úplne prehliadať. Sám som bol 
prekvapený, ako ma očaril napríklad opis Stopohľa-
du, ktorý hrdinom ukázal stopy všetkých ľudí, zvierat, 
ale aj áut uprostred ulice. Táto krátka sekvencia bola 
napísaná tak brilantne, až som sám užasol nad tým, 
čo všetko sa odohrá v takej bežnej ulici ukryté pred na-
šimi uponáhľanými zrakmi. Takýchto pasáží je v kni-
he viac a považujem ich za to najsilnejšie, čo kniha 
môže nielen mladému čitateľovi ponúknuť. Mňa to-
tiž úspešne presunula do vlastnej mladosti, keď som 
s nadšením hltal knihy, ktoré podobne pútavým spô-
sobom opisovali svet. Kniha sa miestami dotýka aj 
environmentálnych či morálnych otázok, v žiadnom 

Barbora a Filip Németh: 
Tvojazem. Fantastické 
dobrodružstvá Rikiho 
a Emy
Ilustrácie: 
František Hříbal
Bratislava: Slovart, 2022

prípade však nejde o prázdne poúčanie. Zvyčajne je 
to iba mimochodom podotknutá poznámka niekto-
rej z postáv, ktorá síce pobáda čitateľa zamyslieť sa, 
ale nenanucuje odpoveď.

Rozhýbané kresby
Hravosť a magickosť textu podporuje František Hříbal 
svojimi kresbami. Tu sa opäť vrátim k Stopohľadu, 
kde práve Hříbalova kresba prehĺbila môj zážitok. 
Čo sa týka kresieb, autori využili aj moderné techno-
lógie. Konkrétne ide o viaceré obrázky fantastických 
vynálezov, ktoré sa po načítaní cez kameru smartfó-
nu aplikáciou Artivive rozhýbu. Pretože, ako lepšie 
vzbudiť úžas u detí, než poukázaním na to magické 
zariadenie, ktoré všetci nosíme vo vrecku a považu-
jeme ho za absolútnu samozrejmosť? Tvojazem jed-
noducho moderné technológie nestavia do protipólu 
s knihami, ale naopak, naplno ich využíva, čím sa ešte 
viac približuje mladým čitateľom.

Kvalitná detská kniha
Najväčšia sila knižnej Tvojazeme je však v jej samot-
nej existencii. Už ako dieťa som si totiž rád vymýšľal 
pokračovania dobrodružstiev postáv z filmov či roz-
právok, ktoré ma očarili, a vlastne to robím dodnes. 
Nakoniec, prečo inak by som stále aktívne písal a ešte 
si za to občas nechal platiť, že? Tvojazem – fantastické 
dobrodružstvá Rikiho a Emy sú presne takýmto pokra-
čovaním. Sú knižnou formou animovaných seriálov 
od Disneyho či Dreamworks, ktoré priamo nadväzu-
jú na dej filmov. Poznáme to z Tarzana, Lilo & Stitch 
alebo Ako si vycvičiť draka.

Tvorcovia filmu možno nemajú kapacity na vytvo-
renie celého animovaného seriálu, kde by dobrodruž-
stvá filmových hrdinov pokračovali, ale s pomocou 
slov urobili ďalšiu najlepšiu vec – vytvorili knihu. A to 
je možno ešte silnejšie, lebo dobrá kniha môže čitate-
ľa neustále volať z poličky či nočného stolíka naspäť 
do svojho sveta. Môže hrdinov i svet vykresliť omno-
ho hlbšie ako film, kde je náročnejšie ukázať vnútorný 
svet postáv. A v tom je azda jej efekt ešte významnejší.

Tvojazem má kvality dobrej detskej knihy. Vyvolá-
va pocit úžasu, ktorý som pociťoval ako dieťa pri číta-
ní Heviera, Kozubeka, Marie -José Maury a mnohých 
ďalších. Pevne verím, že si nájde mnohých čitateľov 
a hlavne dúfam, že nejde o posledné dobrodružstvá 
Rikiho a Emy. 

Ilustrácia Františka Hříbala z knihy Tvojazem.
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Peter Uličný:  
100 x Peter Uličný (alebo 
Amnestia v blázinci)
Levice: KK Bagala, 2022

V  nedávnej minulosti bola reprodukcia piesňo-
vých textov v papierových prílohách fyzických 
hudobných nosičov skôr pravidlom ako výnim-

kou. Možnosť prečítať si ich popri pokojnom a  na-
najvýš intímnom počúvaní interpretov v domácich 

„svätyniach hudby“ oceňovali nielen literárni fajn-
šmekri, ale aj relatívne jednoduchší pop -rockoví po-
slucháči. Rýchlosť života 21. storočia však spôsobila 
pokles produkcie nahrávok tohto typu a nastúpil glo-
bálny rozmach nových, „nehmatateľných“ elektronic-
kých technológií šírenia hudby.

V  súčasnosti sa vnímanie skladieb upriamuje 
viac -menej iba na akustickú muzikálnu konzumáciu 
a vizuálny moment sa preniesol z oblasti slovesnej 
degustácie do strihových videoklipových prezentácií, 
ktoré vytvorili z hudby multikódové umenie. Taká-
to situácia však môže spôsobovať skôr bolesti hlavy 
ako osvieženie myšlienkového priestranstva a relaxu 
v pôvodnom zmysle slova. Muzika sa tak čoraz čas-
tejšie stáva expresným a expresívnym sprievodným 

„hlukom“ pre väčšinu ľudských existencií, ktorým 
akoby väčšmi vyhovovali tabloidné texty na hudbu 
bez výraznejšej melódie a snahy na usídlenie v pamäti.

100 x Pozoruhodnosť
Určite teda nie je na škodu, keď z času na čas vyjde 
na trh knižná zbierka viacvrstvových hudobných 
básní od kultivovaných tvorcov. Je to síce svojím 
spôsobom rarita, ale len takto možno zachytiť pe-
ripetie vývoja, zákutia cesty, spôsoby pozorovania, 
odlišnosti od častých speváckych transformácií pri 

Básnik v maske textára
V ExEdícii vydavateľstva KK Bagala 
vyšla tento rok i kniha pesničkových 
veršov publicistu, pedagóga, básnika 
a textára Petra Uličného. 

✒ Pavel Malovič

Pavel Malovič (1952)
Telovýchovný lekár, 
pesničkár a publicista. 
Od roku 1979 je členom 
pesničkárskeho združenia 
Slnovrat. Vydal dve 
zbierky poézie, Prírodný 
materiál (1998) a Tvar 
mojej tváre (2017), zborník 
recenzií Exkluzívne texty 
o knihách a hudbe (2020), 
o. i. aj populárne 
publikácie z oblasti 
zdravovedy Ako si udržať 
mladosť (2015) či 
Beh a zranenia (2019). 
Pripravuje svoje profilové 
CD Bolo ako nebude.

živých vystúpeniach a iné zaujímavosti tvorby takých-
to literárnych útvarov. Zvyčajne ide o pozoruhodnú 
záležitosť, najmä ak ide o kvalitných autorov. Jedným 
z nich je určite Peter Uličný, ktorý do aktuálnej epochy 
vstupuje knižkou svojich známych aj menej známych 
či doposiaľ nevydaných pesničkových veršov 100 x 
Peter Uličný (alebo Amnestia v blázinci).

Mozaiku jeho renesančného literárneho portfólia 
začali intarzovať texty piesní v prvej polovici 80. rokov, 
keď na troskách bigbítovej skupiny Demikát vzniklo 
zoskupenie Tristo hrmených (300 HR), fúzia smero-
vania dvoch osobností – Uličného priateľa z detstva, 
gitaristu Andreja Šebana, a vtedy ešte speváka alter-
natívy Pavla Haberu. Ťažiskové texty tejto kapely, ako 
aj naturalistická poézia pre sólové projekty Mariána 
Greksu, prvé obdobie Richarda Müllera, humoristická 
kuriozita Noga, Skrúcaný aj skupiny Aya a Team tvoria 
prvú tretinu knižky (Odvážny muž na písacom stroji: 
texty z rokov 1985 – 1995).

100 x Unikát
Uličný má ako špecifický žurnalista výrazný pozoro-
vací talent a cit pre používanie novodobých reálií, ab-
surdít, argotu a slangu. Nebojí sa sebairónie, recesie, 
(ne)očakávaných slovných hračiek, detekovania ob-
novy pamäťových stôp. Témou je okolitý „lepkavý“ 
svet, v ktorom človek už často nie je ľudská bytosť, 
chýba láska (ale na druhej strane tá, čo zostala, vy-
voláva tiché zimomriavky), morálka je nezriedka ne-
známy pojem a život už nemá nevyčísliteľnú hodnotu. 
Keď k tomu dodáme až galandovsky ladenú (ne)zna-
losť výtvarného labyrintu ženskej duše a blúdenie v jej 
slepých uličkách, plynule prechádzame do druhej tre-
tiny publikácie Vdova po nikom (Texty najmä o ženách 
a pre ženy spievané ženami). Básnivé podklady meló-
dií pre legendu československého popu Martu Kubi-
šovú (v češtine), šansoniérku a vokálnu pedagogičku 
Alenu Čermákovú, permanentne populárnu „blu-
dičku“ Beátu Dubasovú, speváčku výrazného hlasu 
a preborníčku kung -fu aj tai -chi Soniu a Bibi, víťazku 
súťaže Francúzsky šansón, sú naozaj špeciálnymi so-
ciologickými mikroštúdiami.

Ale najlepšie vo finále – nič výstižnejšie ako Ulič-
ného doplňujúci komentár na margo mimoriadne 
úspešnej nahrávky Richarda Müllera Hodina medzi 
psom a vlkom nemôže charakterizovať tretiu tretinu 
knižky Čo ak tam hore nikto nie je? (Texty z rokov 2015 – 
2022): „Žijeme časy, ktoré majú dosť ďaleko od poézie. 
Ak si ju teda veľmi nemôžeme dopriať v bežnom ži-
vote, doprajme si ju aspoň v pesničkách. Keby autori 
piesní rezignovali na takúto možnosť, bol by svet ešte 
šedivejší a surovejší, než v skutočnosti je. Ak by som 
mal parafrázovať názov tohto albumu, už by sme si 
nemohli vychutnať tú magickú hodinu medzi psom 
a vlkom, preto je na svete poézia, a preto som sa snažil 
aspoň čosi z nej prepašovať aj na tento album.“

V súčasnosti sa však zdá byť pesimisticky temná 
budúcnosť bez fyzických hudobných nosičov, na-
šťastie, len dočasnou víziou. Domáce diskotéky plné 
cédečiek stále stoja a znova sa začínajú tak trocha 
nostalgicky plniť vinylovými LP s výtvarnými kom-
pozíciami obalov a textovými prílohami, ktoré zaží-
vajú neuveriteľné znovuzrodenie. Napriek tomuto 
pozitívnemu futuristickému výhľadu je pre vyzná-
vačov rovnocenného spojenia nôt a písmen dojemný 
donkichotský počin vydavateľa knihy mimoriadne 
užitočným dôkazom, že kvalitný piesňový text môže 
byť aj dobrou literatúrou. 

Peter Uličný vo svojom antikvariáte  
na Štefánikovej ulici v Bratislave 
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Jon Fosse: Sestra
Ilustrácie: Jakub Milčák
Preklad: Anna Fosse
Levoča: Modrý Peter, 2022

P ríbeh rozprávky Sestra sa začína prebudením 
štvorročného chlapca, zatiaľ čo jeho rodičia a o rok 
mladšia sestra ešte spia. Jeho prvý pohľad patrí 

fjordu, kde „nebolo vidno ani jeden čln, možno je ešte 
príliš skoro ráno alebo je za tým niečo iné“. To „iné“ je 
zvláštny stav vedomia, že „iba on na celom svete sa už 
zobudil“ a je jediným bdejúcim v zmysle božskej jed-
noty človeka (dieťaťa) a sveta. Vyjde z domu v pyžame 
a vojde do vysokej trávy, vyššej, ako je on sám. Kráča 
ďalej a ďalej, až kým sa neocitne v najvyššej tráve. Tam 
si ľahne a hľadí na nebo. Steblá nad jeho hlavou šra-
fujú oblak, ktorý „takmer ani nie je oblak, iba zopár 
čiar pripomínajúcich oblak“. Zadíva sa na jedno steblo 
a pozoruje, ako sa hýbe. On a steblo sú jedinou vecou. 
Chlapec dýcha „akoby bol malá vlnka, ktorá udiera 
o morský breh, sem a tam, sem a tam (…) a napokon 
už preňho existuje len jeho dych, v tej tráve, pod tým 
nebom, pri tom fjorde“. Žitá predstavivosť otvára dušu 
sveta, spiritus mundi.

Rozprávka o fjorde
Filozofická rozprávka nórskeho 
básnika, dramatika a esejistu Jona 
Fosseho Sestra (v nórčine v r. 2000) 
nadväzuje na predtým vydanú 
autorovu rozprávku Kant (v nórčine 
v r. 1990, v slovenčine v r. 2015).  
Obe sú metafyzickým podobenstvom 
splynutia s prajednotou, ktorá sa rodí 
spolu s dieťaťom a strácaním 
eidetickej vlohy na prahu dospelosti 
zvyčajne zaniká. Uchovávajú si ju 
umelci, ktorí splývajú s dušou sveta 
v rytme mora, aby sa v ich diele 
zrkadlilo nebo, ako hore, tak aj dolu. 

✒ Dana Podracká

Dana Podracká (1954)
Poetka a esejistka. 
Pôsobí v Literárnom 
informačnom centre, 
je vedúcou Oddelenia 
domácich projektov.

Odveký nádych
Jednota človeka a sveta je Fosseho návratný motív. 
V eseji o negatívnej mystike opísal zážitok otcovej 
matky: „Co si pamatuji, přinejmenším jednou mluvila, 
jako vždy klidně a mírně, o tom, co se ji kdysi v mládí 
přihodilo, jestli jsem to dobře pochopil, byla tenkrát 
sama, když vtom, jak si vybavuji její slova, jako by uvi-
děla sebe sama uprostřed úplně všeho, prostupovala 
jí jakási záře, vyprávěla tenkrát, všechno se vyjasnilo 
a rozsvítilo, a ona si připadala, že je součástí souvis-
lostí, které jsou nad její chápání, zkrátka se jí to stalo 
a vlastně o tom moc nedokázala mluvit. Potom ale, 
vyprávěla, už nic nebylo jako předtím.“

Pre dieťa môže byť takýto stav prirodzený ako 
dýchanie. To, čo ho narúša, je zobudenie sa dospe-
lých. Matka sa na chlapca nahnevala a  kričala na 
neho a bála sa o neho a povedala, že „nikdy nesmie 
ísť von oblečený len v pyžame, podľa nej nikdy nesmie 
uprostred noci, kým ostatní spia, ísť von“. Jediným 
spojencom chlapca je sestra. Napriek tomu, že to je 
zakázané, deti sa spolu s bábikou vydávajú dolu, k fjor-
du. Vo vzduchu cítiť zápach kosačky, ktorá stína steblá 
vysokej trávy. Stretávajú chlapa s veľkým bruchom. 
Povie im, že sú „parádni ľudia“ a pozve deti so svojou 
malou ženou na zmrzlinu a malinovku. Ale aj od nich 
sa dozvedajú to isté: nesmú ísť ani k fjordu, mohlo by 
ich zraziť auto, mohlo by sa im čokoľvek stať. Fjord sa 
stáva zakázaným ovocím, ktoré ukrýva v sebe ticho pr-
votnej jednoty, neprerušiteľnú rezonanciu, vibrujúcu 
v odvekom rytme mora.

Volanie duše
Jon Fosse v zbierke básní Pes a anjel (Hund og angel, 
1992) napísal báseň Fjord. Píše v  nej: „Fjord je ces-
ta skrze / cosi černé a bílé, zrovna jako dítě / zrov-
na jako by fjord byl dítě / A vtom dítě pomalu otevře 
dveře / a vyhlédne ven tiše tak tiše tak tiše“ (preložil 
Ondrej Vimr). Chlapec z príbehu nedokáže volaniu 
fjordu odolať. Zostúpi až k brehu, kde sa celý rozko-
líše s jednou nohou na pevnine, s druhou v člne. Me-
dzi pevninou a morom nedokáže udržať rovnováhu, 
spadne a poraní si nohu. Ale nevzdáva sa. Aj keď sú 
veslá ťažké, podarí sa mu dostať ich do medzierok, 
uvoľniť uzol, lebo čln je istený aj vzadu, a odpútať sa. 
Celá výprava sa skončí doma, za zatvorenými dverami, 
kde bude musieť za trest prečkať niekoľko dní. Chla-
pec rozbije sklo na okne a poraní si aj ruku, ktorú tre-
ba zašiť u lekára.

Volanie pradávnej jednoty v detskej duši je také 
silné, že sa nedá prehlušiť. Napokon sa brat a sestra 
ocitnú spolu vo vani, v miniaturizovanom mori, kde 
si púšťajú loďku. Chlapec musí dávať pozor, aby sa 
mu nenamočil obväz. Potom sa uložia spať. Je s nimi 
aj bábika. Sestra zaspí s rukou v bratových vlasoch. 
Rovnomerne dýcha a „jej dych sú vlny“. Chlapec stále 
bdie. Jeho duša sa stala súčasťou duše sveta a už sa to 
nezmení. Uvedomí si, že je sám. Zdravú ruku „priloží 
k lícu sestry a cíti, že je úplne sám. (…) Vždy je sám, 
pomyslí si a načúva sestrinmu dychu, sem a tam ako 
tie vlny, ako to steblo trávy tam vo vetre, sem a tam, 
všetko osamotené ako vlny“. 
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Opäť o krajine 
 zabudnutých 
pamiatok
✒ Zuzana Duchová

Dvojka Čiernych dier je opäť vizuálne nadštandard-
ne krásna a vyladená publikácia. Oproti jednotke 
je sústredenejšia, vyzretejšia a neopozeranejšia. 

Spoznáte miesta, o ktorých ste netušili, že existujú. 
Členovia združenia sa opäť pustili do toho, čo vedia, 
čo od nich už tisíce fanúšikov očakávajú a čo podľa 
vlastných slov žijú bez kompromisov. Slovensko vní-
majú hlavne ako krajinu zabudnutých (technických) 
pamiatok. Členovia združenia Čierne diery za nimi 
cestujú a snažia sa nadchnúť ľudí pre históriu starých 
tovární, baní a stratených sídiel.

„Vystajlovaná“ grafika  
a exkluzívny marketing
Dvojka je opäť niečo medzi estetickým artefaktom, ces-
topisom a pokusom o upratanie nelichotivých zákutí 
histórie malej stredoeurópskej krajiny do až utopicky 
krásnej formy. Atmosféra romantizujúcej nostalgie 
sa hodí k sychravej jeseni, keď sa na knižnom trhu 
zjavujú plody práce a dlhých letných výletov. Láka 

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

Čierne diery 2
Texty: Andrej Sarvaš, 
Martin Lipták, Lukáš 
Patera, Miroslav Beňák
Grafický dizajn 
a písmo: Michal Tornyai
Ilustrácie: Daniela 
Olejníková
Bratislava: Čierne diery, 
2022

objavovať a užívať. Obrazový materiál je ešte „vytu-
novanejší“ po začatí spolupráce s perfekcionistickým 
fotografom architektúry Matejom Hakárom. Ak vám aj 
niektoré texty nesadnú, rozhodne je na čo sa pozerať. 
Niekedy ma irituje nerozhodnosť a „bezpohlavnosť“ 
žánru, ktorý sa nevie rozhodnúť, či sa stane diváckym 
bestsellerom, odbornou staťou alebo krčmovým bon-
motom. Alebo je to snaha vyhovieť všetkým?

Stránky nie sú paginované, aby sme sa „mohli 
stratiť“. OK, ešteže máme aspoň štylizované mapky. 
Veľkoformátové izolované fotografie navodzujú atmo-
sféru celkov a doplňujúce monochromatické detaily 
medzi textami ich dovysvetľujú. Dva hlavné piliere 
Čiernych dier sú „vystajlovaná“ estetika a exkluzívny 
marketing. Ilustrácie sú dielom Daniely Olejníkovej. 
Dizajnér Michal Tornyai vysádzal knihu z troch vlast-
ných písiem – Diery, Socha a Grunt, pričom najnovšie 
písmo Grunt vytvoril, aby mal pod kontrolou ručnú 
sadzbu hlavných textov. Prvá tlač knihy Čierne diery 2 
v počte 6 000 kusov sa vypredala v priebehu jedného 
týždňa na webe občianskeho združenia.

Čo s fenoménom ďalej?
Prečo jedna kniha ľudí absolútne nezaujíma a druhá 
láme rekordy? Dôvodom môže byť okrem objektívnej 
kvality aj umne na trhu poziciovaná značka. Úspeš-
ným značkám, pravdaže, všetok úspech prajeme, 
ale na komplexnejšie poznanie reality odporúčam 
aj komplexnejšie štúdium. Prelistovaním knihy sa 
nestávate odborníkom na technické pamiatky, ani sa 
automaticky nestávate spasiteľom zakúpením grafiky. 
Som presvedčená, že zakladatelia projektu si to myslia 
tiež, aj keď sa sekundárne promo niekedy môže vymy-
kať spod kontroly. Veď – aká krajina, také povedomie 
o histórii a kultúre…

Škoda, že toľko nepočuť aj o iných kunsthistori-
koch a kunsthistoričkách či stovkách ďalších erudo-
vaných ľudí pracujúcich na poli kultúry, pamiatok 
a umenia. Na druhej strane, tento úspešný príbeh zdo-
la budovanej značky by mohol nakopnúť knižných au-
torov a autorky, ktorí dizajn projektov a budovanie 
celkového dobrého mena považujú za zbytočné. Ako 
všetky lieky, aj tento určený na „nadchnutie sa pre 
históriu a pomoc pamiatkam“ treba brať podľa správ-
neho návodu a vyvarovať sa vedľajším účinkom. Tie 
môžu byť napríklad devastácia prírody, gentrifiká-
cia a strata autenticity prostredníctvom praktík ma-
sového turizmu, simplifikácia reality a povrchnosť 
poznania. Želáme Čiernym dieram, aby všetka pozi-
tívna promo energia volila správny smer a nezapad-
la na smetisku dejín!

Možno by už zároveň nebolo márne opustiť nara-
tív obyčajnej skupinky kamarátov, ktorá netuší, ako 
sa z projektu stal taký fenomén. Členovia a členky 
Čiernych dier totiž disponujú vzdelaním v oblasti 
architektúry, umenia, dizajnu a nadštandardnými 
mediálnymi kontaktmi z  predošlých zamestnaní. 
V rámci výskumu vznikania a zanikania angažova-
ných nezriaďovaných skupinových projektov (Ducho-
vá Z., Krekovič S., BA! Miesta živej kultúry. 1989 – 2016), 
vyd. Atrakt Art, Bratislava 2016.) ma zaujíma, kam sa 
posunú Diery. 

Tieto procesy sú natoľko komplexné, že sa dajú len 
veľmi ťažko zvonka predvídať. Udržateľne nastavený 
manažment a správne personálne obsadenie dokáže 
projekty ťahať správnym smerom aj celé roky. V kaž-
dom prípade želáme ešte veľa šťastných kilometrov 
a hodnotných prírastkov do knižníc! 
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Výstava Čierne diery a Múzeum Betliar
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Premiéry v Rádiu Devín
 6. 12. 2022

Ján Kalinčiak / Karol Horváth: Reštavrácia
Humoreska Jána Kalinčiaka, ktorú napísal v roku 1860. Má podnadpis  
Obrazy z nedávnych čias. Autor majstrovsky poukázal na plytkú prestíž  
strán v zemianskych voľbách.

16. 12. 2022 

Veronika Dianišková: Náhradná rodičovská starostlivosť
Zamyslenie sa nad vážnou témou, ktorá sa viaže na autorkinu vlastnú  
skúsenosť s touto neľahkou situáciou, ktorá vyžaduje maximálnu citlivosť,   
aj racionalitu.   

17. 12. 2022 

Kotian - Turčík: Dejiny.sk - Idea  fašizmu  v súčasnej Európe 
Relácia venovaná 100. výročiu Mussoliniho pochodu na Rím, ktorého výsledkom 
bol štátny prevrat v Taliansku. Môžeme sa poučiť a v dnešných časoch zabrániť 
podobným osudovým udalostiam?  

24. 12. 2022 

Zuzana Ferenczová: Elza, mama 
Láskavé spomínanie na detstvo prežívané u starej matky pomáha tridsiatničke 
prekonať neľahkú realitu súčasnosti. Vidiecka atmosféra doplnená maďarskými 
ľudovými pesničkami, koledami, aj šlágrami z minulého storočia.

26. 12. 2022  

Juraj Rayman: Hon na tučniaka 1 až 2
Autor svojím láskavým rozprávačským spôsobom prináša vianočný príbeh plný 
mimoriadnych situácií, dobrodružstva, ale i lásky, priateľstva a spolupatričnosti.  

27. 12. 2022 

Jana Juráňová: Čo sa doma navarí
Pôvodná rozhlasová hra prináša smutno-smiešnu sondu do jednej rodiny.  
Na umelo zinscenovanej oslave treba zlepiť puklinu, ktorá vznikla, keď sa jeden 
z dvoch dospelých synov stal otcom nemanželského dieťaťa.  

31. 12. 2022 

15:00  Silvestrovské vydanie Fúzia múz
Niekoľko umelcov sa stretne, aby hudobno-slovne improvizovali na   
silvestrovkú tému. Mimochom aj organista Rudolf Fritzman,    
autor Adam Hanuljak, spevák Marek Kundlák. 

19:00  Silvestrovský špeciál 
Bude venovaný Jaroslavovi Haškovi a prinesie výber  
legendárnych historiek dobrého vojaka Švejka. 

Radio Devin_FH_premiery_Knižná revue_DEC_2022_210x297.indd   1Radio Devin_FH_premiery_Knižná revue_DEC_2022_210x297.indd   1 24/11/2022   11:5024/11/2022   11:50
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Timothée de Fombelle: 
Vango. Medzi nebom 
a zemou
Preklad: Monika 
Jurovčáková
Bratislava: Monokel, 2022

P rvá časť knihy pre tínedžerov, Vango – Medzi ne‑
bom a zemou, sa začína na zemi, na parížskom 
námestí pri Notre -Dame. Na námestí leží štyrid-

sať mužov v bielom. Sú pripravení na vysviacku. Nad 
ich hlavami a telami poletujú lastovičky, ktoré obra-
cajú náš pohľad k nebu. Je apríl 1934, prší, k Vangovi 
sa blíži policajný komisár a začne sa prestrelka. Van-
go sa šplhá na katedrálu: „Dvere lemovali kamenné 
kružby. Vpravo sa črtali zatratenci v pekle. Vľavo an-
jeli v raji. Vango si zvolil cestu anjelov.“ (s. 13)

V takomto rýchlom tempe, s akčnými prestrihmi 
a reflexívnymi flashbackmi, sa kniha pohybuje. Paríž, 
Soči, Sicílske ostrovy, Bodamské jazero, Škótsko, New 
York. Po vzduchu aj po mori, na koni aj na rýchlych 
autách sa rútime spolu s postavami tejto fascinujúcej 
knihy v pohnutých medzivojnových časoch.

Obklopený tragédiami
Vraciame sa k Vangovmu detstvu, keď ho našli spolu 
s multitalentovanou a multilingválnou pestúnkou, 
Slečnou, na skalnatom pobreží Saliny. Svet sa zmieta 
v povojnových a (predvojnových) ekonomických aj 
politických krízach a Vango Romano uteká pred zá-
kernými prenasledovateľmi. Sú všade: „Pršalo. Vango 
bežal po moste. V pätách mal ešte stále troch mužov. 
Opäť ich zbadal vo svetle prichádzajúceho vlaku. Ne-
dali mu dýchať od chvíle, čo sa zniesla noc.“ (s. 263)

Ale všade si nájde priateľov: Zefira, predstaveného 
neviditeľného kláštora na ostrove, Dr. Huga Eckne-
ra, ktorý zostrojil vzducholoď Graf Zeppelin, krásnu 
Ethel a tajomnú Krticu. Každou prehltnutou stránkou 
sa dozvieme o svete, ktorý je na pokraji tragédií. Josif 
Stalin chytá Vtáčika a ruské rodiny sú v domácom vä-
zení, nacisti svojimi zákonmi aj zbraňami obmedzujú 
slobodu a demokraciu v Nemecku, francúzska polícia 
chytá Voloja Viktora, klasického antagonistu špionáž-
nych príbehov: „Dorgelès vymyslel celý Viktorov útek 
úplne sám. Zaobstaral štvrtý vlak, prestrojil a vyzbro-
jil celý regiment, podplatil výhybkárov, skorumpoval 
desať ďalších osôb, no Viktor mu neprejavil ani len 
štipku vďaky.“ (s. 261) Mnohovrstvový text skrýva ta-
jomstvá. Tajomný pôvod Vanga, tajomný kláštor na 
tajnom ostrove, tajomné sprisahanie štyroch mužov, 
tajomný huslista, tajná skrýša pokladov. Niektoré 
tajomstvá v knihe odhalíme, na niektoré si musíme 
počkať v pokračovaní tohto napínavého dobrodruž-
stva, ktoré vynikajúco preložila Monika Jurovčáková.

Obálka knihy Vango – Medzi nebom a zemou 
(Art Studio Agrafka)

Dedič bez 
 kráľovstva
Timothée de Fombelle napísal  
viacero úspešných kníh, do češtiny 
bola preložená Gloria, príbeh 
o lastovičke Glorii a osamelom 
vodičovi dodávky, Alma: Vítr sa zvedá, 
v ktorom trinásťročná Alma vysadne 
na tajomného bieleho koňa a vydá 
sa po stopách svojho brata. V češtine 
vyšli aj Dva životy pana Pearla 
a najslávnejšia kniha Tobiáš Lolness, 
dobrodružný román o chlapcovi, 
ktorý žije na strome a meria iba 
o trošku viac ako jeden milimeter. 

✒ Katarína Labudová

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

Timothée de Fombelle: 
Vango. Princ bez 
kráľovstva
Preklad: Monika 
Jurovčáková
Bratislava: Monokel, 2022
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Nielen Bildungsroman
Kniha nie je len Bildungsroman v klasickej podobe. 
Hoci hrdinu sledujeme od detstva k dospelosti a po-
dobne ako v iných románoch o dospievaní sa hrdi-
na snaží nájsť seba, svoju identitu: „Kto si? Kto si? 
Kto si?“ (s. 212), text je hybridným žánrom. Obsahu-
je žánrové elementy historického románu, keďže je 
zasadený v reálnom historickom kontexte a vystupu-
jú v ňom reálne historické postavy (Stalin vo svojej 
dači na brehu Čierneho mora, Lady Drummondová-

-Hayová, anglická aristokratka a reportérka, kance-
lár Hitler v Berchtesgadene). Román má aj detektívnu 
zápletku (vražda Otca Jeana) a prvky špionážneho 
thrilleru (všetci idú po Vangovi). Odľahčujúco pôso-
bí cirkusová komika Vangových akrobatických vý-
konov a dobrodružstiev a idylické obrazy pokojného 
života na ostrovoch. Vango je kniha o čistom a chariz-
matickom hrdinovi, ktorého milujú lastovičky. Získa 
si každého čitateľa.

Thriller i detektívka
V pokračovaní Vangovho príbehu v časti Vango – Princ 
bez kráľovstva Vango ďalej uniká pred svojimi prena-
sledovateľmi. Pred obchodníkmi so zbraňami, rus-
kými agentmi, francúzskou políciou, talianskymi 
pirátmi. Začína odhaľovať a chápať svoju minulosť. 
Mapa napínavých dobrodružstiev predstavuje New 
York, Škótsko, francúzsky front, Soči, Moskvu, prí-
stavy, močiare aj luxusné reštaurácie: „Okolo Vikto-
ra cinkali poháre s bourbonom a kolovali šeky. Ale 
možno sa reč zvrtla aj na dovolenkové plány na Via-
noce či na to, ako rastú deti. Hovorilo sa o poľovačkách 
na zajace, o vidieckych domoch na Long Islande. Pri 
podpise zmluvy na plsťou potiahnutých bridžových 
stolíkoch sa všetci tvárili, akoby zabudli, že ide o tan-
ky, útočné delá a budúce cintoríny, veľké ako ihriská 
na pólo s radmi bielych krížov osadených na brehu 
mora.“ (s. 97)

Tragické osudy sa napĺňajú, ale to vám radšej ne-
prezradíme. Okolo Vanga však všetci umierajú, a tak 
sa špionážny thriller prelína s klasickým detektívnym 
románom. Kto zabil Vangových rodičov? Zachránia 
sa Krticini blízki? Kto pomôže predísť 2. svetovej 
vojne? Krtica, mníšky aj Ethel sa stanú skutočnými 
hrdinkami: behajú po strechách, nebezpečne rýchlo 
sa rútia na autách aj v lietadlách, ukrývajú spojencov. 
Aj Vango sa naháňa po strechách mrakodrapov, uniká 
smrti o vlások. Hovorí všetkými jazykmi a nikto ho ne-
pozná. Ale čitateľ sa chytá všetkých historických na-
rážok: „O život svojich rodičov sa zaujímala tak málo, 
ich vzájomné puto bolo také krehké, že ju zaskočilo, 
keď jej otec začiatkom leta vsunul pod dvere izby hod-
vábny papier, v ktorom boli zabalené dva žlté trojuhol-
níky s čiernym okrajom. Dlho si ich len tak prezerala, 
skúšala ich všemožne pospájať do tvaru kosoštvorca 
či plachetnice a napokon ich odložila. Na druhý deň 
zazrela na ulici ženu, ktorá viedla za ruku dcéru. Obe 
mali naľavo na hrudi prišité dva trojuholníky, ktoré 
spolu tvorili hviezdu.“ (s. 251)

Historické postavy v románe ceria zuby, posielajú 
celé rodiny na Sibír aj do baní, vydávajú rozkazy aj 
pijú liečivý čaj. Stalin! Hitler! Romanovci! Vango be-
rie svojich obdivovateľov na neskutočné dobrodruž-
stvo a cesta späť už nie je. Svet už nikdy nebude taký 
ako predtým. Aspoň tie Slečnine pochúťky vyvolajú 
nostalgické spomienky na nevinnosť a ľudskosť. 

Najnovšia kniha spisovateľa, výtvarníka a teológa 
Daniela Pastirčáka Dievčatko z hmly je opäť rozpráv-
kou pre dospelých, resp. staršie deti. Vo svojich tex-
toch často reflektuje náboženskú tematiku, hlboko 
sa zamýšľa nad významom bytia, úlohou Boha v živo-
te človeka, jeho texty sú plné originálnej poetiky, 
mystiky, fantázie a hľadania. Kniha už svojou minima-
listickou obálkou sľubuje niečo nevšedné. Je na nej 
zlatý krkavec. Krkavec ako symbol zla, temnoty, pre-
meny a záhady, boj zla s dobrom. Ale aj akýsi prísľub 
mystiky a symboliky. Temno verzus svetlo. A ako 
krkavec súvisí s témou o dievčatku z hmly? Maličké, 
nahé, takmer neviditeľné dievčatko kráča samo tem-
ným, hmlistým lesom. Nie je smutné, veselo si spieva 
a kráča celkom sebaisto. Po kamenných schodoch 
stúpa k domčeku, v ktorom býva mama Jajka. Jej 
príchod do domu spočiatku nesprevádza láska a prija-
tie, skôr naopak. Mama jej príchod síce očakávala, ale 
nie s radosťou. Mala pre ňu prichystané aj čipkované 
šatôčky,ale v pozadí čakania sa niesol strach z jej 
príchodu. Z príchodu nechceného dieťaťa do rodiny, 
kde otcom je krkavec Krko, ktorý dievča odmieta.

Dievčatko Ina, skryté v rozprávkovom príbehu, 
symbolizuje naozajstné nechcené dieťa, ktoré prichá-
dza na svet. Do rodiny, kde nefungujú vzťahy, kde sa 
láska bojí. V alegorických obrazoch sa skrývajú rôzni 
démoni, zloba, strach, alkoholizmus, nevyrovnanosť, 
násilie, povýšenosť, ponižovanie aj tyrania. Láska 
bojujúca s neláskou. Krkavec Krko je skrytým symbo-
lom človeka, otca, manžela, ktorý bol zranený a sám 
zraňuje, zakliaty v kolobehu zloby, z ktorého sa nevie 
a možno nechce vymaniť. Dievčatko Ina v príbehu 
rastie, nenápadné a utiahnuté, takmer neviditeľné, 
zatiaľ čo otec, krkavec posadnutý démonmi, iba 
prilieta a odlieta, neschopný trvalého návratu a zmie-
renia, neschopný milovať. A počas besnenia Krka sa 
láskyplne, skromne a v tichosti vyvíja príbeh blízkosti 
dvoch duší, dcéry Iny a mamy Jajky, ktoré spojil 
spoločný strach. Vo svete skrývania si dievčatko Ina 
vytvorilo vlastný svet útechy a šťastia, písalo si príbeh, 
ktorého sa stalo súčasťou. Šťastný svet, v ktorom sa 
dá zmeniť chod života, zlo premeniť na lásku. Zatiaľ 
čo v skutočnom svete, v prítomnosti posadnutého 
človeka ostávala neviditeľná a nechcená. Pretože 
tatko Krko „hľadel priamo na ňu, no nevidel ju“. (s. 22) 

Dievčatko z hmly alebo v hmle nikto nevidí. Hmla 
je ochrana, závoj, je to pomyselná brána do sveta, 
v ktorom sa dá skryť. Hmla je obrana pred vonkajším 
svetom, kde je bolesť. Až keď sa dievča z hmly stalo 
dospelou ženou, prestalo byť neviditeľnou. Stretávala 
ľudí, ktorí „povedali pred ňou veci, o akých sa pred 
inými ostýchali i premýšľať“. (s. 37) Za hmlou si 
ju našiel aj chlapec Ule s opálovými očami, ktorý ju 
(u)videl. S ním začala objavovať aj ďalšieho Neviditeľ-
ného, ktorého zamkli za dverami kostolov a kľúč 
nechali roztaviť. V Dievčatku z hmly Pastirčák veľmi 
funkčne pracuje s náznakovosťou, využíva poetickosť 
jazyka („Na srnčích chodníčkoch ešte tlel posledný 
dotyk leta,“ s. 9), ako aj hovorovosť („Fičala si to na 
poštový úrad,“ s. 21). Príbeh o Ine je príbehom o slobo-
de ako najvyššej inštancii a jej protiklade – neslobode. 
O odvahe čeliť životu aj v jeho nepríjemných odtie-
ňoch. Podnecuje detského čitateľa odkrývať viacvrs-
tvové významy.

 ✒ Natália Dukátová

Daniel Pastirčák: 
Dievčatko z hmly
Bratislava: Petrus, 
2022

(Ne)viditeľný strach

Natália Dukátová 
(1977)
Vyštudovala učiteľstvo 
na Pedagogickej 
fakulte UK a Ruské 
a východoeurópske 
štúdiá na FiF UK 
v Bratislave. V roku 
2020 skončila 
doktorandské štúdium 
na Ústave svetovej 
literatúry SAV. 
Venuje sa výskumu 
literatúry pre deti 
a mládež a všeobecne 
kontextom v detskej 
literatúre.
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j V bielej žiare 
prestávam dôverovať 
 vlastným zmyslom
Máme podvedomú tendenciu vnímať 
veci rozprávkovo, takpovediac čierno-
bielo: biela je dobrá, upokojujúca, 
čistá, na bielom koni v žiarivom 
brnení nás prichádza zachrániť princ, 
na čiernom sa mu v tom snaží 
zamedziť jeho zlý protivník. Nová 
básnická kniha Kataríny Kucbelovej 
s bielou operuje ako s ústredným 
motívom, toto jej vnímanie však 
spoľahlivo prevracia – preto od 
k bielej nemožno čakať upokojenie. 
Naopak, celkom dobre by mohla niesť 
podtitul Kniha rozrušenia.

✒ Michal Tallo

Stratené v bielobe
Katarína Kucbelová mala od poézie pomerne dlhú 
prestávku; jej predchádzajúca (rozsahovo útla, no 
podnetmi nasýtená) básnická zbierka Vie, čo urobí 
vyšla v roku 2013. Medzitým sa však etablovala i ako 
prozaička, novela Čepiec (2019) sa stretla s pozitívnym 
prijatím a ocitla sa vo finále Anasoft litera. Teraz pri-
chádza s novou básnickou knihou k bielej, ktorá na 
Vie, čo urobí v mnohých ohľadoch nadväzuje a funguje 
aj ako pokračovanie či vyústenie viacerých v nej prí-
tomných motívov. Kým v predošlej zbierke autorka 
pracovala s všadeprítomným pocitom prichádzajúce-
ho ohrozenia, paranoje a rozkladu sveta, v k bielej sa 
ocitáme v bode, v ktorom konkrétny svet už skolaboval. 
Ohrozenie nadobúda fyzickú podobu, je všadeprítom-
né (lyžiarku takmer zasiahol / padajúci dron / […] / 
tesne pred nami zletel premočený konár / […] / do jazera 
sa zrútil strom), známy svet okolo nás prestáva exis-
tovať, rozostruje sa do nejasných obrysov a stráca vo 
všadeprítomnej bielobe; v tej sa strácajú i ľudia, miznú 
akékoľvek istoty či záchytné body (tri postavy kráčajú 
hore kopcom / alebo dve? / stratil sa niekto vo svetle?). 
Kniha sa skladá zo 43 očíslovaných textov, tie sú pevne 
previazané, knihu preto môžeme čítať aj ako jednu 
dlhú poému. Označenie básnická zbierka v zmysle 
zozbieraných textov tu pôsobí nepatrične; Kucbelovej 
kompozičný princíp je premyslený a funguje na ploche 
celku. K bielej je najnaratívnejším básnickým dielom 
autorky, v textoch (ako v anotácii avizuje i M. Vallová) 
skutočne badať filmové postupy, jednotlivé obrazy 
a výjavy sú však zároveň iba ťažko vizualizovateľné, 
čo súvisí so zvoleným konceptom knihy. Kucbelová 
nám tu tak ukazuje obraz ľudstva v bode absolútnej 
neistoty; stráca sa základné ukotvenie a  princípy 

fungovania priestoru, v ktorom žijeme a ktorý by sme 
chceli považovať za svoj domov. Svet jej novej knihy sa 
nachádza v stave akejsi nekonečnej zimy, aj jej charak-
ter je však – ako všetko – nejasný; pojmy stratili plat-
nosť, doposiaľ dobre známe veci sa stávajú neznámymi 
(niekedy sa pýtame, či je to naozaj zima / majú vločky 
vyzerať takto?). Obyvatelia tohto sveta si vytvárajú 
mýty, aby vôbec dokázali ďalej prežívať. Kucbelovú 
naďalej fascinuje spoločne obývaný, primárne mest-
ský (avšak s presahmi do prírodnej krajiny, rovnako 
poznačenej urbánnymi zásahmi) priestor – ten je ako 
ústredný motív prítomný naprieč celou jej básnickou 
tvorbou, azda najvýraznejšie v knihe Malé veľké mesto. 
Aj desivá neistota v jej nových textoch je teda kolek-
tívna, komunikovaná mnohohlasne ako všeobecne 
prítomný pocit: postavy si protirečia, či sa ešte väčšmi 
zneisťujú navzájom. V konfrontácii sa tak rozostrujú 
aj zdanlivo detailné individuálne spomienky (spome-
nula som / že mala žiarivé biele šaty a platinové blond 
vlasy / ty si nesúhlasil / tvrdil si, že mala dlhé červené 
šaty s tenkými ramienkami), niektoré hlasy v knihe 
obviňujú iné z klamstva, postavy strácajú zmysly, vo 
všadeprítomnej bielej, ktorá všetko pohlcuje, prichá-
dzajú o zrak, o schopnosť pohybu, ustráchane sa orien-
tujú pomocou hmatu. Zároveň túžia – hoci aj v bode 
svojho zániku – po aspoň nejakej jasne rozpoznateľnej 
skúsenosti, akejkoľvek istote (bojím sa, ako dopadnem 
/ neboj sa, nebudeš nič cítiť / ale ja chcem).

Obraz neuchopiteľného sveta
Rozsah Kucbelovej tém a  motívov je pritom kom-
plexný, ani zďaleka nie je redukovaný iba na záznam 
úzkosti z nemožnosti porozumieť svetu okolo nás. 
Pravidelným opakovaním vyprázdnených fráz au-
torka napríklad subverzívne reflektuje aj stereotypy 
či automatizované výrazy korporátneho kapitalizmu 
(enjoy your meal, good job, stay safe and take care, eve-
rything’s gonna be alright…), či priamo jeho postupy 
(učili sme sa len investovať a neprokrastinovať). Tieto 
motívy nie sú samoúčelné, obraz neuchopiteľného 
a nepochopiteľného sveta, ktorý prestal byť domovom, 
funkčne posilňujú.

Piata básnická kniha Kataríny Kucbelovej vyšla 
v čase, keď o osude našej spoločnosti rozhodujú otvo-
rene klérofašistickí zákonodarcovia, v susednej kraji-
ne zúri vojna, v dôsledku klimatickej katastrofy zem 
horí v priamom prenose a v centre hlavného mesta za-
strelil sfanatizovaný tínedžer dvoch nevinných mla-
dých ľudí len preto, že sa narodili iní. Na prvý pohľad 
je tak dusivým čítaním; túto dusivosť však autorka do-
kázala zaznamenať v mimoriadne silnom čitateľskom 
zážitku, ktorý napriek svojej zámernej nejasnosti vy-
povedá o našej súčasnosti jasnejšie než mnohé iné 
diela. Katarína Kucbelová patrí k našim najtalento-
vanejším autorkám. Jej zatiaľ najpôsobivejšia básnic-
ká kniha k bielej to plne potvrdzuje. 

Katarína Kucbelová: 
k bielej
Kordíky: Skalná ruža 2022

Michal Tallo 
Básnik, publicista 
a prekladateľ. Vyšli mu 
básnické zbierky 
Antimita (2016), Delta 
(2018) a Kniha tmy 
(2022).

Derek Rebro
Básnik, literárny kritik 
a šéfredaktor časopisu 
Glosolália. Vydal  
viacero básnických 
a literárnovedných kníh. 
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Katarína Kucbelová vstúpila do literatúry civilne anestetickou, 
postštrukturalisticky organicky stlanou poéziou, ktorej 
(postojovo amorfná) subjektka sa v zbierkach Duály (2003) 
a Šport (2006) – aj rodovo podnetne – vyhýbala jednoznačnému 
uchopeniu reality. Od Malého veľkého mesta (2008) sa v jej 
textoch začal priamejšie ozývať angažovanejší (najskôr 
urbánnymi, neskôr i prírodnými motívmi nesený) tón, ktorý sa 
v diele Vie, čo urobí (2013) rozozvučal prostredníctvom 
ekologicky aj spoločensko -kriticky ráznych a významovo 
priehľadnejších (naďalej však mnohoznačných) básní. 
V najnovšej knihe sa autorka vrátila k skladobnému (stíšenej-
šiemu, decentnejšiemu) charakteru ranej tvorby (vo svetlých 
bodoch aj k vtedajšej semiotickej komplexnosti a poetologickej 
sile náznaku), no už (napriek častým otázkam a i voluntárne 
zapájaným ambivalenciám) s vyhraneným svetonázorom, 
ktorý (hrdinka) medzitým nadobudla a ktorý vyústil nielen 
do metamoderne funkčných, melancholicko odosobnených 
výbojov oscilujúcich na hrane zvnútornenej irónie, ktorá 
nevzbudzuje úsmev, skôr súhlasne horizontálne, emocionálne 
oslobodzujúce pokývanie hlavou, no aj do (paradoxne minima-
listického) balastu a (nie vždy parafrázovaného) poučovania.

Kniha sa začína sľubnými zábermi oka kamery
Tentoraz však tie zábery nezabezpečujú odstup, čo platí aj pre 
zapojenie (už nie scudzujúcej, ale korešpondujúcej) performan-
cie: „spieva o osamelosti / nepochopení / prázdnote, zániku 
jej sveta“. Sprostredkúva invenčné obrazy, ktoré sú významovo 
nabité a napriek jasným indíciám k presahom recepčne 
otvorené: „tesne pred nami premočený konár / padol na auto / 
preliačenie na kapote / ihneď začalo združovať / kvapky (…) 

krehké ihličnaté spojenectvo“. Zároveň sa už tu vyskytuje 
krkolomná pasáž, ktorá avizuje hodnotovú vratkosť zbierky: 

„z tela vykĺzla váha / ako v rýchlosti / zostáva však na mieste“ 
(v 14. oddiele je podobný jav podaný elegantne; veršom by 
navzdory zjavnej kompozičnej precíznosti pomohla prísnejšia 
redakcia). Od 3. textu sa významový objektív zužuje na 
(dovtedy plodne tušený) angažovaný (environmentálny) plán, 
ktorého spracovanie nedosahuje tvarovú údernosť a mnohovrs-
tevnosť Kucbelovej predošlej tvorby.

Najpresvedčivejšia je autorka tam, kde (kolektívna) 
subjektka (vedma, preživšia) tiesnivú (nielen aktuálnu) realitu 
nerámcuje – akokoľvek pravdivými – frázami, ale ju (telesne) 
zakúša a svedectvo prenáša na čitateľky/ov. Knihu je možné 
analyzovať v kontexte prvých zbierok, cez okruhy ako 
kompulzívne (seba)preciťovanie, snehovo upokojujúce, ľadovo 
zraňujúce rozpúšťanie identity, vymazávanie (historickej) 
pamäti, najužšie je však spätá s tou predošlou – vnorená do 
(etickým) smogom a spoločenským alibizmom znečistených 
vôd klimatickej hrozby a s ňou (v rovine príčin aj následkov) 
previazaných (nad)individuálnych problémov. Naše osudy sú 
nimi natoľko zanesené, že by ich odčlenenie bolo nevierohod-
né, resp. práve ony sa podieľajú na masovej existenciálnej 
úzkosti. Cez zhovievavú interpretačnú prizmu (veršového 
obkresľovania mimotextovej reality) môžeme legitimizovať aj 
(čítaj: nielen v knihe) obťažujúco opakované (ružičkovsky 
strihané) motivačné mantry („nech sa vám darí dobre / nech vás 
napĺňa pokoj a mier“), ktoré súzvučia s manažérsko -reklamnou 
komunikáciou, prítomnou už aj v autorkinej staršej tvorbe, o. i. 
ako poukaz na naoktrojovaný charakter životov. S povedaným 
korešpondujú anglické výrazy ako ironické mementá globalizo-
vanej, inakosť pohlcujúcej (symbolickej) moci (kapitálu), vo 
výsledku však pôsobia rovnako kontraproduktívne až moralizá-
torsky ako odkazy na konzumeristický hedonizmus: „koľko 
sezón už musí trvať táto zima? / oh, ages / prosím? / veky // keď 
chceme leto, cestujeme“. Verše sú v takých prípadoch nechce-
ným parodickým stelesnením toho, čomu sa autorka dlhodobo 
(vydarene napríklad v 4. časti) vysmieva. Akokoľvek vítam 
vzdanie sa postmoderne relativizujúceho riedenia odsúdenia-
hodných civilizačných súčiastok, tobôž v poézii oceňujem skôr 
(pokojne nahnevanými podrážkami rozdupanú) kľukatejšiu 
a k zložitosti reality priľnutejšiu cestu než tú strmo mentorskú: 

„kam by sme ešte išli? / kde sme ešte neboli? // nemusíte sa cítiť 
zviazaní naším spôsobom života / feel free“. Nepotešia ani 
polopatizmy (38. časť) či redundancie: „nechceme dopadnúť ako 
vločky // na hladine“ (posledný verš priamočiaro odkazuje na 
iskrivý záver 2. oddielu; intratextové komunikovanie je inak 
skôr obohacujúce).

Zbierke neprospieva dátum vydania
Nakoľko sme roky danými témami (právom a vlastne stále 
málo) zahlcovaní/é, ich (aj umelecky) x -té spracovanie 
adekvátne nerezonuje, a teda dielo Vieš, čo urobí vyznieva 
lepšie aj pre jeho načasovanie. Mimochodom, I. Laučík, 
ktorého si autorka zvolila ako jedno z mott, sa pri čítaní 
asociuje nielen cez príbuzné motívy, ale práve aj ako vizionár-
sky, konštruktívne hermetickejší a komplexnejší negatív. 
Kniha evokuje aj texty M. Talla (časopriestorová, subjektová 
aj náladová roztrieštenosť), D. Moravčíkovej (najmä 8. časť), 
M. Ferenčuhovej (veľkolepé metonymie), ale aj S. Salmely 
a iných. Ako som naznačil, priebežne v nej nachádzame 
poeticky intenzívne miesta, na aké sme u Kucbelovej zvyknu-
tí/é („pohojdávame sa / kývame hlavami // je to vetrom?“), 
aj celé texty („stojíš pred žiarou / podídeš bližšie / nahmatáš 
prekážku / odhadneš to na sadrokartón / rozbehneš sa / 
a prerazíš ho“, pozri aj 29. časť), no hoci prevyšuje značnú časť 
našej produkcie, po toľkých rokoch čakania je sklamaním 
(ako próza Čepiec). 
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Jasná správa o konci
✒ Derek Rebro
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Kvintesenciu týchto azda najzásadnejších próz 
Fowlesa ako dôležitého autora prechodu medzi 
modernou a postmodernou pritom možno lapi-

dárne vyjadriť pomocou jedného slovného obrazu: 
muchy v pavučine. Stopa, ktorú John Fowles zane-
chal v dejinách slovesného umenia od druhej polovice 
20. storočia, nie je odtlačkom chodidla na pieskovej 
pláži, ku ktorej sa blíži príliv. Naopak, po autorovi zo-
stal celý rad textov (ťažiskovo próz a v tomto rámci 
najmä románov), ktoré zarezonovali a rezonujú, zo-
hrali a z pohľadu súčasnosti stále zohrávajú podstatnú 
úlohu v tom, kam sa uberala povojnová britská, eu-
rópska, ba i svetová literatúra. Fowles je jednoducho 
dôležitým dielikom skladačky. A to platí aj napriek 
tomu, že jedno konkrétne, presnými súradnicami 
vymedzené miesto v onej skladačke sa mu v skutoč-
nosti hľadá len ťažko. Sám autor by pritom, dovolím 
si tvrdiť, bol najradšej, keby sa mu nehľadalo vôbec. 
V predslove k slovenskému prekladu svojej „rozkoša-
tenej“ prózy Mág (The Magus, 1965; slovensky 2022) 
napokon nenápadne, akoby medzi riadkami tematizo-
vania podstatnejších problémov, konštatuje: „Niekedy 
prestávam dúfať, že sa celkom vytratím z mysle súčas-
ného študenta.“ (Mág, s. 10)

Fowles sa vo svojich dielach i mimo nich – a na-
zdávam sa, že nielen viacúrovňovo, ale aj celkom 
programovo – vzpiera čierno -bielosti, jednoznačnosti 
a poriadkom rôzneho druhu. Uvedené akoby potvr-
dzovala aj obálka českého prekladu jeho knihy esejí, 
inak svojho druhu autorovho manifestu Aristos (The 
Aristos, 1964; česky 2007), ktorá má v originálnom 
vydaní z roku 1964 príznačný podtitul „autoportrét 
v myšlienkach“. Obraz morskej hladiny je fragmen-
tarizovaný mriežkou štvorčekov, jedinou časťou obál-
ky vymykajúcou sa rastru je biela plocha nie práve 
súmerného tvaru s menom autora a názvom knihy. 
Aristos je zbierkou poznámok a myšlienok, akýchsi 
filozofických kvázi -aforizmov, v ktorých tridsiatnik, 
teda nie päťdesiatnik ani sedemdesiatnik Fowles za-
chytáva obraz samého seba a svojich svetonázorových 
pozícií.

Britský spisovateľ John Fowles (31. 3. 1926 – 5. 11. 2005)

Profesor na 
nemožnej fakulte 
 mnohoznačnosti
Slovenského prekladu sa vďaka 
dvom rôznym vydavateľstvám v roku 
2022 dočkali romány Zberateľ a Mág 
britského filozofujúceho spisovateľa, 
podľa všetkého veľkého intelektuála 
a bibliofila, ale aj kontroverznej 
postavy literatúry druhej polovice 
20. storočia Johna Fowlesa.

✒ Martin Boszorád
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Martin Boszorád (1985)
Estetik, pôsobí v Ústave 
literárnej a umeleckej 
komunikácie pri  
Katedre etiky a estetiky 
(FF UKF v Nitre). Učí 
a píše o všeličom – od 
súčasnej prózy  
domácej aj zahraničnej 
proveniencie cez 
komiksy, televízne seriály 
a filmy až po dlhodobo, 
resp. kontinuálne 
živé fenomény, akými sú 
subkultúry či tetovanie. 
Doplnkovo sa venuje aj 
kultúrnej publicistike 
a literárnej recenzistike/
kritike. Samého seba 
vníma ako človeka 
(z) periférie, nedá však 
dopustiť na mainstream.
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John Fowles: Zberateľ
Preklad: Ivana Hostová
Bratislava: Brak, 2022

Joh
n

 Fow
les

V často citovanom fragmente z anotácie pritom, 
odmietajúc obmedzenosť kategorizačných „nálepiek“ 
a v zhode s existencialistickým videním sveta forsí-
rujúc individualizmus, píše: „V knize Aristos je mým 
prvořadým zájmem chránit svobodu jednotlivce pro-
ti hrozbě všech tlaků, které ho v našem století nutí 
k tomu, aby se přizpůsobil. Jedním z takových tlaků, 
který působí na nás na všechny, a zvlášť na ty, kteří se 
dostali do veřejného povědomí, je snaha označit člo-
věka tím, za co dostává peníze a získává slávu – ozna-
čit ho jako to, k čemu ho jiní lidé nejvíc chtějí využít. 
Řekneme -li o člověku, že je instalatér, popisujeme po-
uze jednu stránku jeho osobnosti a zároveň celou řadu 
jiných stránek zamlžujeme. Jsem spisovatel a nesto-
jím o žádné konkrétnější vězení než je to, které jsem 
sám vyjádřil pomocí tištěných slov. Z osobního hle-
diska jsem tedy tuto knihu napsal hlavně proto, abych 
oznámil, že nehodlám vstoupit do klece s visačkou 
‚romanopisec‘ J. F.“

Experimentátor v heuristickom mlyne
Visačka románopisca nie je jedinou visačkou, s ktorou 
mal Fowles problém sa identifikovať, zrejme preto, že 
nechcel, aby v súvislosti s ním dochádzalo k zjedno-
dušujúcej synekdochizácii a práve zahmlievaniu ne-
verbalizovaného či neexponovaného. Rovnako – ako 
to v doslove k slovenskému prekladu jeho prvotiny 
Zberateľ (The Collector, 1963; slovensky 2022) pripomí-
na aj Jana Žiláková – „odmietal nálepku experimentál-
neho autora“ (Zberateľ, s. 287). Fowlesove práce však 
rukolapne potvrdzujú, že jedno i druhé označenie 
naozaj je namieste. A to aj napriek tomu, že Aristos nie 
je jedinou Fowlesovou nerománovou prácou – publi-
koval napokon aj esejistický text Strom (The Tree, 1979; 
česky 2001), venovaný téme prírody vo väzbe na seba 
samého, ľudí, civilizáciu, ale aj literatúru/písanie.

Fowlesovu tvorbu každopádne definujú romány, 
v ktorých prekračuje hranice rôzneho druhu a narú-
ša tak jestvujúce poriadky – a takisto rôzneho druhu. 
Napríklad románový text Milenka francúzskeho poru-
číka (The French Lieutenant’s Woman, 1969; slovensky 
1972), ktorý sa podobne ako ďalšie Fowlesove knihy 
dočkal aj filmovej adaptácie (hlavné úlohy v rovno-
mennom filme Karla Reisza stvárnili Jeremy Irons 
a Meryl Streepová), v sebe spája to, čo bolo, s tým, čo je, 
resp. klasickosť a tradičnosť na jednej strane (viktori-
ánska literatúra a špeciálne viktoriánsky román) a no-
vátorstvo v podobe typických postmodernistických 
postupov (viacvrstvovosť, intertextualita, experimen-
ty s kategóriou rozprávača a metafikciou, atribúty his-
toriografickej metafikcie) na druhej strane. Do veľkej 
miery experimentálne sú aj Fowlesove ďalšie romá-
nové texty – sčasti autobiografický a kompozične za-
ujímavo vystavaný Bildungsroman Daniel Martin 
(Daniel Martin, 1977; česky 2002), Mantissa (Man-
tissa, 1982; česky 1999), na úrovni výrazu aj s módmi 
komiky pracujúca próza o esencii literatúry/tvorby, 
ktorá zachytáva konfrontácie, dialogické aj iné, me-
dzi spisovateľom a jeho mnohotvárnou múzou, či na 
prvý pohľad historická, v skutočnosti však fundamen-
tálne žánrovo hybridná fikcia Larva (A Maggot, 1985; 
česky 2001).

Ako to popri románoch potvrdzuje aj zbierka próz 
Ebenová veža (The Ebony Tower, 1974; slovensky 1986), 
Fowlesovo literárne novátorstvo je každopádne ako 
v koreňovom systéme stromov previazané s nepopie-
rateľnou štylistickou zručnosťou a citom pre písanie 
vôbec, extenzívnym literárno -kultúrnym prehľadom, 

resp. erudíciou, neobmedzujúcou sa v kontextoch lite-
ratúry iba na to „vysoké“ (kánon), a intelektuálstvom, 
ktoré je však v prípade ochoty vydať sa do ebenovej 
(nie slonovinovej!) veže jeho tvorby čitateľsky dostup-
né. A hoci denníky, ktorých prvá časť vyšla knižne 
v roku 2003 a druhá rok po autorovej smrti, teda v roku 
2006, na Johna Fowlesa ako človeka nevrhajú práve 
najlepšie svetlo (v britskom denníku The Guardian 
nie nadarmo vyšla v tom čase recenzia druhého dielu 
s príznačným názvom The Diary of a Misanthrope), 
jeho význam ako spisovateľa sa, mám pocit, zásad-
nejšie neznehodnotil.

Muchy v pavučine
Aj keď Fowles, ako o tom písal vo vyššie citovanom fra-
gmente, vo vzťahu k samému sebe odmietal iné ako 
v tlačených slovách vyjadrené väzenie, práve tento te-
matický element definuje dve jeho kľúčové prozaické 
práce – román Zberateľ v doslovnej a román Mág v ob-
raznej podobe. Možno v tomto kontexte nie je nezaují-
mavé podotknúť, že na rukopise Mága Fowles pra-
coval ešte pred tým, ako napísal Zberateľa a vrátil sa 
k nemu až po úspechu prvotiny.

Zatiaľ čo psychologický triler Zberateľ tematizuje 
väzenie, ktoré pre mladú ženu, umelecky nadanú 
Mirandu, inak kľúčový exponát svojej zbierky, pod 
svojím domom vybudoval čudácky úradníček, „mar-
kíz chrobákov“ a pseudo -Caliban Ferdinand Clegg, 
román -pavučina Mág je zosnovaný okolo väzenia 
menej hmatateľného, a  síce väzenia manipulatív-
nych mystifikácií, iluzívnych hier či rovno simu-
lakier a metadivadelných konštrukcií, v ktorom sa 
vďaka majstrovi v „preskupovaní reality“ Mauriceo-
vi Conchisovi ocitne mladý učiteľ angličtiny ďaleko 
od domova Nicholas Urfe. Hoci názov ostrova, na kto-
rom sa veľká časť deja knihy Mág odohráva, v prekla-
de z gréčtiny údajne znamená „oplotený ostrov“, to, 
čo zakúša hlavný hrdina a spolu s ním čitatelia, vyvo-
láva skôr dojem, že Fraxos je bludiskom len s malým 
množstvom stien. Lenže zdanie zvykne klamať, a tak 
podstatnú časť príbehov oboch väznených vlastne do 
veľkej miery vystihujú Mirandine slová: „Vidím cez 
steny, preto sa mi zdá, že ešte môžem uniknúť. Mám 
nádej. Je to však len ilúzia.“ (Zberateľ, s. 214)

Fowlesove romány sa v mnohom odlišujú (trebárs 
nielen v súvislosti s počtom strán, ale aj v kompozično-

-sémantickom princípe, Zberateľ je napokon nepo-
merne priamočiarejšia, menej meandrovitá literárna 
výpoveď ako Mág), okrem nosného motívu väz(n)enia 
však majú toho aj dosť spoločného. Napríklad skutoč-
nosť, že oba možno čítať a interpretovať rozlične, ale-
bo kľúčový moment – to, že oba bazírujú na dynamike 
nerovnej dvojice protihráčov: „pavúka“ a „muchy“. 
Tento element má pritom v kontexte oboch románov, 
aspoň tak sa mi to javí, zásadný existenciálny presah.

Tak v románe Zberateľ, ako v románe Mág sa John 
Fowles prostredníctvom svojich postáv totiž dotýka – 
a opakovane – témy Boha: „Ak je Boh, je to obrovský 
hnusný pavúk v temnote.“ (slová Mirandy; Zberateľ, 
s. 260) / „Preto som nikdy neveril v Boha. Myslím si, že 
sme len hmyz, chvíľu žijeme, potom zomrieme, a to je 
všetko. Nikto s nikým nemá zľutovanie. Ani za Veľkou 
hranicou nie je nič. Ani tá hranica neexistuje.“ (slová 
Ferdinanda Clegga; Zberateľ, s. 280) A napokon slová 
jednej zo ženských hrdiniek knihy, ktorú John Fowles 
pôvodne plánoval nazvať Bohohra, teda románu Mág: 

„Naozaj sme iba muchy v jeho (Conchisovej – dopl. 
M. B.) pavučine.“ 

John Fowles: Mág
Preklad: Jozef Kot
Bratislava: Ikar – Odeon, 
2022
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Jeden z autorsky najplodnejších a tematicky naj-
originálnejších slovenských historikov, profesor 
na Univerzite Komenského v Bratislave a pracov-

ník Historického ústavu SAV, svojou najnovšou mo-
nografiou opäť potvrdzuje, že mu okrem expertízy 
nechýba ani literárny talent. Kniha o čítaní – Čítanie 
o knihách je titulom, ktorý svojím pútavým textom 
a bohatým obsahom osloví aj tých, ktorým mená jej 
protagonistov nehovoria nič alebo – čo je snáď ešte 
horšie – tých, ktorým mená ako Martin Kukučín či 
Janko Jesenský pripomínajú hrôzu základnej a stred-
nej školy.

Siluety z učebníc ako ľudia z mäsa a kostí
Stará spisovateľská múdrosť vraví, že kto chce čosi 
napísať, musí najprv veľa načítať. Inak to nebolo 
ani v prípade autorov, ktorých dnes masová sloven-
ská spoločnosť reflektuje najmä ako literárny kánon, 
známy z hodín slovenského jazyka. Skutočnosť, že sa 
Holecovi podarilo priblížiť osudy ľudí ako Svetozár 
Hurban Vajanský, Terézia Vansová či Ľudmila Pod-
javorinská nie z klasickej pozície autorov, ale ako či-
tateľov (a recenzentov či kritikov), teda ako niekoho, 
s kým sa dokáže stotožniť drvivá väčšina spoločnosti 
(teda tá, ktorá číta), považujem za jeden z najzaujíma-
vejších momentov recenzovanej monografie. Siluety 
z učebníc často schované za osudy ich postáv tu vy-
stupujú do popredia ako ľudia z mäsa a kostí, ktorí sa 
v mnohom neodlišovali od dobových, ale ani súčas-
ných čitateľov.

Zároveň však ich osudy zreteľne ukazujú, že slo-
venská spoločnosť druhej polovice 19. storočia nebola 
nijako hermeticky uzavretou bublinou, ktorá si žila 
chránená karpatským oblúkom pred akýmkoľvek 
kontaktom s inou civilizáciou. Skutočnosť, že Terézia 
Vansová obľubovala román amerického spisovateľa 
Lewa Wallaca Ben ‑Hur (podľa niektorých zdrojov naj-
predávanejšiu knihu 19. storočia), či Elena Maróthy-

-Šoltésová, ktorá si v nemeckom origináli čítala diela 
Immanuela Kanta a popritom sa ako samouk učila 
francúzštinu, jasne dokazujú, že dobová slovenská 
inteligencia dokázala do značnej miery reflektovať 
literárny diskurz západnej, ale aj východnej časti sta-
rého kontinentu, a témy ich debát sa v mnohom ne-
odlišovali od tých, ktoré sa viedli v salónoch v Paríži, 
Londýne či Petrohrade.

Ženy, pornografia aj generačné spory
Nie náhodou boli vyššie spomenuté najmä ženské či-
tateľky. Holec im venuje naprieč celou knihou, teda 
nielen v špecificky zameranej kapitole, značný priestor 
a ukazuje nielen osobné preferencie či zaangažovanie 
niektorých predstaviteliek, ale zároveň odráža otázku 
ženskej čitateľky ako novej kategórie, ktorá bola v lite-
rárnom diskurze 19. storočia nevyhnutne reflektovaná.

V súvislosti so ženami, či v tomto prípade skôr 
s  láskou k  ženám (a  k  zmyselnosti, ak nie priamo 
k sexu), analyzuje Roman Holec aj proces pomerne zá-
sadnej zmeny v hraniciach literárneho textu. Prelom 
19. a 20. storočia priniesol snahu mnohých autorov 
(a túžby mnohých čitateľov a čitateliek), aby litera-
túra dokázala vypovedať aj to, čo inak ostávalo verej-
nosti skryté. Svoje o tom vedel už spomínaný Janko 
Jesenský, ktorého autor označil za nekorunovaného 
vodcu slovenskej „zlatej mládeže“ v Budapešti a ktorý 
s dovtedy nevídanou otvorenosťou nahlas uvažoval 
o láske v mnohých jej odtieňoch a podobách.

Titulná strana knihy 
Jozefa Dohnányho  
Aké bude Slovensko 
o sto rokov? (1920)

Vajanský čítaval 
  Tolstého,  
Vansová Ben-Hura:  
Akí boli slovenskí 
  čitatelia druhej 
polovice 19. storočia?
Ak by niekto očakával, že kniha, 
ktorej témou sú dejiny kníh 
a čítania ostatných dvoch storočí, 
bude len akousi náhradou  
slovníka slovenských či svetových 
spisovateľov, toho vyvedie 
najnovší počin z pera Romana 
Holeca rýchlo z omylu.

✒ Oliver Zajac 

Roman Holec:  
Kniha o čítaní –  
Čítanie o knihách
Bratislava:  
Marenčin PT, 2022 
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Návod na zaobchádzanie 
s knihou, ktorý sa 
vlepoval do kníh v prvej 
polovici 20. storočia.

Oliver Zajac (1992)
Historik a publicista. 
Pracuje v Historickom 
ústave SAV.  
Spoločne s Branislavom  
Kovárom a Luciou 
Benedikovou zostavil titul 
Epidémie v dejinách 
(Premedia, 2020) 
a nedávno Klíma 
v dejinách (Premedia, 
2022).

Literárn
a h

istória

Kniha o literatúre, literátoch a čitateľoch sa po-
chopiteľne, nevyhne ani otázkam politiky, medzi 
inými napríklad sporom, ktorý v sedemdesiatych ro-
koch 19. storočia vypukol medzi mladou liberálnou 
skupinou združenou okolo almanachu Napred a sta-
rými, romantizmom odchovanými protagonistami. 
Vo vzťahu k vnímaniu sveta mimo uhorských hraníc je 
bezpochyby zaujímavé, že títo mladíci boli častovaní 
invektívami, ktoré odkazovali na rebelujúcich paríž-
skych komunardov, socialistických predstaviteľov, 
ktorí dokázali v roku 1871 získať na dva mesiace moc 
na Parížom. Táto krátka, ale krvavá epizóda ostala 
v slovenských podmienkach našťastie len metaforou.

Ruská duša, obdivovaná i zatracovaná
Témou, ktorej je venovaný značný priestor a ktorá 
sa obzvlášť nevyhne aktualizačným momentom, je 
reflexia ruskej literatúry a kultúry. Tá mala v dobo-
vom slovenskom prostredí jednoznačne najvýraznejší 
ohlas a je viac než zaujímavé dozvedať sa, ako na Rus-
ko a ruské reálie reagovali mnohí slovenskí čitatelia, 
ktorí boli zároveň autormi. Snáď nič neilustruje túto 
skutočnosť väčšmi ako Vajanského konštatovanie, že 
v segedínskom väzení prečítal po deviatykrát Tolsté-
ho epopeju Vojna a mier či šiestykrát Annu Kareninu. 
Berúc do úvahy tento obdiv, je vskutku fascinujúce 
sledovať, ako sa Tolstého osobný či duchovný vývoj 
premietol do Vajanského vnímania jeho osobnosti. 
Neúnavný čitateľ totiž na konci Tolstého života ne-
váhal označiť ruského prozaika, ktorého diela tak 
obľuboval, za bludára.

Ohlas na druhej strane ideového spektra zazna-
menávali najmä Gogoľove diela, ktoré satirickým spô-
sobom opisovali fungovanie prehnitej a nefunkčnej 
ruskej byrokracie, čo v mnohých slovenských libe-
rálnejšie orientovaných čitateľoch povzbudzovalo 
protiruské a na druhej strane polonofilské tendencie. 
Neúspešné poľské Januárové povstanie v roku 1863 
a následná násilná rusifikácia boli v rámci možností 
sledované aj z južnej strany Tatier.

Ako dnes, tak aj na konci 19. storočia sa tieto dva 
názorové tábory nebáli ani vzájomnej konfrontácie, 
pričom napríklad spomínaný Gogoľ a pochvalné, či 
naopak zničujúce recenzie na jeho diela bývali kata-
lyzátorom tohto konfliktu.

Ako, kto a v akom jazyku číta?
Holec sa však neobmedzuje len na otázky reflexie 
cudzej či v rámci sporov vlastnej národnej literatúry. 
Kniha sa nevyhýba ani otázkam, čo bolo vlastne pod-
statou čítania (a písania), ako sa menila úloha literatú-
ry naprieč dlhým 19. storočím, kedy sa z obyčajného 
prenosu informácií stáva z knihy nevypovedaný dialóg 
medzi autorom a čitateľom.

Priblížením osudu mnohých slovenských čitate-
ľov ukazuje aj také dnes už nespochybniteľné fakty, 
ako nevyhnutnosť znalosti cudzích jazykov, keďže 
každým ďalším jazykom si človek rozširuje obrovské 
intelektuálne možnosti. V knihe možno nájsť viacero 
príkladov, keď sa čitateľ neuspokojil s prekladom, ale 
chcel čítať aj originál, lebo jedine tak vnímal možnosť 
vstúpiť do onej platonickej interakcie s autorom. O to 
väčšmi mohla a dokázala oceniť kvalitnú literatúru 
polyglotka Terézia Vansová, než nie veľmi jazykovo 
zdatná Ľudmila Podjavorinská.

Osviežujúco pôsobí kapitola venovaná „obráz-
kom“, teda karikatúram, ilustráciám či iným formám 
obrazového vyjadrenia, ktoré sú neodmysliteľnou 
súčasťou literatúry. Napokon, ako sa vraví, lepšie raz 
vidieť, ako stokrát počuť. Svoje o tom vedeli najmä 
politickí predstavitelia, ktorí zvykli byť najčastejším 
terčom „šťavnatých“ kresbičiek z radov ich politic-
kých oponentov.

Kultivujme si ducha, 
prevezmime zodpovednosť
Roman Holec zachytil na stránkach svojej najnovšej 
monografie pochopiteľne omnoho viac motívov 
a  problémov, než načrtáva táto recenzia. Napriek 
tomu sa jeho text číta ľahko, so záujmom, občasným 
prekvapením, občasným úsmevom. Záverom však na 
čitateľa predsa len padne aj nejaká tá ťažoba. S naj-
väčšou pravdepodobnosťou je na vine uvedomenie si 
zodpovednosti, ktorú čitateľ berie na svoje plecia. Ten, 
kto číta a kto sa zaujíma, ten musí byť aj zodpovedný 
voči sebe i voči iným. Jedine takýto človek, či takíto 
ľudia môžu kultivovať najprv svojho ducha a potom 
aj spoločnosť. To, čo na prvý pohľad vyznieva možno 
mierne pateticky, je v kontexte Holecovej knihy krvou 
podpísateľná pravda. Nie nadarmo končí svoj titul prá-
ve takýmto odkazom. 
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Čítanie v dobe 
 skrolovania
Menia siete naše čitateľské návyky?

✒ Lenka Macsaliová

Booktube, bookstagram, booktok, knižné podcasty 
a blogy, periodiká, televízne aj rozhlasové relácie, 
edičné plány, vitríny kníhkupectiev, antikvari-

átov či knižníc. Čitateľské komunity naprieč sociál-
nymi sieťami či streamovacími službami ako Spotify 
knižnú ponuku týchto platforiem reflektujú a zároveň 
na nich participujú. Fanúšikovia, nadšenci a horliví 
čitatelia predstavujú konzumentov, ale aj producen-
tov obsahu úzko súvisiaceho s  literatúrou, ktorí si 
môžu získať vlastné väčšie či menšie publikum. S čí-
taním a konkrétnejšie s tým úzko spojeným aktívnym 
a pravidelným postovaním na siete však môže prichá-
dzať aj stres, úzkosti, pocity viny či roztržitosti.

Osobné výzvy, krízy, tipy ako čítať viac
Knižné wrap -upy a hauly, čitateľské videodenníky, 
fotky pekne naaranžovaných kníh s teplým nápojom, 
kvetmi či jedlom, 15-sekundové vtipné reelsy zobra-
zujúce čitateľov s  ich bežnými strasťami, s  kopou 
neprečítaných kníh a večným kupovaním nových 
titulov, tiktokové krátke videá knihomoľov, ktorí si 
dávajú čitateľské výzvy či ukazujú tipy na novinky 
od romantických románov po fantasy a mnoho iných 
konceptov zápasí o používateľovu priazeň. Diverzita 
a kvantita knižného obsahu môžu pre sledovateľov 

a  tvorcov znamenať prínos, no obojsmerná komu-
nikácia: konzumovať – tvoriť a publikovať príspevky 
môže vytvárať v používateľovi isté napätie. V článku 
Jany Benediktovej Češi po čtení sahají méně než před 
pěti lety, ale pořád dost Jiří Trávniček (literárny vedec 
zaoberajúci sa českou čitateľskou kultúrou) tvrdí, že 

„dnešný čitateľ nie je taký trpezlivý ako čitateľ pred 
dvadsiatimi piatimi rokmi, pretože je rozmaznaný veľ-
kou ponukou knižiek. Knihy sa o neho uchádzajú a on 
to veľmi dobre vie, takže prečíta pár stránok – a potom 
uvidí.“ Problémy s čítaním spojeným s množstvom 
dostupných titulov nepočuť iba z odborných kruhov, 
ale aj priamo z čitateľskej komunity, ktorá sa s nimi 
pokúša vyrovnať rôznymi spôsobmi.

Na jednej strane sa čitatelia obracajú na knižných 
influencerov a ich tipy (v slovenských internetových 
vodách je to Jana Šlinská, ktorú sleduje na Instagra-
me viac ako 19 tisíc používateľov), prípadne na ich 
konkrétne rady, akým spôsobom prečítať viac kníh. 
Jednou z nich je napríklad Lucie Zelinková s viac ako 
106 tisícčlennou fanúšikovskou základňou. Instagra-
mový profil českej influencerky obsahuje aj sériu krát-
kych videí, v ktorých radí sledovateľom nasledovné: 
počúvať hudbu, vnímať čítanie ako oddychovú aktivi-
tu a nie ako činnosť, do ktorej sa človek núti, používať 

Lenka Macsaliová (1989)
Videorecenzentka, 
videoesejistka. 
Vyštudovala odbor 
slovenský jazyk 
a literatúra na Filozofickej 
fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. 
Doktorandské štúdium 
absolvovala na Ústave 
slovenskej literatúry SAV, 
kde sa venovala prejavom 
allohistory v domácej 
literatúre 60. a 70. rokov 
20. storočia a čítaniu 
a reflexie kníh na 
sociálnych sieťach.
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čítačku, sledovať tipy na čítanie na sieťach, počúvať 
audioknihy, odložiť knihu, ktorá čitateľa nebaví, ne-
dávať si výzvy na goodreads.com (na stránke si má po-
užívateľ zvoliť na začiatku roka počet kníh, ktorý chce 
prečítať do jeho konca) a podobne.

Na druhej strane sa používatelia pokúšajú frustrá-
ciu z  neschopnosti prečítať väčšie množstvo kníh 
v priebehu dlhšieho časového horizontu (nazývajúc 
ju „knižnou krízou“) riešiť ďalším hľadaním rád, ako 
sa jej zbaviť. V podcaste Knihokec Adriány Moré (časť 
Ako zatočiť s knižnou krízou) sa autorka pokúša nájsť 
„recept na čitateľskú krízu“ v domácej bookstagramo-
vej komunite. Tipy sa tu skôr opakujú s vyššie spo-
mínanými možnosťami alebo sa jemne obmieňajú 
(nenútiť sa do čítania, zmeniť preferovaný žáner, robiť 
inú voľnočasovú aktivitu, čítať obľúbenú knihu, čítať 
e -knihu / počúvať audioknihu alebo sa poradiť s os-
tatnými čitateľmi). Tému „krízy“ rozvíjajú aj Simona 
Beňová a Marianna Barčíková v podcaste Dve hejter-
ky bez záruky (časť O knižných dovolenkách). V ňom 
popisujú aj to, ako každoročná goodreads výzva vplý-
va na tempo ich čítania.

Rozpor tu vzniká medzi snahou čítať desiatky 
kníh, napĺňať vlastné vytýčené „skóre“, písať o titu-
loch na blog, publikovať príspevky na sociálnych sie-
ťach a tlakom, ktorý pociťuje čitateľ. Ten nadobúda 
pocit viny, keď jeho očakávania narazia na realizáciu. 
Moderátorky ďalej poukazujú na to, že „čím viac no-
vých zahraničných kníh čítaš, tým si zaujímavejšia, 
lebo dokážeš sledovateľom ponúknuť originálny kon-
tent“. Rýchlosť publikovania príspevkov o knihách 
v komunite bookstagramu a nápor na schopnosť stať 
sa rýchlym a hlavne relevantným tu potom môže ústiť 
do pasivity, nespokojnosti a nechuti čítať.

Tento stav reflektujú a ďalej rozvíjajú aj Roman 
Tsivkin a Robert Fay vo Feeling Bookish Podcast (časť 
Anxiety & the Reading Life). V diskusii otvárajú otáz-
ky, ktoré zastrešujú viaceré obavy čitateľov: Mám čítať 
inú knihu než tú, ktorú mám práve rozčítanú? Mal by 
som uprednostniť viac klasickej literatúry namiesto 
súčasnej beletrie? Je problém, že čítam viacero kníh 
naraz? Opúšťam knihy príliš často? Ničia moje on- 

-line aktivity moju pozornosť a nútia ma žiarliť na os-
tatných a ich úžasné čitateľské návyky? Nákup stá-
le nových kusov (alebo tých starších z antikvariátov) 
do domácej knižnice či presun z jedného nedočíta-
ného titulu na druhý tak signalizujú to, čo je momen-
tálne esenciálne na sieťach, teda túžbu po rýchlom 
prísune nového obsahu.

Neohraničené, nekonečné a lákavé
Vedkyňa Maryanne Wolfová v knihe Reader, Come 
Home píše, že priemerný človek v Spojených štátoch 
prečíta z obrazovky denne toľko slov, koľko ich ob-
sahuje niekoľko románov. Nejde však o súvislé a sú-
stredené čítanie, ale o sprostredkované, útržkovité 
informácie, ktoré môžu dosahovať približnú hodnotu 
34 gigabitov. Neustály presun z jedného textu na druhý 
tak podľa nej ústi do momentu, že „svojím prostredím 
sa nechávame neustále vyrušovať (…). Nevidíme sa 
a nepočujeme sa rovnako kvalitnou pozornosťou ako 
kedysi, pretože toho vidíme a počujeme príliš mnoho. 
Časom si na to zvykneme a chceme viac.“ Neurove-
dec Daniel Levitin v publikácii The Organized Mind: 
Thinking Straight in the Age of Information Overload 
zase rozvíja s aspektom straty fokusu spojený multi-
tasking. Ten „vytvára slučku spätnej väzby závislosti 
na dopamíne, ktorý účinným spôsobom odmeňuje 

mozog za to, že sa prestáva sústrediť a neustále vyhľa-
dáva nové vonkajšie podnety“. Príjemca je tak v stave 
hyperpozornosti s vysokým príjmom nových stimulov.

Situácii nijako nepomáha ani fakt, že sa čitateľ 
pri pohybe v digitálnom priestore ocitá vo svete jedi-
nej, no nekonečnej stránky. Prst nekonvertuje, nepre-
táča stránky, ale vedie, skroluje, horizontálny pohyb 
strieda vertikálny pohyb. Zároveň do tohto kontextu 
vstupuje aj to, že texty a ich čítanie online môžu me-
niť úlohu používateľa. Ako píše vedkyňa Naomi Baro-
nová v knihe Words Onscreen: The Fate of Reading in 
a Digital World, digitálne texty nás skôr upriamujú do 
úlohy návštevníka, než do majiteľa textu (napríklad 
na platforme e -knihy). Prístup čitateľa sa tu v rámci 
digitálneho a fyzického vlastníctva akoby preskupu-
je medzi možnosťou mať pod svojou kontrolou fyzic-
ké materiály, ale aj vlastniť digitálne materiály, ktoré 
si „žijú vlastným nespútaným životom“ online a ich 
vlastníctvo je pohyblivé, neohraničené a nestále (ako 
príklad môže slúžiť funkcia prenajať si za zlomok cel-
kovej sumy knihu na Amazone). Vzniká teda otázka, 
ako z tohto lákavého dopamínového kruhu von.

Kanadská booktuberka Ariel Bissetová (jej ka-
nál na Youtube dosahuje hranicu 304 tisíc sledovate-
ľov) vo videu I took a week off social media! potvrdzuje 
Wolfovej tézu. Úmysel založiť si youtubový kanál ako 
platformu pre voľné debaty o knihách s inými čitateľ-
mi považuje za priaznivý krok. Bissetová napríklad 
spomína, že nadviazala nové priateľstvá, z youtubo-
vej komunity sa dozvedela o nových knihách a auto-
roch, rozličných formách nákupu titulov, knižnom 
priemysle či o tom, aké dôležité je podporiť nezávislé 
kníhkupectvá. Postupne však priznáva, že tvorba vi-
deí (a fakt, že má smartfón) sa stala kľúčovým fakto-
rom zmeny jej čitateľských návykov. Knihu vystriedal 
počas voľných chvíľ mobil s permanentným klikaním 
na vyskakujúce notifikácie. Na záver videa booktu-
berka konštatuje, že si neprekvapivo „detoxom“ od 
sociálnych sietí vytvorila opätovne návyk sústrede-
nejšieho a pravidelného čítania. Na Youtube nie je 
jediná. Mnohí tvorcovia (nielen čitatelia ako takí) si 
dávajú pauzu od sietí, či už ide o týždeň, mesiac, pol-
rok alebo rok. Bissetovej prinieslo „odpojenie sa“ väč-
ší počet prečítaných kníh v priebehu týždňa, iní zase 
hovoria o zvýšenej produktivite, poklese frustrácie 
z porovnávania sa s ostatnými či naplnení potreby 
po mentálnom priestore.

Uverejňovať príspevky o knihách, srdiečkovať, laj-
kovať, zdieľať, robiť či pozerať krátke videá, konzu-
movať neustále tipy na čítanie skrolujúc bookstagram 
a booktok, pozerajúc booktube či počúvajúc podcasty 
môže poukazovať na to, že čitatelia spadli do návyku 
byť atakovaní a zabávaní knižným kontentom s cie-
ľom nenudiť sa, stačiť všetkým ostatným a  nebyť 
pozadu. No z radov čitateľských komunít čoraz in-
tenzívnejšie cítiť, že sa s touto zmenou návyku, kto-
rú priniesli siete, pokúšajú vyrovnať buď samotnou 
diskusiou medzi sebou alebo postupným odpojením 
sa s cieľom „naučiť sa“ opätovne čítať bez neustáleho 
vyrušovania. 

E
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Jiří Trávniček, 
literárny 
vedec 
zaoberajúci sa 
českou 
čitateľskou 
kultúrou, 
tvrdí, že 

„dnešný čitateľ 
nie je taký 
trpezlivý ako 
čitateľ pred 
dvadsiatimi 
piatimi rokmi. 
(…) Knihy 
sa o neho 
uchádzajú 
a on to 
veľmi dobre 
vie, takže 
prečíta 
pár stránok – 
a potom 
uvidí.“
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Gianfranco Calligarich: 
Posledné leto v meste
Preklad: Stanislav Vallo
Banská Bystrica: 
Literárna bašta, 2022

N apokon, nikdy to nebýva inak. Človek robí 
všetko preto, aby sa držal bokom, a potom 
sa jedného krásneho dňa ocitne, ani ne-

vie ako, uprostred príbehu, ktorý ho zavlečie 
až k samému koncu. To sú prvé vety románu 
Gianfranca Calligaricha Posledné leto v meste, 
ktorý slovenským čitateľom ponúklo občian-
ske združenie Laputa v projekte Literárna baš-
ta s prekladateľom Stanislavom Vallom. Je to 
ako programové vyhlásenie, aké zvyknú robiť 
vlády, ale v tomto prípade sa takto dá označiť 
aj zámer spisovateľa vyrozprávať príbeh mla-
dého človeka, ktorý sa nechce zapojiť do boja 
o úspešnú kariéru, len tak zboku pozorovať 
tých ostatných. Moc a peniaze sa takto získať 
nedajú, ale ako príprava na napísanie knihy 
je to dobrý postoj.

Aristokrat v ťažkostiach
Sme v Taliansku na konci šesťdesiatych rokov, 
tí podnikaví sa tešia z plodov hospodárskeho 
zázraku, tí nespokojní siahajú po zbrani. Toto 
desaťročie sa začalo Felliniho Sladkým životom 
a  skončilo sa v  „olovených rokoch“ atentá-
tov, únosov a vrážd. Leo Gazzara, rozprávač 
a protagonista tohto pasívneho bytia, je ešte 
dozvukom sveta postáv z Felliniho filmov. Prí-
de do Ríma kvôli práci, ale čoskoro ju stratí, 
náhrada za ňu ho neláka, a tak sa rozhodne 
počkať. „Ako aristokrat v ťažkostiach.“ Nerobí 
nič, chodí k moru, číta, popíja v baroch a keď už 
nemá ani na jedlo, dúfa, že stretne niektorého 
z kamarátov, ktorý ho pozve na večeru. Tam 
stretne Ariannu, hypochondrickú, nevyrovna-
nú, nepredvídateľnú peknú dievčinu. Pri nej 
pocíti v hrudi nepokoj, ktorý ho vedie k tomu, 
že sa pokúša s ňou zblížiť, čo sa mu podarí, 
stretávajú sa, no nikdy nevie, čo má od nej 
čakať. Priateľova manželka mu to vysvetlí: „Je 
pekná a pekní sú vždy nevyspytateľní. Vedia, 
že nech urobia čokoľvek, bude im odpustené… 
je to aj lepšie ako byť bohatý, lebo krása nikdy 
nepáchne po únave a námahe, ale pochádza 
priamo od Boha a to samo osebe stačí na to, 
že je z nej jediná skutočná ľudská aristokracia.“

Druhým človekom, s ktorým trávi veľa času, 
je Graziano, manžel bohatej Američanky, ná-
dejný filmár, čakajúci na inšpiráciu s pohári-
kom v ruke. Leo ho pri stretnutí osloví: „Nepi 
tak, nevieš, že alkohol zabíja pomaly?“ „Ne-
vadí,“ odvetil, „neponáhľam sa.“ Je to jedna 
z hlášok, ktorými charakterizuje svoje posta-
vy. Keď sa hladný Leo opýta Arianny, či poču-
la o niečom takom ako je hlad, tá mu odpovie: 

„Jasné… nie je to tá indická vec, čo prichádza 
po aperitíve?“ Grazianovi Leo pomôže napísať 
scenár, no z filmu nič nebude, lebo obaja pat-
ria do kategórie ľudí, ktorí vedia dotiahnuť do 
konca len vlastný život. Podľa hlášky, s ktorou 
si Leo pripije s Ariannou: „Na všetko to, čo sme 
neurobili, na to, čo sme mali urobiť, na to, čo 
už neurobíme.“

Neodbytnosť 
 bytia
Román Posledné leto v meste talianskeho 
spisovateľa a scenáristu Gianfranca 
Calligaricha vyšiel prvý raz v roku 1973 
aj zásluhou známej spisovateľky Natalie 
Ginzburgovej. Kniha mala slušnú odozvu, 
ale neskôr sa stratila z kníhkupectiev. 
Až takmer po polstoročí bol tento román 
znovu objavený a dočkal sa svetového 
úspechu.

✒ František Hruška

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

Gianfranco Calligarich (1947)
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Rím ako protagonista knihy
Tretím protagonistom knihy je mesto. Je to 
Rím s rannou oblohou, čistou a jasnou, ale aj 
s horúcimi zaprášenými popoludniami, Rím 
veľkolepých pamiatok minulosti i krivolakých 
uličiek s hmýriacim sa davom, kde človek na-
koniec vždy zostane sám. Tam speje aj Leo, 
celý čas cíti, že sa v živote stratí a mesto bude 
posmešným komplicom jeho zlyhaní. Napriek 
svojej póze povaľača, lenivca a nezodpoved-
ného alkoholika je to citlivý mladý človek 
túžiaci po láske a porozumení, ktorú nenachá-
dza. Uvedomí si, že jeho priatelia sú povrchní 
a sebaistí, bez skutočnej empatie voči druhým 
ľuďom. „Bol som unavený z briskných pozná-
mok a zo salónov, kde sa vraždilo bez prelieva-
nia krvi, nasucho, ako keby ľudia boli šatstvo 
v čistiarni.“

Na konci svojho príbehu myslí na všetko, 
čo sa neuskutočnilo, na lásky iba v predsta-
vách, na sny pretrhnuté úsvitom, na celý živý 
svet. Aj na prvú rybu, ktorá prežila výstup 
z  vody a  splodila nás, lebo všetko smeruje 
k moru. „K moru, ktoré všetko prijíma, všet-
ky veci, ktorým sa nikdy nepodarilo prísť na 
svet a všetky sú naveky mŕtve. Myslím na deň, 
keď sa nebo otvorí a ony po prvý raz alebo opäť 
nadobudnú svoju oprávnenosť.“

Cit pre jazyk
Posledné leto v meste vyšlo prvý raz v roku 1973. 
Bola to aj zásluha známej spisovateľky Natalie 
Ginzburgovej, ktorá presvedčila vydavateľa 
Garzantiho, aby knihu vydal, hoci ju predtým 
odmietli viaceré vydavateľstvá a ani jemu sa 
do toho veľmi nechcelo. Keď si prečítame 
Ginzburgovej Rodinný slovník, stretneme sa 
s podobnou vnímavosťou rozprávača voči svoj-
mu okoliu a podobným citom pre jazyk, aké 
Ginzburgová našla v Calligarichovom románe. 
Členovia a priatelia jej rodiny mali obľúbené 
hlášky, oceňovali slovné hračky a erudíciu, 
ktorými sa rád blysne aj Calligarich. Leo na-
príklad takto vymenuje svojich obľúbených 
spisovateľov: „Henry James Joyce, Bob Dylan 
Thomas, Scotch Fitzgerald.“

Kniha mala celkom slušnú odozvu, no po-
tom sa stratila z pultov kníhkupectiev a žila 
len z  náhodných stretnutí s  čitateľmi pros-
tredníctvom antikvariátov. Potom ju v roku 
2010 uverejnilo malé vydavateľstvo Aragno, 
v roku 2016 aj veľký vydavateľ Bompiani a po 
polstoročí sa román dočkal nového, tento-
raz svetového úspechu. Vyšiel už vo viac ako 
dvadsiatich krajinách a  vďaka dobrej práci 
prekladateľa môžu oceniť kvality tohto zno-
vu objaveného diela aj slovenskí čitatelia. 

Recenzie sa píšu na to, aby informovali čitateľov o knihách, 
ktoré sa objavili na knižnom trhu a môžu si ich prečítať. 
Vydavatelia ich odporúčajú aj kúpiť. Môže však vzniknúť 
situácia, že sa oplatí informovať slovenských čitateľov aj 
o knihách, ktoré si doma nemôžu ani kúpiť ani prečítať vo 
svojom jazyku, lebo vyšli v inej krajine a v inom jazyku, 
ale sú pre ich krajinu dôležité. To je prípad knihy Edvarda 
Beneša La Boemia contro l’Austria ‑Ungheria (Čechy proti 
Rakúsko ‑Uhorsku). Prvý raz vyšla v roku 1917 vo vydavateľ-
stva Ausonia v Ríme. Bol to preklad z francúzštiny a jej 
cieľom bolo informovať taliansku verejnosť o postavení 
Čecho -Slovákov v habsburskej monarchii.

Francesco Leoncini vyše polstoročia prednášal dejiny 
strednej Európy na univerzite Ca’Foscari v Benátkach a v po-
četných publikáciách, vystúpeniach na kongresoch a v novi-
nových článkoch šíril v Taliansku informácie 
o stredoeurópskom regióne. Z rovnakého dôvodu, teda aby 
prehĺbil historiografické vedomosti o Československu, sa 
v roku 2020 rozhodol pripraviť nové vydanie Benešovej 
knihy vo vydavateľstve ISTRIT v Trevise a doplnil ho o širo-
ký zoznam literatúry k tematike. Napísal aj doslov s názvom 
Od Ríma 1918 po Mníchov 1938 a Prahu 1948: líder medzi 
demokraciou a diktatúrami (Da Roma ’18 a Monaco ’38 
a Praga ’48: un leader tra democrazia a dittature). Samotný 
názov prezrádza, že autor článku sleduje osudy Beneša 
a Československa až po nástup novej politickej orientácie 25. 
februára 1948. Po druhej svetovej vojne sa Beneš pokúšal 
udržať Československo medzi demokratickými krajinami 
západu a zároveň sa z bezpečnostných dôvodov chcel opie-
rať o Sovietsky zväz. Svoj doslov Leoncini končí informáciou, 
že denník Le Parisien libéré uverejnil 22. februára 1948 pod 
titulkom „To naozaj nie je práca pre človeka v mojom veku“ 
karikatúru Edvarda Herkulesa Beneša ako podopiera pada-
júci most s nápisom „Východ -Západ“.

Úlohu s prehlbovaním historiografických vedomostí 
o Československu Leoncini berie vážne, čo potvrdil hneď 
v nasledujúcom roku, keď sa postaral o to, aby sa talianska 
verejnosť oboznámila s myšlienkami T. G. Masaryka, ktoré 
zhrnul v knihe T. G. Masaryk La Nuova Europa (Nová Euró-
pa, Castelvecchi, Rím 2021) Kniha vyšla v talianskom prekla-
de po prvý raz spolu s článkom Benedetta Croceho z roku 
1945, ktorý si v ňom uctil pamiatku T. G. Masaryka. Ešte 
v roku 1996 napísal Leoncini ku knihe úvod a v roku 2021 
k nemu pridal aj doslov pod názvom Výzva a dvojitá porážka 
humanizmu (Sfida e doppia sconfitta dell’umanesimo).  
Na pozadí vzťahov Talianska so strednou Európou v ňom 
sleduje vývoj humanistického posolstva od Giuseppe Mazzi-
niho k Masarykovi až po súčasné sklamanie z dôsledkov 
nenaplnenej demokratizácie a humanizácie verejného 
diania v nových štátoch na mape Európy. Tieto knihy spolu 
s publikáciou Sergia Tazzera Vlastenci alebo zradcovia?  
M. R. Štefánik e la legione ceco ‑slovacca, ktorá vyšla v roku 
stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny aj v slovenčine, 
zvyšujú informovanosť talianskej verejnosti o dianí v našom 
regióne a aj prostredníctvom myšlienok politikov ako  
boli Mazzini, Beneš, Masaryk a Štefánik pomáhajú posúvať 
Európu smerom, ktorý si pre náš kontinent tieto veľké 
osobnosti minulosti želali.

Názov recenzie nie je celkom pravdivý. Tie knihy si môže-
me prečítať aj doma, ale pre nás je dôležité, že si ich môžu 
prečítať v Taliansku a zoznámia sa s okolnosťami, ktoré viedli 
k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov aj k ich neskor-
šiemu rozdeleniu.

 ✒ František Hruška

O knihách, ktoré si nemôžeme prečítať

Edvard Beneš: 
La Boemia contro 
l’Austria‑Ungheria 
(Čechy proti 
Rakúsko‑Uhorsku)
Doslov: Francesco 
Leoncini
Treviso: Istrit, 2020

T. G. Masaryk: 
La Nuova Europa 
(Nová Európa)
Doslov: Francesco 
Leoncini
Rím: Castelvecchi, 
2021

Sergio Tazzer: 
Vlastenci alebo 
zradcovia? M. R. 
Štefánik e la legione 
ceco‑slovacca
Preklad: Ladislav 
Koudelka
Bratislava: Kanimex, 
2018
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„ Pokúšať sa dávať odpovede je 
niekedy spôsob, ako si vyjasňovať 
určité otázky. To je napríklad aj 
prípad tejto knihy. Pri jej čítaní sa 
môže zdať, že je to len zbierka istôt: 
no písať ju, to bol predovšetkým 
spôsob, ako identifi kovať 
pochybnosti. Otázky, ktoré by sa 
mali spontánne vynoriť v mysli 
každého, kto má niečo do činenia, 
či už z lásky, alebo z povolania, 
s osvietenou hudbou: aký má 
ešte zmysel hovoriť dnes o jej 
kultúrnom a morálnom výsadnom 
postavení? Spôsob, akým ju 
prijímame, opakuje zastarané 
rituály, alebo má niečo spoločné 
s našou dobou? A Nová hudba – 
nespochybniteľný a nepohodlný 
totem – bola intelektuálnym 
dobrodružstvom moderných 
čias alebo len sofi stikovaným 
podvodom? A naďalej skladať hudbu 
je dnes niečo, čo má zmysel alebo 
je to zbytočné cvičenie pre zopár 
vyvolených, ktorí sa usadili niekde 
mimo tohto sveta?“ 
Alessandro Baricco

konvergencie.sk

preklad
Stanislav Vallo
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I jeoma má jedenásť rokov, keď v krajine vypukne ob-
čianska vojna. Po otcovej smrti ju matka pošle do 
vzdialeného mesta k rodinným známym, kde vraj 

bude v bezpečí. V novom domove sa Ijeoma zoznámi 
so sirotou Aminou. Zaľúbia sa do seba čistou prvou 
láskou a nevidia nič zlé na tom, že sú obe dievčatá, 
navyše jedna z kmeňa Igbov, a teda kresťanka, druhá 
z kmeňa Hausov, teda moslimka. Nič z toho nevní-
majú ako prekážku. Keď sa matka o tomto vzťahu do-
zvie, berie si dcéru naspäť k sebe, no ich kedysi veľmi 
blízky vzťah ochladol. Akoby zrazu dcéru definovalo 
iba to, kto ju priťahuje, akoby iné kvality a vlastnosti 
stratili u matky na váhe.

Z humanistickej perspektívy
A začnú sa spoločné čítania z Biblie, ktorými chce 
matka svoju dcéru očistiť od diabla, veď čo iné by 
mohlo spôsobiť, že je taká? Ona ju tak predsa nevy-
chovala. Z knihy, ktorú väčšinou vnímame ako odkaz 
Božej lásky, vyberá pasáže, ktoré takýto vzťah ozna-
čujú za „ohavnosť“. Matka číta, dcéra počúva a sna-
ží sa neklásť otázky, pretože v náboženstve sú otázky 
neprípustné. To jej však nebráni zamýšľať sa nad slo-
vami, ktoré počuje, a prostredníctvom jej úvah sa stá-
vame svedkami akéhosi výkladu Biblie z úplne inej, 
humanistickej perspektívy. „Zamýšľala som sa nad 
Bibliou ako takou. Možno zachytáva len príbeh určitej 
kultúry v určitom čase a na určitom mieste, čiže dnes 
ju len ťažko vieme pochopiť a možno sa preto dokonca 
ani nedá aplikovať na náš dnešný život.“ (s. 79) Azda 
ju treba vnímať skôr ako knihu symbolov: „A čo ak 
sú aj Adam a Eva len symbolmi spoločenstva? A Eva, 
rozdielna od Adama, žena namiesto muža, je len pro-
striedkom, ktorým Boh chcel naznačiť, že spoločen-
stvo získame s človekom mimo nás samých.“ (s. 80)

Amina sa pod tlakom okolia zľakne a rozhodne 
sa žiť „normálne“. Ijeoma ju presviedča citátmi z tej 
istej Biblie, ktorou ju matka chcela zastrašiť, citátmi 
o nekonečnej Božej láske či o tom, ako máme milovať 
svojho blížneho ako seba samého, ale márne. Po ukon-
čení strednej školy Ijeoma pomáha matke v obchode 
a takisto sa snaží správať „normálne“, no v jej živote 
sa zjaví Ndidi, s ktorou si skutočne rozumie. Spoločne 
snívajú o lepšom mieste, o meste, „kde je dovolené 
prežívať lásku, lásku medzi mužom a ženou, mužom 
a mužom, ženou a ženou…“ (s. 294) Ndidi jej predstaví 
akýsi klubový život lesieb v silne homofóbnej krajine. 

Chinelo Okparanta: 
Pod konármi udaly
Preklad:  
Alexandra Strelková
Bratislava: Inaque, 2022

 Čo teda hovorí  
Biblia o inakosti?
Debut Chinelo Okparanty,  
ktorá sa narodila v Nigérii a od 
svojich desiatich rokov žije 
v Spojených štátoch, je považovaný 
za jeden z najlepších  
afrických románov roku 2015. 

✒ Lucia Halová

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.

Ich tajné stretnutia sa konajú napríklad v starom kos-
tole a poskytujú im pochopenie a kúsok slobody. Keď 
ich tam však odhalí rozvášnený dav, utekajú sa scho-
vať do bunkra, presne takého bunkra, v akom sa scho-
vávali ľudia pred náletmi počas vojny. A hoci teraz 
vládne mier, predsa sa treba báť o holý život.

Po tejto tragickej noci Ijeoma rezignuje a pokúsi sa 
žiť podľa očakávaní spoločnosti – jej poslaním je byť 
manželkou a matkou, čo na tom, či je šťastná alebo 
aspoň spokojná. Cíti, že sa dusí „pod váhou čohosi 
oveľa väčšieho než my, čohosi obrovského a ťažkého, 
pod váhou tradícií, povier a legiend.“ (s. 286) Ijeoma 
stelesňuje obraz odvážnej ženy, je hlasom, ktorý volá 
po slobode homosexuálnych párov. Prvý africký les-
bický román v konečnom dôsledku prináša nádej, 
že vzdor – či snaha žiť život po svojom – môže viesť 
k pozitívnej zmene v krajine, ktorá ešte v roku 2014 
prijala prísnejší zákon, trestajúci vzťahy medzi ľuďmi 
rovnakého pohlavia väzením, a kde takýchto ľudí ich 
spoluobčania pokojne aj ukameňujú či upália.

Pápežskejší ako pápež
Pritom je istý paradox, že homosexualita sa v Afrike 
pranieruje až od príchodu kolonizátorov. Dovtedy 
mali prírodné národy úplne iný pohľad na vzťahy 
medzi ľuďmi rovnakého pohlavia, ako sa píše aj vo 
veľmi zaujímavom doslove literárnej vedkyne Dob-
roty Pucherovej. Akoby chceli byť pôvodní obyvatelia 
v náboženských otázkach pápežskejší než pápež. No 
ako vraví sama Ijeoma: „Často si hovorím, že zmys-
lom všetkého je práve zmena… V ôsmej kapitole Listu 
Hebrejom stojí, že Boh uzavrel novú zmluvu s domom 
Izraela a domom Júdu, nie podľa zmluvy, ktorú uči-
nil s ich otcami… Tými veršami žijem v týchto dňoch. 
V  nich, podľa mňa, spočíva základné ponaučenie 
z Biblie: potvrdenie, že je nutné prehodnocovať a re-
vidovať, a to natoľko, aby sa zrušili vyčerpané, staré 
či dokonca zlé zákony.“ (s. 295) Pod konármi udaly je 
však v prvom rade skutočne pútavý román o dospieva-
ní, sexuálnom precitnutí a hľadaní vlastného miesta 
pod slnkom, o dozrievaní nielen dcéry, ale nakoniec 
aj matky. O  vzťahu k  náboženstvu v  spoločenstve, 
ktorému bolo toto náboženstvo vnútené, a o pohľade 
takejto spoločnosti na inakosť. Odohráva sa v dvad-
siatom storočí v Nigérii, ale nastoľuje otázky, ktoré sú 
aj u nás nanajvýš aktuálne – veď ako môže byť láska 
medzi dvoma ľuďmi ohavnosť? 
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Nigérijsko‑americká autorka Chinelo Okparanta (1981)
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„ Pokúšať sa dávať odpovede je 
niekedy spôsob, ako si vyjasňovať 
určité otázky. To je napríklad aj 
prípad tejto knihy. Pri jej čítaní sa 
môže zdať, že je to len zbierka istôt: 
no písať ju, to bol predovšetkým 
spôsob, ako identifi kovať 
pochybnosti. Otázky, ktoré by sa 
mali spontánne vynoriť v mysli 
každého, kto má niečo do činenia, 
či už z lásky, alebo z povolania, 
s osvietenou hudbou: aký má 
ešte zmysel hovoriť dnes o jej 
kultúrnom a morálnom výsadnom 
postavení? Spôsob, akým ju 
prijímame, opakuje zastarané 
rituály, alebo má niečo spoločné 
s našou dobou? A Nová hudba – 
nespochybniteľný a nepohodlný 
totem – bola intelektuálnym 
dobrodružstvom moderných 
čias alebo len sofi stikovaným 
podvodom? A naďalej skladať hudbu 
je dnes niečo, čo má zmysel alebo 
je to zbytočné cvičenie pre zopár 
vyvolených, ktorí sa usadili niekde 
mimo tohto sveta?“ 
Alessandro Baricco

konvergencie.sk

preklad
Stanislav Vallo
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Michaela Rosová: 
Nepokojní spáči
Bratislava: Artforum, 2022
Trinásť poviedok, v ktorých 
autorka spája subtílnosť 
s iróniou, slzy s úsmevom, 
hĺbku s ľahkosťou, sivú 
realitu so surreálnom. Plus 
esej o metóde.

Mária Lazárová: 
Líška s dúhovými očami
Ilustrácie: Andrea Tachezy
Bratislava: Slovart, 2022
Kniha pre deti s príbehom 
o priateľstve dieťaťa,  
líšky a rysa, ktorý autorka 
doplnila o legendy  
a opisy severskej prírody.

Alexander Balogh: 
Môj český snár
Bratislava: Artforum, 2022
Kniha predstavuje 15 význam-
ných osobností českého ume-
nia a kultúry, kolekciu zážitkov 
a skúseností zo stretnutí 
s umelcami a ich dielami.

Ivana Krekáňová: Etymológia 
záhadná aj zábavná
Bratislava: mamaš, 2022
Kniha s podtitulom Pôvod 
slov od algoritmu po zavináč 
zábavným spôsobom 
odkrýva, ako sa s meniacim 
svetom mení aj jazyk.

Tomáš Hučko, Eugen Gindl: 
Na hrane možného
Bratislava: KPTL, 2022
Kniha rozhovorov publicistu 
Tomáša Hučka s Eugenom 
Gindlom (1944 — 2021) 
o kariére reportéra, niekdajšej 
cenzúre, o filmových a diva-
delných projektoch, 
ale aj o prírode, či o ľavici.

Ján Štrasser: Tvár v zrkadle 
Bratislava: Slovart, 2022
Básnik, prekladateľ a autor 
viacerých knižných rozhovo-
rov Ján Štrasser v tejto knihe 
spovedá sám seba. Ponúka 
dialogickú knihu spomienok 
na detstvo, dospievanie, 
na časy štúdia, na zamestna-
nia, ktorými prechádzal, 
na ľudí, ktorých v živote 
stretol. Nevyhýba sa citlivým 
témam súvisiacim s jeho 
životom a tvorbou.

Jonathan Franzen: Križovatky
Preklad: Samo Marec
Bratislava: N Press, 2022
Román ponúka rodinnú ságu 
a príbeh dvoch generácií 
Američanov strednej triedy, 
ktorí sa snažia nájsť si 
svoje miesto v prudko sa 
meniacom 20. storočí.

Pavol Rankov: Klinika
Levice: KK Bagala, 2022
Nová kniha laureáta viace-
rých medzinárodných 
literárnych cien a majstra 
otvorených koncov tentoraz 
prináša príbeh o tom, 
aké komplikácie a zúfalstvo 
doženú človeka k posadnu-
tosti dostať sa silou -mocou 
na vyšetrenie k profesorovi 
na Klinike.

Maik Fielitz, Holger Marcks: 
Digitálny fašizmus
Preklad: Miloslav Szabó
Bratislava: Hadart, 2022
Historicko -politologická esej 
nemeckých expertov ponúka 
analýzu „digitálneho fašizmu“, 
ale aj návrhy, ako bojovať 
proti extrémizmu a chrániť 
tak demokraciu.

Dušan Taragel: 
Mafiánske balady
Bratislava: Slovart, 2022
Akčný román o posledných 
dňoch a hodinách života 
siedmich ľudí, ktorí uverili, že 
ich postretlo šťastie, sa odo-
hráva na súčasnom Slovensku. 
Ilustroval Danglár.

Martin Smatana: 
Rok dobrých správ (2)
Bratislava: Monokel, 2022
Ilustrátor a režisér animova-
ných filmov po druhý 
raz zozbieral 52 pozitívnych 
správ zo sveta a vytvoril 
k nim veselé obrázky z použi-
tého textilu.
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Adam Hochschild: 
Duch kráľa Leopolda
Preklad: Martin Sliz
Bratislava: N Press, 2022
Kniha amerického historika, 
za ktorú získal viacero 
literárnych ocenení. Prináša 
príbeh o kolonizácii a zloči-
noch belgického kráľa 
Leopolda II., ktorý sa zmocnil 
rozsiahleho územia okolo 
rieky Kongo. Snahy odhaliť 
páchanú genocídu viedli 
k vytvoreniu prvého veľkého 
hnutia za ľudské práva 
v 20. storočí.

Viliam Klimáček: Márnosť
Bratislava: Marenčin PT, 2022
Dystopický román o Sloven-
sku, ktoré patrí do Euro-

-Ázijskej únie a na jeho území 
sa ťaží Márnosť – novoobjave-
ný prvok „nihílium“.

Pavel Sibyla: 
Na prelome apríla a mája
Banská Bystrica: Literárna 
bašta, 2022
Autor ponúka príbeh z nedáv-
nej minulosti a opisuje, 
k akým neočakávaným roz-
hodnutiam dokáže ľudí 
priviesť pandémia vnútornej 
osamelosti.

John Boyne: Komnata ozvien
Preklad: Otto Havrila
Bratislava: Slovart, 2022
Román súčasného írskeho 
autora ponúka satiru na 
spoločnosť v područí sociál-
nych sietí. Jeden príspevok 
prevráti naruby život celej 
rodine.

Marjane Satrapi: Persepolis
Preklad: Mária Ferenčuhová
Bratislava: Brak, 2022
Prvé slovenské vydanie auto-
biografického komiksu 
ilustrátorky a režisérky 
animovaných filmov žijúcej 
vo Francúzsku ponúka 
svedectvo o jej detstve a do-
spievaní spätých s históriou 
Iránu. Príbeh inteligentného 
dieťaťa radikálnych marxistov 
a pravnučky posledného 
iránskeho šáha je známy aj 
vďaka úspešnému filmu.

Miroslav Mojžita: Diplomacia 
s modrým golierom
Žilina: Artis Omnis, 2022
Kniha dlhoročného kariérne-
ho diplomata ponúka spätný 
pohľad na krajiny, ktoré 
prechádzali neraz dramatic-
kými zmenami.

Milan Čupka: What is huncút?
Bratislava: barecz conrad 
books, 2022
Debut slovenského reportéra 
prináša prekvapivé 
príbehy vysťahovalcov do 
Ameriky, ktoré objavil v rôz-
nych častiach USA.

B. Kovár, L. Benediková, 
O. Zajac (eds.): 
Klíma v dejinách
Bratislava: Premedia, 2022
Kniha slovenských a zahra-
ničných vedcov o tom, 
ako príroda a klíma vplývala 
na naše a svetové dejiny.

Michael Cunningham: Hodiny
Preklad: Vladislav Gális
Bratislava: Ikar, 2022
Román je poctou anglickej 
spisovateľke Virginii Woolfo-
vej. Autor v ňom prechádza 
dekádami 20. storočia 
a zachytáva vnútorné svety 
troch nezabudnuteľných žien.

Lola Shoneyin: Tajný život 
štyroch manželiek
Preklad: Júlia Zelenčíková
Bratislava: Inaque, 2022
Román oceňovanej autorky 
prináša zábavný príbeh 
o manželstve, rodine a moci 
zasadený do súčasnej Nigérie.

Weronika Gogola: 
Ufo nad Bratislavou
Preklad: Alexander Horák
Žilina: Absynt, 2022
Reportážna knižka poľskej 
autorky žijúcej na Slovensku 
s humorom a so sympatiou 
predstavuje z nadhľadu 
krajinu, ktorú poznáme.
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Trhliny (v) nevyhnutnej 
blízkosti
Slavka Liptáková:Krajina matiek. 
Rodinná sága 
Bratislava: Petrus, 2022

Román spisovateľky a scenáristky Slavky 
Liptákovej prináša príbeh troch generácií 
sestier. Krajina matiek je rodinnou ságou 
odohrávajúcou sa naprieč 20. storočím 
až po súčasnosť. Spúšťačom rozprávania 
je smrť matky a táto udalosť spôsobí, že 
sa jej dcéry Agnes a Edita opäť stretávajú 
v rodnej Levoči.
Slavka Liptáková nie je na literárnej 
scéne žiadnou novickou, za ostatné roky 
vydala tri subtílne tituly, ktoré spája 
výrazná alegorickosť a záujem o detstvo 
či dospievanie. Jej prózy Chlapec bez 
mena (2007) a Dierožrút (2012) by sa dali 
žánrovo zaradiť k imaginatívnym či 
symbolicko -filozofickým rozprávkam, 
novela Nová oktáva (2020) tematizuje 
dospievanie mladej, umelecky založenej 
hrdinky.
Toto biografické odbočenie má aj iný ako 
sumujúci charakter; postava dieťaťa 
a jeho špecifické videnie sveta je veľmi 
dôležitým hodnotovým prvkom aj 
v najnovšom počine Liptákovej, v gene-
račnom románe Krajina matiek.
Ako napovedá už podnadpis, autorka roz-
víja životné príbehy niekoľkých generácií 
spišskej rodiny Tischlerovcov. Úvodný 
rodostrom je vhodnou pomôckou pri 
zorientovaní sa vo vzťahoch jednotlivých 
postáv, ktoré obývajú časový priestor 
od konca 19. storočia po našu prítomnosť 
a ich osudy sa prelínajú v dvadsiatich 
troch nechronologicky koncipovaných 
kapitolách.
Ešte signifikantnejší je názov románu, 
dominantná pozornosť sa dostáva najvý-
raznejšie ženským hrdinkám v troch 
generáciách. Samozrejme, nejde výlučne 
o ženský svet, Liptáková veľmi zaujímavo 
pracuje s opozíciou verejného a rodinné-
ho (intímneho) priestoru, ktorý 
však obsadzuje vždy rodovo homogénne 
a v zásade očakávane.
Verejný priestor, ten, kde sa odohrávajú 
„veľké dejiny“, je zámerne a bez výnimky 
spájaný s kruciálnymi životnými 
momentmi všetkých mužských protago-
nistov (napr. deportácie židovského oby-
vateľstva, kolektivizácia, väzenie za 
ilegálnu činnosť počas komunistického 
režimu a i.) a výrazne ovplyvňuje ich 
ďalšie osudy. Už tu je však zrejmé, že väč-
šia pozornosť sa bude, pochopiteľne, 
venovať „malým rodinným históriám“, 
hoci autorka naozaj zručne na malej plo-
che vystihuje charakteristické črty 
jednotlivých dejinných periód. Až zamrzí, 
že ich veľkorysejšie nerozpracovala. 

Evidentne ju väčšmi zaujímajú individu-
álne „malé osudy“ na pozadí „veľkých 
dejín“. Hlavnými hrdinkami sú sestry 
Františka a Margita (najstaršia generácia), 
Anna a Irma (stredná generácia) a Edita 
a Agnes (mladšia generácia). Je tu ešte 
Lena, jediná dcéra Edity, a jej dcéra Julka, 
ktorá je napriek detskému veku zásadnou 
postavou.
Sedem dospelých tischlerovských žien. 
Sedem sŕdc. Nevdojak človeku napadne 
Hronského zbierka noviel, vytvárajúca 
mozaiku odlišných a zároveň sa dopĺňa-
júcich nekonvenčných ženských portré-
tov. Liptáková ponúka podobný hlboký 
ponor do duší siedmich žien aj do 
atmosféry ich životného časopriestoru 
a úloh a prekážok, ktoré z neho vyplývajú. 
Podobne ako v takmer celom Hronského 
diele, aj v jej románe protagonistky ťažko 
hľadajú a nachádzajú aspoň kúsok šťastia; 
vzájomného sesterského porozumenia, 

jedno zlé rozhodnutie ich sprevádza ako 
tieň a úporne sa musia prebíjať 
ku katarznému vnútornému očisteniu.
Ústredné postavy sú zahalené smútkom 
a nielen preto, že Agnes a Edita, ktorých 
opätovné stretnutie román rámcuje, 
sa schádzajú z dôvodu matkinho 
pohrebu. Práve ich stretom sa na povrch 
dostávajú nevypovedané rodinné krivdy 
či tajomstvá, boľavé útržky spomienok 
zo sveta minulého, v ktorom prežíva čosi 
neuzavreté, spôsobujúce medzi sestrami 
fatálnu trhlinu: „Agnes sa nestarala, 
dokonca takmer nepostrehla, že Editu 
zaľahol pocit krivdy. Tej, ktorá sa  
kedysi votrela do srdca Anne, keď čakala 
návštevu, ktorá neprišla, a namiesto 
svetla ju ošľahla tma. Tej istej, ktorá 
omínala Františku, keď myslela na Mar-
gitu, akoby to všetky tie ženy mali  
vpísané v osude. A budiž trhlina medzi 
vami, a bola.“ (s. 260)
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Liptáková ponúka hlboký ponor do duší siedmich žien aj do atmosféry  
ich životného časopriestoru podobný Siedmim srdciam J. C. Hronského. 
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Vedieť si leto 
aspoň predstaviť
Ali Smith: Leto 
Preklad: Kristína Svrčková 
Bratislava: Artforum, 2022

V záverečnom diele tetralógie ročných 
období sa stretávajú témy, postavy 
a dejové línie z predchádzajúcich dielov. 
Je už klasicky rozdelený na tri časti 
(dohromady má celá séria 12 častí ako 
12 mesiacov v roku). Protagonistami 
prvej sú súrodenci Sacha a Robert z roz-
vedeného manželstva. Sachu znepokoju-
je stav našej planéty, snaží sa žiť 
ekologicky a jej hrdinkou je Greta Thun-
berg. Robert je geniálny, trochu problé-
mový chalan s provokatívnymi názormi, 
obdivujúci Alberta Einsteina. Náhodou 
sa zoznámia s Artom a Charlotte, kto-
rých už čitatelia poznajú zo Zimy. Robert, 
znudený a znechutený životom, sa 
do podstatne staršej Charlotte na prvý 
pohľad zamiluje a táto nová 
iskra dovedie časť rodiny (Roberta, 
Sachu a matku Grace) k spontánnemu 
výletu do Suffolku.
V druhej časti sa dozvedáme viac o minu-
losti Daniela Glucka, v súčasnosti už 
104-ročného pána v starostlivosti Elisa-
beth a jej matky (všetko postavy z Jesene). 
Art sa ho chystá navštíviť, aby splnil 
posledné želanie svojej mamy a vrátil 
Danielovi časť sochy v podobe kamennej 
gule, ktorú mu Artova matka kedysi 
odcudzila. Ali Smith nám odhaľuje časť 
života Daniela, jeho otca a sestry 
v čase pred 2. svetovou vojnou a počas 
nej. Naznačuje podobnosť medzi vtedaj-
šou situáciou obyvateľov Británie 
nemeckého pôvodu aj internovaných 
utečencov pred fašistickým režimom 
a dnešnou situáciou migrantov zavre-
tých v záchytných centrách. Do kontras-
tu k nim kladie lockdown počas 
pandémie covidu: „Želám si, aby prestali 
používať vojnový jazyk a vojnové obrazy. 
Toto nie je vojna. Deje sa pravý opak. 
Pandémia robí z múrov, hraníc a pasov 
bezvýznamnosti, ktorými podľa prírody 
aj sú.“ (s. 240) To sú slová staručkej 
aktivistky Iris (Artovej tety zo Zimy), 
ktorá má viac energie ako viacerí mladí 
dokopy, a aj v pokročilom veku sa okam-
žite púšťa do organizácie pomoci mig-
rantom, prepúšťaným počas pandémie 
zo záchytných centier na ulicu uprostred 
noci, aby ich prípadné hromadné 
nakazenie a úmrtia nevrhli neblahé 
svetlo na vládu.
V tretej časti sa Grace, ťažko nesúca roz-
vod a menopauzu, vracia do najlepšieho 
leta svojho života, keď ako členka ama-
térskeho divadelného súboru absolvova-
la turné po mestečkách na východe 
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Krivda naberá v rodovej línii vždy inú 
podobu, ale s každou novou generáciou 
sa nekompromisne opakuje. Je vôbec 
možné z tohto začarovaného kruhu 
vystúpiť, ak postavy nevidia východisko? 
Ale to, že si uvedomujú podstatu krívd, 
im pomáha niesť životné bremeno 
ďalej, hoci ich osobnostné limity a život-
ná situácia im v náprave zabraňujú. 
Liptáková takto dômyselne preniká až 
k najzložitejším mechanizmom ľudskej 
existencie s empatiou pre slabosti 
jednotlivých hrdiniek. Lebo autorka 
vie, ako náročne sa „pochováva  
srdce“ a aká veľká rana po ňom zostáva: 

„V hĺbke srdca vedela, že má sestra prav-
du. Ukradla jej slasť, ktorej sa ona dobro-
voľne zriekla, pretože by neprežila 
odlúčenie, ktoré malo nevyhnutne prísť. 
A teraz si s tým nevedeli rady. Pripútané 
obe k tej istej hviezde, jedna milosrdným 
odmietnutím, druhá bezohľadnou obeta-
vosťou.“ (s. 307)
Do tohto panoptika bolesti musí prísť 
niekto, kto má schopnosti pretrhnúť 
rodovú „kliatbu“. Zdanlivo to je Agnes, 
ktorej pozícia postavy zvonku, keďže 
prichádza po dlhšom čase domov 
z Talianska, dáva šancu pozerať sa na 
rodinnú situáciu nezaujato. Nie je toho 
však schopná; ukazuje sa, že jej odstup je 
len priestorový, menej už mentálny. 
Nositeľkou zmeny sa napokon stáva špe-
cifická detská hrdinka, najmladšia 
žena v rodovej línii Julka, paradoxne, 
ale veľmi príznačne, dievča s poruchami 
správania a komunikácie, ktoré má 
schopnosť rozrušovať petrifikované 
rodinné príkoria. Jej inakosť jej umožňu-
je vidieť veci z inej perspektívy, než je 
perspektíva dospelých postáv.
Dokonca by sa v súvislosti s ňou dalo 
uvažovať až o akejsi epistemologickej 
privilegovanosti.
Krajinu matiek odklína dieťa. Inak 
by sa to azda skončiť ani nemohlo. Ach!

 ✒ Zuzana Bariaková

Británie. Bolo to leto plné milostných 
dobrodružstiev, hereckých úspechov 
a slobody.
Aj posledný diel tetralógie je, podobne 
ako predchádzajúce tri, značne angažo-
vaný. V Jeseni angažovanosť miestami 
príliš vytŕčala, no v Zime a Jari sa 
autorke darilo akosi prirodzenejšie, citli-
vejšie a umelecky presvedčivejšie 
zakomponúvať spoločenské témy do prí-
behu, postáv a vzťahov medzi nimi. 
Leto sa pohybuje niekde na pomedzí. 
Napríklad kontrast, ktorý Ali Smith 
vytvorila, keď popisovala, ako Grace 
počas prechádzky na miesto, kde sa pred 
tridsiatimi rokmi cítila slobodná a plná 
nádeje, natrafila na masívny drôtený 
plot – zábranu proti utečencom –, sa mi 
zdal príliš priamočiary. A paralela medzi 
internáciou počas 2. svetovej vojny 
a dnešným väznením migrantov, ktorí 
často utekajú z krajín sužovaných vojno-
vými konfliktami, je síce v niečom opod-
statnená, nemohla som sa však zbaviť 
pocitu, že je trochu nasilu tlačená.
Osudy postáv z jednotlivých dielov tetra-
lógie sa takisto prepájajú trochu kŕčovito, 
až „telenovelovsky“. Vysvitne, že Sachi-
na a Robertova babička bola dcérou 
Danielovej sestry, ktorá zahynula počas 
2. svetovej vojny; Daniel sa na sklonku 
života stretáva so svojím synom, hoci ani 
jeden z nich o ich rodinných väzbách 
nevie. Práve skutočnosť, že čitateľ si tieto 
prepojenia a rodinné vzťahy uvedomí, 
zatiaľ čo postavy nie, trochu zmierňuje 
nepravdepodobnosť a sentimentálny 
náboj takýchto odhalení a navodzuje 
pocit osudovosti.
Celou knihou sa nesie motív leta ohrani-
čeného prilietaním a odlietaním dážďov-
níkov – sťahovavých vtákov tráviacich 
časť roka v Afrike a časť v Európe. Sacha 
píše v liste migrantovi menom Hero, ako 
si rada predstavuje, že dážďovníky 
v sebe nosia – ako takú lietajúcu správu 
vo fľaši – zrolovaný zvitok so slovom leto. 
Podľa Grace je zasa Shakespearova 
hra Zimná rozprávka, ktorú so súborom 
hrali počas onoho pamätného leta jej 
mladosti, „vlastne celá o lete. Akoby 
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práve dostali druhú šancu nadýchnuť sa, 
poznanie, že svet sa neriadi len naším 
vlastným pohľadom na vec a že zodpo-
vednosť za svoje konanie voči druhým 
nie je len teória?
Karine Tuil perspektívou viacerých  
členov rodiny rozohrala vôbec nie 
banálne intímne príbehy, ktoré sú len 
mikropodobizňou širokých celospolo-
čenských problémov; rozpráva o našom 
svete, v ktorom máme často problém 
rozlišovať medzi kozmetickými zákrok-
mi a skutočnou spoločenskou zmenou. 
Máloktorý príbeh zo súčasnosti je takým 
hlbokým obrazom kríz sveta, v ktorom 
žijeme, odhalením ich príčin a nemilo-
srdným pomenovaním toho, že ak má 
spoločnosť vplyv na človeka a zodpoved-
nosť za neho, je to aj človek – jednotlivec, 
kto osobným konaním určuje chod spo-
ločnosti a zbavuje ju formálnej pozlátky. 
Skutočne románový obraz spoločnosti, 
ktorá vôbec nepočíta so vzájomným reš-
pektom a dôverou, a princíp titulmi 
a oceneniami vyšperkovaného predátor-
stva považuje z normu, ako prežiť.

 ✒ Silvia Ruppeldtová

Vtipná detská kniha 
zo súčasnosti
Toňa Revajová: Túlavý braček 
Ilustrácie: Vladimír Král 
Bratislava: Trio Publishing, 2022

Málokto vie vo svojich knihách tak 
výstižne zachytiť detskú dušu, konanie 
a prejavy malej detskej postavy, ako 
sa to darí spisovateľke Toni Revajovej. 
Počet jej vydaných detských titulov sa 
pomaly približuje k dvadsiatke, no 
spisovateľka má svojim čitateľom stále 
čo povedať, stále má čo nové priniesť, 
pridať, vysloviť. Obdivujú ju malí i veľkí, 
deti i dospelí. Veď súčasťou jej príbehov 
nie sú len detskí hrdinovia so svojimi 
každodennými starosťami a povinnosťa-
mi, ale aj otcovia a mamy, starí otcovia 
a staré mamy, tety…
O neutíchajúcej tvorivej aktivite spisova-
teľky svedčí aj jej najnovšia kniha 
Túlavý braček. Je to úsmevný príbeh zo 
života súčasnej rodiny. Hlavným hrdi-
nom vtipného a výstižného rozprávania 
je chlapček Andrejko. Spisovateľka ho 
predstavila hneď v úvode knihy: „Bol raz 
jeden malý chlapec, ktorý sa ničoho 
na svete nebál. Nebál sa strašidiel – veď 
tie sú iba v rozprávkach. Nebál sa potme 
ani za vidna. Nebál sa tajných chodieb 
ani skríň v rodičovskej spálni…“
Treba povedať, že hrdinami Revajovej 
kníh sú predovšetkým škôlkari, prípad-
ne najmenší školáci (hádam okrem 

hovorila, nebojte sa, iný svet je možný. 
Keď človek uviazol vo svete v jeho 
najhoršom, toto je dôležité.“ (s. 210) 
Vedieť si leto aspoň predstaviť.
Ali Smith sa podarilo – napriek občas-
ným zaškrípaniam – prepojiť spoločen-
sky angažované s umeleckým a napísať 
nesmierne citlivú, poetickú a originálnu 
tetralógiu o dnešnom svete.

 ✒ Katarína Gecelovská

Mýliť sa znamená žiť
Karine Tuil: Celkom ľudské 
Preklad: Beáta Panáková 
Bratislava: Slovart, 2022

Každý to niekedy počul. Láska je dôleži-
tá, ale najdôležitejšie je byť dobre zabez-
pečený. Každý to niekedy zažil alebo 
odpozoroval. Milovanie pominie, dôleži-
té je však zachovať si status. Úprimnosť 
je naivita, žiť čestne znamená odsúdiť 
sa na večné utrpenie. V láske niet žiadnej 
istoty, a tak jediné, čo ostáva, je privyk-
núť si na to pokrytectvo, za každú cenu 
udržať všetko – status, majetok, „rodinu“. 
Toľko vynaloženého úsilia, toľko pokry-
tectva kvôli bezpečiu – a potom sa jedné-
ho dňa aj tak všetko zrúti.
Vie o tom svoje aj Claire Farelová 
v novom románe francúzskej spisovateľ-
ky Karine Tuil Celkom ľudské. 
Emancipovaná žena s vynikajúcim vzde-
laním na prestížnych severoamerických 
univerzitách, s vynikajúcim intelektuál-
nym rodinným zázemím, hoci emočne 
nestabilným, vyhlásená francúzska 
esejistka a spisovateľka ovplyvňujúca 
verejnú mienku v témach, ktorými 
dnešný moderný svet žije: postavenie 
žien, sexuálne zneužívanie, mocenské 
hierarchie, utečenecká kríza – a celkom 
najnovšie vlna hnutia MeToo, v ktorej 
sa problematicky bije odpor ku 
koloniálnemu dedičstvu a zároveň túžba 
oslobodiť ženy zo sveta, kde priame 
alebo nepriame sexuálne podrobenie 
znamenalo spoločenskú normu, 
nástroj moci, nadvládu aj celkom obyčaj-
nú akceptovanú zábavu.
Claire vie, že ak je o nej na verejnosti 
známe, ako sa z toho všetkého vymanila, 
a ak aj iné nie, tak ona je slobodná, 
uznávaná a milovaná – vie, že v skutoč-
nosti padla do rovnakej pasce ako iné 
ženy, ktoré radšej v mnohom ustupovali, 
než aby ich spoločnosť neakceptovala. 
Jej manželstvo so slávnou a obdivovanou 
novinárskou hviezdou Jeanom Farelom 
má na stránkach prestížnych časopisov 
vyzerať ako dokonalý zásah, láska 
hodná vzájomne sa rešpektovaných 
partnerov, v skutočnosti je však presne 
tou inštitúciou, ktorá má nedostatok 
citového naplnenia zachraňovať 

„statusom“. V ktorej sa zostáva už len 
pre toto jediné. A ešte z pohodlnosti, 
zo zvyku. A samozrejme, kvôli teraz už 
dospelému synovi Alexandrovi.
Aj Alexander má našliapnuté na 
hviezdnu kariéru svojich rodičov: absol-
vent najlepších škôl, vynikajúci športo-
vec, literárne zdatný študent píšuci 
oceňované úvahy o „toxickej maskulini-
te“, o tom, či sú muži násilnícki prirodze-
ne alebo v dôsledku kultúry, čerstvý 
študent na Stanfordskej univerzite, zlatá 
parížska mládež. Áno, v pozadí sa vie 
o jeho samovražedných pokusoch 
v dôsledku dôrazu na absolútny výkon 
zo strany otca, ktorý tak prehlušuje svoje 
komplexy z reality hanby za svoj pôvod 
v spoločenskej spodine; vie sa, že Ale-
xandrovu nepokrivenú citovú úprimnosť 
poznačila trauma z ohrdnutej lásky 
so staršou ženou, pretože takisto mala 
našliapnuté na viac ako romancu so síce 
elitným, no predsa zajačikom; vie sa, 
že ju priviedol do druhého stavu, no pre 
vyššie záujmy sa plodu zbavila – ako 
sa Alexander neskôr dozvie, pod tlakom 
jeho otca, dokonca pre jeho „dobro“, 
o ktorom však vždy rozhoduje niekto iný. 
Spravidla otec.
A potom je tu Mila, 18-ročné dievča 
z ortodoxnej židovskej rodiny, dcéra 
muža, pre ktorého Alexandrova matka 
Claire konečne opustí formálne manžel-
stvo s televíznou hviezdou, aby konečne 
začala žiť. Dievča, pre ktorú je liberálny 
svet teoretizujúcej zlatej mládeže doko-
nale cudzí, sexuálna uvoľnenosť vulgár-
na, krásne znejúce reči o rešpekte ku 
všetkým – k Židom, menšinám, homose-
xuálom, utečencom zo Sýrie a Severnej 
Afriky, k ženským obetiam mužskej 
moci a sexuálnych predátorov – len jalo-
vým teoretizovaním rozbíjajúcom sa na 
obyčajnej realite: Alexander ju na jed-
nom z takýchto večierkov celkom spros-
to znásilní. Isteže – on o tom „nič nevie“, 
pre neho to bola „iba hra“. Situácia, 
aké zo žúrov predsa pozná každý. Či skôr 

„každá“. Ako sa s tým všetkým dá vyrov-
nať? Ako to zvládne jeho feministická 
matka, jeho dokonalý otec, on sám, 

36 Knižná Revue



R
ecen

zie

pätnásťročnej Majky z knihy Denník 
Majky z Majáka). Autorka začala o nich 
písať už na začiatku svojej spisovateľskej 
kariéry. Príkladom môže byť chlapec 
Branko z knihy Pol prázdnin s tetou 
Kolieskovou (1989). Brankovi rodičia sa 
presťahovali do inej časti mesta, aby 
tu nanovo žili. Chlapec spoznáva svojich 
nových spolužiakov, ale aj mladú ženu 
na invalidnom vozíku. Nazve ju teta 
Koliesková. Ona mu rozpráva príbeh 
o dievčatku Paulínke – sú to vlastne 
čarovné spomienky na prežitý život, kým 
sa nestala autohavária. Učí chlapca 
prostredníctvom predstáv, vlastnej fan-
tázie a vôle prekonávať prekážky.
Inak, sťahovanie sa na iné miesta je pre 
spisovateľku príznačné, opakuje sa 
vo viacerých jej knihách. Napríklad aj 
v príbehoch o Johanke zo Zapadáčika 
(Johanka v Zapadáčiku; Zlom väz, 
Johanka!; Tvoja Johanka; Johankina 
veľká rodina), kde sa štvorročné dievčat-
ko sťahuje s mamou do Zapadáčika, lebo 
mama nemala za čo splácať byt v meste. 
Nasťahujú sa do najmenšieho domčeka 
v okolí a spoznávajú nových ľudí, najmä 
nové rodiny. Tieto rodiny bývajú v Reva-
jovej knižkách úplné, ale aj bez rodiča, 
viacdetné či s jedináčikom (Denis  
z knihy Denis a jeho sestry je tiež jediná-
čik, a tak považuje Lenku, dievčatko zo 
susedstva, za svoju sestru, kým do  
rodiny nepribudne adoptovaná Mirka;  
takisto sú jedináčikovia aj Kajka a Goran 
z knihy Kiko jeden, Kiko dva). Všetko 
sa to teda točí okolo rodín, detí 
a ich rodičov, starých rodičov, blízkych.
V knižke Túlavý braček sa rodina 
venuje svojim povinnostiam, rodičia sú 
zamestnaní. Majú však na starosti aj 
malého Andreja, ktorý, ako sme sa už 
v úvode dozvedeli, sa „ničoho na svete 
nebál“ a rád sa schovával, utajoval 
v rôznych skrýšach. Problémy s ním 
mala aj pani učiteľka v škôlke, ktorej sa 
tiež ukrýval, takže ho musela hľadať. 
Keď ho konečne objavila v nejakej skrini, 
iba mu povedala: „Zdá sa ti to vhod-
nééé?“ Andrejkovi sa to páčilo. Mama 
chlapcovi zasa doma rozprávala rozpráv-

Jána Milčáka bola zaradená do katalógu 
najkrajších a najlepších kníh pre deti 
a mládež celého sveta (The White Ravens 
2010). Autorka sa venuje i tvorbe komik-
sov a detských hier, vytvorila aj hmatové 
ilustrácie v rozprávkových knihách pre 
slabozraké a nevidiace deti.
Krátke básničky Jána Milčáka (priam 
riekanky) v Cukorničke majú svoje rýmy, 
ale predovšetkým rytmus typický pre 
detského percipienta. Hoci v tiráži 
nefiguruje odporúčanie pre vek čitateľa, 
je jasné, že verše sú určené pre začínajú-
cich školákov i pre predškolákov, 
pre príjemcov, ktorí ešte nemusia vedieť 
čítať. Rytmické a rýmované verše sa 
dajú nielen zapamätať pre ľahkosť ich 
štýlu a rytmus, ktorý zodpovedá istej 
spevavosti reči útleho veku dieťaťa, ale 
nenásilne nútia porozumieť im. Ján 
Milčák totiž vložil do každej básničky 
múdrosť („Topánky. // Jedna ľavá, / 
jedna pravá. // Pravá vedľa / ľavej spáva. 
// Ľavá vedľa / pravej chodí. // Dvom sa 
všade / dobre vodí.“) alebo prinajmenšom 
nespornú realitu, a tak možno povedať, 
že tieto jeho verše majú didaktickú 
hodnotu primeranú veku čitateľa. („Koho 
pozvať v zime na obed? // Vrabce, hýle, / 
drozdy, pinky. / Obedujú / omrvinky. // 
Vy nemáte / v zime hosťa? / Vtáčiky sa / 
v sade postia.“) Oná jemná didaktickosť 
je spravidla vkomponovaná do závereč-
ného verša alebo dvojveršia. („Jeseň // 
Kto maľuje / stromom lístie? // Prišla jeseň. 
/ Uhádli ste.“) Detská fantázia je nepopie-
rateľne bohatá, no tieto verše Jána Milčá-
ka si žiadajú nielen detského vnímateľa, 
ale aj toho, kto mu básničky prečíta 
a dokáže vysvetliť niektoré obrazné 
vyjadrenia. Autor totiž pracuje aj s nená-
ročnými metaforami a symbolmi, ktoré 
nenásilným spôsobom rozvíjajú pohľad 
na svet. A ten sa v knihe viaže na kompo-
zíciu takmer podľa ročných období. 
Začína sa i končí motívom snehu – sne-
hových vločiek. („Biele čiapky. // Domy 
majú / biele čiapky. / Keď sa slnko / objaví, 
/ zdvihnú ich / na pozdravy.“)
Keď listujeme v Cukorničke Jána Milčáka, 
ani si možno ako prvé nie vždy 

ky o Andrejkovi, vždy podľa toho, 
ako sa správal. Ak bol chlapec dobrý, 
hlavným hrdinom takej rozprávky sa stal 
statočný princ Andrej, ktorý „veľmi 
pekne pomáhal tatovi“ a mali ho radi, 
a ak sa nesprával, ako sa mal, mama 
začala rozprávku takto: „Bol raz jeden 
princ… Ani neviem, ako sa volal. A tomu 
dnes v škôlke zasa nebolo rady.“
Chlapec Andrej mal ešte dve sestry – 
Danielku a Tinku. Často ich nevedel 
rozoznať, lebo boli dvojičky. Rady 
ho poúčali a brávali so sebou von, no len 
na dohodnuté miesta. Niekedy sa 
však stalo, že zašli aj ďalej, do nezná-
mych končín, aby mali zážitok. Chlapec 
ich však nikdy neprezradil. Naopak, vše-
ličo sa od nich naučil.
Príbeh o Andrejovi, dvojičkách, o mame, 
otcovi, starej mame a starom otcovi sa 
môže prihodiť v ktorejkoľvek rodine. 
Spisovateľka Toňa Revajová však dala 
svojmu príbehu zvláštne čaro, prejavujú-
ce sa najmä v originálnych rečových 
prejavoch detí, ale aj rodičov v situá-
ciách, keď museli reagovať na svoje 
neposedné ratolesti. Je to živé rozpráva-
nie určené deťom od 5 do 9 rokov, no 
určite si knihu s potešením prečítajú aj 
dospelí percipienti. Výrazne farebné  
ilustrácie Vladimíra Krála citlivý príbeh 
veľmi príjemne dopĺňajú.

 ✒ Ladislav Hrubý

Príťažlivé dvojautorstvo
Ján Milčák: Cukornička 
Ilustrácie: Renáta Milčáková 
Levoča: Modrý Peter, 2022

Ján Milčák – autor prozaických kníh 
pre deti i dospelých, tvorca drámy i poé-
zie, sa po niekoľkých rokoch ohlásil 
už na prvý pohľad príťažlivou knihou 
opäť pre deti. Práve takých kníh – proza-
ických i básnických – má vo svojej boha-
tej tvorbe vari najviac a v tejto oblasti 
zaslúžene získal aj významné literárne 
ceny. Spomeňme knihu Chlapec Lampá-
šik, ktorou bol zapísaný v roku 1998 
na čestnú listinu IBBY. Pri kontakte  
s Milčákovou novou knihou Cukornička 
môžeme zažiť radosť, veselosť, žiari  
z nej farebnosť, má tvrdú obálku (design  
and layout Jakub Milčák), päťdesiatšesť 
neočíslovaných strán a obsahuje 
dvadsaťpäť básničiek. Dve mená pri 
názve knihy napovedajú, že ju  
možno chápať dvojautorsky – textovo 
i obrazovo.
Ilustrátorka a prekladateľka Renáta 
Milčáková je v knižnej tvorbe známa 
a uznávaná, niektoré jej knihy získali 
prestížne domáce i medzinárodné 
ocenenia (napríklad Najkrajšia kniha 
Slovenska); kniha Rozprávkový vláčik 

37December  2022



R
ec

en
zi

e všimneme verše. Na každej strane totiž 
prevažujú pestré ilustrácie. V podstate 
realistické, svojou formou pripomínajúce 
detské farebné kresby. Popri Milčákových 
veršoch vytvárajú akoby druhú knihu. 
Detskí percipienti dokážu z nich čítať nielen 
tie príbehy, ktoré sú vo veršoch, ale 
môžu si vytvárať svoje rozprávania o roč-
ných obdobiach, o faune a flóre, o vzťahoch 
dospelých a detí. Výtvarníčka Renáta 
Milčáková nakreslila a namaľovala obrázky, 
ktoré príjemcu zavedú do čias väčšieho 
pokoja a porozumenia medzi súčasťami 
živej, čistej prírody, a Ján Milčák vytvoril 
verše, v ktorých zobrazil to, čo súčasné
dieťa v pretechnizovanom, zdigitalizovanom 
a virtuálnom „svete“ už len minimálne 
zažíva – radosť, lásku, čistú prírodu. 
Taký príjemný, pokojný svet mohli vytvoriť 
iba autori, ktorým „neukradli“ detstvo 
a ktorí vedia, čo dnešnému dieťaťu vo veľkej 
miere chýba.

 ✒ Gabriela Rakúsová

Keď stačí ustúpiť len  
o krok späť…
Jostein Gaarder: Vianočné mystérium 
Preklad: Milan Žitný 
Bratislava: Artforum, 2022, 4. vydanie

Vianočný čas je opäť tu – presne ako každý 
rok. Niekto už dávno vypeká, niekto sa zase 
raz ženie a dobieha, iný prežíva stavy  
úzkosti z blížiaceho sa konca roka. Jedno 
kolo, zas a znova, taká každoročná 
automatika…
No stačilo by čo i len o milimeter pootočiť 
hlavu, prižmúriť jedno oko alebo – podobne 
ako v knihe Josteina Gaardera Vianočné 
mystérium – ustúpiť o krôčik späť a perspek-
tíva sa náhle celkom zmení. Máme tu nové 
vydanie tohto zázračného diela, ktoré  
nám zase raz pripomína, že umenie neskost-
natieť, nezatvrdnúť je oveľa ľahšie, než si 
myslíme. Musíme to len skúsiť. Aj preto sa 
nám ani tento rok istotne nezunuje!
Príbeh nás opäť zavedie na miesta v čase 
a priestore, kde by sme sa sami ani vo sne 
neocitli. Priam nás zaskočí všetkým,  
o čom sme si mysleli, že ovládame. Akými 
netušenými smermi len zvrtne náš pohľad 
tentoraz? Čo dôležité nás zase naučí?
Aj v tomto štvrtom vydaní stretáme na jednej 
strane príbehu Joachima, ktorý dostane 
zázračný adventný kalendárik. Je to čistá 
náhoda či akýsi veľký plán jeho života? 
Nech je už akokoľvek, učí nás hneď prvú 
dôležitú vec: vedieť zastať. Tak sa každý deň 
spolu s ním zastavíme v novom okienku 
a spoločne kráčame v čase smerom vpred 
k Vianociam.
Zároveň na druhej strane objavujeme múd-
rosť ukrytú v minulosti či vo vlastnom  

srdci prostredníctvom čarovného príbehu 
Elisabet. Je spísaný na tenulinkých 
papieroch ukrytých v každom z okienok 
kalendára. Z okienka do okienka sa  
však poberáme smerom späť v čase a priesto-
re spolu s narastajúcou družinou až k jaslič-
kám v maštaľke.
Elisabetin príbeh sa začína trochu dramatic-
ky. Počas nákupu sa totiž stratí mame 
v predvianočnom zhone. Ale je celkom 
možné aj to, že len na chvíľu vybehla 
za mäkučkou plyšovou ovečkou so zvonče-
kom, ktorá odrazu ožila. Každý si vyberie, 
ktorej verzii pravdy uverí, ktorá ho najmenej  
zraní. Tak aj Elisabet vzápätí stretne anjela, 
lebo stretnúť človeku podobné stvorenie 
s krídlami v žiarivom odeve je niečo celkom 
bežné, všakže? Takto sa k nim postupne 
pridávajú aj ostatní pútnici do Betlehema: 
pastieri, traja králi, ďalšie a ďalšie ovce.
Za pochodu z Nórska celou Európou 
až po bod, kde sa stretá s Afrikou a Áziou, 
prechádzame vekmi v smere späť až do roku 
nula a príbehy pred nami ožívajú. Jostein 
Gaarder nám ponúka celkom novú verziu 
dvetisícročnej kresťanskej tradície Európy – 
ukrýva sa v nej záblesk čohosi nového pre 
každého bez rozdielu.
Tak sa napríklad od mudrca Gabriela dozvie-
me, čo každý predsa vie: že stvorenie  
jednej guľôčky hrášku je náročnejšie, než 
zostaviť sústavu planét. Čím je totiž vec 
malilinkatejšia, tým je náročnejšia. Podobne 
sa dozvieme, ako to bolo s deťmi z Hamel-
nu – že sľúbené slovo nemožno vziať späť.
Pre mňa však najdôležitejšia pasáž: v roku 
325 stretávame ozajstného Mikuláša v Myre. 
Samozrejme, že to bol on, čo troch svätých 
kráľov nabalil darčekmi, teda skrinkami 
plnými darov, pre Ježiška. Nemohli predsa 
odísť za dieťatkom v jasličkách s prázdnymi 
rukami! Keď sa ho Elisabet pýta, prečo je 
taký dobrý, on sa len zasmeje: „Ha, ha! 
Veď najväčšie potešenie na zemi je radosť 
z toho, že môžeme obdarovať iných. (…) 
Nemusíš mať vôbec nič, aby si pocítila, ako ti 
to v žilách vrie radosťou z obdarúvania 
iných. Stačí nepatrný úsmev alebo niečo, čo 
si sama vyrobila.“ (s. 178 – 179)
Požehnané a radostné Vianoce!

 ✒ Petra Mikulášová

Knižná Revue
➲ Mesačník o knihách
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Čo prináša 76. ročník Slniečka?

• autorské rozprávky a poéziu
• kreslený zábavník Jožka Mrkvičku
• literárne potulky našich autorov
po Slovensku

• ekologickú rubriku Deti v zelenom
• pôvodný seriál Škriatok Breptík
z pera Jána Uličianskeho

• jedinečný komiks Továreň
stratených snov

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

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

Tento umelecký mesačník prináša
kvalitnú detskú literatúru
najlepších slovenských autorov
a objavuje mladé talenty.

Špičková grafická úprava
a ilustrácie formujú estetický vkus
a poskytujú prehľad o najlepších
súčasných aj klasických
ilustrátoroch pre deti.
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