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AKTUALITY

s. 02/03

Na májovom 23. knižnom veľtrhu Svět knihy v Prahe sa, ako je už dob-
rým zvykom, zúčastnilo aj Slovensko, ktoré reprezentovalo Literárne 
informačné centrum (LIC). Spomedzi viacerých podujatí spomenieme 
besedu Ivana Štrpku s Petrom Borkovcom, ktorí diskutovali o antológii 
Osamělí běžci (Protimluv 2017, preklad Miroslav Zelinský, kniha vyšla 
s podporou Komisie SLOLIA LIC). Predstaviť svoj historický román Verte 
cisárovi (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2016) prišiel aj 
Anton Hykisch, v českom jazyku ho vydalo nakladateľstvo HOST (Věrte 
císaři, 2017) a koncom septembra k nemu pribudne i preklad románu 
Milujte kráľovnú venovanému životu Márie Terézie (13. mája sme si pri-

pomenuli tristé výročie jej narodenia). Mimochodom, tento významný 
prozaik, publicista, dramatik, autor literatúry pre deti a mládež a bývalý 
diplomat si prevzal Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 
2016 za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej 
tvorby za román Verte cisárovi. Minister Marek Maďarič ocenil Hykischov 
„mimoriadny tvorivý prínos do slovenskej prózy, v ktorej novou poetikou 
s nezameniteľným štýlom ovplyvnil niekoľko generácií spisovateľov 
i čitateľov a svojou románovou tvorbou prispel k popularizácii neznámej 
slovenskej histórie,“ píše oficiálna webstránka MK SR.

bb

Foto archív redakcie

Hykisch: spopularizoval slovenskú históriu
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Ceny Jána Hollého za umelecký preklad
Katarína Jusková za preklad diela Ian McEwan: Právo na život (Vyd. Slovart).
Vydavateľstvo Slovart zároveň získalo Poctu LF za významný edičný čin.

Cena Jána Hollého za preklad poézie
Porota cenu neudelila.

Cena Blahoslava Hečka za celoživotné dielo
Viliam Turčány (na foto hore)

Prémie za knižnú tvorbu
Otto Havrila za preklad diela Louis de Bernières: Prach, čo padá zo snov (Vyd. Slovart)
Vladislav Gális za preklad diela Ernest Hemingway: Poviedky (Ikar)
Jozef Kot za preklad diela Harper Leeová: Postav hliadku (Ikar)
Otakar Kořínek za preklad diela Affinity Konarová: Mischling (Ikar)
Ján Štrasser za preklad diela Vladimír Sorokin: Rad (Petrus)
Marián Hatala za preklad diela Nočný spev sardinky v plechovke (Pectus)
Martin Kubuš za preklad diela Anthony Doerr: Svetlo, ktoré nevidíme (Ikar) 
Vydavateľstvá Slovart, Ikar, Petrus a Pectus zároveň dostali uznania LF za vý-
znamný edičný čin.

Prémia in memoriam
Peter Kerlik za preklad diela Karl Ove Knausgård: Môj boj 1 (Ikar)

Ceny Mateja Bela
Kategória spoločenských vied
Zuzana Vajdičková za preklad diela Marvin Carlson: Divadlo je krajšie ako vojna. 
Nemecká divadelná réžia v druhej polovici 20. storočia (Divadelný ústav)

Prémie za knižnú tvorbu
Teodor Münz za preklad diela Friedrich Nietzsche: Kritika morálky (Kalligram)
Galina Šándorová za preklad diela József Demmel: Panslávi v kaštieli (Kalligram)

Literárny fond (LF) slávnostne odovzdal v Zichyho paláci v Bratislave 
Ceny Jána Hollého a knižné prémie za umelecký preklad za rok 2016, 
Cenu Blahoslava Hečka za celoživotné dielo za rok 2017 a Ceny Mateja 
Bela a knižných prémií za vedecký a odborný preklad za rok 2016.

AKTUALITY

Ceny za preklad Foto Peter Procházka

Na káve u Filana

V bratislavskej Starej tržnici krstil Boris 
Filan spolu so svojim synom Oliverom 
ďalšiu cestovateľskú knižku s názvom 
Káva od Felliniho (Vydavateľstvo Slo-
vart 2017). Krstný otec, výtvarník Marco 
Gerbi, opísal Filana takto: „Vie sa tešiť 
z maličkostí, veci, ktoré sú pre väčšinu 
banálne, sú pre pána Filana zaujímavé 
a zábavné.“ Spoluautor a tvorca fotografií Oliver Filan 
dodal: „Ako kniha rástla, on s ňou normálne začal žiariť 
a tešiť sa z nej ako malé dieťa.“ A samotný Boris Filan 
otvoril krst slovami: „Vďaka ti bože, že aj svätý Dindi môže.“
 Názov Káva od Felliniho bol inšpirovaný príbehom, 
v ktorom do talianskej kaviarne „vošli dvaja muži, objed-
nali si a zaplatili päť káv, vypili však dve. Neskôr prišiel 
postarší muž v klobúku a spýtal sa čašníka, či nemajú 
kávu navyše. Vďaka tým dvom pánom ju dostal zadarmo,“ 
rozprával Filan. Toto pravidlo vraj vymyslel sám majster 
Fellini. Celé podujatie rozvoniavalo kávou, príjemnou at-
mosférou plnou anekdot a príbehov z ciest.

Marta Fandlová

Autor s ľudskou tvárou

„Vo vašich knihách chýbajú upíri, vlko-
laci, nič z toho tam teda nie je, prečo 
sa vyhýbate všetkému, čo ostatným 
autorom knihy predáva?“ Takouto 
otázkou zaskočil moderátor Juraj Šle-
sar írskeho spisovateľa Johna Boyna, 
autora románov Chlapec v pásikavom 
pyžame (2014) či Chlapec na vrchole hory 
(2016, oba Vydavateľstvo Slovart). Vďa-
ka tomu sa v kníhkupectve Martinus 
na Obchodnej diskutovalo o dôležitom 
odkaze z minulosti, o reálnych veciach, o ktorých treba 
písať, takisto o tom, prečo autorove knihy nezvyknú končiť 
happy-endom. Boyne prezradil, že fenomenálny debut 
Chlapec v pásikavom pyžame, určený nielen deťom, písal 
len tri dni. Takisto dal aj niekoľko rád tým, ktorí by sa raz 
chceli stať spisovateľmi:
 Rada 1: Čítajte, čítajte, čítajte… treba čítať, byť v obraze, 
informovať sa o aktuálnych autoroch…; Rada 2: Disciplína. 
Netreba si predstavovať život spisovateľa tak, že vás raz 
prepadne inšpirácia a hotovo. Každý deň si musíte sadnúť 
a začať písať. Skúste napísať aspoň pár viet, raz z nich budú 
strany; Rada 3: Nechajte si poradiť, no nie od svojej mamy 
– tá vám vždy povie, že je to najlepšie; Rada 4: Ak Vám 
raz vydajú knihu a ocitnete sa na veľtrhu, kúpte svojmu 
vydavateľovi pohárik alebo rovno dva poháriky alkoholu…

Marta Fandlová 



s. 04/05

NOC LITERATÚRY

O tom, či kultúra žije i mimo hlavného mesta, nie je vôbec potrebné 
polemizovať. Pri potulkách väčšími mestami sa dá takmer zaručene 

natrafiť na aspoň jedno hniezdo kultúry – či už ide o bývalú budovu kasárni, 
galériu, synagógu, divadlo, klub, kaviareň či prerobenú vlakovú stanicu. 
Keď som pred šiestimi rokmi začala študovať v Nitre, bola som ohúrená 
možnosťami, ktoré vtedy ponúkala. A hoci mnoho legendárnych podnikov 
za tú dobu zmizlo zo scény, prichádzajú nové. Je to živý organizmus, ktorý 
sa nedá odradiť byrokraciou, neustále sa sťažujúcou ekonomickou situá-
ciou ani vplyvom hlavného prúdu. Naopak, mám pocit, že ľudí aktivizujú 
práve takéto momenty.
 Príkladom takéhoto miesta plného neutíchajúceho entuziazmu je nezá-
vislé kultúrne centrum Hidepark, situované tesne za mestom na pozemkoch 
bývalého smetiska. Už sedem rokov tam existuje komunita aktívnych ľudí 
budujúcich kultúrne útočisko pre tých, ktorí by radi opustili krčmový stere-
otyp. Jedným z podujatí, ktoré sa v intenciách rodiaceho sa knižného klubu 
pri Hideparku uskutočnilo, bola aj Noc literatúry. Spolu s prekladateľkou 
Barborou Kráľovou sme v Nitre prebrali štafetu po Krajskej knižnici Karola 

Kmeťka a pokúsili sa aspoň na jednu noc ovládnuť mesto literatúrou, čo 
sa nám, myslím, vzhľadom na počet účastníkov podarilo.
 Počas Noci literatúry sa spojili kultové podniky a priestory Nitry, 
ktoré sa preslávili i v medzinárodnom meradle – známa Fotogaléria 
Trafačka, gelateria Gio caffé, Antikvariát a kaviareň Pod Vŕškom, ka-
viareň Rosetta ale i inštitúcie ako Nitrianska Galéria či Univerzitný 
tvorivý ateliér Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Dokopy sa čítalo na 
jedenástich miestach a úryvky zo súčasnej európskej literatúry odzneli 
z úst známych nitrianskych postáv. Naše pozvanie prijali herci z troch 
nitrianskych divadiel, pedagógovia, aktívne postavy miestnej kultúrnej 
scény a tiež študenti konzervatória. Jeden večer sa tak niesol v znamení 
literatúry a atmosféra bola s postupujúcou hodinou stále čarovnejšia, 
o čo sa postarali síce menšie, no o to milšie nitrianske podniky. Ako 
jedna členka nášho skromného dvojčlenného organizačného tímu som 
potešená záujmom ľudí, ktorí sa ochotne celý večer presúvali z miesta 
na miesto a zbierali účastnícke pečiatky. Noc literatúry ma presvedčila 
o tom, že aj keď to niekedy vyzerá tak, že ľudia už na kultúru a obzvlášť 
na čítanie kníh zanevreli, stále sa dajú nájsť momenty, ktoré nás dokážu 
vyviesť z omylu.

Jana Popovicsová

Noc literatúry 
po nitriansky

Banská Štiavnica a jej tajné miesta

V Nitre v predajni Čaj a káva Bonthé na Pešej zóne čítala 
Kristína Šimková. Foto Katarína Hlásniková
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Miesta, ktoré boli dovtedy neznáme návštevníkom 
a dokonca i domácim, sa po štvrtýkrát otvorili 
v Banskej Štiavnici pre účastníkov Noci literatúry. 

Na šiestich lokalitách sa priaznivci dobrých kníh 
mohli započúvať do ukážok diel súčasných európskych 

autorov. Akciu pod záštitou Českého centra organizoval Antikvariátik.sk.
 Dlhodobo bola neprístupná Stará nemocnica, v ktorej sa spájajú prv-
ky z éry ešte fungujúceho zdravotníckeho zariadenia a nástenné fresky 
znázorňujúce exotické a fantazijné krajiny. Výborne sem zapadla kniha 
Neviditeľné mestá od Itala Calvina. Čítal z nej lekár Ivan Vojtáš, ktorý v tejto 
nemocnici kedysi pracoval. Na námestí Sv. Trojice sa medzitým budova ZUŠ 
premenila na Dom nenaplnených lások. Príbeh vášne, pomsty a nešťastnej 
lásky z pera španielskej autorky Cristiny López Barrio v prítmí podkrovia 
skvele predniesla Ľudmila Klimková, herečka a zároveň učiteľka drama-
tického krúžku.
 Po úzkych drevených schodoch sa ďalej návštevníci dostali do priesto-
rov nad čajovňou Klopačka. V príjemnom prostredí so zatajeným dychom 
počúvali fantazijnú ukážku z knihy Zaklínač od Andrzeja Sapkowskeho 
v podaní autora fantasy literatúry Juraja Červenáka. Aj nasledujúca loka-
lita návštevníkom vdýchla zvláštnu atmosféru. Po kamennom chodníku 
vystúpili k dominante mesta na vrchu Frauenberg k Novému zámku. Tu sa 
čítalo hneď na prízemí, kde kedysi bola funkčná vináreň. Ukážku z románu 

Marka Šindelku Únava materiálu čítala freelancerka a aktivistka Šárka 
Hurdálková. Kniha, ktorá získala cenu Magnesia Litera 2017 za prózu, 
reaguje na aktuálnu tému – migračnú vlnu. Hneď pod Novým zámkom sa 
vyníma orientálne pôsobiaca vežička. Ide o vstupnú bránu do Židovského 
cintorína Ciduk Hadin postavenú v maurskom slohu. S touto lokalitou 
trochu zámerne tvorila kontrast ukážka Roztratení Nemci z pera autora 
Karla-Markusa Gaussa, o nemeckej menšine a citlivo ju prezentoval hu-
dobník, vydavateľ, spisovateľ a rozhlasový redaktor Pišta Vandal.
 Nenápadným lesným chodníčkom sa literárni nadšenci dostali na miesto 
s názvom Zigmund šachta. Pôvodne mala slúžiť ako vetracia šachta, ale po 
objavení rudného náleziska sa využívala na ťažbu. Roky jej slávy dokladá 
zachované ústie do šachty a prevádzková budova zdobená baníckym mo-
tívom. Čítanie prebiehalo v sklade antikvariátu, ktorý sa nachádza v jej 
blízkosti. A priamo jeho zamestnanci čítali z knihy izraelského autora 
Davida Grossmana Vojde kôň do baru. Záverečné literárne ponocovanie 
s hudobnou produkciou Rudiho Rusa sa uskutočnilo v banskoštiavnickom 
ViNOCENTRE. 
 Tento ročník mal výnimočnú atmosféru nielen vďaka zaujímavým priesto-
rom a účinkujúcim, ale i vďaka študentom bilingválneho gymnázia v Ban-
skej Štiavnici, ktorí v hojnom počte prišli podporiť čítajúcich aj svojich 
kamarátov-dobrovoľníkov zo študentskej iniciatívy Kvety demokracie.

Andrea Stodůlková
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AKTUALITY

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za 
celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy:
Artforum za knihu Italo Calvino: Neviditeľné 
mestá

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vy-
nikajúce ilustrácie:
Daniela Olejníková za knihu Marek Vadas: 
Útek
Katarína Slaninková za knihu Babča B. Kar-
došová: Traja kamoši a fakticky fantastický poklad

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vy-
nikajúcu grafickú úpravu:
Palo Bálik za knihu Italo Calvino: Neviditeľné 
mestá

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni 
za mimoriadne polygrafické spracovanie:
TBB za knihu Jana Geržová – Juraj Mojžiš 
a kol.: Daniel Fischer

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu 
detskú knihu:
Artforum za knihu Pero Le Kvet: Chlapec 
s očami ako hviezdy

Cena Slovenskej národnej knižnice za štu-
dentskú prácu:
Antónia Antalová za prácu „Ej, zalužicki poľo…“
Adam Špilák za prácu Vladimír Boudník: Loď

Vedecká a odborná literatúra

Magda Stanová: Algorithms in Art (graf. úpra-
va Magda Stanová, Nakladatelství AVU a CEE 
PhotoFund, tlač QT Studio)

Nina Gažovičová: Lesson of relativity (fot. 
kol. a archív, graf. úprava Ľubica Segečová, 
Art RePublic, tlač Tiskárna Helbich)

Ján Steinhübel: Nitrianske kniežatstvo (graf. 
úprava Pergamen, Vyd. RAK, tlač TBB)

kol.: Ročenka slovenskej architektúry 
2014/2015 (fot. kol., graf. úprava Matúš Le-
lovský, Vyd. Slovart, tlač FINIDR)

Vladislav Rostoka – Dušan Junek: Typo:Gra-
fik:Um / T №1 (ilust. kol., fot. kol. a archív, graf. 
úprava Vladislav Rostoka, VELDAN, tlač Neo-
grafia)

Krásna literatúra

Jaroslav Seifert: Mamička (ilust. Jana Kiselo-
vá-Siteková, graf. úprava Mária Rojko, Buvik, 
tlač Róbert Jurových – Nikara)

Italo Calvino: Neviditeľné mestá (ilust. Da-
niela Olejníková, graf. úprava Palo Bálik, Art-
forum, tlač Tiskárna PROTISK)

Milan Lasica – Marek Ormandík: Piesnenie 
(ilust. Marek Ormandík, graf. úprava Perga-
men, Vyd. Slovart, tlač FINIDR)

Víťo Staviarsky: Záchytka (ilust. a graf. úpra-
va Katarína Rybnická, vyd. Mária Staviarska, 
tlač Tlačiareň Kušnír)

Literatúra pre deti a mládež

Ivana Auxtová: Červený vírus a kučeravý Se-
bastián (ilust. Matúš Maťátko, graf. úprava Mar-
tina Rozinajová, Perfekt, tlač Tiskárna PROTISK)

Pero Le Kvet: Chlapec s očami ako hviezdy (ilust.  
Martina Matlovičová, graf. úprava Martina 
Rozinajová, Artforum, tlač Tiskárna PROTISK)

Imro Weiner-Kráľ: Rozprávky pre Elise 1 
– Príbehy kocúra Mineta (ilust. Imro Wei-
ner-Kráľ, graf. úprava Marek Kianička, Petrus, 
tlač Tiskárna PROTISK)

Babča B. Kardošová: Traja kamoši a fakticky 
fantastický poklad (ilust. Katarína Slanin-
ková, graf. úprava Jana Papierniková, Vyd. 
Slovart, tlač FINIDR)

Marek Vadas: Útek (ilust. Daniela Olejníková, 
graf. úprava Studio Limb, OZ Brak, tlač Tis-
kárna PROTISK)

Foto Peter Procházka

Najkrajšie knihy  Slovenska
Ocenená kolekcia dvadsiatich kníh sa 
sformovala vďaka súťaži s vyše päťde-
siatročnou tradíciou, ktorá podporuje 
a oceňuje zvyšovanie výtvarnej úrovne 
a kvality polygrafického spracovania 
publikácií knižného charakteru. Jej 
usporiadateľ je BIBIANA, medzinárod-
ný dom umenia pre deti, spoluuspo-
riadateľmi Ministerstvo kultúry SR, 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Slovenská národná kniž-
nica a Zväz polygrafie na Slovensku. 
Súhrou odborníkov z knižnej kultúry 
i študentov vznikli umelecké artefakty, 
ktoré sú výsledkom symbiózy jedineč-
ného estetického cítenia, praktických 
zručností a poznatkov každého z nich.Zľava ocenená ilustrátorka Daniela Olejníková, generálna riaditeľka Sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR 

Zuzana Megová a ďalšia ocenená ilustrátorka Katarína Slaninková. 

Katalóg ocenených publikácií Knihy v čase mapujúci päťdesiatročnú históriu súťaže 
Najkrajšie knihy Slovenska venovala BIBIANA do súťaže.KUPÓN 

BIBIANA

  KUPÓN
do 29. júna



č. 05/17

AKTUALITY

Knihy o výtvarnom umení 
a obrazové publikácie

Jana Geržová – Juraj Mojžiš a kol.: Daniel Fischer 
(graf. úprava Marcel Benčík a Daniel Fischer, vyd. 
Daniel Fischer, VŠMU, Vyd. Slovart a Kruh súčasného 
umenia Profil, tlač TBB)

Ján Ábelovský – Nina Gažovičová – Aurel Hrabušický: 
Július Koller (fot. Martin Marenčin, graf. úprava Eva 
Kašáková, Aukčná spoločnosť SOGA, tlač Tlačiareň 
Dóša)

Marián Pauer: Karol Plicka (graf. úprava Braňo Gaj-
doš, Vyd. Slovart v spolupráci so SNM a SFÚ, tlač TBB)

kol.: Milan Čorba (fot. kol. a archív, graf. úprava Ján 
Šicko a Peter Gála, Divadelný ústav, tlač Polygrafické 
centrum)

Andrej Bán: Na juh od raja (fot. Andrej Bán, graf. 
úprava Pavel Kordoš, Vyd. Slovart, tlač TBB)

Kol.: Sen ≠ skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 
– 1945 (fot. kol. a archív, graf. úprava Boris Meluš, 
SNG, tlač Dolis)

Študijné práce poslucháčov výtvarných 
a polygrafických škôl

Zuzana Šebelová: Astronómium (ilust. a graf. úprava 
Zuzana Šebelová, VŠVU, tlač Neumahr)

Nina Zibolenová: Čierne dotyky (ilust. a graf. úpra-
va Nina Zibolenová, vyd. a tlač Súkromná stredná 
umelecká škola v Žiline)

Daniela Vagašová: Denník jednej slečny (ilust. a graf. 
úprava Daniela Vagašová, VŠVU, tlač Devin printing 
house)

Antónia Antalová: „Ej, zalužicki poľo…“ (ilust. a graf. 
úprava Antónia Antalová, VŠVU, tlač Doubleop)

Vladimír Boudník: Loď (ilust. a graf. úprava Adam 
Špilák, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola 
v Žiline)

Hermann Hesse: Siddhártha (ilust. a graf. úprava 
Michaela Bieliková, vyd. a tlač Súkromná stredná 
umelecká škola v Žiline)

Najkrajšie knihy  Slovenska

Cenu BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu odovzdal riaditeľ inštitúcie Peter Tvrdoň 
(vľavo) zakladateľovi vydavateľstva Artforum Vladimírovi Michalovi (vpravo). 

Foto Peter Procházka
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Všetky ocenené knihy a tituly prihlásené do súťaže môžu návštevníci vidieť na výstave v BIBIANE do 31. mája.Katalóg ocenených publikácií Knihy v čase mapujúci päťdesiatročnú históriu súťaže 
Najkrajšie knihy Slovenska venovala BIBIANA do súťaže.

Učebniciam treba venovať 
väčšiu pozornosť

Eva Cíferská, vedúca Oddelenia knižnej kultúry a Sekretariá-
tu slovenskej sekcie IBBY, tajomníčka súťaže Najkrajšie knihy 
Slovenska (NKS)

Súťaž hodnotila 20-členná porota zložená z odborníkov z ob-
lasti knižnej kultúry – grafici, ilustrátori, výtvarní teoretici… 
Kto bol v tohtoročnej porote?
Porota súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2016 zasadala v BIBIANE 14. a 15. februára 
2017 v zložení: Mgr. Viera Anoškinová, Ing. Peter Blubla, Daniel Brunovský, akad. maliar, 
Ing. Ľubomír Červenec, Mgr. art. Mária Čorejová, PhDr. Ľubica Ďurišinová, PhDr. Viera 
Hajdúková, PhD., Mgr. art. Dominika Horáková, ArtD, Mgr. art. Jana Hrčková-Stankovian-
ska, Ing. Jaroslav Jankovič, Helena Kardošová, Mgr. art. Marek Kianička, PhDr. Jarmila 
Kováčová, Ing. Milan Lederleitner, Boris Meluš, Mgr. art. Peter Nosáľ, Milan Pagáč, akad. 
maliar, Ing. Peter Tvrdoň, Mgr. art. Peter Uchnár, Mgr. Martin Vančo, PhD. Na zasadnutí 
poroty sa už tradične zúčastnil aj zahraničný pozorovateľ – tentoraz to bola Mgr. Veronika 
Rollová z Památníku národního písemnictví v Prahe.

Mení sa zloženie poroty každý rok? Kto bol predsedom terajšej poroty?
Pred vyhlásením nového ročníka súťaže zasadá každoročne Direktórium (zložené z orga-
nizátorov súťaže), ktoré navrhuje členov poroty. Pri zostavovaní poroty popri snahe udržať 
kontinuitu pozývame aj nových odborníkov – tento rok bolo z 20 členov v porote 6 nových. 
Jej predsedom bol Daniel Brunovský.

Je možné objektívne zhodnotiť úroveň uplynulého ročníka NKS oproti tým mi-
nulým? Má kvalita spracovania jednotlivých publikácií stúpajúci charakter?
Pri odpovedi na túto otázku si dovolím citovať predsedu poroty: „Je príjemné konštatovať, 
že čoraz viac kníh spĺňa tie najvyššie kritériá kvality, ako po stránke estetickej, tak aj 
technologickej. Tento rok bolo do súťaže prihlásených 134 kníh a študentských prác. Už 
tradične silne zastúpenou kategóriou sú knihy pre deti, ktoré majú na Slovensku dlhú tra-
díciu a slovenská detská kniha a jej ilustrátori dosahujú už dlhé desaťročia svetovú úroveň. 
Silnou kategóriou tohto ročníka súťaže boli aj knihy o umení a výtvarné monografie, kto-
rých stúpajúca úroveň je zrejmá. Početne bohato zastúpené boli autorské knihy študentov 
stredných a vysokých škôl. Prakticky všetky zaujali svojou výtvarnou kvalitou, technickým 
spracovaním, ako aj stúpajúcou úrovňou.“ Žiaľ, porota ako každý rok skonštatovala, že 
vizuálnej stránke učebníc treba venovať oveľa väčšiu pozornosť.

Beáta Beláková
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ESEJ JÁNA JOHANIDESA

S tovky špinavých a dokaličených ľudí v roztrhaných handrách 
stáli v dlhom rade a čakali, kedy sa pred nimi otvoria dvere 

„sprchy“. On medzi nimi nebol. Opieral sa o tehlový múr obďaleč 
a čakal… Sám vtedy nevedel, na čo. Na to, ako vo vnútri pomaly 
utíchnu všetky výkriky a on pôjde s ostatnými vytiahnuť tých úbo-
žiakov, aby ich mohli nahradiť ďalšími rovnako vinnými ľuďmi? Či 
na to, ako nahádže všetky tie bezvládne telá do vagónov? Možno 
čakal na koniec šichty, aby sa vrátil domov k plačúcej žene a jej 
večným výčitkám:
 „Už si hodil aj jej telo na vagón?“
 Nikdy jej neodpovedal. I keď to spravil už dávno. Pamätal si, ako 
zo sprchy vytiahol krehkú starenku so snehovobielymi vlasmi a čier-
nym znamienkom pod okom. Presne takým, aké mala jeho žena. 
Od tej chvíle sa už žene nikdy nepozrel do očí. Bola jej až priveľmi 
podobná.
 Každý deň chodil do Mauthausenu zrána a vracal sa neskoro ve-
čer. Za ten čas stihol trikrát vyprázdniť plynovú komoru. Niektorí 
z dozorcov si mŕtvych počítali. Na začiatku dňa sa stavili, koľko ich 
naložia na vagóny a po šichte si potom vyplácali výhry. On medzi 
nich nepatril. Nedokázal sa povzniesť nad smrť toľkých nevinných 
a robiť si z toho kšeft. Už teraz ho trápili krvavé sny, nedokázal si 
predstaviť, aký trest by dostal, keby bola smrť toľkých ľudí preňho 
zábavou.

 Nočné mory ho neopustili ani po vojne. I keď jeho žena umrela 
a on už nemusel ďalej hľadieť na jej vyčítavú tvár, nezabudol. Kaž-
dý deň chodieval na cintorín. Dúfal, že keď položí kameň na hrob 
aspoň jedného mŕtveho, prepustia ho z mučivého zajatia vlastných 
výkrikov.
 Už obložil každý centimeter štvorcový všetkých hrobov na židov-
skom cintoríne. Sny však neprestali. Po čase si na ne zvykol. Tak, 
ako si zvyknete na otravný hmyz neustále bzučiaci za oknom. Vedel 
o ňom, no už ho nevnímal. 
 Až do toho dňa v mäsiarstve. Keď sa jeho prsty dotkli studenej 
šľachy mäsa, znovu mal tridsať rokov a opieral sa o tehlový múr, 
pozorujúc otrhaných Židov kráčajúcich na istú smrť.
 Celé telo mu zalial pot a on namieste zamrzol. Hmyz vystúpil 
z hĺbky jeho mysle a začal bzučať hlasnejšie. 
 Vybehol z obchodu a ponáhľal sa domov. Výkriky mu zastreli celú 
myseľ. Nevnímal okolitý svet. Myseľ mu zaplavovali staré známe 
obrazy mŕtvych tiel. A potom všetko zrazu utíchlo. 

Gabriela Lenická

„Vtom sa ukazovákom dotkol akéhosi kúska 
mäsa na mäsiarovom pulte a znovu videl, 

ako vykladal tých mŕtvych z vagónov. Pocítil, 
ako mu Mauthausen opäť preniká do tela cez 

brušká prstov. “Ján Johanides

V mojom (nižšieuvedenom) komentári o eseji Gabriely 
Lenickej nájdete meno autorky textu štyrikrát, meno 
Jána Johanidesa päťkrát (tieto úvodné výskyty nepo-
čítam) – presne preto si myslím, že najvyššie ocenenie 
v siedmom ročníku súťaže Esej Jána Johanidesa puto-
valo do správnych rúk.
 
 Uvažovanie Gabriely Lenickej o citáte z tvorby Jána 
Johanidesa viedlo k rozšíreniu poľa žánru eseje až 
k umeleckej próze – vravím: „Aké johanidesovské!“ 
Text je pozoruhodne sugestívny, šikovne ustrojená 
expozícia (teda intro) sa otvára do čohosi, čo sa nás 
náhle zmocňuje prostredníctvom prvej a – ako zistíme 
neskôr – zároveň aj jedinej dialogickej linky. Takéto 
asociatívne chápanie konštrukcie textu je pritom typic-
ké aj pre samotného Johanidesa a replika v esejisticky 
ladenom rozprávaní Gabriely Lenickej sa mi zdá byť 
jasným zábleskom jeho poetiky, ale aj noetiky. Text sa 
tak nepriamo vracia k eseji ako k žánru uvažovania, 
premýšľania nad istým javom, fenoménom alebo problé-
mom, hlbšie skutočnosti sú však vkomponované do tela 
príbehu, pretože príbehy samy o sebe vždy predstavujú 
čosi lepšie stráviteľné, čosi, čo je nám – na rozdiel od 
zložitého vedeckého textu – veľmi blízke.
 Gabriela Lenická teda rozprávaním príbehu jedného 
muža z Mauthausenu hovorí aj o podstate azda naj-
väčšej neurózy ľudstva, jednej z „vášní storočia“, ako 
o tom uvažoval Johanides v novele Nerozhodný z debutu 
Súkromie (1963). Veľkým plusom je to, že autorka eseje 
pred témou neuhýba, v tomto zmysle je nekompromisná, 
na druhej strane však nie je bez súcitu so svojím prota-
gonistom. Tým, že hrdina príbehu je do konfliktu akoby 
„iba“ zatiahnutý, no v plnej miere nesie následky, sa jeho 
situácia výrazne problematizuje, z čoho vyvstáva iskra 
príbehu, ktorú Gabriela Lenická dokázala zužitkovať aj 
vďaka evidentnej afinite k estetickosti výrazu – ostatne 
takej typickej aj pre Johanidesa – a pretaviť ju do síce 
krátkeho, ale o to viac rezonujúceho textu.

Matúš Mikšík

Ďalej od eseje, 
bližšie k ľudskosti
(k eseji Gabriely Lenickej)
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Foto Lucia Papčová

KOMENTÁRE

S lávnostné vyhlásenie výsledkov siedmeho 
ročníka Eseje Jána Johanidesa sa konalo 

26. apríla v Šali – súťaž si buduje johanide-
sovskú tradíciu. Hlavnú cenu získala Gabriela 
Lenická z Gymnázia Golianova v Nitre, o druhé 
a tretie miesto sa podelili minuloročný víťaz Jo-
náš Sudakov z Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých 
Moravciach a Natália Winterová zo Strednej 
odbornej školy v Šali.
 Udelené boli aj štyri prémie (Bohuš Kašpá-
rek, Monika Kubričanová, Kristína Kulacsová 
a Miriam Sádovská) a štyri čestné uznania 
(Diana Filová, Miroslav Holý, Timea Kolárov-
ská a Hana Pastoreková). Z iniciatívy mesta 
Šaľa, Literárneho informačného centra (LIC) 
a Honorárneho konzulátu SR v Hessensku 
vznikla roku 2010 aj Cena Jána Johanidesa, 
ako výraz úcty k tomuto spisovateľovi, ktorý 
prežil v Šali značnú časť života a tam aj zomrel. 
Cena sa udeľuje raz za dva roky a dáva sa za 
významné prozaické dielo a za debut.

Čo je Esej Jána Johanidesa? 
Vypisovateľmi súťaže Esej Jána Johanidesa sú 
Literárne informačné centrum v Bratislave, 
Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa 
v Šali. Spoluvypisovateľmi sú Úrad Nitrianske-
ho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského 
samosprávneho kraja, Záhorská knižnica v Se-
nici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malo-
karpatská knižnica v Pezinku. Súťaže sa môže 
zúčastniť každý stredoškolák, ktorý zašle na 
adresu LIC esej na jednu z troch myšlienok, 
vybratých z diela Jána Johanidesa. Myšlienky 
slúžia ako mottá na slobodné premýšľanie. 
Súťaž má prispieť k lepšiemu poznaniu Joha-
nidesovho diela a priblížiť študentom krásnu 
literatúru i spôsoby jej interpretácie.

Prečo Johanides?
Okrem iného aj preto, že to bol spisovateľ, 
pokúšajúci sa o celostnú koncepciu človeka, 

o prepájanie vonkajšieho sveta s vnútorným. 
A predovšetkým to bol človek, pre ktorého bol 
každý duchovný podnet, myšlienka či slovo 
niečím veľmi vzácnym, čo sa nesmie premár-
niť, stratiť; čo treba vložiť do „bubna“ srdca 
a mysle. Precúdiť to premýšľaním, použiť to 
ako duchovné kamene pre vnútorný život. Jo-
hanides bol duchovným architektom nového 
písania, novej literatúry. V jednom rozhovore 
povedal: „Naivnosť, túžba tvoriť, zdobiť, je tým 
najrýdzejším a najúprimnejším záujmom o ži-
vot a pomáha vytvárať rovnováhu uprostred 
domínia počítačov.“ Tieto atribúty patria aj 
k mladosti a poskytujú priestor pre multilóg 
s autorom. 

Aký bol tento ročník?
V siedmom ročníku Eseje J. Johanidesa figu-
rovali myšlienky:
1. Každý je aspoň raz vinníkom.
2. Vtom sa ukazovákom, nevedomky, zľahka 
dotkol akéhosi polozmrazeného kúska mäsa 
na mäsiarskom pulte, a zároveň znovu videl, 
ako vykladal tých mŕtvych z vagónov. Pocítil 
Mauthausen cez brušká prstov.

3. Zaujímajú ma príčiny, ktoré spôsobujú pre-
menu citov na pocity. 
 Po prvý raz sme vybrali aj myšlienku s té-
mou holokaustu, ktorá sa vyskytuje v rôznych 
podobách v celej Johanidesovej tvorbe, nielen 
v Slonoch z Mauthausenu. Napríklad v Hmle na 
našej trpezlivosti je pozoruhodná myšlienka: 
„Človek je spojený s druhým človekom iba 
ostnatým drôtom.“ A nie je to len drôt s elek-
trickým prúdom, ale aj „drôt“ z tŕňovej koruny.
 Eseje, ktoré do súťaže prišli, boli napísané 
s vysokou mierou empatie a obrazotvornos-
ti. Diktátorovi odňali meno, katanov nazvali 
„ľudskými zvermi so zbraňami“. Dotkli sa aj 
takzvaného „koncentráčnického syndrómu“ 
preživších: Prečo práve ja žijem? Spoločným 
menovateľom všetkých esejí bola podivuhodná 
zhoda v postojoch: byť na strane ponížených, 
na strane tých, ktorým bolo ublížené, alebo 
ktorým je ubližované ďalej. Byť na strane sve-
domia. To je multilóg, ktorý vytvára tajomný 
súzvuk medzi mysleným a písaným, medzi 
skrytým a zjavným.

Dana Podracká

Multilóg 
s Johanidesom 

Foto Tibor Huszár



Foto Matúš Zajac

K toréhosi dňa v roku 1966 vstúpila do redakcie časopisu Mladá tvorba 
sympatická mladá dáma, priniesla svoje poviedky. Prišla aj so svoj-

imi synmi-dvojičkami, každého niesla pod jednou pazuchou. Odvtedy sa 
poznám s Altou Vášovou. Odvtedy poznám všetko, čo vyšlo spod jej pera, 
z písacieho stroja, z počítača. Prózy: Zaznamenávanie neprávd, Po, Ostrovy 
nepamäti a asi desať ďalších. Filmové scenáre: za všetky spomeniem kultové 
Sladké hry minulého leta. Divadelné a filmové muzikálové libretá: Cyrano 
z predmestia, Neberte nám princeznú, Niekto ako ja, P + L – do všetkých som 
mal tú česť prispieť svojimi textami piesní.
 Alta Vášová neodmysliteľne patrí do najsilnejšej a hodnotovo najvýznam-
nejšej generácie súčasných slovenských prozaikov, k Ladislavovi Ballekovi, 
Pavlovi Hrúzovi, Dušanovi Kuželovi, Stanislavovi Rakúsovi, Rudolfovi 
Slobodovi, Pavlovi Vilikovskému… Blízko má k o čosi staršiemu Jánovi 

Johanidesovi a k o čosi mladším Dušanovi Dušekovi a Dušanovi Mitanovi. 
No napriek všetkým blízkostiam či súnáležitostiam, či práve pre ne, je 
najmä a veľmi – svoja. 
 Byť svoj znamená aj nebyť pre všetkých. Nebyť verejný, respektíve byť 
ním len obozretne, nedemonštratívne. U spisovateľky Alty Vášovej sa to 
prejavuje najmä tým, že, ako sama vraví, jej potreba verejne prezentovať 
seba a svoje knižky sa blíži k nule. Ešte raz si prihrejem svoju polievočku: 
Pred tromi rokmi sme Alta a ja urobili knihu rozhovorov s názvom Sledo-
slov. Na tému autor a jeho čitateľ Alta povedala aj toto: „Ja som menšinová 
autorka pre menšinových čitateľov. Nehľadám čitateľa priamo, prvoplánovo, 
skôr rátam s tým, že on si nájde mňa. Niekto si ma určite nájde, viem, že 
sú takí. Nezáleží mi na tom, koľko ich bude, dôležité je, aby sme vysielali 
a prijímali na tej istej vlne.“ 
 Potom sa zamyslela a dodala: „Samozrejme, som rada, keď sa moje pí-
sanie čitateľom páči. Občas sa mi stane, že ma niekto spozná… Raz u nás 
zazvonil poštár, niečo mi priniesol a pri odchode sa spýtal: ‘Vy ste Alta 
Vášová, tá spisovateľka?’ – Vravím, áno. ‘Vy ste napísali Blížencov z Gemini, 
však?’ Vravím, áno. A on: ‘Prvý raz v živote vidím živú spisovateľku!’ Bolo 
to milé.“
 Alta, všetko najlepšie k narodeninám a nech ešte dlho-dlho vidíme živú 
spisovateľku!

Ján Štrasser

9. 6. 1931 – Jaroslava PAŠIAKOVÁ, literárna historička a kritička
9. 6. 1951 – Jana KANTOROVÁ-BÁLIKOVÁ, poetka, prekladateľka

11. 6. 1940 – Marina ČARNOGURSKÁ-FERANCOVÁ, prekladateľka,  
   sinologička, filozofka
13. 6. 1931 – Ivan ENGLER, prozaik, scenárista, autor rozhlasových hier
13. 6. 1934 – Jozef PAVLOVIČ, prozaik, dramatik, autor kníh pre deti a mládež,  
   scenárista
13. 6. 1947 – Danica JAKUBCOVÁ, poetka, publicistka
14. 6. 1942 – Mila HAUGOVÁ, poetka, prekladateľka
14. 6. 1951 – Marián REISEL, básnik
16. 6. 1974 – Juraj ČERVENÁK, prozaik, publicista
17. 6. 1964 – Kamil ZBRUŽ, básnik
18. 6. 1933 – Miroslav JANEK, publicista, prekladateľ
19. 6. 1966 – Agda Bavi PAIN, básnik, prozaik, scenárista
20. 6. 1950 – Alfonz LUKAČIN, prozaik, dramatik
20. 6. 1995 – Michaela IZSÁKOVÁ, prozaička
21. 6. 1934 – Ivan CVRKAL, literárny vedec, prekladateľ  
21. 6. 1950 – Jana BODNÁROVÁ, prozaička, poetka, dramatička 
22. 6. 1956 – Štefan ŠIMKO, prozaik
23. 6. 1947 – Zuzana CIGÁNOVÁ, prozaička
23. 6. 1947 – František KOLI, literárny vedec
23. 6. 1973 – Peter KRIŠTÚFEK, prozaik
23. 6. 1986 – Marek ZÁKOPČAN, prozaik
24. 6. 1938 – Gregor PAPUČEK, básnik, autor kníh pre deti, prekladateľ 
24. 6. 1950 – Ivan Miroslav AMBRUŠ, básnik, prekladateľ
27. 6. 1931 – Peter LIBA, literárny vedec
27. 6. 1934 – Pavol PLUTKO, literárny vedec a kritik
27. 6. 1941 – Pavel VILIKOVSKÝ, prozaik, prekladateľ
27. 6. 1957 – Dana HLAVATÁ, prozaička, dramaturgička
27. 6. 1964 – Bea BAZALOVÁ, prozaička
28. 6. 1947 – Zuzana BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, teatrologička
28. 6. 1949 – Marta PODHRADSKÁ, poetka, prekladateľka

jubilanti
od 25. mája do 28. júna

25. 5. 1960 – Martin PREBUDILA, prozaik, básnik, spisovateľ pre deti
27. 5. 1939 – Alta VÁŠOVÁ, prozaička, spisovateľka pre deti a mládež,  
   scenáristka
27. 5. 1950 – Mária PUŠKÁROVÁ, prekladateľka
27. 5. 1989 – Jakub POKORNÝ, básnik
28. 5. 1922 – Nora GRAJCIAROVÁ, poetka, spisovateľka pre deti
28. 5. 1971 – Marek VADAS, prozaik
30. 5. 1951 – Zuzana STANISLAVOVÁ, literárna vedkyňa
30. 5. 1989 – Jano HARGAŠ, prozaik
31. 5. 1966 – Lenka GAHÉROVÁ, prozaička, autorka kníh pre deti
31. 5. 1970 – Peter DAROVEC, literárny vedec a kritik
2. 6. 1922 – Božena MAČINGOVÁ, autorka kníh pre deti a mládež,  
   dramatička
2. 6. 1946 – Peter GLOCKO, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež,  
   scenárista
2. 6. 1947 – František MIKLOŠKO, autor literatúry faktu
2. 6. 1977 – Andrej HABLÁK, básnik
3. 6. 1940 – Viliam APFEL, autor literatúry faktu
4. 6. 1939 – Ján PAULINY, autor literatúry faktu, prekladateľ
4. 6. 1971 – Vanda ROZENBERGOVÁ, prozaička
5. 6. 1965 – Danuša DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, poetka, prozaička,  
   autorka kníh pre deti a mládež, literárna kritička
6. 6. 1936 – Peter KOVÁČIK, prozaik, spisovateľ pre deti a mládež,  
   dramatik, scenárista
7. 6. 1942 – Hana KOŠKOVÁ, poetka
7. 6. 1944 – Nora BARÁTHOVÁ, prozaička
8. 6. 1956 – Teodor KRIŽKA, básnik a prekladateľ
8. 6. 1977 – Marta FARTELOVÁ, prozaička
9. 6. 1923 – Vít UŠÁK, básnik, autor kníh pre deti, prekladateľ

Veľmi svoja Alta Vášová

KOMENTÁRE
s.
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Môj boj 1 a 2 / Karl Ove Knausgård / Preklad Peter 
Kerlik (1), Jozef Zelizňák (2) / Ikar 2017

Dajte mi pokoj, 
chcem písať,

hovorí Karl Ove Knausgård, autor, rozprávač i ústredná postava 
autobiografickej prózy nazvanej Môj boj 2 na strane tristoosemde-

siat. K napísaniu tejto state som sa dostal zrejme preto, lebo som 
sa kdesi verejne priznal, že po prečítaní prvej časti Knausgårdovho 

diela sa teším na jej pokračovanie, dodávam ešte rýchlo, nech sa 
môžeme venovať knihe a jej autorovi.

Foto archív S. L.

Foto bb

KOMENTÁRE

Prvé dve časti šesťdielneho autobiografického 
románu Môj boj môžete vyhrať v súťaži. KUPÓN 

ODEON

KUPÓN  »
do 29. júna

Áno, to inak nejde. Autora od jeho diela od-
deliť nemožno. A občas by sa to čitateľovi 

žiadalo. Možno aj častejšie, než občas. Vlastne mi 
od samého začiatku liezol na nervy. Ufňukaný, na 
seba zameraný, nedotklivý, neurotický – Karl Ove 
Knausgård. Zoznámte sa. Nudil ma, rozčuľoval, 
občas som bol v pokušení mierne ním pohŕdať, 
no čítať som neprestával. 
 „Opíšeš cestu na záchod na dvadsiatich stra-
nách a ľudia si to kúpia, dokonca sa rozcítia,“ 
vyčíta trojjedinému Karlovi Ovemu jeho literárny 
aj skutočný priateľ Geir. A nazýva to talentom. 
Na strane stosedemnásť. Na stranách osemde-
siatjeden až osemdesiattri autor reportuje o ceste 
z antikvariátu do bytu. Tak podrobne, že aj človek 
s vyslovene podpriemernou vizuálnou predstavi-
vosťou si podľa nej dokáže urobiť slušnú situačnú 
mapu Štokholmu. A to všetko v atmosfére, ktorú 
korunuje rozprávačov dialóg s matkou jeho detí, 
ktorého jadrom je konštatovanie, že nič nové, 
nič zvláštne, nič pozoruhodné sa cestou domov 
nestalo.

Kde je tu frontová línia?
Ako je možné, že takéto písanie má tak veľa 
nadšených čitateľov? V päťmiliónovom Nórsku 
sa z tejto šesťdielnej série predalo štyristopäť-
desiattisíc výtlačkov. A to nie je ani detektív-
ka. V našich končinách takto písali hádam iba 
Sándor Márai, Božena Slančíková Timrava a Ján 
Rozner. Takto porazenecky. Takto elegantne. 
Takto chápavo, no zlomyseľne. Lebo to je ten 
hlavný pocit, ktorý v človeku čítajúcom knihu 
s bojovou tematikou v názve ostáva. A pritom sa 
tam na prvý pohľad naozaj nič nedeje. Čakanie, 
pochybnosti, nedostatok vôle. Dobre. Ale kde je 
tu zápas? Kde je frontová línia? Všade a nikde. 
Kto sú protivníci? Každý a nikto. Aký život žije 

nepriateľov. To sú výzvy mávajúce na rozprávača 
z horizontu jeho dní. To aj ja som taký egoistický 
niktoš? Som, musí čitateľ pripustiť.

Keď je čítanie prácou
Platnosť a účinnosť Knausgårdovho písania je pre 
mňa ukotvená práve v blízkosti jeho uvažovania. 
Vo vzácnej dôslednosti. Keď ho niečo zaujme, 
naozaj sa tomu venuje až dovtedy, kým tému ne-
vyťaží dôsledne. A čitateľovi dopraje aj pocit, že 
sa nebojí byť trebárs – hlúpy. Nie, nesmejte sa. 
Byť hlúpy vedome je nesmierne ťažké. Ale spi-
sovateľ Karl Ove aj to zvládne. Odvážne sa pustí 
do jeden a pol stranového rozboru Dostojevského 
a pred hystériou, sálajúcou z tej veľkej témy, ho 
zachráni až otázka trojročnej dcéry: „Kam si ma 
to zobral?“ Začítaný ju v kočiari tlačil ktorýmsi 
štokholmským parkom. Vzápätí pridáva zamys-
lenie sa nad tým, na akú neprimerane určujúcu 
pozíciu sa v dnešnej spoločnosti dostalo dieťa.
 Úprimne povedané, čítanie kníh, ako je Môj 
boj, je práca. Radostná práca. Lebo zmysluplná. 
Neznášam rozhlasových moderátorov, ktorí už 
od stredy púšťajú do éteru falošný optimizmus 
postavený na tom, že už bude dobre, lebo sa blíži 
víkend. Zmysel ľudského života, spolu s Knaus-
gårdom, vidím v práci, nie v zábave. A zdôraz-
ňujem to na tomto mieste preto, lebo to je ten 
hlavný dôvod, kvôli ktorému Knausgårdovu 
autobiografickú sériu budem zrejme čítať až do 
konca, teda až po šestku. Nechajte ma písať, na-
písal Knausgård. Nechajte ma čítať, dodávam ja.

Silvester Lavrík

protagonista? Ako ho vidí roz-
právač? Prejsť cez cestu je fuška. 
Objednať si kávu, pre istotu vždy 
v inej kaviarni, lebo čo keby sa mu 
čašníčka prihovorila, je vysiľujúca ope-
rácia. Zrozumiteľne a účinne vysvetliť susede, 
že jej hlasné púšťanie hudby uprostred noci je 
vyslovene obťažujúce, je heroizmus za hranicami 
jeho predstavivosti.
 „Môj hrubý mužský hlas znel v zbore jasných 
ženských hlasov ako nádor,“ konštatuje otecko 
na materskej dovolenke, keď sumarizuje svoje 
skúsenosti z cvičenia s deťmi. Stále hovoríme 
o tom istom človeku. Uvedomuje si, že rovnopráv-
nosť je rozumná a spravodlivá voľba, ale celé jeho 
vnútro sa proti tomu búri. A jediná cesta, ktorá 
je preňho východiskom z banálne vyznievajúcich 
skúšok odhodlania žiť plnohodnotný a zaujíma-
vý život, je cesta do seba. Do vlastného vnútra. 
Sám k sebe sa správa rovnako nezaujato a od-
ťažito ako ku ktorémukoľvek objektu, na ktorý 
mu padne autorský zrak. Aby vzápätí priniesol 
reflexiu narodenia vlastného dieťaťa s takou neo-
kázalou a autentickou nehou, až to dojíma v tom 
najrýdzejšom slova zmysle. Bez sentimentu, bez 
prázdneho pátosu.
 Neviem, aké je skóre v tom Knausgårdovom 
boji. Naozaj neviem, s kým bojuje viac – so sve-
tom, alebo so sebou? So svojou prirodzenosťou, 
alebo so svojím sofistikovaným snobstvom? 
A možno nebojuje proti nim, ale za nich. Za nás. 
Za ten vyprázdnený a unudený svet plný pseu-
doľudí zaoberajúcich sa len samými sebou. Nič, 
žiadne veľké výzvy, žiadny skutočný heroizmus 
zoči-voči existenciálnym výzvam. Pozvať priate-
ľov na večeru, mať pekný byt na dobrej adrese, 
tému na konverzáciu, nech si nepripadá trápne. 
Opiť sa a prostorekosťou si nenarobiť nových 



V poslednom období vyšlo u nás aj v za-
hraničí veľa kníh, ktoré spracúvajú tému 
holokaustu či reflektujú osudy Židov po-
čas druhej svetovej vojny, respektíve v ob-
dobí krátko po nej. Čím si tento zvýšený 
záujem o takto zameranú problematiku 
vysvetľujete?
Príčin je niekoľko. Prešlo výročie deportácií 
a výročie konca druhej svetovej vojny – myslím 
si, že zotrvačnosťou máme v sebe mechanizmy 
okrúhlych a polookrúhlych výročí. A druhý 
dôvod – zdá sa mi, že slovenská spoločnosť, 
možno nie ako celok, ale aspoň jej špička, do-
spieva do stavu potreby zamyslieť sa nad tým, 
čo a prečo sa tu v minulosti stalo, aký podiel 
na tom majú tí, ktorí sa na spomínaných uda-
lostiach zúčastnili, či už v pozícii páchateľov, 
obetí alebo „divákov“. Existuje teraz množ-
stvo pohľadov na situácie, v ktorých sa Židia 
v minulosti ocitli, na ich príčiny a reálne či 
ideálne riešenia. Takže, záujem o židovskú 

problematiku je trošku módna vlna, trošku 
je to vnútorná potreba a trošku fungujú ako 
šťuchanec spomínané výročia. 

Bolo by fajn, ak by okrem výročí zafungo-
val aj iný dôvod, teda ak by spoločnosť do-
spela k potrebe sebareflexie. Ktorá z kníh 
s touto tematikou, z tých, čo sa vám dostali 
do rúk, na vás najviac zapôsobila?
Na moju manželku najviac zapôsobilo Men-
geleho dievča. Dostal som tú knihu na jej pre-
zentácii a manželka mi ju doma zobrala z rúk 
s tým, že ona to aj tak čítať nebude. Potom však 
začala čítať a začala plakať, lebo jej to veľmi 
pripomínalo jej matku, ktorá bola v Osvien-
čime. Z toho mi bolo jasné, že kniha je napí-
saná emotívne, ale dôveryhodne. Nejde len 
o pravdu alebo nepravdu, ide o to, ako kniha 
pôsobí, akú atmosféru vytvára. Takže keď 
som ju zobral do rúk aj ja, bolo to už s trochu 
iným pohľadom, ako s tým, že: „Zase nejaký 

 ››
ROZHOVOR

Peter Salner:
O holokauste 
sa mi chce čítať 
stále viac

Z kníh Petra Salnera:

Taká bola Bratislava (Veda 1991 – P. Salner 
a kol.) – v roku 1992 bola publikácii udelená 
Cena E. E. Kischa za dielo literatúry faktu

Prežili holokaust (Veda 1997)

Premeny Bratislavy 1939 – 1993 (Veda 1998)

Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimilá-
ciou (Zing Print 2000)

(Môj) židovský humor (Židovský vtip a identita) 
(Zing Print 2002)

Chatam Sofer Memoriál (1762 – 2002) (Zing 
Print 2002 – spoluautor M. Kvasnica)

Cesty k identite (Zing Print 2005)

Bratislavské kaviarne a viechy (Marenčin PT 
2006)

Konvália, Nedeľné šachy s Tisom, Pianista, Men-
geleho dievča, Odvlečení, Vila Klára. To všetko 
sú knihy, ktoré sa priamo alebo nepriamo 
dotýkajú témy holokaustu či osudov Židov. 
Zaujímalo nás, ako tieto knihy vníma etnológ 
Peter Salner (1951) z Ústavu etnológie SAV 
a podpredseda Ústredného zväzu židovských 
náboženských obcí v Slovenskej republike, 
autor mnohých odborných kníh o holokaus-
te a o židovskej komunite, ale aj populárnej 
literatúry faktu o živote v starej Bratislave. 
Prinášame tiež recenzie spomínaných titulov, 
ktorým sme sa zatiaľ na stránkach Knižnej 
revue nevenovali a rozhovor s autorkou knihy 
Mengeleho dievča Veronikou Homolovou 
Tóthovou.

Foto archív P. S.

(rozhovor pokračuje na s. 14)s. 12/13
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TÉMA – POHNUTÉ OSUDY

Žiadna nostalgia 
za „socíkom“

Vila Klára / Fero Rajec / Vydavateľstvo 
Slovart 2017

Učebnice dejepisu prinášajú informácie zo 
života panovníkov, politikov, vysokých hod-
nostárov, dobyvateľov či reformátorov a re-
volucionárov. Ich skutky však neovplyvnili 
len osudy národov, ale aj osobné peripetie 
bežných ľudí.
 Februárový prevrat v roku 1948 priniesol 
vlnu represií. Obyvatelia Československa pri-
šli o svoje majetky, úspory, pôdu, aj o mož-
nosť súkromne podnikať. Podnikatelia, ktorí  
na svoj úspech museli tvrdo pracovať, zrazu 
pocítili tvrdú ruku proletariátu. Jubilejná 
desiata kniha bývalého kriminalistického 
technika Fera Rajca je zúčtovaním s jednou 
z najväčších lúpeží v našich dejinách.
 Majiteľ zlatníctva Alex Reimann mal smelé 
plány. Chcel vybudovať úspešný podnik a rov-
nako, ako jeho brat Edmund, ktorý sa usídlil vo 
Viedni, chcel žiť pokojný rodinný život. Komunis-
ti však jeho plány prekazili. Prišiel o zlatníctvo 

nezažila a žije v časoch absolútneho dostatku 
všetkého, na čo si len človek spomenie.
 Posledná kapitola naznačuje zadosťučine-
nie obetiam v podobe reštitúcií, čo môže otvá-
rať námet na ďalšiu knihu. Krádež storočia 
neznamenala iba ekonomický deficit, stáli za 
ňou aj stovky zničených rodín. Fero Rajec ich 
trápenie a konanie dokázal plasticky zobraziť 
v jednom príbehu. 

Daniel Hevier ml.

Preživší

Odvlečení / Ivana Havranová / Marenčin 
PT 2017

Pred necelými osemdesiatimi rokmi otriasol 
ľudstvom holokaust. Tento termín po prvý-
krát použil nositeľ Nobelovej ceny Elie Wiesel 
v románe Noc. Zahŕňa v sebe systematické, 
hromadné vyvražďovanie etnických, nábo-
ženských, ale aj politických skupín, riadené 
štátom, nacistickým Nemeckom a jeho spojen-
cami, počas druhej svetovej vojny. Najprenasle-
dovanejším národom tejto skazy, s najpočetnej-
šími obeťami, sa stali Židia. Poslední preživší 
sú stále medzi nami, a napriek hrôzam, ktoré 
prežili, nemlčia a svoje spomienky na prežitú 
minulosť celkom nevytesnili. Publicistka Iva-
na Havranová s dávkou citu zaznamenala ich 
rozpamätávanie sa na dávne udalosti v knihe 
rozhovorov s názvom Odvlečení.
 Symbolických 13 dialógov vznikalo v pro-
stredí penziónu Ohel David – jeho klientmi sú 
ľudia, ktorí prežili rôzne podoby holokaustu. 
O úvodné slovo knihy v podobe prológu po-
žiadala autorka Pavla Traubnera. Jeho osobná 
skúsenosť s holokaustom v ranom detstve, ako 
aj významné postavenie v židovskej obci ho 
predurčuje otvárať vzácne spomienky svojich 
spolupútnikov a našich spoluobčanov. 
 Osobité rozhovory majú relatívne ustálenú 
kompozíciu. Havranová uvedie každého part-
nera v dialógu krátkym sprostredkovaním 
základných informácií a najmä unikátnou cha-
rakteristikou, ktorá sa opiera o autorkine je-
dinečné pocity a prežívanie počas samotných 
stretnutí. Zároveň sa na protiľahlej strane 
nachádza autentická, aktuálna fotografia, 
čím sa uceľuje kolorit samotného rozpráva-
nia. Koncepcia kladenia otázok je obsahovo 
podobná. Zameriava sa na detstvo, rodinný 
život pred vojnou, postupne prechádza k voj-

aj o rodinnú vilu a po smrti zapríčinenej autone-
hodou nedal režim pokoj ani jeho rodine. Políciu 
mátali vzácne šperky, ktoré sa za záhadných 
okolností stratili z konfiškovaného a zapečate-
ného obchodu Alexandra Reimanna. Reimannov-
ci sa zo dňa na deň zmenili na podradných obča-

nov nižšej kategórie. 
„Nič netrvá naveky, 
ani komunisti dlho 
vládnuť nebudú,“ 
vraví jedna z  po-
stáv románu Vila 
Klára. Osud rodiny 
Reimann ovcov zo-
stal však poznače-
ný až do konca ich 
života. Spisovateľ 
Fero Rajec rozohrá-
va ich pr íbeh na 
základe informá-
cií, ktoré načerpal 
z rozprávania svoj-
ho otca a mamy. Vo 
fiktívnych postavách 
knihy sa zhmotnila 
deštrukcia stoviek 
slovenských rodín. 
Pri čítaní si čitateľ 
nebude vybavovať 
nostalgiu za lacnými 
potravinami a dovo-
lenkami pri Balato-
ne, pochopí, ako to 
všetko v skutočnosti 
bolo.

 Naratívny spôsob, ktorý si Fero Rajec zvolil 
pri štruktúrovaní románu, dáva deju rýchly 
spád. Autor sa vyhýba dlhým podrobným opi-
som, namiesto toho pridáva ďalšie a ďalšie 
dialógy. Vnútorný hlas rozprávača je vďaka 
tomu stíšený alebo úplne zatlačený. Úsporné 
vyprofilovanie postáv nedovoľuje vytvoriť me-
dzi nimi dostatočné napätie, mnohé javy sú 
vykreslené pomerne zjednodušene, miestami 
ide skôr o čiernobiele videnie sveta. Zaujíma-
vé je však Rajcove nastavenie náhľadu z po-
zície troch generácií: dospievajúcej vnučky 
Alexandry, jej mamy Kláry a babičky Aurélie. 
Kladné vlastnosti hrdinov idú ruka v ruke 
s hľadaním diery v socialistickom systéme, 
ktorou je v tomto prípade najmä čierna eko-
nomika. Priblíženie takých javov, akými boli 
vymieňanie či zháňanie podpultového tovaru 
alebo vekslovanie môže byť veľmi prínosné 
najmä pre mladú generáciu, ktorá tieto veci 
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 ›› ďalší román.“ Naozaj ide o knihu na pomedzí 
románu a faktografie, zoznámil som sa potom 
aj s autorkou, vlastne s obidvoma autorkami, 
a uvedomil som si, že u Veroniky Homolovej 
Tóthovej nejde o jednorazovú záležitosť. Ona 
sa touto témou zaoberá zo svojho vnútra veľmi 
prirodzeným spôsobom a má čo povedať. Jej 
kniha ma asi chytila najviac. Možno aj preto, 
že už som predtým niečo o pani Fischerovej 
vedel. Pianista je román, hoci tiež je založený 
na reálnych skutočnostiach. Videl som aj film, 
nakrútený podľa tejto knihy, ale ten ma až tak 
neoslovil. Kniha rozhovorov Ivany Havranovej 
Odvlečení sa síce najviac blíži k faktografii, no 
na druhej strane ostáva dosť na povrchu. Mož-
no preto, že sa autorka v rozhovoroch zamerala 
na príliš veľa ľudí, a tým pádom sa nedostala 
do hĺbky – nebolo to skrátka pre mňa celkom 
ono. Ale čo ma naozaj zaujalo, to bola Konvália 
Denisy Fulmekovej. Mám totiž pocit, že my sa 
pri pohľade na holokaust sústreďujeme len do 
koncentračných táborov, ale holokaust sa dial 
a bol krutý aj inak a inde.

Týkal sa skrátka ľudí v ich bežnom živo-
te…
Moja kolegyňa Monika Vrzguľová sa teraz 
pokúša pozrieť na vec z druhej strany. Zbie-
ra spomienky pamätníkov, zisťuje, čo vedeli 
a videli normálni slovenskí obyvatelia v tom 
čase o osude svojich židovských spoluobčanov. 
Je úplne zrejmé, že mnohí žili bez toho, aby si 
uvedomovali dôsledky všetkých procesov, kto-
ré vtedy prebiehali, počnúc arizáciami a kon-
čiac trebárs udávaním a neviem čím všetkým.  
Na druhej strane existujú u nás stovky zá-
chrancov Židov. A jedna z vecí, ktoré ma roz-
čuľujú, je, že títo ľudia – ktorí boli absolútne 
perfektní, pretože si trúfli ísť proti zákonom 
vlastného štátu, trúfli si ísť do rizika, ktoré 
vtedy vládlo – slúžia teraz niektorým ako zá-
sterka na ospravedlnenie alebo zakrytie toho 
zlého, čo sa v časoch Slovenského štátu dialo. 
Sú v tom nevinne, ale sú zneužívaní druhou 
stranou, pretože tá práve nimi argumentuje, 
že režim nebol až taký zlý. To sú veci, ktoré 
ma hrozne rozčuľujú, zaslúžili by si väčšiu 
pozornosť. Ako keby boli len Židia v koncen-
tračnom tábore, potom ich záchrancovia a nič 
medzitým. Zdá sa mi, že tento fakt je dosť málo 
sledovaný a rozpracovaný. 

Nastal podľa vás posun v spracúvaní prob-
lematiky holokaustu?
Prvé dve takéto knihy, ktoré sa ma dotkli, boli 

Dívčí orchestr od Fanie Fénelon – ktorá bola 
v dievčenskom orchestri v Osvienčime a na-
písala svoje spomienky – a kniha Z Paříže do 
Paříže, ktorej autorom je Francúz Joseph Joffo. 
Opísal, ako sa v detskom veku skrýval a utekal. 
Hoci nezažil koncentračné tábory, prežil mno-
ho kritických chvíľ a dramatických situácií. 
Tieto dve knihy mi ukázali široké spektrum 
toho, čo sa počas vojny dialo, a podvedome 
som už  potom fungoval tak, že som literatúru  
na túto tému nebral ako dobrodružstvo, ale 
zaujímal ma skrátka osud ľudí. Posun nastal 
podľa mňa v tom, že pôvodne sa tento typ lite-
ratúry sústreďoval viac na fyzické konkréta, 
tak trochu na úrovni dobrodružných príbe-
hov. Nie v zmysle, že by z toho autori robili 
kovbojku, ale v tom, ako veci podávali, išlo 
skôr o vonkajšiu stránku. A teraz sa literatúra 
spracúvajúca tému koncentračných táborov či 
skrývajúcich sa Židov stále viac posúva k psy-
chológii, vnútornému prežívaniu a medziľud-
ským vzťahom, čomu som rád. Dokumentár-
ne veľmi zaujímavé sú pre mňa knižky, ktoré 
prinášajú pohľad z druhej strany, napísali ich 
potomkovia tých najhorších páchateľov. Him-
mlerova dcéra napísala svoje spomienky na 
otca, podobne syn K. H. Franka Niklas alebo 
dcéra Rudolfa Hößa. Pre nás osobitne je zau-
jímavý  filmový dokument o tom, ako konanie 
svojho manžela, otca či starého otca vnímajú 
členovia rodiny vojnového zločinca Hannsa 
Elarda Ludina, ktorý pôsobil v Bratislave ako 
vyslanec a splnomocnený minister Veľkone-
meckej ríše. Autorom je jeho syn Malte.

Zdá sa, že nielen autori sa orientujú  
na túto náročnú problematiku, ale aj čita-
telia. Knihy Mengeleho dievča sa predalo 
doteraz 37 000 kusov, čo je na slovenské 
pomery mimoriadny úspech.
Veľmi dôležité je, že oficiálne vedenie štátu 
– ktoré, hoci má svoje chyby – sa veľmi jed-
noznačne kriticky vyjadruje o holokauste 
a aktívne sa zúčastňuje na rôznych spomien-
kových udalostiach, myslím si, že aj to trošku 
v spoločnosti rezonuje. Ale často sa stretávam 
s práve opačným názorom: už je toho dosť, už je 
toho priveľa. Otázka tiež je, či vyvoláva záujem 
téma alebo dobrá kniha, lebo dobrá kniha môže 
byť o všeličom možnom. 

S mimoriadnym záujmom sa stretla pred 
časom aj kniha rozhovorov Jany Juráňovej 
s Agnešovou Kalinovou, tiež sa dotkla aj 
témy holokaustu…

Agneša Kalinová bola zase veľmi špeciálna 
osobnosť. Záujem vzbudil aj príbeh Žo Lange-
rovej, aj keď v tomto prípade nešlo o holokaust, 
ale o osud bratislavského židovského intelek-
tuála počas prenasledovania Židov komunis-
tami po druhej svetovej vojne.

Vo finálovej desiatke Anasoft litery sa 
ocitli Nedeľné šachy s Tisom od Silvestra 
Lavríka. Čítali ste ich?
Samozrejme. Ja mám taký spôsob čítania, že 
knihy, ktoré ma zaujímajú, čítam najmenej 
dvakrát. Pri prvom čítaní idem len po faktoch 
a Nedeľné šachy mám zatiaľ prečítané takto. 
Potom, neskôr, siahnem po knihe znova a už 
idem do väčších hĺbok. Netrúfam si teda zatiaľ 
túto knihu hodnotiť, ale je rozhodne dobre, že 
vyšla a že Tisa ukazuje ako človeka, a zároveň 
nie ako ideálneho človeka. Nedémonizuje ho, 
ale nie je to ani ten skvelý pán farár, ktorého 
všetci milovali.

Je niečo, čo sa vám nepáči alebo čo vám 
nesedí pri spracúvaní týchto tém?
Určite áno, sú knižky, ktoré začnem čítať, pre-
čítam si posledných desať strán a stačí mi to. 
Buď preto, lebo vidím, že fakty sú absolútne 
zjednodušené a skreslené – pokiaľ sa vôbec 
kniha snaží držať nejakých faktov –, alebo pre-
to, že je vyslovene postavená ako dobro družný 
príbeh či ako čiernobiely príbeh, skrátka jed-
nostranne.

To, že žijú poslední svedkovia druhej sve-
tovej vojny, zohráva podľa vás tiež istú 
úlohu pri tom, že autori sa zameriavajú 
na toto historické obdobie? Je tendencia 
týchto ľudí rýchlo vyspovedať, kým je ešte 
možnosť?
Ja mám nevýhodu, že som bol v projekte s ná-
zvom Oral history: Osudy tých, čo prežili holokaust. 
Mal som 125 rozhovorov priamo s účastníkmi 
holokaustu, počul som ich zážitky, videl som na-
živo emócie, ktoré v knihách často chýbajú. Nie 
preto, že by ich autori ignorovali, ale veľmi ťažko 
sa to na papier dostane. Keď vidíte človeka, ktorý 
sa pri spomienkach ešte po polstoročí rozplače, 
keď máte pred sebou niekoho, kto vám vlezie  
pod stôl, aby ste nevideli, aké emócie má, alebo 
sa začne triasť, či nedokáže chvíľu rozprávať, 
tak úplne inak tieto veci vnímate. Ja som „poka-
zený“ práve tým, že som množstvo svedkov tých 
najhorších udalostí zažil „v priamom prenose“, 
v osobnom kontakte. Šimečkova nadácia urobila 
výber výpovedí zo spomínaného projektu Osudy 
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novým rokom a životom po skončení druhej 
svetovej vojny. Autorka sa nevyhýba ani exis-
tenčným či duchovným otázkam, ktoré sa tý-
kajú viery v Boha. Pri kladení otázok sa riadi 
citom, formuluje ich opatrne, s ohľadom na 
zdravotný stav a prežité udalosti svojich part-
nerov v dialógu, pričom dokáže na jednotlivé 
odpovede empaticky reagovať. Rozhovory nie 
sú rozsahom rovnaké, čo vyplýva zo špecifík 
prostredia a okolností, v ktorých vznikali.  
Vo všeobecnosti majú skôr kratší charakter, 
bez hlbšieho ponoru do minulosti a problema-
tiky holokaustu. Napriek tomu to neuberá na 
ich autenticite a nič nestrácajú ani na hodno-
vernosti a hodnote. Textovú časť sprevádzajú 
rodinné dobové fotografie, ktoré dokresľujú 
celkový charakter dialógov. Knihu uzatvára 
rozhovor s riaditeľkou penziónu Martinou 
Kotoučekovou o živote klientov zariadenia 
a o osobnej motivácii pracovať s preživšími.
 Publikáciu v závere dopĺňa stručná charak-
teristika niektorých koncentračných táborov 
a rovnako aj pracovných táborov na území fa-
šistického slovenského štátu. Záverečné slovo 
patrí samotnej autorke, ktorá odkrýva svoju 
motiváciu, pohnútky vedúce ku vzniku tejto 
knihy rozhovorov. Odvlečení sú škaredým 
zrkadlom ľudstva, ale tiež hlbokým, ľudským 
odrazom človeka. Je potrebné, aby sa na najväč-
šie historické tragédie nezabúdalo v žiadnom 
čase, a najmä nie teraz. Na záver ponúkam 
krátky úryvok:

z verejného života a až po takmer piatich de-
saťročiach vyšla v pôvodnom znení. Symbolic-
ky najprv v Nemecku, neskôr vo Veľkej Británii 
a v Spojených štátoch amerických, kde sa stala 
bestsellerom. K jej spopularizovaniu a statusu 
ikonického diela o druhej svetovej vojne prispelo 
aj sfilmovanie režisérom Romanom Polanským 
s vynikajúcim Adrienom Brodym. Kým filmové 
spracovanie približuje pocity samoty v suges-
tívnych obrazoch, knižný román je v mnohých 
smeroch intímnym vnútorným monológom člo-
veka, ktorý pociťoval silnú interakciu s tými, čo 
mu pomáhali, i s tými, čo sa usilovali o jeho život. 
 K pochopeniu pohnútok autora pomôže aj 
komentár Andrzeja Szpilmana: „Domnievam 
sa, že ju písal predovšetkým pre seba, až potom 
pre čitateľské publikum – písanie mu pomáhalo 
spracovať otrasné zážitky z vojny, aby sa jeho 
hlava a srdce uvoľnili pre ďalší život.“ Tá ab-
solútna bezmocnosť premenila dovtedy silné 
pulzujúce mesto na ruiny a z plnohodnotného 
života sa stalo prežívanie. Pre Szpilmana bolo 
písanie terapiou – chcel ňou zároveň povzbudiť 
zachránených, ktorí pociťovali hanbu za to, že 
ich blízki to šťastie nemali. Ide o viac, než so-
ciologický fenomén, o viac, než „iba“ príbeh. Sú 
to dejiny. História strachu, smrti a bezcitnosti. 
Szpilman sa ukazuje ako vnímavý pozorovateľ. 
Jazyk, ktorý používa, je zdržanlivý, ale nechýba 
mu pozorovateľský cit. Namiesto prozaických 

 Ivana Havranová: „Ste 
novinár, čítate dennú tlač, 
máte prehľad. Nebojíte sa 
dnešného extrémizmu? 
Máme ho už v parlamente!“
 Alexander Bachnár, pre-
živší: „Pozrite sa. Holokaust 
sa nezačal Osvienčimom. 
Holokaust sa Osvienčimom 
uzavrel. On sa začal vtedy, 
keď jednému nevinnému 
Židovi dali prvú facku. 
Nemôžem to vylúčiť! Dnes 
sa môže holokaust objaviť 
kedykoľvek a kdekoľvek 
a nemusí mať takú istú po-
dobu, akú mal, keď ju bolo 
možno vyjadriť miliónmi 
židovských obetí. A bojím 
sa, že toto riziko tu je.“

Jana Kičura Sokolová

Odkaz Pianistu: 
aby sa nezabudlo

Pianista / Władysław Szpilman / Preklad 
Alexander Horák / Vydavateľstvo Preme-
dia 2017

Melancholické tóny Noktur-
na cis mol sa niesli zničeným 
varšavským getom. Jeho au-
tor Fryderyk Chopin zažil 
Varšavu v čase jej najväčšie-
ho rozkvetu. Jeho interpret 
Władysław Szpilman zasa 
v čase jej najväčšieho úpadku. 
 Vstávaj, je vojna! Udalosti 
v živote mladého poľského 
klaviristu Władysława Sz-
pilmana nabrali rýchly spád 
a rýchle tempo nabral aj prí-
beh v jeho slávnych spomien-
kach. Pritom kniha Pianista, 
ktorá v poľskom origináli vy-
šla pod názvom Smrť mesta, 
mala veľmi zložitý osud. Ako 
v predslove spomína Szpilma-
nov syn Andrzej, ideológia ju 
zmrzačila a skrátila, najmä 
pre odhalenie kolaborovania 
sovietskych satelitov s nacis-
tami. Na istý čas ju stiahli 
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tých, čo prežili holokaust. A Inge Antalová, kto-
rá projekt manažovala, sa s týmto materiálom 
vybrala do Ružomberka medzi skínov, vtedy 
ešte neexistovali kotlebovci. Premietala im jed-
notlivé výpovede, diskutovala s nimi o tomto 
projekte. Veľmi sa bála, ako budú reagovať, ale 
vrátila sa prekvapená, vyslovene sa ich tie za-
znamenané výpovede dotkli. Mladí ľudia reago-
vali oveľa citlivejšie, než očakávala. Je možné, že 
naďalej sa bude tento materiál v pedagogickom 
procese používať, lebo to zrejme má účinnosť. 
Najmä vtedy, keď sa týka ľudí z prostredia, ktoré 
mladí diváci osobne poznajú.

Po tom všetkom, čo ste pri rozhovoroch 
s ľuďmi, ktorí prežili holokaust, počuli – 
chce sa vám o tom ešte vôbec čítať?
Viete čo? Opačne. Chce sa mi o tom čítať ešte 
viac, ale už výberovo. Už mám témy a auto-
rov, ktorých so záujmom prijmem alebo sa 
k nim s potešením vraciam. Už hľadám prá-
ve tie vnútorné veci, nejde mi už o kvantitu, 
nejde mi o konkrétne formy týrania, ktoré 
ľudia zažili alebo konkrétne formy útekov. 
Práve to vnútorné prežívanie, vyrovnávanie 
sa so spomienkami a reflexia toho, čo zažili, 
to je to, čo ma zaujíma. V rámci Slovenskej 
akadémie vied máme teraz s kolegami grant 
na tému Súčasné reflexie slovenského štátu 
a holokaustu. A vybral som si tú tému sám, 
nebol som nijako donútený, takže áno, zau-
jíma ma to, vraciam sa k tomu, stále viac ma 
zaujímajú práve tí ľudia, ktorí „nič“ – teda nič 
v úvodzovkách – nezažili, ktorí sa skrývali, 
ktorí nezažili fyzické muky. Ale uvedomujem 
si práve to, že trpeli inak, no nie menej. Nervy 
zo strachu pred udaním, neľudské podmienky, 

filmových obrazov tu nachádzame jednoduché, 
no trefné postrehy.
 Neuveriteľný príbeh šťastných náhod v ne-
šťastnej dobe napísal autor krátko po vojne 
a napriek sugestívnosti si zachováva určitý 
odstup. Nevťahuje čitateľa do problémov svo-
jej rodiny, hoci často na jej členov intenzívne 
myslí, je skôr všadeprítomným pozorovateľom 
situácie vo varšavskom gete. Necítime zasle-
pený hnev, ani rozsievanie výčitiek na všetky 
strany. Namiesto náreku sa pod kožu zarýva 
tichý vzlyk utláčaných. Život pokračoval aj  
po tom, čo medzi Poliakmi a Nemcami narástla 
stena nenávisti. Musel. Ľudia potrebovali jesť, 

v akých sa skrývali – proste to všetko existo-
valo. Teraz mám napríklad rozčítanú knižku, 
ktorá sa volá Bunkerblätter, Listy z bunkra. Sú 
to denníky, ktoré si písal Dezider Fischer, brat 
Bratislavčanky Gisi Fleischmann. Skrýval sa 
od 20. októbra 1944 do oslobodenia Bratislavy 
na Búdkovej ceste v záhradnej chate aj s ďalší-
mi piatimi ľuďmi. Aby nepodľahol ponorkovej 
chorobe, písal si denník. Písal ho vyslovene 
pre seba, zobral si ho so sebou do Izraela, ale 
nikomu nehovoril o tom, že niečo také existuje. 
Až 20 rokov po jeho smrti jeho syn Avri Fischer 
tie zápisky náhodou objavil a pripravil ich na 
vydanie. Kniha vyšla tohto roku v Nemecku 
a sú tam fantastické veci.

Vy sám píšete, ide o literatúru faktu ale-
bo odborné publikácie. Akú knihu teraz 
chystáte?
Váham medzi dvomi témami – momentálne 
som už posunutý do súčasnosti, v podstate 
ma zaujíma súčasná židovská komunita. Jed-
na téma, ktorú chcem spracovať a uvažujem 
nad ňou, je vývoj komunity po osemdesiatom 
deviatom roku a reflexie na túto tému. Druhá 
téma je vzťah k judaizmu. Židovská komuni-
ta je spájaná s náboženstvom, s ortodoxným 
judaizmom. No zároveň po holokauste u nás 
vidíme ústup od ortodoxie, je tu spektrum  
od absolútneho ateizmu po veľmi umiernené for-
my ortodoxného náboženského života. Zaujíma 
ma, či to znamená zánik židovskej komunity, ako 
si mnohí myslia, alebo ide len o jej transformá-
ciu a perspektívu ďalšej existencie. To sú témy, 
ktoré ma zaujímajú, hovorím teraz o Slovensku. 
Existuje predsa štát Izrael, takže v tomto zmysle 
existencia židovstva ohrozená nie je. Druhá vec 

šatiť sa a v neľahkých časoch nestratili ani po-
trebu zabávať sa. Talentovaný klavirista videl 
jedinú možnosť, ako pomôcť svojej rodine – za-
rábal si ako salónny hudobník. Čím viac však 
v gete vznikalo zdanie slobodného života, tým 
bola situácia neznesiteľnejšia. Szpilman nepod-
ľahol fatamorgáne, naopak, videl obraz geta 
takého, aké skutočne bolo. Prekvitalo v ňom 
udavačstvo, darilo sa čiernemu obchodu, ľudia 
odhaľovali svoje najtemnejšie stránky, také, 
aké v nich dokázali prebudiť len hraničné si-
tuácie. Napriek tomu – a to je nesmierne dôle-
žité – aj v konfidentoch, kápoch či udavačoch 
videl obete. 

je, že ak tam príde k nejakej tragédii, k vojne, 
tak to bude zas iná situácia. Ale hlavná masa 
židovského obyvateľstva je už teraz sústredená 
v Izraeli, kde ľudia úplne prirodzene žijú židov-
ským životom. Ortodoxným, neortodoxným, to 
je jedno, ale židovským životom. No asimilácia 
u nás a vôbec v diaspóre, to je iná vec. 

Takže ako autor prechádzate tematicky 
od histórie k súčasnosti?
Postupne to  posúvam, usilujem sa mapovať 
celé dvadsiate, a teraz už aj dvadsiate prvé sto-
ročie. Posledná práca, ktorá mi vyšla v oblasti 
vedy, sa volá Židovská komunita po holokauste 
medzi vierou a realitou. Viera bola založená 
na tom, že sa vlastne vrátila do pôvodných 
pomerov, do pôvodnej situácie. Našiel som 
totiž záznamy o tom, že z približne 250 nábo-
ženských obcí bola viac ako polovica úplne 
zlikvidovaných. Po vojne vznikol nariadením 
zhora Ústredný zväz židovských náboženských 
obcí, ktorý mal okrem iného za úlohu spravovať 
majetok zaniknutých obcí. Našiel som v archí-
voch dokumenty o tom, čo sa tu dialo. Väčšinu 
majetku tvorili synagógy a cintoríny. Zaujíma-
lo ma, ako na konkrétnych miestach riešili 
problémy, ktoré v tejto súvislosti vznikli. Na 
jednej strane sa objavil posun medzi striktne 
náboženským pohľadom – teda, že sú to sväté 
miesta, a preto s nimi nemôžeme nič urobiť, 
musíme zachovať ich dôstojnosť –, a realitou, 
keď obce nemali prostriedky, finančné, ale 
ani ľudské na to, aby to dodržiavali. Vznikalo 
množstvo kompromisov, ktoré sú z môjho hľa-
diska etnológa nesmierne zaujímavé.

Iris Kopcsayová

 Atmosféra knihy je v permanentnom napätí, 
pokoj je len zdanlivý a čitateľa ubíja. Chvíľko-
vý optimizmus prichádzajúci po informáci-
ách o blížiacej sa pomoci zo strany spojencov 
sa razom stráca, bezmocnosť sa nakoniec 
mení na pudový boj o holý život s konštatova-
ním: nech sa stane, čo sa má stať. V tej chvíli 
je už klavirista bez hudby, rodiny, priateľov, 
bez jedla, vody, tepla a slobody – premenený  
na stĺp bezmocnosti. No vôľa prežiť je silnejšia.
 Dôležitým dodatkom Szpilmanovho príbe-
hu sa stali priložené denníky kapitána Wehr-
machtu Wilhelma Hosenfelda. Sú jednak dôka-
zom toho, že Nemci museli vedieť, čo sa dialo  
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za hranicami ich krajiny, od pocitu hanby z ko-
lektívnej viny ich zároveň zachránilo konanie 
podobných jedincov, akým bol Hosenfeld – teda 
takých, ktorí odmietali páchať vojnové zverstvá 
a často riskovali život, aby Židov ochránili. Ich 
hrdinské činy sa stali súčasťou povojnového dia-
lógu, ktorý napokon mohol viesť k odpusteniu. 
Vrásky židovského národa nič nevyhladí, no na-
priek poníženiu, ktoré ľudia zažili, sú dôstojné. 
Nevolajú po pomste, iba naliehavo prosia, aby sa 
nezabudlo. Taký je aj odkaz Władysława Szpil-
mana a jeho knihy Pianista.

Daniel Hevier ml.

Ešte stále 
nie je dopovedané

Mengeleho dievča / Viola Stern Fischero-
vá a Veronika Homolová Tóthová / Ikar 
2016

Od zlyhania ľudskosti uplynulo vyše 70 rokov. 
Hoci priamych pamätníkov rapídne ubúda, 
predsa sa ešte nájdu ľudia, ktorí sú ochotní sa 
o svoju bolesť podeliť. Aj autobiografický román 
Violy Stern Fischerovej a televíznej a rozhla-
sovej reportérky Veroniky Homolovej Tóthovej 
Mengeleho dievča dokazuje, že ešte stále nie je 
dopovedané. A zrejme kým ľudstvu bude slúžiť 
aspoň kúštik pamäte, ani nikdy nebude. 
 Osnova románu je prostá: Pokojný život naruší 
zabranie Lučenca, bydliska rodiny mladej Violky, 
Maďarskom, nasledujú prvé ústrky, odmietania. 
Violka však vo všetkej počestnosti ešte stihne 
zažiť prvé veľké osudové zaľúbenie. Táto pasáž 
priam pohladí duše čitateliek ženských románov. 
Vzápätí prichádzajú nútené sťahovania, stále do 
horšieho. Ruka v ruke so zhoršovaním životných 
podmienok a narastajúcimi obmedzeniami sa ob-
javujú zmeny v správaní zvyšnej časti obyvateľ-
stva. Bývalé priateľky a ich rodiny sú masírované 
nenávistnou propagandou. Za všetky nezdary 
treba niekoho obviniť a Židia sú naporúdzi. Nako-
niec v Lučenci končia v gete a pred odtransporto-
vaním v bývalej tehelni. Tomuto obdobiu venujú 
autorky značnú časť diela – zhruba polovicu. Aj 
keď sa to môže zdať vzhľadom na nasledujúce 
opisy utrpenia neúmerne veľa, práve zobrazenie 
narastania fašistického podhubia a intolerancie 
medzi predtým znášanlivým obyvateľstvom je 
kľúčové. Žijeme v časoch nárastu pravicového 
extrémizmu. Mnohí ľudia dnes vravia, tak, ako 
vtedy vraveli Židia, že – ešte to nie je také zlé, 
veď ono sa zase polepší. Paradoxne práve tento 

taním – s vyslovenými i zamlčanými otázkami 
v očiach – načo ste sa vrátili? Majetky (často iba 
torzá, čo z nich zostali) viacerí nechcú vrátiť, 
niektorí si to zdôvodňujú „odmenou“ za pomoc. 
Spontánny odchod do Prahy na vysokoškolské 
štúdiá sa preto pre Violu i Ďuriho javí ako najlep-
šie riešenie. Možno stretnutie s bývalým kamará-
tom, ktorý ju požiada o ruku a ona súhlasí, o deň 
neskôr stretnutie s bývalou lučenskou láskou, 
mužom, ktorý ju tiež požiada o ruku a ona aj 
s touto svadbou súhlasí – prezrádza čosi z jej 
povahy, a práve tá jej pomohla prežiť. Nie je to 
pravdepodobne ľahkovážnosť, ale skôr rýchle 
zabudnutie na včerajšok.
 Príbeh Violy Sternovej, vydatej Fischerovej, 
skončil napokon v medziach možností dobre. 
Napriek pokusom, ktoré na pani Viole vykoná-
vali Mengeleho „kolegovia“, sa im s manželom, 
tiež židovského vierovyznania, účastníkom 

protifašistického odboja na 
západnom fronte, podarilo 
mať dve dcéry a bok po boku 
prežiť šesťdesiatjeden rokov. 
Srdce Juraj Fischera dotĺklo 
symbolicky 9. mája 2007. Ako 
vraví pani Viola, sú veci, o kto-
rých sa nehovorí blízkym, ak 
ich nechcete raniť. Cudzím to 
vyrozprávate skôr. Zrejme aj 
preto sme sa spomienok doč-
kali až teraz. 
     Keďže ide o autobiografický 
román, nie všetko v ňom musí 
byť presne podľa skutočnosti, 
stačí si porovnať rozprávanie 
Violy Stern Fischerovej v romá-
ne a v rámci projektu Príbehy 
20. storočia. Pravda, niektoré 
chybičky krásy ako mýlenie si 
ľavej a pravej strany (na foto-
grafii, či ktorú ruku si mohol 
Mengele zasunúť do uniformy) 
idú na vrub technickej pozor-

nosti. Odhliadnuc od toho však ide o až holo kruté 
a pravdivé dielo. Je to kniha, ktorú možno viacerí 
nedočítajú, lebo neznesú toľko beštiality ani na 
papieri. Je to kniha o bolesti, ale aj o tom, ako ne-
priateľstvo a nevraživosť vznikajú, ako bujnejú. Je 
to kniha pripomínania. Jedného osudu z miliónov. 
Či sa to niekomu páči alebo nie.

Ľuboš Svetoň

Všetky fotografie kníh v tematickom bloku vznikli 
v spolupráci so sieťou kníhkupectiev Panta Rhei. 

Foto bb

v podstate pozitívny prístup k životu vrátane 
uplatňovania nenásilia (ale aj nedodržiavania 
starozákonného zub za zub) umožnil presadiť tie 
najreakčnejšie, najsurovejšie prúdy vo vtedajšej 
spoločnosti.
 Osvienčim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) 
– Ravensbrück – Buchenwald – pracovný tábor 
v Novom Meste pri Coburgu (Neustadt bei Co-
burg) patrili k strastiplným zastávkam na ceste 
utrpenia mladej Violy. Je to zvláštne, ale do istej 
miery pochopiteľné – čím bližšie bol koniec vojny, 
hoci všade striehla smrť, tým boli podmienky na 
prežitie v jednotlivých táboroch čoraz „normál-
nejšie“. Rodičia i mnohí ďalší blízki sa už v prvých 
hodinách udusili v plynových komorách a roz-
plynuli sa v čiernom dyme kremačných pecí, 
z rozvetvenej rodiny prežili iba dvaja, ona a jej 
brat Ďuri. Viola Sternová sa aj s blízkymi dostala 
do táborov smrti ani nie rok pred koncom vojny. 

Keďže bola pre pokusy na ľuďoch „vyhovujúca“ 
a neskôr „schopná práce“ – opravovať poškodené 
telefónne káble ustupujúcej nemeckej armáde –, 
mala istú výhodu voči slabším, chorým, nevlád-
nym. Veľakrát mala však jednoducho šťastie. 
V spomienkach sa vracia aj k príbehom ľudí, 
ktorí podobné šťastie nemali. Osobitne sa ve-
nuje tiež tým, ktorí mučenie vykonávali, alebo 
ho aktívne podporovali, ako napríklad väzenské 
blokové vedúce, často tiež Židovky.
 Ani povojnové rozprávanie nie je dvakrát ra-
dostné. Návrat do Lučenca je spojený s odmie-
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Na slovenské pomery je to mimoriadny úspech: doteraz 37 000 predaných výtlačkov. Reportérka televízie Joj Veronika 
Homolová Tóthová (1980) napísala knihu podľa rozprávania rodáčky z Lučenca Violy Stern Fischerovej (1922) Men-
geleho dievča (Ikar 2016). Prvý náklad sa v priebehu niekoľkých dní vypredal. Zdá sa, že ľudia o holokauste chcú čítať.

Kam by ste svoju knihu žánrovo zaradili?
Neviem, kam by som ju zaradila. Je nezvyčajná 
v tom, že to nie je úplne beletria, ale nie je to ani 
literatúra faktu. Príbeh je písaný ako román, zá-
roveň však bolo pre mňa ako pre dokumentarist-
ku dôležité to, aby v knižke boli historické listiny 
a fotografie, ktoré príbeh pani Violy podporujú, 
dokazujú – kartotečné lístky z koncentračných 
táborov, historické fotografie. Preto sa aj kniha 
rodila skoro rok a pol, nebolo totiž jednoduché 
získať povolenia z jednotlivých archívov na to, 
aby sme dokumenty mohli použiť. 

Čo vás pri rozprávaní  Violy Fischerovej 
najviac zasiahlo? 
Predovšetkým to, do akých podrobností bola 
ochotná odpovedať na moje otázky a opísať 
svoj príbeh, aby sme mali šancu celú tú hrôzu, 
bezmocnosť a beznádej lepšie pochopiť. Často 

som pri našich rozhovoroch mala pocit, že už 
nemám právo pýtať sa ďalej, najmä keď som 
videla, ako rozprávanie a spomínanie pani 
Violu rozrušilo. Ale zároveň som sa musela 
pýtať, aby som ju pochopila správne. A ona 
mi to veľmi uľahčila. Keď som zostala ticho 
a niekedy aj plakala spolu s ňou, nakoniec 
sa na mňa pozrela a povedala: „Nerozumieš, 
však? Opýtaj sa ma na to, čo ti nie je jasné, 
odpoviem ti.“ A tak som sa pýtala na pokusy, 
na každodenný život v tábore, na to, či naozaj 
mali na použitie latríny len dvadsať sekúnd 
dvakrát denne, na to, na čo vtedy myslela… 
A bolo pre mňa ťažké pochopiť, ako sa s tým 
všetkým dokázala vyrovnať. Pani Viola na to 
hovorí krásnu vetu, že nacistov vlastne po-
razila dvakrát. Napriek tomu, že sa musela 
zúčastniť sterilizačných pokusov, mala totiž 
po vojne dve dcéry. 

Vaša kniha  u čitateľov mimoriadne zare-
zonovala. Čakali ste to?
Nikto, ani pani Viola, ani ja a ani vydavateľstvo 
sme nečakali, že tento príbeh zaujme až toľko 
čitateľov. Začiatkom roka bolo predaných okolo 
30-tisíc výtlačkov, čiže desaťkrát viac ako bol 
prvý náklad knihy. 

To muselo byť príjemné zistenie, nie?
Keď som sa pýtala vo vydavateľstve, čo sa pri 
prvotine autora považuje za úspech, povedali 
mi, že keď sa tých tritisíc kusov, čo je bežný 
náklad, predá za rok. A náš sa predal za päť 
dní! Napríklad v Lučenci, v ktorom sa odo-
hráva veľká časť príbehu, museli v kníhku-
pectve urobiť poradovník a pred Vianocami 
som na rôznych virtuálnych burzách kníh 
videla množstvo žiadostí, že ľudia knižku 
veľmi zháňali.  
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bloková vedúca, mohla dostať brušný týfus. Mala 
rozhodne väčšiu šancu či pravdepodobnosť, že 
tam umrie, ako že to prežije. Pani Viola o sebe 
tvrdí, že nie je hrdinka. Ale pre mňa je. Už len 
to, že sa odhodlala utiecť z pochodu smrti a na-
hovorila aj iné ženy, je veľký čin, ktorý je veľmi 
ojedinelý. Poznám ju od detstva, z videnia, keďže 
sme z jedného mesta a vždy ma na nej zaujali 
oči. Mala čistý pohľad dieťaťa, aj napriek tomu, 
čo videla a prežila. A veľmi na mňa zapôsobilo, 
že sa rada smeje.

Necítite sa príliš mladá na takúto tému?
Necítim sa na to mladá. Zaznamenávam prí-
behy ľudí, ktorí prežili nacistický či komunis-
tický láger a diktatúru už takmer 10 rokov a je 
mi ľúto, že som nezačala skôr. Mohla som ich 
stihnúť zaznamenať viac. Iste, moje prežívanie 
týchto príbehov a aj otázky na preživších sa 
časom zmenili. Ale vlastne nastala iba jedna, 
no veľmi zásadná zmena. Medzičasom som 
sa stala mamou, a tak som krutosti páchané  
na deťoch začala vnímať oveľa citlivejšie a občas 
boli pre mňa aj pri písaní knihy až neznesiteľ-
né. Na téme druhej svetovej vojny a 50. rokov 
20. storočia v Československu, ale aj v Soviet-
skom zväze – keďže som zaznamenala príbehy 
preživších v systéme GULAG – ma zaujímajú 
ľudské osudy, osud konkrétneho človeka. Ako 
to vnímal, ako to prežil, čo mu pomohlo, čo nik-
dy nedokázal odpustiť a ak áno, ako to dokázal. 
Pretože mnohí z nich, ktorí boli takto prena-
sledovaní, skutočne odpustili a aj prirodzená 
túžba po pomste sa po pár mesiacoch vytrati-
la. Väčšinou vtedy, keď si uvedomili, že jediný 
spôsob, ako sa pomstiť, by bolo urobiť svojim 
väzniteľom a trýzniteľom to isté, čo oni urobili 
im. A to nechceli, lebo by boli takí istí ako oni.  

Zmenila vám kniha Mengeleho dievča život?
Zmenila mi ho. Po takmer desiatich rokoch mám 
pocit, že je o príbehy preživších záujem. Keď 
som ich začala zaznamenávať, ľudia to zvykli 
komentovať: „Načo? Koho to už len zaujíma?! 
Bolo to dávno.“ A podobne. Ale ja som cítila, že 
je to posledný čas, kedy nám o tom všetkom títo 
ľudia môžu povedať osobne. A za posledné dva-tri 
roky sa to mení k lepšiemu. Viac si tieto príbehy, 
ktoré sú súčasťou našej histórie, vážime. Veľmi 
ma potešili reakcie čitateľov a vďaka nim som 
trocha aj ja zmenila názor. Po dopísaní knihy 
sa ma priateľky, ktoré už majú deti v puberte, 
pýtali, či im knihu môžu dať prečítať. Bola som 
veľmi protektívna, hovorila som, že radšej nie, 
najskôr od sedemnástich rokov, pretože je tam 

niekoľko brutálnych, naturalistických opisov. 
A potom, asi mesiac po vyjdení knihy, mi začali 
písať trinásť-štrnásťroční žiaci a študenti. Z ich 
mailov som pochopila, že časti knihy, ktoré sme 
my, čo už máme deti, vnímali ako príliš brutálne, 
sa týkajú práve detí. A to študenti, čitatelia, až 
tak silne neprežívali, pretože ešte vlastné deti 
nemajú a nevedia si to predstaviť. Na nich viac 
zapôsobili opisy toho, ako sa k pani Viole zacho-
vali spolužiačky, ako ju doma nikto nečakal, ako 
sa ich nikto nezastal. A jedna študentka mi na-
písala niečo, čo by vlastne mohlo byť mottom 
knihy. Bola veľmi rada, že si ju mohla prečítať, 
pretože jej dala nádej. Nádej, že ak by sa niekedy, 
nedajbože, malo niečo podobné zopakovať, tak 
aj obyčajné dievča môže prežiť. 

Spomínali ste, že sa chystáte spracovať 
príbeh Jozefa Gabčíka. Prečo práve jeho? 
Tu navyše nemáte žijúceho respondenta či 
respondentku…
O príbeh Jozefa Gabčíka sa zaujímam tiež už 
niekoľko rokov. Mala som to šťastie, že môj 
prastarý otec, ročník 1905, bol učiteľ a rozprá-
val mi o Gabčíkovi aj v časoch, keď sa jeho meno 
v učebniciach dejepisu ani nevyskytovalo. Aj 
v našej gymnaziálnej, z rokov 1994 – 1997, tam 
boli iba tri vety o tom, že atentát na Heydricha 
sa stal, kedy sa stal a že ho vykonali parašutisti. 
Postupne som sa spoznala s ľuďmi, bádateľmi 
a historikmi, ktorí sa atentátom zaoberajú veľmi 
podrobne, napríklad s Jaroslavom Čvančarom, 
Eduardom Stehlíkom či s Vojtěchom Šustekom 
– ten objavil v rôznych archívoch dokumenty, 
ktoré sa považovali za stratené alebo o ich exis-
tencii nikto netušil. A spoznala som aj praneter 
Jozefa Gabčíka, ktorá stále žije v Gabčíkovom 
rodnom dome. A aj pri tejto téme mám žijúcu 
respondentku: Jozef Gabčík mal v Prahe pred 
atentátom vážnu známosť – mladú vdovu, Annu 
Malinovú. Ona mala v tom čase trojročnú dcérku 
Alenku. A práve túto, dnes už dámu, sme našli, 
nakrútili sme s ňou rozhovor o jej mame a o tom, 
čo musela ako dcéra nepriateľky štátu vytrpieť 
a pripravujeme dokumentárny film. No a vzťah 
Anny Malinovej a Gabčíka, a najmä jej veľká po-
moc parašutistom, ktorá bola doteraz neznáma, 
respektíve zabudnutá, je námetom pripravovanej 
knihy. Žáner bude podobný ako pri príbehu pani 
Violy, čiže okrem príbehu v ňom bude veľa his-
torických listín a fotografií. Ale tých príbehov, 
ktoré sa chystám spracovať, a dúfam, že sa mi 
to podarí, je oveľa viac. Minimálne ďalšie štyri. 

Iris Kopcsayová

Aký bol Mengele?
Pani Viola má na neho brutálnu spomienku. Roz-
právala som sa s niekoľkými preživšími, ktorí 
ho v Auschwitzi zažili aspoň pri prvej selekcii 
na rampe a ostatní hovorili, že pôsobil až milo. 
Usmieval sa, popiskoval si, čo bolo v ostrom 
kontraste ku kriku a bitke obuškami, ktorú 
prichádzajúci zažívali od dozorcov. Niektorí 
opisujú, ako sa milo prihováral deťom. Robil to 
aj preto, aby pritom skúmal farbu ich očí, keďže 
jeden z jeho výskumov bol zameraný na možnosť 
ovplyvniť či zmeniť ich farbu. Nepodarilo sa mu 
to. Obete oslepli a následne skončili v plynovej 
komore alebo zomreli. Pri pani Viole sa však 
prejavila aj jeho druhá stránka osobnosti. Naj-
skôr sa jeho rozhodnutím dostala aj s mamou 
na stranu smrti. Potom si ju však Mengele za-
volal, opýtal sa jej, koľko má rokov a poslal ju 
na druhú stranu, na stranu života, čo však pani 
Viola vtedy netušila. Kŕčovito sa držala svojej 
mamičky za ruku. Keď to Mengele videl, kopol 
do jej mamy, ona spadla a dozorcovia ich od seba 
oddelili. Tam sa videli poslednýkrát.

Odkiaľ na to všetko brala silu?
Keď som sa prvýkrát dozvedela, že niekde v Pra-
he žije Slovenka, ktorá prežila koncentračný 
tábor, tak opis toho, čo musela prežiť, znel až 
neuveriteľne – štyri rôzne koncentračné tábo-
ry, pseudolekárske pokusy, pochod smrti a útek 
z neho, na ktorý nahovorila aj ďalšie väzenkyne 
a v neposlednom rade pomohla chytiť brutálnu 
blokovú vedúcu, „dozorkyňu“ z radov väzňov, 
z Auschwitzu. Vtedy som si povedala, že ak len 
polovica z toho je pravda, pokúsim sa ju nájsť 
a požiadať o rozhovor. A nakoniec som zistila, že 
musela prekonať nielen toto všetko, ale aj oveľa 
viac. Jej najstarší brat zomrel v Rusku, vedela 
o tom iba ona a otec, mame to nikdy neprezradili, 
takže mama si aj v plynovej komore myslela, že 
všetky jej deti ešte žijú. Bolo to ťaživé tajomstvo 
a pani Viola sa dlhé roky vyrovnávala s tým, či ko-
nala správne. Z celej ich asi tridsaťčlennej rodiny 
prežila iba ona a jej o rok a pol starší brat. Keď sa 
z Nemecka peši vrátila domov, pretože do vlaku 
by ju už nikto nedostal, miestni ju nevítali, do-
konca boli nepríjemne prekvapení, že sa vrátila. 
Ich byt im nikdy nevrátili. Na pani Viole je veľmi 
sympatické, že sa nehrá na hrdinku a zároveň vás 
to núti aspoň v mysli ju ochraňovať. Niekoľkokrát 
sa mi pozrela hlboko do očí a povedala: „Vieš, mňa 
to roztrhalo na kusy, nemala som dušu a možno 
práve to mi pomohlo.“ Náhoda a šťastie. Nič iné 
jej nepomohlo prežiť. Mohla zomrieť na následky 
príšerných pokusov, pri selekcii, mohla ju zabiť tá 
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Aktuálna variácia 
dávnej témy

Pogodowitz / Maroš Krajňak / OZ Brak 
2016

V tradičnom sujete návratu domov sa často 
opakuje nespoznanie („prišiel k svojim a oni 
ho nespoznali“). Nájdeme ho v Biblii, u Homéra 
(Odyseus), opakuje sa v baladách i v modernej 
literatúre. Je to vďačná zápletka, otvorená tak 
šťastnému, ako i tragickému rozuzleniu, možné 
východisko existenciálnej reflexie (Camusovo 
Nedorozumenie). Nápadito rozvíja a aktualizu-
je tento motív Maroš Krajňak vo svojej štvrtej 
próze Pogodowitz. 
 Ide o súčasný variant návratu, ktorý ním je aj 
nie je, o návrat sprostredkovaný informačnými 
technológiami. Protagonista, podľa ktorého je 
kniha pomenovaná, sa z nekonkrétne globál-
neho „pohodového“ sveta vracia do rodiska, na 
konkrétne neprívetivú slovenskú dedinu, ale 
práve tak, aby ho rodáci spoznať nemohli. Vracia 
sa človek, ktorý je takpovediac za vodou (možno 
zemepisne, určite existenčne) a nemusí už robiť, 
čo musí, len čo chce. Charakterizuje ho úspech, 
no napriek znakom vysokého ekonomického 
statusu by nemalo ísť o štandardného zbohat-

líka, veď rozumie nielen vlastnému úspechu, 
ale aj sám sebe. Pred vyše dvomi desaťročiami 
odišiel z domu, odstrihol sa od rodiny a získal 
vo svete asi všetko, čo sa dalo. Pogodowitz je 
hyperracionálny, stále reflektuje svet a vlastné 
postavenie v ňom. Úvahové pasáže knihy sú 
potom vo vzťahu k príbehu funkčné, kultivované 
a miestami aj zaujímavé. Hrdina je aj estét a vy-
znávač najvyššej kvality, ktorý si premyslene 
dávkuje „umenie“, reflektuje ho ako štruktúru 
a tento pohľad prenáša aj na vonkajší svet. Prav-
depodobne aj preto, aby zistil, kam sa vlastne 
dostal, vracia sa prostredníctvom technológií 
do miest, odkiaľ vyšiel. Napojí sa na obecný 
Infokanál, overí si marazmus, v akom sa jeho 
rodisko nachádza, pristihne farára pri hriechu 
a začne ho na diaľku využívať ako apoštola „dob-
ra“, lokálneho svetonápravcu. V tomto motíve 
je niečo až rozprávkové a práve tak naivné, keď 
nešťastný služobník boží plní tri úlohy, ktorými 
by sa mal vykúpiť. 
 Manipulátor a filantrop v jednom sa vo 
vzťahu k rodisku stáva niekým medzi bohom, 
nadčlovekom a hrdinom verneoviek. Je aktuali-
zovaným mixom kapitána Nema a Robura, spája 
ho s nimi „mesiášsky komplex“ (s. 121), a tiež 
stojí pred problémom, ako využiť a nezneužiť 
technologickú prevahu. Ideovým základom 
konania postavy je protiklad dobra a zla v ich 

absolutizovanej, relativizmus nepripúšťajúcej 
podobe: „… Pogodowitz patrí medzi tých, pre 
ktorých stupeň zla nehrá rolu, hranicu medzi 
ním a dobrom sa usiluje posudzovať zreteľne, 
priamo, zlo je vždy kategoricky zlé, teda neprí-
pustné“ (s. 53).
 Rozprávanie je postavené na racionálnom 
konštrukčnom základe. Vychádza z postavy 
a z precízne formulovaných otázok, ktoré si 
Pogodowitz kladie. Na ne by mal sčasti odpo-
vedať príbeh, sčasti priama reflexia. Väčšinou 
počujeme personálneho, postave blízkeho roz-
právača, ktorý ju má pod kontrolou rovnako, 
ako má ona pod kontrolou svoj svet. Rozprávač 
Pogodowitzovi úplne rozumie a do dôsledkov 
ho vysvetlí, čím odsúva čitateľa do polohy pa-
sívneho adresáta správy, ktorá je síce podaná 
korektne, ale práve v tejto podobe sa príjemcovi 
môže stať aj ľahostajnou. K odstupu prispieva 
aj protagonistova fascinácia abstraktným  
(s. 64), nahradenie životného sveta svetom 
štruktúr v dôsledku uplatnenia prísne rozu-
mového prístupu. Aj tých niekoľko nepresved-
čivých pokusov o presah inam, transcendenciu  
(„… beží, vytrvalo, v šprintoch sa usiluje pri-
blížiť k otvoreniu mysle, k osvieteniu…“, s. 49) 
vychádza z racionálnych zdrojov, z potreby mať 
všetko pod kontrolou: sú viac vykalkulované, 
než prežité. 

Súťažiť o knihu Maroša Krajňaka Pogodowitz môžete 
zaslaním kupónu OZ Brak na adresu redakcie.KUPÓN 

OZ BRAK

  KUPÓN
do 29. júna
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 Nevylučujem možnosť, že takýto prístup 
k svetu mal byť v diele aj problematizovaný. 
Asi sa tak malo stať v závere. Posledné kapitoly 
sú však preplnené novými motívmi a postava-
mi (objavuje sa „diabol“ Sabol, reminiscencie 
na minulosť, samostatný príbeh Danielovej 
premeny…), významovo prehustené a trochu 
zmätené, takže niektoré zámery sa tu mohli 
jednoducho „stratiť“. Kniha ako celok tak nie je 
(možno aj v protiklade s autorským zámerom) 
spochybnením životnej koncepcie protagonistu, 
ale skôr diskrétnou reklamou na jej skvelosť.
 Jazykovo sa rozprávanie nesie v neutrálnom 
tóne. Výraz „ladí“ s postavou a jej prístupom k sve-
tu, trpezlivým, zvedavým a poúčajúcim (niektoré 
pasáže odťažitou dôkladnou vecnosťou pripomí-
najú návody na použitie zložitých mechanizmov, 
určené pokročilejším užívateľom). Neutrálna mo-
dalita je spočiatku zaujímavá, ozvláštňujúca a pri 
porovnaní s nepresnou expresivitou niektorých 
súčasných próz vítaná – až kým ju nezačneme 
pociťovať ako monotónnu, až únavnú. Je to štýl, 
ale udržiava čitateľa v odstupe, podobne, ako si Po-
godowitz drží od tela svet. Textovo ide o korektnú 
prózu, občas zaškrípu niektoré väzby („z čohosi… 
rezignoval“, „prepáč za pátos“), ale nejde o nič, čo 
by dielo podstatne poškodilo.
 „Monthy Python“ Graham Chapman o jednej 
knihe kedysi napísal, že „veľká časť jej humoru 
stojí na fakte, že keď máte dosť peňazí, môžete 
primäť ľudí, aby urobili čokoľvek, čo je až príliš 
lacný vtip“. Krajňakovi o humor asi veľmi nešlo, 
ale zápletka jeho rozprávania, najmä príbeh 
o farárovi, stojí na rovnakom princípe (k penia-
zom si pridajte technologickú prevahu), ktorý 
sa dá rozvíjať donekonečna. Autor si otvoril 
veľa možností a naraz akoby stál pred problé-
mom, ako celý príbeh ukončiť. V zrýchlenom 
konaní sa potom na malom priestore zavŕšia 
všetky rozvinuté línie. Vyzerá to tak, že záver 
nevyplynul z imanentnej logiky rozprávania, 
ale „dostavil sa“ ako naplnenie nejakej vopred 
stanovej kvantitatívnej normy (objem súboru, 
počet znakov či strán). 
 Krajňak – a to neplatí len pre túto knihu – je 
najlepší na začiatku, východiskovým nápadom 
či koncepciou. Menej samozrejmá je u neho fi-
nalizácia, schopnosť udržať pozornosť čitateľa 
až do konca (aj v Carpathii bola najvýraznejšia 
prvotná vízia sveta, organizácia priestoru – jeho 
naplnenie, rozprávačské „vyfarbenie“ kolísalo). 
Vo výsledku je Pogodowitz dielom skôr dômy-
selným, než sugestívnym. V kontexte aktuálnej 
prózy patrí k pozoruhodnejším knihám, v súvis-
lostiach Krajňakovho doterajšieho diela však 

zrádza, že žáner, ku ktorému autor inklinuje, 
nakoniec nie je ani tak voľbou, ako logickým 
dôsledkom všeobecnej povrchnosti či nedôsled-
nosti prístupu. Prejavuje sa to aj v tých najele-
mentárnejších rovinách. Bindzárov Réti takto 
napríklad (podotýkam, že v medzivojnovom 
období) cestuje do Československa z Užhoro-
du cez Kyjev a v časti zasadenej do obdobia 
prvej svetovej vojny má (nielen) jeho vojenská 
hodnosť pri každej zmienke odlišnú hodnotu. 
Najprofesionálnejším dojmom nepôsobí ani 
nadmerný výskyt (základných) gramatických 
chýb, respektíve nekontrolované opakovanie už 
povedaného či vysvetľovanie už vysvetleného.
 Zvolené vedenie „poetikou“ práve spracúva-
ného okamihu v Bindzárovom poňatí viackrát 
speje k zaujímavému (a čitateľsky pútavému) 
obrazu či myšlienke (niektoré s vydarenou 
subtílnosťou načrtnuté scény z Rétiho det-
stva, respektíve s expresívnym naturalizmom 
znázornené situácie z jeho vojnovej skúsenos-
ti). Príliš často však aj k insitne manieristic-
kým pózam a vyprázdňujúcemu opakovaniu 
kompozičných postupov a motívov. Pri čoraz 
očividnejšie rutinérsky stereotypných expozí-
ciách, postavených na priblížení momentálnej 
situácie nad strechami či za oknami, sa tak 
napríklad môže zdať, že rozprávač (rozprá-
vači) trpí nie šachovou, ale meteorologickou 
či ornitologickou úchylkou. Podstatne závaž-
nejším problémom je pritom to, že Bindzár 
tento „tvorivý princíp“ uplatňuje aj pri téme 
a postavách. To, že je v tomto zmysle jedinou 
(relatívne) sústredenejšie sledovanou líniou 
plynutie času a postava Rétiho (od ktorého 
rozprávač tiež sem-tam na pár strán odbehne 
k „aktuálne zaujímavejším“ postavám), a teda 
ani nie ten „nenaplnený životný sen“, ktorý 
sľubuje anotácia (a ktorý som ani pri najlepšej 
vôli nedokázal v texte uspokojivo identifikovať 
– pokojne ním mohlo i nemuselo byť získanie 
titulu majstra sveta, uspokojivého vzťahu, zá-
zemia alebo prinajmenšom päť ďalších, rôzno-
rodých vecí), vlastne nakoniec spôsobuje, že sa 
toho čitateľ v nezáväznej spleti postáv, príbe-
hov a rôznych slepých uličiek o ničom, a teda 
vlastne ani o ústrednej historickej postave (!) 
príliš veľa nedozvie. Ba čo viac, Richard Réti sa 
v texte stáva nielen amorfným charakterom, 
ale podobne, ako zvyšné postavy, aj akousi 
grotesknou figúrkou; karikatúrou, ktorá sa 
prvoplánovo zmieta v zhubnom vplyve zväč-
ša klišéovitých poetík danej situácie. Najprv je 
tichým géniom, potom trpiacim vojakom či ko-
mentátorom spoločensko-politického diania, 

Knihu Juraja Bindzára Mlčky a krátko môžete získať, 
ak zašlete kupón Orman na adresu redakcie. KUPÓN 

ORMAN

KUPÓN  »
do 29. júna

Titulná recenzia vychádza aj v prílohe Fórum sobotňajšieho vydania Denníka SME.

neprekonáva síce trochu habkavú, jazykovo 
a kompozične neučesanú, ale dosiaľ stále naj-
pôvodnejšiu prózu, debut Carpathia.

Vladimír Barborík 

Svojrázne a zbytočne

Mlčky a krátko / Juraj Bindzár / Vydava-
teľstvo Orman 2016

Juraj Bindzár si za 
námet pre svoju kni-
hu Mlčky a krátko 
v ybr a l  v   š i r š om 
povedomí síce za-
budnutú, no nepo-
chybne zaujímavú 
osobnosť Richarda 
Rétiho, ktorý krát-
ko po prvej svetovej 

vojne patril medzi najužšiu špičku svetového 
šachu. Napriek zreteľne uskutočnenému vý-
skumu historickej a športovej stránky tejto 
látky „v prípravnej fáze“ má pritom Bindzárova 
kniha ani nie tak odborné, ako umelecké ambí-
cie. Čitateľovi to prezrádza už žánrové zarade-
nie v jej podnázve (má ísť o „baladu“), anotácia, 
ale napríklad aj konzekventné označovanie 
figúrky „jazdca“ ako „koňa“ priamo v texte. 
 Ak podnázov a anotácia hovoria o autorovom 
literárnom zámere, chýbajúce „h“ v kapitálkami 
zvýraznenej formulke „PÁNBOZAPLAŤ“ v rám-
ci úvodného poďakovania kadečo prezrádza 
o mimoriadne svojráznej (až čudesnej) podstate 
jeho tvorivého napĺňania. V prípade Bindzára 
je celkom zbytočné hľadať nejakú „prísnejšie“ 
dodržiavanú stratégiu (či prísnosť v akomkoľ-
vek zmysle), ktorá by stála nad textom; skôr 
v ňom dominuje spontánna improvizácia a (ar-
bitrárna) uvoľnenosť. Do veľkej miery je za to 
zodpovedná (snáď) vedomá inklinácia tohto 
„renesančne“ rozkročeného autora k žánru 
rozhlasového pásma. Tá sa okrem iného zračí 
v členení románu na menšie tematické celky, 
ktoré sú uvádzané krátkymi, neškodne ab-
straktnými básňami, respektíve v striedaní 
rozprávačských perspektív či esteticko-štýlo-
vých konotácií (v diele okrem iného zaznievajú 
pomerne neinvenčné rezonancie biedermeieru, 
expresionizmu i impresionizmu).
 Už fakt, že striedanie perspektív čí štýlov 
často prebieha s až bizarnou náhlosťou, pre-
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 ›› aby sa nakoniec stal beznádejne a nešťastne (?)  
zamilovaným krívajúcim židom s nadváhou 
(ešte pred s absurdnou osudovosťou vykresle-
nou smrťou). A to mal ešte šťastie, že ho vcelku 
obišla tá extrémna iracionálnosť až pudovosť, 
s akou je vytvorená väčšina ostatných postáv 
(vzhľadom na to, že ide o historické postavy, 
možno hovoriť aj o „bulvárnom“ prístupe). Veľa 
tu pritom nezachraňuje ani často infantilné 
sentimentálne „povzbudzovanie“ či psycholo-
gické skratky typu: „Naša muti-aňu-mamuška 
vzlykajú a už nechcú viac žiť.“
 Pri knihách (pribúdajúcich aj v slovenskej 
literatúre), ktoré sú zamerané podobne ako 
Mlčky a krátko, je logickým a často praktizo-
vaným zvykom skúmať vzťah medzi látkovou 
historicitou a autorovou tvorivou licenciou, 
respektíve medzi historickým a umeleckým 
aspektom. Z doteraz napísaného je zrejmé, 
že Bindzárov román patrí k (mnohým) takým, 
v ktorých sú tieto vzťahy založené na určitom 
parazitovaní. V povrchne zdramatizovaných 
dejinách totiž „postavy“ a situácie príliš ne-
fungujú ani v umeleckom, ani v historickom 
kontexte. V zmysle ich literárneho fungovania 
tak zostávajú len pomerne ľahko dostupnou 
a komplexnou námetovou studnicou, „dekou“ 
pre umelecké nekvality, respektíve prostried-
kom pre zvýšenie čitateľského záujmu. Treba 
však dodať, že podozrenia z lacného kalkulova-
nia v prípade Juraja Bindzára práve svojráznosť 
prejavu na hranici insitnosti (a často za ňou) do 
veľkej miery „obmäkčuje“, ba (aj vďaka prímesi 
neambiciózne pôsobiaceho rozprávačského 
rutinérstva) je dokonca možné pripojiť (na 
podobnom princípe vystavané) slová o tom, 
že sa jeho románový pokus vlastne ani „nečítal 
zle“. Pravda, aj pri použití tohto insitnejšieho 
kľúča zostáva Mlčky a krátko knihou, ktorá 
„neurazí, ani nenadchne“. Teda takou, aká je 
(okrem možného dopĺňania počtu vo finálo-
vých desiatkach v rokoch literárneho sucha) 
pomerne zbytočná. Nielen Richard Réti by si 
zaiste zaslúžil viac.

Matej Masaryk

Prechádzanie 
cez neotvorené 

Osmičky galaxie / Jozef Leikert / Luna 
2016

„Sme krôčik od večnosti, / ešte si umyť tvár 
v pretečenej plodovej vode / a kosti preložiť na 

knižky traja vedci, profesori: bioetik Jozef Glasa, 
fyzik Július Krempaský a lekár, histológ Karol 
Kappeler. 
 Profesor Krempaský nachádza paralely vedy 
a umeleckej sféry. „Ani v nej,“ píše, „dve opozičné 
podstaty – materiálna a duchovná — netvoria 
(povedané matematicky) dve disjunktné mno-
žiny, ale vzájomne sa prelínajú a vzájomne sa 
obohacujú.“ A, porovnávajúc s fyzikou a fyzikmi, 
konštatuje: „Presne tak sa mi javí aj činnosť ume-
leckých elít, ku ktorým nesporne Jozef Leikert 
patrí. Aj on objavuje prostredníctvom svojich 
‘pilierov’ – vnemov a pocitov – nesmiernu varia-
bilitu ‘mikroprocesov’ v živom svete.“ 
 Podľa profesora Kappelera básnická zbierka 
Osmičky galaxie presahuje rozmery našej Zeme 
a vniká do vzdialených mimozemských priesto-
rov s láskou a vľúdnou ľudskosťou. Poukazuje na 
skutočnosť, že autor „prekvapuje silnými úva-
hami a silnými veršami dotýkajúcimi sa našej 
krehkej ľudskej duše“.
 A do tretice z pera vedca, profesora Jozefa Gla-
su: „Vďaka ti, poézia. Pán Boh ti zaplať, básnik. Na 
cestu šťastie. Čitateľom nebo. V srdciach i okolo. 
Nehasme lásku. Láska je v nás. Môže byť. Lebo 
je životom každej poézie. V knihách aj v ľuďoch.“ 
 Poézia Jozefa Leikerta nabáda na chvíľu sa za-
staviť. Zamyslieť sa. Precítiť prežité. Aby sme žili 
i vnímali, aby sme dali i brali, aby sme neublížili 
iným ani sebe. Aby človek cestou svojho bytia bol 
viac než iba – ako napísal už vo svojej dávnejšej 
zbierke básní Dotyky duše – „ponížený smrťou / 
a zahanbený životom“. Aby človek bol viac…

Danuša Dragulová-Faktorová

Kupujem si 
spiatočný lístok

Otvoriť si mapu / Stano Kočiš / 
F. R. & G. 2017

Stano Kočiš (1977) po-
chádza zo Spišských 
Vlách. Publikovať začal 
na webových strán-
kach roku 2005, neskôr 
uverejňoval svoje texty 
v novinách a časopi-
soch. Otvoriť si mapu 
je jeho knižný debut 
pozostávajúci z vyše 

dvoch desiatok textov, ktoré nie sú žánrovo vy-
medzené. Niektoré majú blízko k poviedke, iné 

kríž.“ Tak píše Jozef 
Leikert v úvode svo-
jej najnovšej básnic-
kej zbierky Osmičky 
galaxie. A možno 
ich stretáva, vzhlia-
da či kladie nie iba 
nakríž, ale priam 

i na kríž ľudských ciest-neciest. S otáznikmi 
i dvojbodkami. So smelou plachosťou i váhavou 
jednoznačnosťou. 
 Poézia Jozefa Leikerta je nevyčerpateľným 
žriedlom mnohorozmerných myšlienok, bravúr-
nych metafor, jedinečných a neopakovateľných 
obrazov. Zhmotňovanie nehmotného. Prechádza-
nie cez neotvorené. Uchopenie celistvého súc jeho 
podmnožinou. Na vlnách bezhraničnej svojskosti. 
„Ešteže sa nepozeráme do zrkadiel jazier rovnako,  
/ ako neovládame všetci gramatiku vetra.“
 Hranice života a básne nebadať. Autor brázdi 
poéziou život, túla sa v ňom i v nej, prechádza jeho 
hranice i jej. Aby sa dotkol nekonečna… Aby sa 
vrátil na pevnú zem… A píše denník prežitého 
z nekonečných ciest: „Čo chceme robiť vo vesmíre 
plnom mrakodrapov hviezd, / keď sa nevieme 
dohodnúť s vŕzgajúcimi dvermi?“ 
 Autor hľadá paralely, súvislosti, vzťahy vzdia-
leného a bezprostredného, neznámeho a ucho-
piteľného: „Ktovie, aké bývajú zrady hustých 
lesov a hustých obočí.“ Jeho myslenie, vnímanie 
a prežívanie je nadmieru osobité. Nepíše báseň 
siahajúc po metafore. Jeho báseň je metafora. 
Jeho báseň je – synonymum metafory. Vo svojej 
podstate i jave. I jedinečnom zjave… 
 Jozef Leikert prechádza nekonečný svet. Jozef 
Leikert o ňom a z neho žije a píše poéziu, ktorá 
právom môže nosiť prívlastok svetová. Preklady 
jeho kníh možno rátať na počítadle morských 
kvapiek či piesočných zrniek. Viac ako dve desiat-
ky. Vykročili – podobne ako ich autor vo svojich 
myšlienkach – do blízkeho i ďalekého sveta.
 Na životných cestách hľadá, čo je podstatné. 
Od ich prameňa, cez celý tok, až po ústie. Láska. 
Autor o nej píše: „Svet spasí jedine láska, / tak 
tomu bolo na počiatku, / tak tomu je aj dnes.“ 
Podľa neho „nech sme kdekoľvek, / bez lásky sa 
nedá žiť“. 
 Jozef Leikert – ako v celej svojej poézii – aj 
v Osmičkách galaxie vo svojich básňach spája 
vysokú umeleckosť, poetizmus s prvkami vedec-
kého realizmu – nazerá cez hranicu známeho 
a (dosiaľ) nepoznaného. Pomyselnou mýtnicou 
takýchto myšlienkových „prechádzok“ je práve 
veda. A akiste práve preto – priam nezvyčajne 
– sú autormi úvodu, záveru i textu na prebale 
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k reportáži, črte, alebo sú cestopisom, esejou 
či „len“ stĺpčekom. Tých zvláštností v knihe je 
viac. Autor nepoužíva veľké písmená, prevažujú 
menné vety, vyskytuje sa v nich rytmus a refré-
novitosť, a tak jeho texty pripomínajú poéziu. 
Rýchly pochod slov, informácií, pozorovaných 
objektov, atmosféry – to všetko čitateľa vťahuje 
do prostredia, ktoré autor vykresľuje. Menný-
mi vetami, zdanlivo bez systému, vie stvárniť 
pohyb, činnosť, dojmy, zvuky a osobitne zaují-
mavo a presvedčivo pôsobí záznam rozhovorov 
ľudí, komunikujúcich rôznymi jazykmi, aby sa 
dorozumeli. Treba povedať, že autorovi viac sedí 
štýl menného vyjadrovania, než keď sa usiluje 
o korektné konštrukcie viet.
 Zážitky z ciest po cudzine sú častou témou 
najmä autoriek obdobia po roku 1989, kedy sa 
otvorili hranice a dalo sa voľne cestovať. Kočišov 
rozprávač (stotožnený s autorom) – „šliapač zeme-
gule“ – nás v tejto knihe povodí po „základných“ 
európskych krajinách (Nemecko, Francúzsko, 
Taliansko, Anglicko, Chorvátsko), ale navštívime 
aj Dubaj, New York, Čínu a túrou na Kráľovu hoľu 
a návratom na Spiš aj Slovensko. Autora možno 
označiť za dobrodruha, a najmä odvážneho skú-
mateľa a zaznamenávateľa životných skúseností 
v cudzine. Obdivuhodné je množstvo poznatkov 
o krajinách, pretože autor-rozprávač je výborný 
pozorovateľ a má schopnosť získať informácie 
zo všetkého a od všetkých, medzi ktorými sa 
pohybuje. A pohybovať sa vo svete vie, má na to 
nadanie. „Mal som pustenú kameru celou cestou 
na letisko a zachytával všetko, čo sa dalo.“
 Pozícia rozprávača – hlavnej postavy – je zaují-
mavá; po krajinách sám, v dvojici alebo v skupine 
cestuje suverénne (aj po tých v nedávnej minu-
losti neprístupných a exotických). Je tu však cítiť 
údiv z nového, dovtedy nepoznaného a zakáza-
ného. Študenti – cestovatelia, brigádnici, gastar-
beitri, námezdní robotníci v poľnohospodárstve 
alebo v reštauráciách – prechádzajú jednotlivé 
územia stopom, svetadiely lietadlom. („Prešiel 
som hranice asi o tretej ráno a začal som hľadať 
miesto, kam by som sa zložil na noc.“) Všade sa 
stretávajú s istými národnými skupinami, ktoré 
si vytvorili v západnom svete svoj biznis: „práca 
je to dobrá, žiaden stres a zárobok trikrát väčší, 
ako má náš profesor matematiky“.
 Na cestách, ktorými sa Kočiš pohybuje, sa 
zbieha premiešaný svet: „pribehol asi tridsať-
ročný angličan a opýtal sa, či si môže s partiou 
prisadnúť, no problem! prišiel kanaďan z toronta, 
španiel z barcelony, juhoafričan, traja angliča-
nia, jeden čínskeho pôvodu z londýna, chlapík 
z kalifornie, škót a ešte dvaja, tuším z ameriky 

alebo británie“. Autorova dobrodružnosť a od-
vaha je však do istej miery spochybnená, lebo 
na cestách sa orientuje bez problémov, všetko 
ide pomerne hladko – bez peňazí i s nimi –, raz 
otročí ako robotník načierno, inokedy býva v lu-
xusnom hoteli, a tak dobrodružnosť je na úkor 
skutočnosti. Miestami sa zdá, akoby rozprávač 
nielen prechádzal skrz-naskrz zemeguľou, ale 
akoby priam bežal. Zábery na detaily (aj zásluhou 
menného vyjadrovania) sú takmer rýchlejšie ako 
zábery kamery: „odlietam do čangša, meškáme, 
prílet po polnoci, taxi na hotel, zasa v robote, 
30 stupňov v kancli, 50 v závode, spotení zvárači 
v montérkach, dozor v kantíne, všetko čisté, jedlo 
stále pikantné, odchod na hotel, po roku všetko 
zmenené, priemyselná štvrť dokončená, chod-
níky a cesty hotové, stromy a kvety vysadené, 
žiadne blato, iba zem stále červená“. Zachytáva 
reálie a detaily prostredia, jeho atmosféru takým 
spôsobom, že nepriamo ho hodnotí, čím vzniká 
napríklad kontrast medzi New Yorkom a čínskym 
mestským prostredím.
 Štýl rozprávania v textoch je živým, hovorovým 
jazykom s veľkým množstvom reálií jednotlivých 
krajín, zväčša v príslušnom jazyku, ale najmä v an-
gličtine. Zdalo by sa, že čitateľ, neovládajúci tých 
niekoľko jazykov, bude mať problém, ale cudzie 
slová, výrazy, celé vety sú do textu zakompono-
vané nápadito, takže máte dojem, že sa nič z pro-
stredia, v ktorom sa postavy pohybujú, nestra-
tilo. V autorskej reči však neprimerane pôsobí 
množstvo novodobých slovenských slangových 
výrazov (reštika, nočák, totáč…) i pričasto dosť 
nevydarená hra so slovami: „Stojíme na boku lode. 
Hľadíme do boku na Boku. Z druhého boku vyplá-
vala plachetnica a to už náš Ford vyšiel z kompy 
na druhom brehu Boky.“
 S pribúdajúcimi stranami knihy pribúdajú aj 
subštandardné slová v reči rozprávača, bez kto-
rých by texty boli lepšie. Ak vezmeme do úvahy, 
že Stano Kočiš začínal ako bloger, tak niekoľko 
posledných textov o tom aj svedčí. Svojou zväč-
ša dvojriadkovosťou a témami narúšajú systém 
výpovede. Až má príjemca chvíľami dojem, že 
vznikali narýchlo a niektoré v závere knihy sú 
akosi nadbytočné. V jednom zo záverečných tex-
tov knihy autor píše: „Nedopovedať, skončiť tam, 
kde to nikto nečaká. Ukončiť, nedopovedať, ne-
dokazovať. Príbeh nestojí na dokazovaní. Príbeh 
stojí, ide, stojí, ide…“ – autor sa sám zneistil. Zdá 
sa však, že poetiku tejto knihy už nemôže použiť, 
lebo by sa opakoval (spomeňme napríklad Kto 
chytá v žite, ale príde na um aj Kerouac).
 Kerouacov román Na ceste „funguje ako istý 
vzorec na preloženie hlbokých zmien a násled-

ných otrasov, spôsobených historickými mo-
mentmi, do životne dôležitých, večných obáv“ 
(P. Vlagopoulos). Kočiš i Kerouac objavujú miesta 
– ako outsideri, ako dobrodruhovia, ich skúsenos-
ti z ciest sú „v istom zmysle prieskumom budovy 
národa zdola“.
 Napriek niektorým nedostatkom Kočišova 
kniha u čitateľa zarezonuje najmä formou štýlu, 
ohromujúcim množstvom reálií a spleťou ľudí 
rôznych národov a národností.

Gabriela Rakúsová

Prevencia pred strachom 
z neznámeho

Krvavá karikatúra / Marko Thelen / 
Vydavateľstvo Slovart 2016

Čoraz častejšie teroris-
tické útoky v Európe sa 
stávajú inšpiráciou pre 
knižné príbehy. Čerpá 
z nich aj slovenský spi-
sovateľ Marko Thelen. 
Pracuje ako poradca 
pre vnútornú bezpeč-
nosť – spolupracuje 
s policajnými zložka-
mi a medzinárodnými 

inštitúciami. Aj z toho dôvodu sa rozhodol tvoriť 
pod pseudonymom. Jeho druhý román čerpá z via-
cerých skutočných udalostí. Autor z pochopiteľ-
ných dôvodov nepoužíva reálne mená, presné 
miesta alebo čas. Ako naznačuje názov, jednou 
z častí naratívu je útok na satirický týždenník 
vo Francúzku.
 Kriminálny triler Krvavá karikatúra sa ve-
nuje problematike medzinárodného terorizmu, 
upozorňuje okrem iného aj na nárast pravicového 
extrémizmu. Tieto dôležité prvky spája zaujíma-
vá príbehová rovina. V nej hlavný hrdina Denis 
Martinský vyšetruje zmiznutie Slovenky Adria-
ny v Spojených Arabských Emirátoch. Tá odišla 
do Dubaja nielen kvôli zárobku, ale najmä kvôli 
svojmu otcovi, ktorý ju a jej mamu týral. Všetky 
indície naznačujú, že zmizla dobrovoľne, konver-
tovala na islam a plne sa venuje rozvíjaniu novej 
viery. Medzitým sa stanú vo svete udalosti, ktoré 
na prvý pohľad spolu nemusia súvisieť. Teroristi 
zaútočia v Paríži na týždenník a zo Slovenska 
zmizne nebezpečný rádioaktívny materiál. Dej 
postupne dáva čoraz väčší zmysel a každá časť 
mozaiky má nakoniec presné miesto v skladačke. 
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Posledné strany sú plné neočakávaných zvratov 
a prekvapení – napríklad to, že osoba, ktorá sa po 
zlej skúsenosti s islamom od viery k nej neodvráti. 
Práve naopak. Žiadna viera nie je zlá.
 Marko Thelen sa dotýka viacerých tém. Skrz 
svoje postavy vysvetľuje aspekty utečeneckej 
krízy – napojenie na mafiu, obchod s ľuďmi a to, 
ako z toho celého môžu finančne ťažiť rôzne firmy 
alebo konkrétne osoby. Je až desivé, čo sú pre 
zárobok schopní urobiť niektorí ľudia druhým. 
Všetko súvisí so všetkým. Pohybujeme sa vo 
viacerých častiach sveta: Francúzsko, Spojené 
Arabské Emiráty, Rakúsko, Slovensko, Saudská 
Arábia, Turecko, Vietnam – čo dokazuje to, ako je 
svet prepojený. V dnešnej dobe je pri vyšetrovaní 
rôznych prípadov nevyhnutná medzinárodná 
spolupráca. Autor upozorňuje na riziká otvore-
ných hraníc, ale zároveň zdôrazňuje ich výhody.
 Kniha sa číta ľahko, je napísaná z pohľadu roz-
právača v tretej osobe. Kapitoly sú na rozdiel od 
súčasnej severskej detektívky dlhšie a skôr sa 
venujú jednej téme. Vďaka tomu si ako čitateľ 
viac užívate aj prostredie, v ktorom sa práve na-
chádzate. Či už je to exotický Dubaj, depresívne 
prostredie púšte, alebo betónová džungľa v srdci 
Európy. Pomocou nenúteného opisu si viete pred-
staviť, ako kto vyzerá, čo mu behá po rozume. 
Dozviete sa, že Denis Martinský má dobré srdce, 
je workoholik a má problematický osobný život. 
Život policajta, ktorý lieta po svete, nie je jedno-
duchý, ale o to zaujímavejší.
 Krvavá karikatúra je povinnou jazdou pre či-
tateľa detektívok. Spojenie skutočných udalostí, 
ktoré momentálne strašia celý svet a bravúrne 
spracovaného príbehu je jedinečné. Pri čítaní 
nebudete chcieť knihu odložiť ani na minútu. 
Postavy pôsobia reálne, rovnako aj celá záplet-
ka. Ten, koho zaujímajú zákulisné informácie 
z pozadia súčasných problémov s radikálnym 
islamom je na správnom mieste.

Jakub Pokorný

K umeniu i histórii

Sme čakárenská generácia / Anton Blaha /  
Spolok slovenských spisovateľov 2016

Anton Blaha urobil dobre, keď sa rozhodol 
prekutať všetky zásuvky, v ktorých mal odlo-
žené kópie príspevkov napísaných v ostatných 
rokoch a na základe myšlienky, že prichádza 
čas zberu či triedenia sa rozhodol, ako sám 
napísal, to, „čo patrí do kontajnera“, oddeliť 

vracia sa aj do dávnejšej minulosti. Napríklad 
rozoberá koniec prvej svetovej vojny a dôraz 
kladie na dohodu v Trianone, ktorá potvrdila 
legitimitu Slovenska ako súčasti spoločného 
štátu Čechov a Slovákov. V záverečnej časti 
knihy, v ktorej venuje pozornosť ešte dávnej-
šej histórii, sa stretneme s jeho pohľadom na 
vojvodcu Napoleona, jeho protivníka generála 
Kutuzova, spisovateľa L. N. Tolstého či maršala 
Žukova. Spomína spisovateľa Viktora Nekra-
sova a pripomína aj Stalingrad, mesto hrdinov 
druhej svetovej vojny…
 Anton Blaha k tvorbe pristupuje zodpoved-
ne, pokúšajúc sa hľadať v nej pravdu a spra-
vodlivosť. No netají sa aj svojím názorom na 
kritiku, keď sa priznáva: „Kritiku si vážim, ale 
sa jej aj bojím.“ O tomto strachu pred kritikou 
viacerí autori radšej mlčia.

Ivan Szabó

Príbehy našich životov

Príbehy vášho života / Ted Chiang / Pre-
klad Ľubomíra Kuzmová / Vydavateľstvo 
Premedia 2017

S v e t  j e  z l o ž i t é 
miesto. Všetko sú-
v isí so všetkým. 
No dobre, nie úpl-
ne všetko s úplne 
všetkým, ale aj tak 
– svet je ako pavuči-
na. Malá zmena, 
záchvev na jednom 
mieste, sa postupne 
rozrastie a zasiahne 

tam, kde by sme to nečakali. 
 Dobrá sci-fi kniha sa pýta: „Čo ak by…?“ Ak 
zmeníme nejaký aspekt sveta, čo všetko sa zmení 
s ním? Bežne si ľudia pod sci-fi predstavia príbeh 
z budúcnosti. Očakávajú, že sa bude odohrávať 
na vesmírnej lodi či inej planéte, kde sa hrdino-
via stretnú s mimozemskou civilizáciou alebo 
skúmajú nové technológie. Niet sa čomu čudo-
vať – práve budúcnosť otvára priestor na mnohé 
„Čo ak by…?“ otázky. Možno preto prekvapí, že 
z poviedok v knihe Teda Chianga Príbehy vášho 
života takáto nie je ani jedna. 
 „Čo ak by…?“ otázky sa totiž dajú pýtať rôzne. 
Čo ak by ľudia naozaj stavali Babylonskú vežu? 
Ako by to vyzeralo? Predstavte si mesto v strede 
púšte, z jeho stredu rastie veža, ktorá zdanlivo 

od toho, čo patrí do 
pomyselnej sýpky, 
„teda možno aj do 
knižky, aby zostalo 
zachované“.

 Najnovšia Blahova 
kniha Sme čaká-
renská generácia 
(vznikla z príspev-
kov z rokov 2013 
– 2016) je svedec-

tvom širokého tematického záberu nášho po-
predného advokáta a autora literatúry faktu. 
Úvahy, eseje, poznámky, glosy, štúdie nám 
ponúkajú autorov pohľad do sféry literatúry, 
histórie, výtvarného umenia ba aj do oblasti 
spravodlivosti. Úvodný rozhovor autora s Pav-
lom Dinkom je priestor na všeobecný pohľad 
do Blahovho vnútra, názorov a myšlienok, 
začínajúcich jeho rodiskom, Kysucami. Pri-
pomenú sa tu slávni rodáci a významné osob-
nosti, ktoré rovnako, ako aj Blaha, pochádzajú 
z kysuckej kolísky.
 Široký záber dostávajú Blahove názory na 
aktuálne problémy kultúry, literatúry, umenia 
či architektúry. Toto sú oblasti, ktoré mal rád 
už od mladosti a ako sa priznal, tieto vzťahy 
a pohrávanie sa s nimi ho zbavovali samoty. „Do 
kultúry, umenia a histórie Slovákov je priam 
zamilovaný,“ vyjadril sa o Antonovi Blahovi 
spisovateľ Ladislav Ťažký. Nečudo, že z toh-
to vzťahu k umeniu vyrástli aj také hodnoty, 
spojené s organizačným úsilím, akým bol na-
príklad Blahov zakladateľský príspevok ku 
Kysuckej galérii, ktorej sa stal nielen radcom, 
ale aj donorom.
 Anton Blaha patrí k zakladateľom Kysuckej 
kultúrnej nadácie, podporujúcej diela rodákov 
z Kysúc. Fundovane a rád píše o výtvarníkoch. 
Viaceré jeho príspevky zazneli na vernisážach 
umelcov. Hodnotí ich diela (napríklad impresie 
o živote a diele Milana Paštéku, píše o obrazoch 
Pavla Mušku a iných). Taktiež viaceré príspevky 
uverejnené v knihe zazneli aj na prezentáciách 
nových kníh (napríklad kniha Milana Vároša 
Poklady panovníkov a slovenskej šľachty).
 V jeho príspevkoch rezonujú aj diela ďal-
ších spisovateľov. Pozornosť venuje Ladislavovi 
Ťažkému, Jánovi Čomajovi, Borisovi Filanovi 
a iným. Od kultúry si v niektorých príspevkoch 
odskočí do histórie. Bol priamym účastníkom 
takzvanej Pyžamovej revolúcie roku 1956, keď 
sa študenti postavili proti vládnej moci a ob-
hajovali akademické slobody, ktoré boli tŕňom 
v očiach vtedajšej štátnej a straníckej moci. No 
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nikde nekončí. Okolo mesta je obrovská prie-
hlbina, množstvo hliny muselo byť použité na 
výrobu tehál. Keď chcete tehlu priložiť na vrch 
veže, musíte ju tam vyniesť. Zo začiatku stavby 
to šlo rýchlo, no keď presiahla výšku niekoľkých 
kilometrov, začal byť každý ďalší meter proble-
matický. Kým sa murár dostane na vrchol, trvá 
to mesiace, dole sa nevráti celé roky. Bude sa 
stavba ťahať donekonečna, alebo narazí na ne-
beskú klenbu? Ak áno, ako bude vyzerať zblízka? 
Bude sa dať preraziť? Nájdu tam Boha – ako dúfajú 
generácie staviteľov –, alebo niečo celkom iné?
 Čo ak by existovali golemovia tak, ako ich 
opisuje židovský folklór? Pokyny by dostávali 
vložením šému do hlavy – ako by sme ale vedeli, 
čo naň treba napísať? Vnímali by ľudia golemov 
ako nástroje, alebo ako konkurenciu? Mali by 
tieto bytosti slobodnú vôľu? A máme ju my?
 Čo ak by sme dokázali nevnímať ľudskú krá-
su? Prišli by sme o niečo, alebo by sme niečo 
získali? Bolo by prepojenie ľudí hlbšie, alebo 
povrchnejšie? Zoznamovalo by sa nám ľahšie? 
Čo ak by anjeli pravidelne zostupovali na zem 
vo forme živlov a čo ak by náš rozum dosiahol 
úroveň, kedy pochopí sám seba? Čo ak by sme 
dokázali vidieť budúcnosť rovnako jasne, ako 
vidíme minulosť?
 Pomerne zložité otázky na formát poviedky, 
no autor sa s touto výzvou úspešne popasoval. 
Dej nie je komplikovaný, slovami sa neplytvá. 
Prečítate prvé dve strany textu a je vám jasné, 
v akom svete sa nachádzate. Každých pár stránok 
posunie ďalej nielen dej, ale aj vaše porozumenie 
daného sveta. Keď hociktorú z poviedok dočíta-
te, mal by nastať „Ahá!“ alebo „Hmm!“ moment 
a mali by ste mať chuť sa o príbehu s niekým 
porozprávať. 
 Prečo by nás ale mali zaujímať príbehy zo sve-
tov, ktoré neexistujú? Okrem toho, že veľa ľudom 
„Čo ak by?“ otázky lahodia, je tu ešte jedna vec, 
na ktorú netreba zabúdať: príbehy z neskutoč-
ných svetov bývajú často v skutočnosti o nás. Ako 
príklad použijem poviedku Príbeh tvojho života, 
kde nehrozí, že pokazím prekvapenie – bola sfil-
movaná pod názvom Arrival (Prvý kontakt). 
 Hlavnou hrdinkou je lingvistka Louise Ban-
ksová, ktorá príbeh rozpráva svojej dcére – tá, 
ako sa dozvieme, tragicky zomrela. Pri snahe 
vedkyne o pochopenie jazyka pokročilej civilizá-
cie získa lingvistka unikátnu schopnosť – vnímať 
budúcnosť rovnako, ako minulosť. Príbeh nás 
zasiahne v tom momente, v ktorom si uvedomíme, 
že Louisina dcéra ešte nezomrela, dokonca sa 
ani nenarodila – bol to len výjav z budúcnosti. 
Louise to však vie, no aj tak prijme pozvanie na 

rande, ktoré vedie sériou udalostí k narodeniu 
(a aj smrti) jej dcéry. 
 Dočítate a poviete si, aké nepríjemné musí byť 
priviesť dieťa na svet s vedomím, že raz zomrie. 
A zrazu si uvedomíte, že takto sa rodíme všetci. 
Otázka nie je či, ale kedy. Niektoré veci máme 
pod nosom tak dlho, že ich jednoducho prehlia-
dame. Všimneme si ich, až keď sa na ne pozrieme 
z odstupu – napríklad vo svete, ktorý nie je náš, 
kde predsudky a skúsenosti zostávajú vonku. 
Pozeráme sa na seba, no tak trochu inak.
 Príbeh tvojho života – zrazu ten názov dáva 
celkom iný význam. Ted Chiang napísal knihu, 
ktorú asi najlepšie opisuje slovné spojenie dob-
rodružstvo myslenia. Ľahké a čítavé poviedky, 
ktoré nás prinútia premýšľať – o iných a o nás. 

Samuel Kováčik

Kolyma ako Osvienčim 
bez pecí

Kolymské denníky / Jacek Hugo-Bader /  
Preklad Patrik Oriešek / Absynt 2017

„Kolyma? Išiel som 
ta m , lebo u ž sa-
motný názov znel 
fatálne. Prechádza 
mi mráz po chrbte. 
To isté ako pri slo-
ve Osvienčim – keď 
ho počujem, vidím 
hustý dym valiaci 
sa z komína. Koly-
ma je najstrašnejšie 

miesto na svete,“ povedal poľský reportér Jacek 
Hugo-Bader pre webovú stránku kulturali-
beralna.pl. V sobotu 18. septembra 2010 sa 
vybral stopom na dlhú púť naprieč Kolymou, 
inšpirovaný Jackom Kerouacom a jeho kulto-
vou knihou Na ceste. Výsledkom je dobrodruž-
ný reportážny cestopis s názvom Kolymské 
denníky.
 Kolyma je oblasť na severovýchode Ruska, 
na ďalekej Sibíri. Na rozdiel od nacistických 
táborov smrti kremačné pece na ľudí nikdy 
nepotrebovala. Ako veľký cintorín poslúžila jej 
rozľahlá zamrznutá zem. Transporty miliónov 
ľudí do 160 kolymských gulagov prebiehali od 
jari 1932 do leta 1956. Mlynčekom na ľudské 
mäso sa stali miestne zlaté a uhoľné bane 
a stavba cesty. „Aortou, hlavnou tepnou Kolymy 
[…] je viac ako 2 000 kilometrov dlhá cesta 

vydláždená ľudskými životmi. Je položená na 
kostiach,“ píše Hugo-Bader. „Pól surovosti, naj-
väčšia hrôza 20. storočia, biele krematórium, 
arktické peklo…“ To je iba zlomok z prívlastkov, 
ktoré autor používa pre lágre na Kolyme. Kr-
vavé a mrazivé historické pozadie je pre neho 
iba odrazovým mostíkom. Pýta sa, aká bola 
Kolyma predtým a aká je dnes. Jeho cestopis 
má dynamiku aj vďaka neustálemu prelínaniu 
opisov desivej minulosti a bizarnej prítomnosti. 
Knihu rozdelil na tri celky: Syndróm mlčania, 
Syndróm bojového poľa a Syndróm poputčika 
(prievozníka). Jednotlivé kapitoly majú v ná-
zve deň, mesto/miesto a číslo, ktoré označuje 
prejdené kilometre na Kolymskej ceste.
 Na jednej strane obrovské nerastné bohat-
stvo: zlato, najväčšie ložiská striebra na svete, 
platina, urán, kobalt, železo, meď, molybdén, 
volfrám, uhlie, ropa a plyn. Na strane druhej 
krutá príroda – extrémne mrazy, ľudožravé 
medvede a zdivočená rozľahlá, len riedko 
obývaná krajina. A uprostred toho všetkého 
človek. Jacek Hugo-Bader ako reportér miluje 
extrémy. „Chcel som si obzrieť ten normálny 
život na nenormálnom mieste.“ Knihu dopĺňajú 
fotografie zachytávajúce ľudí, ktorých stretol 
počas svojej cesty z Magadanu do Jakutska. 
Port fólio postáv a ich pohnutých osudov je pes-
tré, čítame desiatky príbehov bývalých väzňov, 
ich potomkov, zlatokopov, prievozníkov i ďal-
ších miestnych ľudí. Čo všetko prežila Ježovova 
dcéra, redaktorka Tamara narodená v lágri či 
ruská aristokratka Veriginová? Aký je život 
oligarchu Basanského či bývalej väzenkyne, 
83-ročnej Marije? Najvýraznejším a najtragic-
kejším je príbeh spisovateľa Varlama Šalamova, 
autora knihy Kolymské poviedky, ktorý strávil 
v lágroch až 18 rokov. Práve po jeho stopách ide 
Hugo-Bader. Dozvedáme sa, ako vyzerá bežný 
deň súčasných zlatokopov, čo sa deje v miestnej 
nemocnici či v hoteli. Podľa autora je Kolyma 
miestom, kde všetko stroskotáva na človeku. 
Napriek obrovskému nerastnému bohatstvu je 
spustošená, vydolovaná a chudobná. A čoho je 
dostatok? Napríklad absurdných momentov po-
čas cesty, príležitostí na pitie vodky či zážitkov, 
medzi ktoré patrí aj objavenie latríny, z ktorej 
je krásny výhľad na tajgu.
 Nielen Európa veľmi rýchlo zabúda na 
svoju minulosť s koncentračnými tábormi, 
naznačuje nám medzi riadkami autor. Na 
zverstvá, ktoré sa viac ako dve desaťročia 
diali v gulagoch, sa zabúda aj na Kolyme. Na-
príklad v Miaundži a Kadykčane, kde bol ob-
rovský gulag na kopanie uhlia. „Ako je mož-
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né, že miestni nevedia, kde bol láger? Prečo 
ich to vôbec nezaujíma?“ kladie Hugo-Bader 
zásadnú otázku. Nové generácie nemyslia 
na to, čo bolo. Život ide bezhlavo ďalej. Ak 
sa pýtate, čím sa Kolymské denníky líšia od 
Solženicynovho Súostrovia Gulag a ďalších 
kníh na túto tému, odpoveď je jednoduchá. 
Kolymské denníky sú knihou 21. storočia, 
napísanou súčasným človekom a najsúčas-
nejším hovorovým jazykom. Ukazujú, ako 
ľahko možno prekročiť desivú minulosť na 
strašnom mieste. Sú svedectvom toho, že 
v súčasnosti kapitalizmus, štát a oligarcho-
via nedbajú na krvavú históriu a dolujú zlato 
na veľkom ľudskom cintoríne. Opisujú, ako 
príroda zakonzervovala telá obetí lágrov, 
možno pre ďalšie generácie, ktoré tam raz 
nepošlú zlatokopov, ale archeológov, v sna-
he konečne zmapovať zverstvá komunizmu. 
Pretože v kolónke „počet obetí Kolymských 
lágrov“ je stále nakreslený veľký otáznik.
 Dobrodruh, novodobý beatnik, provokatér. 
Taký je Jacek Hugo-Bader, označovaný za en-
fant terrible poľskej reportáže. Tento novinár 
poľského denníka Gazeta Wyborcza má na kon-
te mnohé dobrodružstvá a nevšedné repor-
táže. Neváha vykročiť zo svojej komfortnej 
zóny a jeho cieľom je najčastejšie Rusko. Kedysi 
navštívil napríklad Michaila Kalašnikova, kon-
štruktéra legendárnej ruskej pušky AK-47. Na 
bicykli prešiel celú Strednú Áziu, púšť Gobi, 
Čínu, Tibet a kajakom preplával jazero Bajkal. 
V roku 2007 sa sám vybral na starom ruskom 
aute z Moskvy do Vladivostoku. A napokon, 
v roku 2010 podnikol cestu naprieč Kolymou. 
Málokto by veril, že hovoríme o človeku, ktorý 
začiatkom marca 2017 oslávil svoje 60. naro-
deniny.

Oľga Gluštíková

Aj ja chcem taký 
oblek a kuchynku!

Čarovný oblek Maxa Nixa / Sylvia Plath / 
Preklad Miroslava Gavurová / FACE 2016

Sylviu Plathovú poznáme ako výnimočnú 
autorku básní pre dospelých, známy je auto-
biografický román Pod skleneným zvonom, jej 
novely a poviedky a román francúzskej autor-
ky Claude Pujade-Renaudovej Pytliakove ženy, 
netypická životopisná kniha, opisujúca dosť 
komplikovaný vzťah Plathovej s anglickým 
básnikom Tedom Hughesom. 

horčicovej farby, na rybačku, na klzisko aj ku 
kravám, kuchyňa pani Čerešničkovej je aj moja 
kuchyňa a koho posteľ, prosím vás, aspoň raz 
nebola loďou plaviacou sa trebárs okolo sve-
ta? Deti poéziu takmer vôbec nečítajú, možno 
s výnimkou času prípravy na recitačné prete-
ky. Vtedy recitujú takmer všetky tých istých 
autorov. Priniesla som knižku Sylvie Plathovej 
dcére, najradšej by som ju ale dala všetkým 
deckám, ktoré poznám – s čítaním takejto po-
ézie totiž nebudú mať žiadne starosti, naopak, 
iba potešenie.

Veronika Šikulová

Ruská prozaička 
s talianskymi lekciami

Bezbožná ulička / Marina Stepnovová /  
Preklad Ján Štrasser / Vydavateľstvo 
Slovart 2017

Milostné trojuhol-
níky sú takpove-
d i ac  l i ter á r ny m 
štandardom. Nako-
niec je však každý 
príbeh rozdeleného 
srdca jed inečný. 
Ten, ktorý ponúka 
vo svojom románe 
r uská proza ička 
Marina Stepnovová, 

obsiahol všetky ingrediencie: tragikomiku, 
existenciálny smútok, veľkorysosť voči ľud-
skému údelu i spoločenské presahy ruskej 
prítomnosti. 
 Ivan Ogariov sa odmalička usiloval žiť inak, 
ako mu diktovali rodičia, škola, armáda alebo 
spoločenská atmosféra Moskvy. „Vychovával 
ho otec, ako do vianočnej husi pchal doňho to, 
čo sám pokladal za rozumné a jedlé. Matka 
čoraz väčšmi mlčala.“ Napriek skromným oča-
kávaniam okolia zvládne vyštudovať medicínu 
a stane sa lekárom. Poctivého profesionála ne-
zaujímajú ženy, ale nakoniec je ulovený recepč-
nou z privátnej kliniky, na ktorej si nachádza 
prácu. Korektné a usporiadané manželstvo 
vybuchne vo chvíli, keď sa v jeho ordinácii 
zjaví mladá žena. Maľa prináša do lekárovho 
života revolúciu. Z rezignovaného muža so 
sovietskou minulosťou chce spraviť moder-
ného milovníka vášní a pôžitkov, spontánneho 
a bezstarostného cestovateľa. A trendového 
muža bez melancholickej závislosti na tom, 

 Aká som však 
bola prekvapená, 
k e ď  s om k de s i 
v zahraničí v anti-
kvariáte našla jej 
veselé básničky 
pre deti, ktoré si 
dnes môžu pre-
čítať aj slovenskí 
čitatelia. Čarovný 
oblek Maxa Nixa 

vychádza v preklade Miroslavy Gavurovej. 
Sylvia Plathová básničky napísala možno naj-
skôr pre tie svoje deti. K najkrajším častiam jej 
denníkov aj životopisu, ktorý som o nej číta-
la, patria pasáže o rodine. Sylvia bola mama, 
včelárka, záhradníčka, piekla koláče, šila zá-
vesy a obrusy, robila všetky tie všedné veci, 
obohnávala svoj domov aj domov svojich detí 
akýmsi starostlivým „brečtanom“ zo slov, do-
mácich zaváranín, kvetov aj zeleniny, dlhých 
vychádzok do prírody, prikladala svoje uši ku 
včelínom a podávala o tom správy aj vo svojich 
básňach. 
 Čarovný oblek Maxa Nixa, Kuchyňa pani Čereš-
ničkovej a Báseň o posteliach sú krásne a nežné 
rozprávočky vo veršoch. O obleku horčicovej 
farby na každú príležitosť, o radosti z neho 
a o všedných veciach, o elektrospotrebičoch 
pani Čerešničkovej, ktoré vrngajú a pradú, ale 
radi by si to, čo robia, vymenili a o posteli, ktorá 
sa mení na loď, balón, automat, cukráreň, vtáčie 
hniezdo, možno podľa toho, kto v nej zaspáva. 
Takéto rozprávky vedia pre deti vymyslieť len 
maminky!
 Sylvia Plathová odišla z tohto sveta dobrovoľ-
ne. A napriek tomu, že jej životopisci nám tak 
radi podsúvajú rôzne dôvody jej činu, z týchto 
detských textov je vidno – a nielen z nich –, ako 
rada a veľmi bola na svete prítomná. V záľahe 
niektorých dosť odporných kníh, ktoré dnes 
vychádzajú pre deti, je Čarovný oblek Maxa 
Nixa čosi ako šperk. Pracujem v knižnici na 
detskom oddelení a cez ruky mi prejde všet-
ko, čo knižný trh deckám servíruje, a nejako 
mi zavše uniká dôvod, prečo a pre koho boli 
niektoré knižky napísané. Chýba im dobrý fór – 
ten vo všetkých troch básňach Sylvie Plathovej 
je; radosť ich autora (kdesi na začiatku, ešte 
predtým ako chytili pero) – tú madam Plathová 
určite pri písaní mala; chuť porozprávať deťom 
niečo, čo ich zodvihne zo stoličky, alebo aspoň 
rozosmeje… 
 V obleku Maxa Nixa je dobre aj mne – dospe-
lej čitateľke – , aj ja by som chcela vlnený oblek 
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čo bolo. Lokálna skúsenosť občana Ruska sa 
mení na univerzálnu skúsenosť človeka. 
 Stepnovovej román vyšiel v angličtine pod 
názvom The Italian Lessons. Maľa totiž Ivanovi 
dáva „talianske lekcie“ – pozýva ho do Talianska, 
sveta umenia, lásky a dobrého jedla. Po úvodných 
lekciách Ivan musí v ceste pokračovať sám…
 Ide aj o iný milostný trojuholník. Ivan sa 
rozhoduje medzi zakotvenosťou vo svojej vlas-
ti a novým svetom ďaleko od postsovietskej 
spoločenskej krízy. „Rím existoval naraz vo 
všetkých projekciách, vo všetkých jedenástich 
priestoroch a dobách, a bol pritom dokonale 
živý. Aj Ogariov by to chcel takto. Žiť. Jedno-
ducho žiť. Nerozmýšľať o ničom.“ 
 Ivanov príbeh je dokumentom doby. Jeho det-
stvo odráža rutinu a uniformitu sovietskeho ži-
vota, ale aj zakotvenie v spoločne zdieľaných spo-
ločenských hodnotách. „Zlaté roky veľkolepej, 
len trošičku zodratej stagnácie.“ V systéme nie 
je priestor na realizáciu jednotlivcov, potrebné 
je nechať sa viesť dobou, režimom a sloganmi. 
Túžby po romantike sa napĺňajú kolektívne – 
v sprievodoch a manifestáciách. Obdobie pred 
perestrojkou už nie je v znamení gulagov a poli-
tického vraždenia. Zostáva sivý pocit existencie 
a rozčarovanie maskované akým-takým život-
ným komfortom. Rozpad starej éry znamená prí-
chod novej hierarchie. Hore sa dostávajú peniaze 
a tí, ktorí ich vedia zarábať alebo kradnúť. Všetko 
sa topí v neistote a dražobe. „Pučí“ nová doba 
a na obete sa nehľadí. Lekár môže pracovať na 
zahojení rán, ale poniektoré sú iného druhu. 
 Bezbožná ulička však nie je výlučne angažo-
vanou prózou o ľuďoch zneistených v dôsledku 
spoločenskej zmeny. Stále je to plnokrvný román 
o nevyspytateľnosti vzťahov, o životných prekva-
peniach a ľudskej schopnosti byť disponovaný 
k zmene. Naplnenosť života je tou najpodstat-
nejšou záhadou. Hoci sa človek túla hocijaký-
mi uličkami (nielen tou Bezbožnou v Moskve), 
nemôže si byť istý tým, čo ho čaká za rohom.
 Hoci ide o vec vážnu, ruská prozaička píše 
ľahko, šťavnato, s vtipom a bez obmedzení. 
Šikovne búra prípadné predsudky voči ruskej 
próze. Už to nie je len ubolené (hoci podstatné) 
písanie starých majstrov. Stepnovová predsta-
vuje sebavedomý štýl novej generácie autorov. 
Empaticky rozumie pocitom svojich rovesníkov, 
ale tento pocit posúva na úroveň pochopiteľnú 
každému čitateľovi. Bezbožná ulička sa dostáva 
k slovenskému čitateľovi v skvostnom prekla-
de Jána Štrassera s tradične vysokou pridanou 
hodnotou jazykovej krásy. 

Ľubomír Jaško

Nezlomná vedkyňa Alma

Podstata všetkých vecí / Elizabeth Gil-
bert / Preklad Tamara Chovanová a Jana 
Kantorová-Báliková / Vydavateľstvo Slo-
vart 2016

Elizabeth Gilber-
t o v á  j e  z n á m a 
americká autor-
ka – preslávil ju 
p r e d o v š e t k ý m 
román Jedz, modli 
sa a miluj, podľa 
ktorého vznikol 
neskôr rovnomen-
ný úspešný film. 
Jej najnovšie dielo 
Podstata všet-

kých vecí vyhlásil New York Times a niekoľko 
ďalších amerických časopisov za najlepšiu 
knihu roka 2013. 
 Román sa začína koncom 18. storočia a roz-
práva nevšedný príbeh rodiny Whittakerovcov 
– obchodníkov s exotickými rastlinami. Skoro 
päťsto stránok je rozdelených do piatich častí: 
Strom proti horúčke, Slivka z White Aeru, Zne-
pokojujúce správy, Následok misií a Kurátorka 
machorastov. 
 Sledujeme v nich, ako sa z chudobného An-
gličana Henryho Whittakera vďaka obchodo-
vaniu s chinínovníkmi stáva jeden z najbohat-
ších mužov americkej Filadelfie. Holanďanka 
Beatrix Henrymu v roku 1800 porodila jedinú 
dcéru Almu, ktorá po ňom zdedila bystrý um 
a chuť vzdelávať sa. Neskôr k nej pribudne 
adoptívna sestra Prudence, ktorú však Alma 
nikdy neprijme, lebo na rozdiel od nej je krás-
na. Nuž a, ako sa vraví, krása vyhráva nad 
múdrosťou, pretože medzi mužmi je len málo 
slepcov. 
 Situácia sa skomplikuje, keď dievčatá dospejú 
a snívajú o láske. Nepekná, bohatá, bystrá, ale 
náladová Alma sa stala uznávanou botaničkou. 
Má jasnú a vecnú myseľ vedca. Túži pochopiť 
fungovanie celého sveta a odhaliť podstatu ce-
lého bytia. Len na ženícha nemá šťastie. Keď sa 
v jej svete objaví zasnívaný umelec, chudobný, 
ale pôvabný Ambrose Pike, zamiluje sa a pre-
sadí si svadbu s ním. Muž, ktorý jej približuje 
duchovný svet zázrakov, sa však pre ňu stane 
neskôr zdrojom utrpenia a záhad. 
 Až po jeho smrti si uvedomí, že nevedela 
nič o mužovi, za ktorého sa vydala, ale ani 

o svojom okolí, o svojej sestre Prudence, pria-
teľke Rette či starej gazdinej Hanneke. Žila 
akoby v bubline svojho egocentrizmu a ego-
izmu, netušiac, čo je to obetavosť. Rozhodne 
sa porozumieť a napraviť, čo sa ešte dá. Vzdá 
sa majetku, ktorý zdedila po otcovi, odcestuje 
na Tahiti, kde žil jej manžel pred smrťou, aby 
sa nakoniec vrátila nie domov do Ameriky, ale 
do Európy, k strýkovi do Holandska a zvyšok 
svojho života zasvätí štúdiu botaniky. Mimo-
chodom, knihu dopĺňajú a osviežujú pôsobivé 
ilustrácie práve z tejto oblasti.
 Autorka venovala knihu Podstata všetkých 
vecí svojej starej matke. Ťažko povedať, nakoľ-
ko sa inšpirovala aj jej osudom. V každom prí-
pade napísala pútavú ságu odohrávajúcu sa na 
pozadí historického obdobia, počas ktorého ur-
čoval osud ľudstva technický pokrok. Štýlom, 
témou i rozsahom pripomína kniha klasické 
diela dvadsiateho storočia. Dôraz kladie najmä 
na podrobné vykreslenie ústrednej postavy 
– Almy –, jej charakteru, myslenia, pocitov, 
toho, ako objavuje vlastné klady i zápory a ako 
dychtivo sa zaujíma o vedu. Pozoruhodná a na 
tie časy viac ako atypická je Almina výchova 
k sebavedomiu a priebojnosti. Už od detstva 
bola rovnocennou účastníčkou debát v ich 
dome. Učila sa klásť otázky a neuspokojovať 
sa vždy s odpoveďami. Napríklad chcela vedieť, 
či sú huby rastliny alebo zvieratá a keď dostala 
odpoveď, spytovala sa, či sú si tým ľudia istí 
a prečo.
 V závere sa Alma vyznáva: „Verím, že sme 
napoly slepí a často omylní. Verím, že chápeme 
len veľmi málo, a to, čomu rozumieme, väčši-
nou nie je pravda. Verím, že život netrvá večne, 
ale ak má človek šťastie, môže žiť dosť dlho. 
A ak má šťastie a je tvrdohlavý, môže si ten 
život dokonca vychutnať.“
 Nielen život, i knihu si môže čitateľ vychut-
nať rovnako, ako jej motto: „Nevieme, čo je 
život. Zato dobre vieme, čo život prináša.“ Na 
zadnej stránke obálky si zas prečítame, že „ži-
vot je zložitý a neistý experiment. Niekedy po 
utrpení príde výhra – nič však nie je zaručené“. 
Gilbertovej kniha je však zaručene holdom že-
nám, ktoré odolávajú skaze, hľadajú odpovede, 
nie vždy ich nájdu, ale nevzdávajú sa. Podobne, 
ako mach, ktorý hrdinka príbehu skúma, sú 
svojím spôsobom nezničiteľné. 

Elena Ťapajová



Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Karel Teige, 
pred nimi ako predvoj Jiří Wolker, uvádzali 

v Čechách a na Slovensku nový básnický smer, 
spájajúci umenie s radostným životným štýlom, 
a vnášali do „dosebazahľadeného“ kruhu poézie 
nové impulzy z oblastí, ktoré si dovtedy v básni 
nebolo možné predstaviť.
 Príležitosť na pripomenutie poetizmu ponúka 
aktuálne vydanie rovnomennej antológie Poetis-
mus (2017) z edície Lyrika 20. storočia, v ktorej od 
roku 2010 vyšli výbery z ruskej moderny a avant-
gardy, prehľad tvorby beatnikov a básnická mo-
derna v stredoeurópskom priestore. Redaktori 
knihy na obálke správne uvádzajú, že „poetis-
mus je jedním z nejcennějších vývozních arti-
klů původní české kultury po roce 1918“ a toto 
kultové postavenie bolo v minulosti primerane 
propagované – s výnimkou päťdesiatych rokov, 
kedy sa poetizmu, podobne ako iným avantgar-
dám, dávalo za vinu nenapĺňanie potrieb nového 
umenia. Nič nepomohlo ani to, že pri zrode po-
etizmu stál ľavicový spolok Devětsil a ľavicové 

myšlienky či postoje sa v tomto avantgardnom 
smere udomácnili natrvalo. Pre kultúrnych funk-
cionárov, ktorí uznávali iba socialistický realiz-
mus a jeho princípy straníckosti, pravdivosti, 
ľudovosti a typizácie, bola hlavnou prekážkou 
apolitickosť a miestami frivolný až zábavný cha-
rakter poetistickej poetiky. 

Poetizmus 1967, 1982, 2017
Autori poetizmu a poetizmus samotný už boli 
antologizovaní (1967, 1982) a pripravení pre 
čitateľov ako zdroj poučenia a estetického zá-
žitku. Najznámejšou a najrozsiahlejšou anto-
lógiou je odeonské vydanie z roku 1967 s jed-
noduchým názvom Poetismus, ktoré pripravili 
Květoslav Chvatík a Zdeněk Pešat a na bezmála 
štyristo stranách ukázali rozpätie aj časovú 
genézu poetizmu. Nezabudli ani na to, že po-
etizmus ako jeden z výborných „vývozních 
artiklů“ našiel dobré zázemie aj na Sloven-
sku a v diele Laca Novomeského nadobudol 
individuálnu podobu.

„Milý Seiferte, 
že máš strach z neznáma, jsem věděl, ale že potřebuješ čtyři měsíce k sepsání 
dvou přednášek, jsem nevěděl. Nepředstavuj si, že v Bratislavě máš předná-
šet Arne Novákům, Píšům a spol. Tady Tě prostě chtějí poznat, pít s Tebou 
víno a třebas poslouchat cikány…,“ týmito slovami Vlado Clementis, redaktor 
modernej ľavicovej revue DAV, láka básnika Jaroslava Seiferta v máji 1929, aby 
konečne splnil svoj sľub a prišiel na Slovensko predstaviť poetizmus, ktorý 
práve dosahoval vrchol popularity.

Foto Lucia Gardin

Jarní

Slečno, sedíte u stroje v kanceláři, 
na prsty vám jarní slunce září 
a ruce se vám chvějí, Ježíši Kriste, 
na procházku jistě chtěla byste. 

Viďte, život je nadmíru krásný, 
lavička v parku je sice hodně tvrdá, 
když ale člověk miluje, celou duší básní 
a ani tím tvrdým dřevem nepohrdá. 

Já vím, milovat není jen tak, 
člověkem příboj lásky sem tam hází, 
chviličku letí vzhůru do oblak, 
sluneční paprsek ho doprovází, 

najednou ale země neúprosná tíže 
nazpět ho dolů srazí 
a tvrdá skutečnost ho k zemi víže; 

z toho si nic však nedělejte, za chvíli prudce 
ku hvězdám vzletíte, padajíc do náruče, 

neboť jste mladá, je vám dvacet let 
a v době té je každá veselá láska smutná, 
neboť láska je jako celý svět: 
je sice hořká, ale sladce chutná. 

A jestliže mně věříte a mohu vám dát 
radu přátelskou a pravou, 
nebojte se, slečno, nikdy milovat; 

a políbí-li vás někdo ve tvář pravou, 
nastavte levou.

Foto bb 

Foto archív J. G.
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Na chvíľu so Seifertovou Jarní
Poetismus / Zostavila Jeanette Fabian / Nakladatelství Slovart 2017

INTERPRETÁCIA
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INTERPRETÁCIA

     Zostavovateľkou 
antológie z roku 2017 je 
nemecká slavistka Je-
anette Fabian, čo je 
pozoruhodný krok, 
ale vzhľadom na to, že 
českí zostavovatelia už 
ponúkli dva pohľady na 
poetizmus, môže iná 
perspektíva priniesť 
väčší odstup, iné a šir-
šie kontextové čítanie 
či vnímanie estetické 
a bez záťaže niektorých 
politických vplyvov 
(napríklad averzia voči 
Nezvalovmu nadbieha-
niu komunizmu v päť-

desiatych rokoch). Nové vydanie je určite príno-
som, prichádza symbolicky po polstoročí od prvej 
antológie, a svoj zámer – predstaviť poetizmus 
ako čitateľsky atraktívny básnický smer – plní 
do bodky. V porovnaní s predchodcom je knižka 
stručnejšia, ale redukciu badať iba pri niektorých 
neliterárnych presahoch (smerom k filmu a di-
vadlu) a nie je to niečo, čo by knihe či predstave 
o poetizme škodilo. Fabianovej Poetismus je prí-
ťažlivou a informačne nasýtenou knihou, jediným 
nedostatkom je absencia informácie o jestvovaní 
slovenského variantu poetizmu, ktorý sa na Slo-
vensku rozvíjal dokonca v niekoľkých etapách 
(pripomeňme aspoň štúdiu Valéra Mikulu Český 
poetizmus a slovenská poézia, publikovanú prvý 
raz v zborníku Česko-slovenské vztahy, Evropa 
a svět, 2004, s. 93 – 106). Azda jedným z dôvo-
dov toho, prečo sa o Slovensku v antológii ani 
neuvažuje, je jej rámcovanie dvadsiatymi rokmi 
20. storočia a poetizmus na Slovensku začína 
naberať zreteľnejšie kontúry až o desaťročie ne-
skôr (Novomeský, Beniak, Fraňo Kráľ, Gašparovič 
Hlbina, Dilong a ďalší).

Mladá jarná láska
Seifertova báseň Jarní zosobňuje všetko pod-
statné, čo robí poetizmus poetizmom; dokonca 
pridáva čosi navyše. Pripomína okamih, ktorý 
Nezval s Teigem opisujú ako chvíľu, keď im pre-
chádzka jarnou Prahou vnukla presvedčenie, že 
poézia musí mať práve podobu, akú zosobňovala 
Seifertova tvorba, a neskôr ju spoločne rozvinuli 
v poetistických básňach: ,,Na jaře 1923, toho ne-
zapomenutelného roku, se vzpomínkou na nějž 
budu umírati – jednoho večera, jehož všechna 
slova mi utkvěla v paměti, procházel jsem se 
s Teigem po Praze, a pociťujíce atmosféru štěs-

a zároveň smutná, horká, no chutí sladko). 
 Bolo by chybou a básni by zaručene „zlomilo 
väz“, keby autorovi šlo o poučovanie alebo ob-
javovanie podôb lásky; to ostáva iba v podobe 
prechodu medzi úvodom a záverom. Dôležitejšia 
je okolnosť, že svoju „radu přátelskou a pravou“ 
dáva niekomu obyčajnému, dievčaťu, sediacemu 
„u stroje v kanceláři“, že pozornosť sa obracia 
na každodennú situáciu, ktorá sa týka mnohých 
a dotýka sa ich tak intenzívne, že v tej chvíli niet 
dôležitejšej veci na svete. Práve v tom je skrytý 
pôvab a hlavný zisk poetizmu a jeho videnia 
princípu ľudovosti, na ktorom sa poškriepilo 
ľavicové a moderné krídlo českých básnikov. 
Prostredníctvom odľahčených stránok života, 
ktoré však pôsobili odľahčene iba navonok, sa 
podarilo poetizmu vrátiť atraktívnosť poézie 
širokému okruhu čitateľov bez toho, aby sa mu-
sel uchýliť k metódam a úskokom poklesnutej 
literatúry. Aj napriek tomu, že poetizmus zaplnil 
svoje básne exotikou z filmov, divadla, kabare-
tov, cirkusov, športu a zábavy, nezabudol na ich 
zapojenie do väčšieho a širšie platného obrazu 
sveta a človeka v ňom.
 Ani tu sa nekončí výpočet ziskov poetizmu 
a básne Jarní, zakončenej efektnou pointou. 
Takmer každá strofa ukrýva drobnosť, ktorá 
obohacuje báseň, prekvapuje alebo jej nejako inak 
pomáha. V prvej strofe je to protiklad spomalené-
ho opisného úvodu a dynamického záveru, ktorý 
autor dosiahol vnútorným rýmom v štvrtom verši 
(Kriste – jistě – byste). V druhej strofe sa ukrýva 
klasický poetistický pocit zamilovaného človeka, 
ktorý „celou duší básní“ a ukazuje, že poézia nie 
je exkluzívna, trudnomyseľná záležitosť bardov 
a vyberaných „svedomí národa“, ale že poézie je 
schopný každý, kto sa podvolí citom a kráse. 
 To najkrajšie si básnik takticky necháva na 
koniec, pretvárajúc biblický obraz lásky k nepria-
teľovi („No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. 
Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj 
druhé.“ Mt 5, 39) na nový program lásky, ktorý 
si nevyžaduje ďalší komentár. Kristus a subjekt 
básne zhodne objasňujú svoj výklad ľudského 
šťastia a spásy priamou rečou, prvý cez blaho-
slavenstvá a druhý cez podobenstvo o trampo-
tách zamilovaného dievčaťa. Biblická analógia 
pomáha ľahšie preniknúť cez ilúziu toho, že na 
prvom mieste je trápenie mladej ženy. Rovnako 
dôležitý, vlastne dôležitejší je autor, ktorý pro-
stredníctvom básne vyjavuje svoj programový 
postoj, vychádzajúci z nesmiernej dôvery v lásku 
a krásu sveta. So zjednodušením ho možno zhr-
núť do slov z verša „nebojte sa milovať“.

Ján Gavura

tí, jehož svědky byly jarní vůně, hvězdy, růžence 
světel v ulicích, zvracející opilci, žebravé stařenky 
a líčidla starých nevěstek, opírajíce se o nároží, 
našli jsme východisko z disharmonie světových 
názorů, jež byly mumifikované, jedovaté a trudné 
– a objevili jsme poetismus.“ (Vítězslav Nezval: 
Návěstí o poetismu. In: ReD 1, č. 3, s. 94 – 95.)
 Šalda v jednej z početných analýz poetizmu pri-
rovnáva poetistickú báseň k „šumivému koktejlu“ 
a naznačuje, že hýri mnohými farbami a chuťami, 
ale ich účinok rýchlo vyprcháva. Napriek tomu sa 
stal zástancom poetizmu a odmietol vyslovene 
iba epigónske pokusy, ktoré sa pokúšali imito-
vať ľahkosť, melodickosť a exotickosť dobrých 
poetistických básní. 
 Seifert pre báseň Jarní vyberá jednoduchú situ-
áciu: dvadsaťročné dievča a jej starosti s láskou. 
Báseň ovplyvňuje niekoľko autorových kompozič-
ných nastavení, najvýraznejšie voľba imaginár-
neho dialógu, keď sa subjekt prihovára dievčaťu 
a vysvetľuje jej dôvody zmätenia a neistoty, kto-
ré každé zamilované dievča zažíva. Kolokvijná 
forma básnikovi umožňuje, aby báseň pôsobila 
bezprostredne a konkrétne, čo mu však nebrá-
ni v tom, aby do jedinečného príbehu nezapájal 
vlastné postrehy a zovšeobecnenia, aby sa popri 
jednotlivostiach (hmatateľných, materiálnych 
a senzuálnych) dali vyjadriť aj univerzálnejšie 
pravidlá a zákonitosti mladej lásky. Báseň si tak 
zachováva bezprostrednosť dôležitú pre prvé 
čítanie, no obsahuje aj nadstavbu, ktorá z jed-
notlivého robí nadčasový artefakt. 
 Báseň je rozvrhnutá podľa symetrického kľúča 
(prevládajú štvorveršia), ale v prípade potreby 
a vnútorného rytmu myšlienok a obrazov básne 
mení autor štruktúru na troj- i dvojveršia. Dôleži-
tejší je rytmus ako diktatúra metra a podobným 
intuitívnym spôsobom sa autor stavia aj k rýmu, 
ktorého strofické rozvrhnutie je raz združené, 
potom striedavé, alebo verše ostávajú bez rýmu. 
Báseň však vyznieva ako zvládnutá melodická 
kompozícia, ktorej prirodzenosť je podporovaná 
najmä módom hovorenia.

Poézia pre masy
Ak sa hovorí, že ľúbostná tematika je najťažšou 
spomedzi literárnych tém, Seifert nám dáva lek-
ciu, ako sa to dá bez upadnutia do klišé, senti-
mentalizmu alebo lascívnosti. Dialektiku lásky 
vysvetľuje subjekt z pozície skúseného človeka, 
čo potvrdzuje nielen poučovací tón, ale aj niekto-
ré priame vyjadrenia („Já vím, milovat není jen 
tak…“), a základom lekcie o láske sú kontrasty, 
ktoré tento cit sprevádzajú (vynášanie do oblakov 
verzus tiaž tvrdej skutočnosti, láska je veselá 
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„V deň, keď ho mali zabiť, Santiago Nasar vstal o 5.30 
ráno, aby stihol príchod lode, ktorá privážala biskupa. “

Magické, 
ale nemenej reálne

Kronika vopred ohlásenej smrti / Gabriel García Márquez / 
Preklad Jarmila Srnenská / Vydavateľstvo Slovart 2017

Gabriel García Márquez (1927 – 2014) je laureát Nobelo-
vej ceny za literatúru – získal ju „za svoje romány a po-

viedky, v ktorých sa neskutočné snúbi s reálnym 
vo svete plnom predstavivosti, odrážajúcom život 

a konflikty kontinentu“ –, popredný predstaviteľ poetiky 
magického realizmu a svojou tvorbou prekročil hranice 

nielen rodnej Kolumbie, ale celej Latinskej Ameriky.

Márquez je slovenskému čitateľovi dobre 
známy. Do jeho povedomia sa zapísal 

najmä románmi Sto rokov samoty, Láska v čase 
cholery alebo o Láske a iných démonoch. Neme-
nej populárnym dielom je Kronika vopred 
ohlásenej smrti. Na slovenskom knižnom trhu 
vyšla po prvýkrát v roku 1984 a tento rok sa 
čitatelia dočkali jej opätovného vydania.

Osud a náhoda
Návraty k literárnym dielam umožňujú pre-
hĺbenie a sústredenejšie vnímanie obsaho-
vo-motivickej zložky diela, jeho významových 
vrstiev či celkového estetického prevedenia, 
no aj čosi iné, akoby pohľad nanovo, zvlášť 
očami mladších generácií. Príbeh Santiaga 
Nasara, mladého muža odsúdeného k smrti 
pre zneuctenie ženy, osobito včlenený do poe-
tologických súradníc Márquezovho magického 
realizmu, môže v čitateľovi vzbudzovať rozlič-
né otázky. Prečo bola smrť Santiaga toľko ráz 
ohlasovaná? Je možné uniknúť tomu, čo pre 
nás pripravil osud? Akú úlohu v tom všetkom 
zohráva náhoda? A hoci sa v tejto súvislosti 
v Kronike vopred ohlásenej smrti píše: ,,Pre-
dovšetkým sa mu nikdy nezdala vierohodnou 
skutočnosť, že by život poslúžil toľkými ná-
hodami, zakázanými v literatúre, aby sa bez 
prekážok tak ľahko dospelo k smrti natoľko vo-
pred ohlasovanej“ (s. 85), zistíme, že v kontexte 
celého rozprávania je prvok náhody kľúčový. 
Azda najznámejším a najpodstatnejším dôka-
zom toho sú zatvorené dvere na Santiagovom 

Vicariovci v skutočnosti nechcú zabíjať a radi 
by vražde predišli, ,,netúžia vykonať rozsudok 
smrti, skôr chcú nájsť niekoho, kto by im pre-
ukázal dobrodenie a zabránil im v tom“ (s. 51). 
Zdá sa, že pripravovanú pomstu naznačujú, 
dúfajúc, že Santiaga niekto varuje.
 K zločinu ich nakoniec dohnali ľudské 
konvencie, morálny kódex, ktorý ich nútil za-
siahnuť proti vlastnej vôli. Od tejto strašnej 
povinnosti vraždiť ich však nič nedokáže oslo-
bodiť. Čin dvojčiat je viacnásobne ohlasovaný 
a sprevádza ho výrazný pocit napätia, ktorý 
čitateľ prežíva s každou ďalšou stranou knihy. 
Autor sa tak prostredníctvom výpovedí postáv, 
ktoré celistvo ukladá do kroniky, snaží rekon-
štruovať nešťastný príbeh osoby, neschopnej 
uniknúť osudu a ľudskej ľahostajnosti.
 Umelecký rukopis Gabriela Garcíu Márqueza, 
ktorý sa do rúk slovenského čitateľa dostáva 
v obnovenom šate, však pozoruhodným spôso-
bom odhaľuje aj iný svoj aspekt ako neodmys-
liteľnú súčasť autorskej poetiky: spontánnosť, 
humor, ale i láskavosť či typickú atmosféru ka-
ribského prostredia. Nové vydanie Kroniky 
vopred ohlásenej smrti svedčí o tom, že pre-
kladateľke sa podarilo zachytiť jazyk a neoby-
čajnú atmosféru Latinskej Ameriky mimoriad-
ne presvedčivo. Radosť a živelnosť sa napokon 
premietajú aj do farebnej obálky prekladu, jej 
námet v sebe ukrýva niečo tajomné a magické, 
čo čitateľ môže v procese čítania objavovať.

Monika Brezováková

dome vo chvíli, keď sa potrebuje dostať dnu, 
aby unikol svojim prenasledovateľom.
 Uvedená skutočnosť však napokon nie je až 
taká náhodná, ako by sa zdalo. Čitateľa Márque-
zovho diela zaiste neprekvapí, že množstvo 
príbehov a skutočností, ktoré v jeho tvorivej 
interpretácii vníma ako nevšedné a magické, 
malo svoj základ v reálnom živote. Takou je aj 
príhoda zo spisovateľovho života v mestečku 
Sucre – jeho priateľa zavraždili dvaja bratia uči-
teľky. Urobili to preto, aby napravili česť sestry 
a rodiny. Cayetano Gentile, perspektívny lekár, 
sa pred prenasledovaním pokúsil skryť doma, 
ale jeho matka zavrela dvere v domnení, že jej 
syn je už vo vnútri, čím mu podpísala verdikt 
smrti. Práve tento tragický príbeh sa stal pred-
lohou k napísaniu Márquezovho diela, v ktorom 
sa nešťastný osud autorovho priateľa zvečňuje 
v podobe vraždy Santiaga Nasara. 

Typický Márquezov rukopis
Kroniku vopred ohlásenej smrti možno 
vnímať ako výpoveď o ľudskej ľahostajnosti, 
apatii, zodpovednosti či nevšímavosti voči 
ostatným. Každý obyvateľ mestečka predsa 
vedel o pripravovanej vražde hlavného hrdinu, 
no nenašiel sa nikto, kto by tragédii dokázal 
zabrániť. V tejto súvislosti je možné poukázať 
na istý prvok rovnakosti a kolektívneho počí-
nania jednotlivých postáv. Ľudia zostali zaujatí 
sami sebou, spoliehajúc sa na to, že zasiahnu 
druhí. S tým jednoznačne súvisí otázka spo-
ločenských konvencií. Dvojčatá Pablo a Pedro 

Fotografia vznikla v priestoroch kníhkupectva Adkabooks. Foto bb
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„Keď niekto povie, že len sám je rozumný, 
že len on má dar ducha a dar jazyka, 
zaznie to duto. Ani pre muža, čo vie 
už mnohé, nie je hanbou ešte mnohé sa
naučiť. “

KLASIKA

Súcit a strach
Antigona / Sofokles / Preklad Ľubomír Feldek / 
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2016

Z vyše sto dvadsiatich Sofoklových tragédií sa zachovalo sedem, 
medzi nimi aj Antigona. V slovenčine vyšla niekoľkokrát 
od roku 1940. Podľa jazykovej interpretácie Júliusa Špaňára ju 
v roku 1970 prebásnil a minulý rok pôvodné prebásnenie revido-
val Ľubomír Feldek.

Mám pocit (možno naivnú predstavu), že 
najznámejšiu Sofoklovu tragédiu čítali as-

poň raz v živote všetci. Ak nie ako dramatický 
text, tak v divadelnej, filmovej alebo rozhlasovej 
adaptácii – a preto pri písaní tohto textu cítim 
niečo medzi neistotou a ťarchou zodpovednosti. 
Ale môžem sa aj mýliť, niekedy sa mi to stáva, 
dokonca celkom často, takže Antigonu možno 
skutočne nečítali/nevideli/nepočuli všetci na 
svete za posledných cca dvetisícštyristopäťdesiat 
rokov, možno o nej dokonca niekto nepočul nikdy.
 Ľubomír Feldek v dodatku Sofokles stále aktu-
álny približuje, okrem iného, aj metódy prebásňo-
vania. Odôvodňuje svoje rozhodnutia, ktoré mali 
vplyv na výslednú podobu textu v slovenskom 
jazyku. Neumýva si nad úskaliami prekladu ruky, 
vecne čitateľovi osvetľuje problematiku využitia 
jambického trimetra, ktorý v preklade z roku 
1970 rozkolísal a v novom vydaní ho opätovne 
upevnil, pričom tento preklad Antigony rozhod-
ne nemožno považovať za archaický (a nielen 
kvôli tomu, že vyšiel v roku 2016). 

Vzor Antigona
Oidipova dcéra Antigona sa za tie stáročia stala 
archetypálnou postavou, priam akousi posvätnou 
trpiteľkou, ktorá nemá nárok na šťastie a akoby 
nestačilo to, že je fatálne poškvrnená hriechmi 
svojho rodu, sama sa dostáva do situácie, v ktorej 
niet vidiny šťastného konca. Dej hry má rýchle 
tempo a postavy sa držia svojich charakterov, 
rozumieme ich motívom i konfliktu a nepotrebu-
jeme na to poznať ani ďalšie antické diela, ktoré 
s dejom Antigony priamo súvisia (i keď, bola by 
mimoriadna škoda ich nepoznať).

miere politická hra. Nielen tematicky, uvedomiť 
si treba aj silu javiska a obľubu, v akej mali Gréci 
divadlo, a s tým ruka v ruke idúcu moc divadel-
ných predstavení. Za zmienku stojí tiež fakt, že 
Sofokles bol politicky aktívny.
 Slovo zákon sa v Antigone objavuje často. Boží 
či ľudský, nadradenosť jedného voči druhému 
a ich medze – nezľahčujem tieto otázky a Sofokles 
tiež nie, ale situácia, v ktorej sa postavy ocitajú, 
nie je o zákonoch samotných. Samy o sebe totiž 
nemajú zmysel – to, čo je podstatné a stáva sa 
hybnou silou ľudského konania (i v Antigone) je 
postoj k zákonu a ochota nielen pripustiť svoje 
obmedzené vnímanie, ale i vôľa zmeniť vlastné 
videnie, predovšetkým vtedy, ak je zhubné pre 
jedinca aj spoločnosť. Takéto zmeny pritom 
nemusia prameniť len z odhodlania ale hoci aj 
z obyčajného ľudského strachu (pred bohmi? pred 
ľuďmi? a nie je to v tomto prípade jedno?). 
 Tak, ako sa v prvý školský deň dáva prváčikom 
do lavice kniha, by sa podobný zvyk mohol zaviesť 
aj v parlamente – akurát s Antigonou. Pre leni-
vejších i s vyznačenými pasážami: „… dovidieť 
až do duše / vladára, spoznať jeho srdce, jeho 
um / vieme, až keď ho uvidíme panovať / a slúžiť 
zákonom“ (s. 15) a „Ak si štát niekto prisvojí, je 
po štáte“ (s. 41).
 Opatrenie by to bolo preventívne. Aby sme sa 
potom nemuseli spoliehať na slepých veštcov, 
ktorí nám budú ukazovať tabuľky o zhubnosti 
našich rozhodnutí s prognózami do budúcnosti. 
Ak im teda, samozrejme, dovolíme takúto tabuľ-
ku vôbec ukázať. 

Radka Komžíková

 Do kolotoča tragických rozhodnutí a ich ná-
sledkov sa dostávame in medias res – Antigo-
na sa napriek zákazu kráľa Kreóna rozhodne 
riadne pochovať svojho brata. Sama. Dvakrát. 
Prvýkrát jej to totiž nevyjde a druhýkrát ju pri-
chytia (spoilery mi vari odpustíte). Udalosti plynú 
veľmi rýchlo, časové rozmedzie deja je merateľné 
takmer v hodinách, no napriek tomu sa čitateľ 
v motiváciách postáv nestráca – veľkú zásluhu má 
na tom najmä výrazný prvok antického divadla – 
zbor. Okrem toho, že zbor plní úlohu komentátora 
deja a charakterov a objasňuje i vzťahy medzi 
postavami, necháva čitateľovi priestor na výdych 
a miesto si tu nachádza aj humor (predovšetkým 
v postave Náčelníka zboru) – takéto uvoľnenie 
je z hľadiska výstavby tragédie mimoriadne vý-
znamným prvkom (priam ma mrzí, že neviem, 
či je tomu tak i v origináli, alebo je to zásluhou 
Ľubomíra Feldeka – ide totiž skutočne o jemné 
detaily v replikách). 

Od skutočného k vymyslenému
Je nesmierne zaujímavé, ako sa ľuďom v prie-
behu storočí posunulo vnímanie pojmu mýtus. 
V podstate sme sa v chápaní jedného slova dostali 
od pravdy k lži. Od skutočnosti k výmyslu. O čo 
väčšia vzácnosť potom je, ak aktuálnosť takýchto 
diel pretrváva (a o čo strašidelnejšia je takáto 
skutočnosť). Pri čítaní Sofokla musíme pristúpiť 
na to, že autorov svet má úplne iné zákonitosti 
než čitateľov, inak nás budú mnohé repliky irito-
vať a pochopenie súvislostí nám môže uniknúť. 
Ak sa naladíme na vlnu veršovanej antickej drá-
my, ktorá má spád, až potom nám Antigonin prí-
beh má čo ponúknuť. Antigona je vo významnej 



Divadelné letopisy mesta Cassa, Caschau, Kassa, Ko�šice v súvislostiach 
dejín 1557 – 1945 – 2015 (I. a II. diel) / Tibor Ferko / EQUILIBRIA 2017

Monumentálne dielo významného teatrológa a publicistu (1932), ktorého prvý diel 
bol vydaný v roku 2013. V druhom rozšírenom vydaní, ktoré má vyše tisíc strán, sa 
autor zaoberá dejinami divadla v Košiciach nielen od stredoveku po koniec druhej 
svetovej vojny (1557 – 1945), ale pokračuje ďalej, až po rok 2015. Autor tu sledu-
je sedemdesiat rokov slovenského profesionálneho divadla v troch vývinových 
fázach podobnou metodikou, akou rekonštruoval predchádzajúcu štvorstoročnú 
históriu. Predslovom prispeli odborníci z divadelnej kultúry Peter Himič, Ladislav 
Lajcha a Andrej Maťašík.

Knihu nám vydavateľstvo venovalo do súťaže.

Z NOVÝCH KNÍH
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Písať príbeh / Dušan Dušek – Jozef Puškáš /  
VŠMU 2017
Publikácia zaoberajúca sa vzťahom literatúry 
a filmu pozostáva zo šiestich rozhovorov spiso-
vateľa a scenáristu Dušana Dušeka (1946) so sce-
náristom, spisovateľom, publicistom, filmovým 
a literárnym kritikom Jozefom Puškášom (1951). 
Zaujímavý je tiež Dušekov text Vzťah literatúry 
a filmu alebo autorské poznámky alebo o láske či 
Puškášov text Martin Šulík a spol. na výlete v zá-
hrade pozitívnych zázrakov, no kniha obsahuje 
aj ďalšie.
Publikáciu nám vydavateľstvo venovalo do súťaže.

Svetlo a farba v kameramanskej tvor-
be / Ján Ďuriš / VŠMU 2017
Publikácia sa zaoberá technickou povahou tvor-
by filmového diela. Zaostruje najmä na prácu 
so svetlom a farbou, pričom autor opisuje rôzne 
technológie a metódy, ako s nimi možno pracovať. 
Ján Ďuriš nakrútil viac ako 30 dokumentárnych 
filmov, s Jurajom Jakubiskom má na konte päť 
hraných filmov, za snímku Nejasná správa o konci 
sveta získal na MFF 1997 v Montreale Cenu za 
kameru a Krištáľové krídlo 1997, venuje sa aj 
pedagogickej činnosti.
Knižku môžete získať prostredníctvom súťaže.

Mandylion z Edessy / Matej Gogola / Post 
Scriptum 2017
Publikácia s podtitulom Rukou-nestvorený obraz 
a jeho miesto v byzantskom umení a duchovnej kul-
túre. Monografia sa zaoberá dejinami obrazu, kto-
rý nebol zhotovený človekom, no najmä edesské-
mu obrazu známemu ako Mandylion z Edessy.

Súdruh Münchausen / Ladislav Mňačko / 
Vydavateľstvo Európa 2017
Tretie vydanie satirického románu, ktorý prvýkrát 
vyšiel v roku 1972 zároveň po slovensky a nemecky 
v západonemeckom exilovom vydavateľstve Index. 
Kniha patrí medzi zaujímavé diela česko-sloven-
skej prózy a ponúka „orwellovsky“ nekompromisný 
a svieži pohľad na „normalizovaný“ život v reálnom 
socializme od významného spisovateľa (1919 – 1994).
Knižku môžete získať prostredníctvom súťaže.

Vojna nemá ženskú tvár / Svetlana Alexi-
jevič / Z ruštiny prel. Marek Chovanec a On-
drej Marušiak / Absynt 2017
Tretie vydanie knihy (druhé vo vydavateľstve Ab-
synt) vychádza v brožovanej väzbe tak, ako edíciu 
Prekliati reportéri pôvodne navrhla Pavlína Morhá-
čová. Bieloruská novinárka a spisovateľka (1948), 
laureátka Nobelovej ceny za literatúru 2015, píše 
o vojne z pohľadu žien – lekárok, ostreľovačiek, 
spojárok, delostrelkýň… Oproti prvému vydaniu 
z roku 1990 (nakladateľstvo Pravda) ide o rozší-
renú verziu a vychádza z pôvodného prekladu 
Ondreja Marušiaka z ruského originálu U vojny 
ne ženskoje lico (Moskva: Sovetskij pisateľ, 1988).
Aj túto vynikajúcu knihu môžete získať v súťaži.

V hlave tridsať, v krížoch sto / Ľubica 
Voľanská / Veda – Ústav etnológie SAV 2016
Napriek tomu, že Európa starne, prežívanie tejto 
životnej etapy je v sociálnych vedách preskúma-
né málo. Preto autorka publikácie s podtitulom 
Starnutie v autobiografiách v Bratislave a Viedni 
sleduje ambivalentné vnímanie staroby vo ve-
rejnom a odbornom diskurze.
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Povrch vašej planéty / Peter Macsovszky / Drewo a srd 2017 

Prekladateľ z angličtiny a maďarčiny, spisovateľ, básnik (1966) a víťaz 
literárnej ceny Anasoft litera 2016 prichádza so svojím ďalším románom. 

Rozprávač Gabriel Ferde sa utiahne do rodného mesta, kde prekladá a píše 
knihu spomienok. Vracajú sa mu udalosti z mladosti i otázka, či sa neve-
dome nezaplietol do spolupráce s tajnou službou. Podľa anotácie je kniha 

správou o tom, že pohyby v privátnej sfére niekedy zatienia veľké spoločen-
ské dianie. Správou o komických i zlovestných podobách stihomamu. 

No v prvom rade je to skromná pocta vzdelancom, ktorí v zabudnutých 
mestách strednej Európy vytrvalo udržujú oheň kultúrnych aktivít. 

Anotačný zoznam nových kníh k aktuálnemu vydaniu Knižnej revue nájdete na www.kniznarevue.sk.

Píšťalkár / The piper / Erik Jakub Groch / 
Do angličtiny prel. Robert Welch a Ján Ga-
vura / Knižná dielňa (bez vročenia)
Publikácia vychádza po druhýkrát, ale tentoraz 
v slovensko-anglickej mutácii a s pôvodnými 
ilustráciami Jany Kiselovej-Sitekovej. Obsahuje 
dva príbehy významného slovenského básnika 
a autora pre deti a mládež (1957). Píšťalkár je 
text o putovaní človeka a Dievčatko so zápal-
kami je poetickou alúziou na rovnomennú An-
dersenovu rozprávku. V roku 2007 bola kniha 
zapísaná na Čestnú listinu Hansa Christiana 
Andersena v Bazileji ako najlepší text za Slo-
venskú republiku.

Kniha zrkadiel / Eugen Ovidia Chirovici 
/ Z angličtiny prel. Marína Gálisová / For-
tuna Libri 2017
Román s kriminálnym motívom, v ktorom sa pro-
minentný profesor psychológie zaoberá tajným 
výskumným projektom – prácou s duševne cho-
rými zločincami. Koncom osemdesiatych rokov 
minulého storočia ho však brutálne zavraždia. 
O tejto neobjasnenej vražde píše spisovateľ, ktorý 
tiež za záhadných okolností umiera a zvyšok jeho 
textu sa stratí. Do pátrania sa zapája stále viac 
ľudí, no oddeliť pravdu od výmyslov nie je také 
jednoduché.

Osem osamelých / Andrijan Turan /  
Vydavateľstvo Matice slovenskej 2017
Životné príbehy, tvorbu a inšpiračné zdroje ôsmich 
amerických spisovateľov (Ch. Bukowski, J. Kerouac,  
E. Hemingway, E. Pound, A. Ginsberg, E. Ferlin-
ghetti, G. Corso) spracoval básnik a prozaik (1962). 

Svet prírodných antibiotík / Josef Jonáš 
– Jiří Kuchař / Z češtiny prel. Mária Stan-
ková / Noxi 2017
Publikácia obsahuje stovky návodov na terapiu 
mnohých problémov prostredníctvom prírodných 
zdrojov. Obsahuje až 77 prírodných prostriedkov 
pre prevenciu a terapiu vírusových, bakteriál-
nych a plesňových infekcií. Orientáciu v knihe za-
bezpečuje Prehľad liečebných indikácií s odkazmi 
na jednotlivé rastliny, pomocou ktorých možno 
chorobu liečiť. Kniha bola nominovaná na Cenu 
český bestseller – Zdravie a životný štýl.

Duševný život zvierat / Peter Wohlleben /  
Z nemčiny prel. Elena Diamantová / Vyda-
vateľstvo Tatran
Nemecký autor (1964), povolaním lesník, odhaľuje 
správanie zvierat v lese i na dvore, ich emocionál-
ny a vedomý život. Vychádza zo svojich dlhoroč-
ných skúseností, no opiera sa aj o najnovšie vedec-
ké poznatky. Vo Vydavateľstve Tatran v rovnakej 
edícii LUK – Knižnica svetových bestsellerov vyšla 
autorovi aj kniha Duševný život stromov (2016).

Sonáta pre Zem / Katarína Mikolášová 
/ Vydavateľstvo Spolku slovenských spiso-
vateľov 2017
Piata zbierka veršov poetky a autorky literatúry 
pre deti a mládež (1963), ktorej členenie pripo-
mína hudobný útvar – sonátu. „Dá sa povedať, 
že doposiaľ každou zbierkou ako poetka preu-
kazuje stále výraznejšiu obsahovo-kompozičnú 
zdatnosť, hĺbku a pozorovateľské schopnosti“, 
píše v doslove Vlasta Krajčová. Knihu ilustroval 
Peter Uchnár.
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Život v tesných topánkach / Dušan Ko-
vačević / Zo srbčiny prel. a doslov napísal 
Ján Jankovič / Vydavateľstvo a agentúra Jána 
Jankoviča 2017
Kniha obsahuje tri drámy srbského dramatika 
(1948) – Život v tesných topánkach, Kmotrovia a Ge-
nerálna skúška samovraždy. Publikácia vznikla 
v spolupráci s vydavateľstvom Prometej (Novi 
Sad) a Spolkom Srbov na Slovensku (Bratislava).

Dotyky vášne / Martina Jakubová / Motýľ 
2017 
V debutovej próze podáva autorka príbeh o Kris-
tíne a jej vášnivom vzťahu s Erikom, ktorý je však 
aj plný utrpenia. Uteká do zahraničia a pomoc 
hľadá u najlepšieho Erikovho priateľa.

Muž z jamy a deti z lásky / Vanda Ro-
zenbergová / Vydavateľstvo Slovart 2017
Próza trojnásobnej finalistky súťaže Poviedka a 
finalistky ceny Anasoft litera 2016. Hlavný dvad-
saťpäťročný hrdina chce zabezpečiť rodinu bez 
matky, ustrážiť sestru, vychovať brata a postarať 
sa aj o toho, kto žije v jame. Autorka napísala tiež 
prózy Moje more, Vedľajšie účinky chovu drobných 
hlodavcov a Slobodu bažantom.

NormálnAnima (Vzdych) / Kristián Čura 
/ Bookman 2017
Druhá kniha reflexívno-filozofických úvah au-
tora. Jeho debut Pakult Nietzschéov vyšiel v roku 
2015 vlastným nákladom. Autorkou ilustrácií je 
Sandrine Pelletier.

Maková knižka / Mária Abrahámová – 
Gabriela Čechovičová / Ikar 2017
V knihe s podtitulom Príbeh maku a 71 skvelých 
receptov prinášajú autorky netradičné recepty z mo-
drej, sivej, hnedej a albínskej bielej odrody maku.

Rozprávky pre Elise: O odvážnom 
medveďovi / Imro Weiner-Kráľ / Z francúz-
štiny prel. Dagmar Ondrejková / Petrus 2017
Kniha maľovaných príbehov s krátkymi texta-
mi o hrdinskom medveďovi, ktoré významný 
slovenský maliar a grafik (1901 – 1978) posielal 
svojej malej dcére do Francúzska. Tretia kniha 
rozprávok pre Elise nadväzuje na Príbehy kocúra 
Mineta a O nezbednom káčerovi.

Opičí cirkus / Maroš Bančej / Vydavateľ-
stvo Matice slovenskej 2017
Štvrtá básnická zbierka autora (1960) je rozde-
lená na dve časti. Prvá – Opičí cirkus – reflektuje 
citové peripetie človeka, druhá – Moje obľúbené 
cintoríny –, je inšpirovaná historicky zaujímavými 
cintorínmi.

Tí, čo odchádzajú – tí, čo zostávajú 
/ Elena Ferrante / Z taliančiny prel. Ivana 
Dobrakovová / Inaque 2017
Tretia časť Neapolskej ságy populárnej talianskej 
spisovateľky vychádza v edícii Pandora. Z dievčat 
Eleny a Lily sa stávajú ženy a ich kamarátske puto 
je čoraz silnejšie. Predchádzajúce časti: Geniál-
na priateľka, Príbeh nového priezviska. Koncom 
augusta vychádza posledný diel ságy s názvom 
Príbeh stratenej dcéry.

Krok do tmy / Anton Rákay / Vydavateľstvo 
Matice slovenskej 2017
Próza spisovateľa a autora literatúry pre deti 
a mládež (1925 – 2013) s podtitulom Príbeh milu-
júceho vraha. Román s kriminálnym motívom má 
dve línie. V prvej čitateľ hľadá vraha mŕtvej ženy 
nájdenej pri diaľnici, v druhej nazrie do chorej 
duše človeka bojujúcej s démonmi.

Nebudem hrať divadlo pred Božou 
tvárou (v rozhovore s Martinom Li-
žičiarom) / Max Kašparů / BeneMedia 2017
V druhom vydaní knihy rozhovorov odhaľuje 
gréckokatolícky kňaz a psychiater nielen svoje 
súkromie a cestu ku kňazskej službe, ale ponúka 
aj poctivé rady do života.

Trenčianske povesti / Peter Mišák – Ján 
Skovajsa / Vydavateľstvo Matice slovenskej 
2017
Zbierka trenčianskych povestí zahŕňa príbehy 
o kuruckých vojnách a zbojníkoch, o krypte tren-
čianskeho kostola, o slávnej Studni lásky a iné. 
Publikáciu z edície Povesťová mapa Slovenska 
ilustroval známy výtvarník Milan Stano.

Fatima / Marián Gavenda / Perfekt 2017
Užitočný sprievodca pre putujúcich do Fatimy 
obsahuje množstvo fotografií, informácií a údajov 
o zjaveniach a ich odkaze.
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Povesti a príbehy z medenej Bystrice 
a okolia / Ondrej Sliacky / Vydavateľstvo 
Matice slovenskej 2017
Povesti a príbehy z Banskej Bystrice a okolia 
zozbieral rozprávkar a zberateľ povestí (1941), 
šéfredaktor časopisu Slniečko. Obsahuje príbeh 
o oltári Majstra Pavla, záhadu šikmej hodinovej 
veže či vysvetlenie, prečo z neba pršali drevené 
kríže. Text vychádzajúci v edícii Povesťová mapa 
Slovenska dopĺňajú ilustrácie Kataríny Šimkovej.

Slovenské osudy – slovenský osud  
/ Jozef Markuš / Post Scriptum 2017
Publikácia bývalého porevolučného politika a bý-
valého predsedu Matice slovenskej, v ktorej sa 
zaoberá dejinnými peripetiami odzrkadľujúcimi 
sa v osudoch veľkých slovenských osobností a na-
opak, od najstarších čias po rok 1993. Publikáciu 
ilustroval Jozef Cesnak.


