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V Cafe Berlinka SNG pokrstili knihu Off season (OZ Archimera). Publikácia sa venuje architektúre liečebného 

domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, jednej z najvýznamnejších stavieb funkcionalizmu na Slovensku, 

aj v celej strednej Európe, ktorá je viac ako desaťročie zatvorená a chátra. Publikáciu si môžete kúpiť v Knihy 

LIC a v kníhkupectve Ex Libris v budove SNG. Na fotografii zľava Dominika Belanská, Martin Zaiček, Andrea 

Kalinová, Henrieta Moravčíková a Peter Szalay. Foto Peter Procházka

no-demokratického zriadenia – a potom sa už 
môžeme baviť o liberalizme v užšom zmysle 
slova, teda o univerzalite ľudských práv, fe-
minizme, zrovnoprávnení sexuálnych menšín 
a podobne. Cíbik sa pozerá na budúcnosť libe-
rálnej demokracie optimisticky, a to aj napriek 
Orbánovi, Kaczyńskému a Trumpovi. Autor 
knižky Liberáli a tí druhí má dokonca po-
cit, že vzhľadom na disproporčne veľký počet 
konzervatívcov v našom parlamente môže byť 
autenticky liberálna strana úspešná aj na Slo-
vensku.

Matúš Mikšík

Miznúce Slovensko
Alana Hyžu
Jeden z našich najlepších fotoreportérov 
a dokumentárnych fotografov Alan Hyža 
prichádza s ďalšou, tentoraz naozaj veľkole-

pou fotografickou 
publikáciou. Foto-
grafie v nej sú čier-
nobiele a všetky 
ich urobil starým 
dreveným fotoapa-
rátom na statíve, 
s čiernou plachtou, 
pod ktorú sa musí 
fotograf pri fotení 

skryť. Miesta, ktoré fotil, si totiž podľa neho 
zaslúžili, aby im takto vzdal hold. Kniha, ktorú 
predstavil v bratislavskom Artfore sa volá 
Memoria – Miznúce Slovensko / Vanishing 
Slovakia a vydalo ju Vydavateľstvo Slovart.
 Ako Alan Hyža povedal, fotografie ukazujú 
jeho pohľad na také miesta Slovenska, o kto-
rých možno ani mnohí z nás nevedia, že existu-
jú. K takým patrí napríklad kostol v Ochtinej. 
Autor sa však nezameriaval na objekty, na bu-
dovy – hoci na fotkách nájdete aj pozoruhodné 
kostoly, hrady a baziliky – predmetom jeho 
záujmu boli miesta. Aby ich vyfotografoval 
v tom správne svetle, musel na niektorých 
miestach prespať v aute, aby sa skoro ráno 
zobudil a hneď po zobudení sa mohol postaviť 
za objektív. 
 Fotografovanie bolo náročné aj preto, že 
Hyža na fotkách nechcel mať nijaké prvky via-
žuce sa k súčasnosti, žiadne „zákazy vjazdu“, 
drôty a trafostanice, no nájsť taký uhol pohľa-
du bolo vraj niekedy takmer nemožné.

Iris Kopcsayová

O zabudnutých básňach
M a l ok a r p a t s k á 
knižnica v Pezinku 
usporiadala stretnu-
tie s autorkou kni-
hy Potopené duše 
(Aspekt, záujmové 
združenie žien), li-
terárnou vedkyňou 
Andreou Bokníko-
vou. Diskusiu mode-
rovala spisovateľka 

Veronika Šikulová. Nádherná knižka – čítanka 
je zbierkou väčšinou knižne nepublikovaných 
básní slovenských poetiek, ktoré sa predčasne 
odmlčali na začiatku dvadsiateho storo-
čia. Súčasťou knihy sú medailóniky o ich 
živote, rukopisy básní, úryvky korešpon-
dencie aj dobové fotografie vo výnimočne 
pôsobivej grafickej úprave. 
 Veronika Šikulová v úvode s empatiou 
priblížila často pohnuté osudy nezná-
mych poetiek, do života a tvorby ktorých 
zasiahli osobné tragédie, vojna či neskôr 
cenzúra a predstavila dvadsaťročnú prá-
cu a hľadanie Andrey Bokníkovej. Tá 
s láskou k poézii a s vášnivým zaujatím k téme 
pátrala po zabudnutých osudoch a stratených 
básňach v archívoch a knižniciach. Na besede 
porozprávala o živote a tvorbe každej z týchto 
žien, pričom spomenula niekedy dobrodružné 
štúdium ich rukopisov, vrátane korešponden-

cie s ďalšími predstaviteľmi literárneho 
života (Ján Smrek, Paľo Ušák Oliva, Gej-
za Vámoš, Albert Pražák, atď.) aj veľmi 
osobné stretnutia s vtedy ešte žijúcimi 
poetkami (Henny Fiebigová, Hana Zá-
horská ) či ich príbuznými (Bela Dunaj-
ská). 

Jana Matejovičová

Optimisticky 
o liberalizme
V bratislavskom Artfore predstavil autor Matej 
Cíbik knihu Liberáli a tí druhí (AKAmedia), 
ktorá je podľa neho „filozofickou obhajobou li-

berálnej spoločnosti“. Kni-
ha vychádza z Cíbikovej 
dizertačnej práce a jeho 
vlastnej úvahy o tom, čo 
znamená byť liberálom 
a aké sú liberálne hod-
noty. Ako odznelo neskôr 
v rozhovore s Martinom 
Dubécim, za formatívnu 
skúsenosť Cíbik považuje 
štúdium v Prahe nielen 

na univerzite, ale aj v putikách, pri debatách 
so spolužiakom Marekom Leškom (synom po-
litického komentátora Mariána Leška). 
 Podľa autora publikácie vychádza akákoľ-
vek diskusia zo spoločného základu, ktorým 
je v tomto prípade uznanie platnosti liberál-
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Čítanku z tvorby slovenských poetiek v prvej 
polovici 20. storočia zostavila na základe 
intenzívneho archívneho štúdia literárna 
vedkyňa Andrea Bokníková, ktorá sa už vyše 
dvoch desaťročí zaoberá mapovaním bielych 
miest slovenskej poézie. Výber približuje tvorbu 
dvanástich poetiek. Mnohé z nich písali na rube 
dobového záujmu aj literárnej histórie. 
Niektorým samostatná zbierka poézie nevyšla 
(Ľudmila Groeblová, Šára Buganová, Zora 
Jesenská, Hana Záhorská, Viola Štepanovičová) 
alebo sa knižne prezentovali iba neskoršími 
veršami (Nora Preusová, Henny Fiebigová), iné 
boli najmä z politických dôvodov vymazané 
z literárnej histórie (Bela Dunajská, Elena 
Kamenická a Sláva Manicová), kým básnické 
zbierky ďalších vyšli až po veľmi dlhom čase 
(Viera Szathmáry-Vlčková a Viera Markovičová-
-Záturecká). 
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slovenských poetiek 

v prvej polovici 20. storočia 
zostavila 

andrea bokníková 

potopené duše

————— šára buganová 

————— zora jesenská

henny fiebigová —————

viola štepanovičová —————

elena kamenická —————

————— ľudmila groeblová

————— hana záhorská 

————— sláva manicová bela dunajská ——————

————— viera szathmáry-vlčková viera markovičová-záturecká ——————

nora preusová ——————
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Výhercovia z KR č. 11: 
D. Myttník, J. Hučka, I. Tomčíková, H. Vidanová, M. Gálisová, M. Šimkovičová, R. Bystrianová, E. Eglyová, J. Hlavenková, E. Lacová, P. Palát

Za Jozefom Marušiakom
Kto ho nahradí?
V poslednom rozhovore s redak-
torom slovensko-poľského časo-
pisu Kontakty na otázku „Ako 
hodnotíte nástup novej generá-
cie v tejto prekladateľskej oblas-
ti“, prekladateľ Jozef Marušiak 
povedal: „Je najvyšší čas, aby sa 
chopila iniciatívy, lebo naša ge-
nerácia pomaly končí, niektorí 
starší prekladatelia sa odmlčali, 
iní ich budú asi čoskoro nasledo-
vať.“ Otrasnú neodvratnosť jeho 
slov som si uvedomil 7. januára, 
keď som sa dozvedel, že k tým, 
čo sa v tejto literárnej oblasti 
v posledných rokoch navždy 
odmlčali, sa – žiaľ – pridružil aj 
Jozef Marušiak.
 Začiatky jeho literárnej čin-
nosti spadajú do rokov 1957 – 
1958, keď sa stal asistentom na Katedre slovenského jazyka a literatúry UK 
v Bratislave. Začínal prekladmi z ruskej literatúry. Svoju pôvodnú špecializáciu 
však chápal širšie – ako štúdium slovanských jazykov a literatúr, a preto mu 
nerobilo problém koncom päťdesiatych rokov plynule presedlať na polonisti-
ku. Opäť sa musím odvolať na jeho vlastné slová: „Oficiózny výber prekladov 
z vtedajšej sovietskej literatúry, ktorý v konečnom dôsledku jej viac škodil než 
pomáhal, ma začal jednoducho nudiť, a tak som začal hľadať zaujímavejšie pole 
pôsobnosti.“ Našiel ho v prekladateľskej tvorbe poľskej literatúry. 
 Nemám po ruke bibliografiu jeho prekladov, ale trúfam si povedať, že ich je 
vyše päťdesiat. K tomu treba pripočítať jeho esejistiku, kritickú tvorbu a kon-
cepčnú spoluprácu na literárnom profilovaní časopisov Revue svetovej literatúry 
a Občianska spoločnosť. 
 V predchádzajúcom období si z poľskej literatúry vyberal hlavne reprezentačné 
diela poľského romantizmu a pozitivizmu, lebo „k súčasnej literatúre sa u nás 
vtedy, a ešte aj dosť dlho potom, pristupovalo s nedôverou a veľmi opatrne“. Bol 
v tých rokoch redaktorom v SVKL a jeho zásluhou sa k nám – konečne – dostali 
náročné diela Mickiewicza, Žeromského, Reymonta, Orzeszkowej, pomedzi 
ktoré vedel občas prepašovať aj diela niektorých súčasných autorov. Osobitne 
musím vyzdvihnúť jeho preklady náučnej literatúry, ktoré už v predchádzajúcom 
politickom zriadení posilňovali alternatívne myslenie o dejinách estetiky, filo-
zofie a dialektického nazerania na vývinové trendy kultúry a umenia. Viaceré 
z týchto prác aj sám preložil.
 Po roku 1990 ideologické obmedzenia síce prestali, ale nastúpili tlaky komerč-
ného charakteru. Vydavateľstvá sa zamerali na ľahkopredajné diela západných 
literatúr a diela slovanských autorov sa do prekladateľských plánov dostávali 
zriedkavejšie. Jozef Marušiak nezložil ruky do lona. Začal sa venovať časopi-
seckým prekladom, ktoré uverejňoval hlavne v Revue svetovej literatúry, mnohé 
z nich sa nakoniec realizovali aj v podobe samostatných knižných publikácií. 
 Vo chvíli smútku nad jeho náhlym odchodom nám ostáva iba dúfať, že vzniknuté 
prázdne miesto nahradí mladá prekladateľská a literárna generácia adekvátnym 
spôsobom.

Jozef Hvišč 

Za Jozefom 
Bžochom
Robotník 
literatúry

Azda nik nepredpokla-
dá, že život literárneho 
kritika mohol byť mimo-
riadne dramatický. Ťaž-
ko z neho urobiť farbistý 
autobiografický film, ako 
sa to z času na čas deje 
s básnikmi-búrlivákmi 
alebo inými rebelmi 
od literatúry. 

A predsa mal Jozef 
Bžoch búrlivý život, kto-

rý by sa dal, keby na to prišlo, aj sfilmovať. Malebné detstvo v železničiar-
skom domčeku na strednom Považí, vysokoškolské štúdiá v bohémskom 
prostredí povojnovej Bratislavy, literárna prevádzka v kultúrnych časo-
pisoch, kde napríklad písal ako prvý o existencializme, krátka vedecká 
kariéra v akadémii vied, štvorročná anabáza s biľakom-biľagom zakáza-
ného autora, na počiatku ktorej bolo dvojtýždňové uväznenie (počas neho 
si zapisoval väzenský argot), priam pokútny návrat do literárneho života 
cez zadné vrátka okrajových periodík, intenzívna, až hektická kritická 
rehoľa, ktorú nevyrušil ani status dôchodku. Popritom vybudovanie a udr-
žanie rodiny, výchova a inšpirácia pre deti Adama a Janu, ktoré sú dnes 
rešpektované osobnosti literárneho života. A najmä celoživotný zväzok 
s manželkou Perlou Bžochovou, pri ktorej stál aj v jej nezvratnej chorobe. 
Ako mladý, 35-ročný muž s pevne vytvoreným hodnotovým a vkusovým 
zázemím debutoval štúdiou Podoby slovenskej poézie (1961), kde načrtol 
životodarnú líniu poézie od štúrovcov po vtedajších mladších básnikov. 
V 60. rokoch vydal ešte monografiu Básnické dielo Pavla Horova (1964), ale 
jeho ďalšia cesta ukázala, že mu viac vyhovuje širší, až kaleidoskopický 
rozptyl. Knihe Kontakty (1970) nebol dopriaty kontakt s čitateľskou ve-
rejnosťou, pretože skončila na indexe vtedajšej nenormalizácie. 

Od roku 1990 sa však kritický stroj menom Jozef Bžoch už nedal za-
staviť. Svedčia o tom objemné zbierky kritík a recenzií: Literárne soboty 
(1990), Zo zápisníka kritika (2001), Literárne štvrtky (2006), Literárium 
(2011). Nech je plejáda autorov akokoľvek pestrá, až eklektická, vždy sa 
držal svojho metodologického i hodnotového východiska: 1. pochopiť 
autora, 2. vyložiť ho. Toto pochopenie pre autora mu vynieslo povesť 
žičlivého kritika, čo je mýtus a legenda. Jozef Bžoch bol zaiste kritikom, 
ktorého potešil každý vydarený spisovateľský čin, neváhal však ostro 
a „nemilosrdnato“ vyrátať všetky lapsusy aj svojim priateľom a rešpek-
tovaným ikonám slovenskej literatúry.

Na záver jednej recenzie píše: „Lenže práve literatúra má neurčitosť 
nielen zachytávať, ale súčasne spresňovať a chaos nielen registrovať, 
ale aj usporadúvať.“ Jozef Bžoch si ako kritik všímal nielen estetickú, ale 
aj etickú stránku literatúry, bol robotníkom literatúry, v permanentnej 
službe, vysoko prekročil úroveň bežnej novinovej recenzistiky. Analýzami 
jednotlivých opusov vytvoril hodnotnú syntézu, ktorú zaiste zúročia 
ďalšie generácie autorov i literárnych kritikov.

Daniel Hevier

Jozef Marušiak
* 22. 11. 1932 Hybe – † 7. 1. 2018 Bratislava 

prekladateľ a spisovateľ

Jozef Bžoch
* 25. 11. 1926 Závod – † 11. 1. 2018 Bratislava

literárny kritik, publicista a prekladateľ

Foto Peter Procházka

Foto Peter Procházka



Cieľom súťaže je povzbudiť mladých ľudí, aby vyjadrili svoje myšlienky 
a názory v podobe autorských esejí. Súťaž má ambíciu vytvárať stredoško-
lákom priestor na rozvoj autorského písania a rozvíjať v nich schopnosť 
kriticky myslieť a argumentovať. 
 Súťaže sa môžu zúčastniť študenti stredných škôl z celého Slovenska. 
Príspevky vyhodnotí porota zložená zo spisovateľov a odborných pracov-
níkov Literárneho informačného centra v Bratislave.
 Tému súťaže opäť určujú tri myšlienky Jána Johanidesa, z ktorých si 
každý účastník vyberie jednu podľa vlastného uváženia. Tento rok si možno 
vybrať z nasledujúcich myšlienok:

Pokiaľ človek žije, nevie, že je niť, nič viac, iba obyčajná niť, ani 
nevie, ako sa táto jeho niť prepletá a spletá s ďalšími niťami. 
(Pomôcka: Symbolickou predstavou našich prapredkov bola tkanina, ktorú 
tvoria nite ľudských životov, osudovo popreplietaných tak, že sa z nich 
nedá vymaniť vlastnou vôľou.)
  
Som priateľ revolty, bojím sa však terorizmu, ktorý by mohli riadiť 
veľmi rafinované mozgy, dokonca raritné mozgy s vysokým IQ. 
(Pomôcka: Nový terorizmus je sieť. Hovorí sa o „sieťovej vojne“ (z anglického 
netwar), kde dochádza ku konfliktom na rôznych spoločenských stupňoch 
bez tradičných zbraní.)

Našou najväčšou súčasnou chybou je fakt, že sme pripustili odu-
mieranie citov. 
(Pomôcka: Moderné technológie okypťujú city o reálne žité udalosti a pre-
súvajú sa do virtuálnej roviny. Spôsobuje to odumieranie ľudskosti.)

 Rozsah eseje je maximálne 3 normostrany, t. j. maximálne 5400 znakov 
vrátane medzier. Súťažné práce treba zaslať do 15. marca 2018 v elek-
tronickej podobe na adresu: jencova@litcentrum.sk Každá esej musí byť 
označená nasledovne: Meno, priezvisko a vek súťažiaceho, názov eseje, 
motto myšlienky Jána Johanidesa, ktorou bola inšpirovaná, názov školy, 
vrátane adresy. 
 Metodická poznámka k eseji ako k žánru: Esej nevymedzujeme strikt-
ne ako „žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným 
spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), 
ale ako slobodný priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či 
osobnej skúsenosti k myšlienke Jána Johanidesa, ktorá píšuceho alebo 
píšucu oslovila. 
 Výsledky súťaže vyhlásime 24. apríla (streda) 2018 v Dome 
kultúry v Šali. Slávnostné odovzdávanie cien bude spojené s hodno-
tením ocenených prác. Hlavnou cenou súťaže Esej Jána Johanidesa 
je honorované uverejnenie víťaznej práce v mesačníku Knižná revue. 
Ocenených bude ďalších 10 esejí. 
 Partnermi Literárneho informačného centra v Bratislave pri orga-
nizácii súťaže Esej Jána Johanidesa sú mesto Šaľa a Mestská knižnica 
Jána Johanidesa v Šali. Spoluvypisovateľmi sú Úrad Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Záhorská 
knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská 
knižnica v Pezinku.
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Literárne informačné centrum v spolupráci s partnermi vyhlásilo už 8. ročník 
esejistickej súťaže pre stredoškolákov.

Esej Jána Johanidesa
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Š telbaská už napísala niekoľko titulov 
pre začínajúcich čitateľov. V nich sa 

ukázala ako autorka, ktorá hľadá s dieťaťom 
kontakt. Jej prózy pre deti sú charakteristické 
tým, že rozprávanie má aj priznanú poznávaciu 
funkciu. Napríklad v knihe Filipko sa detský 
čitateľ prostredníctvom rozprávania zozna-
muje so životom zvieratiek v lese a pri vode.

Oslovuje problémom
V istom zmysle preniesla tento postup aj 
do textov dvoch nových knižiek. Ponúka pú-
tavé témy, ktoré majú potenciál vytvoriť silný 
príbeh. Nejde jej však o to, aby strhla pozor-
nosť čitateľa na dej, ale na myšlienkový odkaz, 
z ktorého vychádza a ku ktorému jej rozpráva-
nie smeruje. Osloviť čitateľa témou znamená 
v jej podaní osloviť ho problémom, ktorý je 
natoľko závažný, že stojí nielen za „čítanie“, 
ale aj za úvahu. Týmto spôsobom sa usiluje 
navodiť v mladých ľuďoch potrebu zaoberať 
sa témami a hĺbať nad nimi. Ak by sa zdalo, 
že je to samozrejmá požiadavka pre každé li-
terárne dielo, poznamenávam, že dnes to už, 
žiaľ, nie je pravidlom, preto som si túto črtu 
dovolila zdôrazniť. 
 Poviedky v obidvoch zbierkach sú žánro-
vo i tematicky rôznorodé. To umožňuje prí-
jemcom vyskúšať si rôzne typy rozmýšľania 
a prístupov k textu. A, samozrejme, autorke 
to ponúka priestor osloviť širšiu škálu adresá-
tov. Za koncíznejšie prepracovanú považujem 
zbierku Trinásťroční.

Vzdialená budúcnosť aj minulosť
Jednotiacim v obidvoch zbierkach je princíp 
„portrétovania“. Štelbaská navodzuje pocit, 
že si postavy vyberala s osobitým zámerom. 

obdobiach hľadali spoločnú platformu hod-
nôt a prežitkov a z nej smerovali uvažovanie 
o súčasnosti.
 Viaceré témy hovoria o súčasných trendoch 
života. Autorka upriamuje pozornosť na problé-
my vyprázdnených vzťahov, na komplikovanú 
životnú situáciu mladých ľudí v rozpadnutých 
rodinách, na životy dospievajúcich, ktorých ro-
diny sú postihnuté dôsledkami zmien a hodno-
tovej nestability v porevolučnej transformácii 
spoločnosti (Oliver zo zbierky Trinásťroční). 
Hoci ide o náročné problémy, Štelbaská ne-
zaťažuje čitateľa hromadením negatívnych 
príznakov. V jej rozprávaní sú vždy aj prvky 
konštruktívnej analýzy a snaha povzbudiť či-
tateľa, aby uvažoval o tom, čo môže v danej si-
tuácii preniesť hrdinu k riešeniu, alebo o tom, 
čo mu pomôže udržiavať životnú stabilitu.

Schematizmus
Napriek pozitívnemu tónu mojej reflexie mám 
k obidvom zbierkam aj vážnejšie výhrady. Au-
torke sa totiž nepodarilo vyhnúť schematizmu 
a ani vymaniť sa z neho. Nastolila si ho záme-
rom a myšlienkovým konceptom poviedok. 
Postavy sú síce vzornými nositeľmi ideí, no 
prišli o vlastný život. Vidieť to najmä v povied-
kach, ktoré smerujú do časovo vzdialených 
období – či z minulosti alebo do budúcnosti. 
Autorka v nich stráca dych, poviedky akoby 
uviazli v prípravnom štádiu textu, rozpráva-
nie je ešte poznačené hľadaním, ako rozvinúť 
myšlienkový koncept. 
 Napriek výhradám verím, že knihy si náj-
du svojich čitateľov. Aj preto, že prirodzenou 
stránkou dospievania je hĺbanie a hľadanie 
riešení veľkých problémov. 

Timotea Vráblová

Raz jej výber determinuje časové určenie  
(vo vzdialenej budúcnosti – rok 2157 alebo  mi-
nulosti – rok 8017 p. n. l.), inokedy je jej voľba 
špecifická problémom. Problém jedinca je však 
vždy prepojený aj s tým, s čím sa vyrovnáva 
kolektív, komunita (rozdelenie kontinentov 
po III. svetovej vojne v roku 2157, jeho dôsledky 
v prírode i v spoločnosti; životný priestor mla-
dého dievčaťa po obsadení dediny Nemcami). 
 Svoj zámer portrétovať postavu autorka vy-
jadruje aj titulom poviedok. V obidvoch kni-
hách názvy indikujú meno hlavných hrdinov 
a hrdiniek. Pri každom sa uvádza miesto deja 
a jeho časové určenie. Čas pritom nedetermi-
nuje len rozprávanie udalostí, no je aj význa-
movým akcentom. Napríklad v poviedkach 
z budúcnosti Štelbaská obyčajne zdôrazňuje 
možnosť zamýšľať sa nad dôsledkami problé-
mov v dlhodobom horizonte. V poviedke Da-
rina z knihy Trinásťroční takto poukazuje 
na dôsledky negatívneho vplyvu nevyváženého 
používania technológií, ktorým spoločnosť 
prepadla. Mladí ľudia prestávajú vnímať re-
alitu, čím prichádzajú nielen o krásu sku-
točného prežívania, ale strácajú schopnosť 
prežiť. Podobne v poviedke Viola zo zbierky 
Trinásťroční. Spoločnosť po tretej svetovej 
vojne hľadá nový spôsob života, ktorý znamená 
návrat k jeho prirodzeným formám a výrazné 
obmedzenie tzv. technologického progresu. Aj 
tu časový smer do budúcnosti vytvára priestor 
pre úvahy nad tým, čo je vlastne progres, čo 
prináša slepá viera v progres a v rozhodovanie 
v prospech tzv. pokroku. 

Vyprázdnené vzťahy
Návrat do minulosti je zasa pokusom motivo-
vať čitateľov, aby si vo vzdialených dávnych 

Aj dospievajúci majú 
právo rozmýšľať

Trinásťroční // 14-roční / Zuzana Štelbaská / 
Nakladateľstvo CooBoo v Albatros Media 2017

ESEJ

Za posledné roky sa zriedkakedy objavil kvalitný titul pôvodnej 
tvorby pre mládež. O to viac oceňujem debutový pokus Zuzany 

Štelbaskej. V poviedkach sa prejavila jej snaha hľadať príbehový 
materiál zaujímavý predovšetkým hodnotovo, a nie tým, že by 

sa „marketingovo“ prispôsobovala tomu, čo „letí“ pre túto skupi-
nu čitateľov. Teda aspoň v tomto nepodceňuje adresáta. 

Fotografia vznikla vďaka spolupráci 

s kníhkupectvom Adkabooks. Foto bb 
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K ing už bol etablovaný a komerčne mimo-
riadne úspešný autor v USA i v zahrani-

čí, zapísaný ako zručný fabulátor žánrových, 
zväčša hororových a sci-fi príbehov, ktoré však 
nezostali v žánrovom gete, ale stali sa súčasťou 
normálneho mainstreamu. Pre miernu nadpro-
dukciu po dohode s vydavateľom publikoval od 
roku 1977 aj pod menom Richard Bachman, 
pričom keď sa v roku 1987 k svojmu pseudony-
mu priznal, dramaticky stúpol aj predaj kníh 
podpísaných týmto pseudonymom, a tak sa 
definitívne potvrdilo, že King nie je len taký 
hocijaký spisovateľ, ale jeho meno funguje už 
aj ako značka – čo celkom pochopiteľne vzbu-
dzovalo a vzbudzuje v kruhoch akejsi vyššej 
literatúry nedôveru v Kingove skutočné pro-
zaické schopnosti. 
 Pritom platí, že vzhľadom na originalitu 
a pôvodnosť zápletiek, hĺbku a šírku ich roz-
vinutia vo vzťahu k množstvu napísaného, sve-
tová literatúra azda nepoznala a nepozná taký 
talent a To je toho elementárnym príkladom. 
 Kniha-bachant, viac ako tisíc strán, dve zá-
kladné časové roviny príbehu, ktoré oddeľuje 
dvadsaťsedem, respektíve dvadsaťosem rokov, 
päť častí, päť medzihier a epilóg, kompozícia 
veľkého epického rozprávania, v ktorej sa 
dramatické okrem iného rodí aj zo vzťahu 
sujetu a fabuly, manieristická drobnokresba, 
rozvinutá psychológia postáv. To je až esen-
ciálne veľká literatúra, ktorej azda najväčším 
hendikepom je, že je taká veľmi populárna. 
 Čítaná – verme, že predovšetkým čítaná 
– a mimoriadne známa aj vďaka dvom filmo-
vým spracovaniam. To prvé, klasické, tele-

 Keď som To čítal celkom po prvýkrát, tieto 
nuansy svojráznej citačnej intertextovej hry na 
„motá“ „incipity“ či „úvody“ jednotlivých častí 
a medzihier mi celkom unikali, sotva som si 
pamätal, že tam sú, dnes, keď som si To čítal 
tretí- či štvrtýkrát, už mi stačia vlastne len ony. 
 Nie, samozrejme, že nie, ale vieme, ako to 
myslím. To už si pamätám, navždy, ako azda 
každý z jeho čitateľov, ak sa ale chcel len na 
chvíľu ponoriť doň, nemusím už čítať celé časti, 
stačí ten úvodný vstup, akoby nádych, a som 
znovu tam. 
  
Jeden z najlepších románov
O čom vlastne To je? Viac ako tisíc strán na 
definovanie jedného zámena, to predsa nie je 
normálne. A ešte sú tu možné interpretácie, 
ktoré hľadajú súvislosť medzi Kingovým To 
(It) a Jungovým id (The Id), ale to už sú čisté 
špekulácie. Ľudia sú blázni, ortodoxní hľadači 
point zvlášť, zvlášť ak To pointu má, aj rozuz-
lenie. A vôbec, na konci už žiadneho tajomstva 
niet, čo časť čitateľov Kingovi akoby nevedela 
odpustiť. King predsa otázky nekladie, skôr 
ponúka odpovede.
 O ďalších popkultúrnych nuansách sa mi 
rozpisovať jednoducho nechce, stačí ak pripo-
meniem, že hoci klauni boli pre časť deťúreniec 
asi strašidelní vždy, v každom prípade platí, že 
po Kingovom románe To už nikdy nebudú takí 
istí ako po ňom. A ponad mriežky kanálov sa 
jednoducho neprechádza.
 To je v každom prípade definujúci a iniciač-
ný román, podpisuje sa zvlášť vtedy, ak ho 
človek číta v pravom veku. Jeden z najlepších 
románov, aké som kedy čítal. Ako Traja muš-
ketieri, Kto chytá v žite, Denník Adriana Molla, 
Parfém bláznivého tanca, Americká tragédia či 
Klub Pickwickovcov, tie ďalšie si však už každý 
čitateľ musí dosadiť sám.

Juraj Malíček

vízne z roku 1990, s Timom Currym v úlohe 
klauna Pennywisea, i to druhé, respektíve 
jeho polovica, jeden z filmových hitov roku 
2017. Obe spracovania sú fajn, ich najväčším 
benefitom však je, že knižná predloha sa vždy 
zvezie s nimi, akože To sa vráti aj na literárne 
ihrisko a vždy sa dobre predáva, a treba dúfať, 
že ľudia, ktorí si – inšpirovaní filmom – knihu 
kúpia, ju aj naozaj prečítajú. 
 Lebo práve toto až takým pravidlom nemusí 
byť. 

Bravúrna štylistická ekvilibristika
To totiž nie je iba ľahučké priamočiare číta-
nie, napínavé, dobrodružné – veď horor, jeden 
z vraj najlepších, horor odsýpajúci a trieliaci 
k cieľu s prísľubom veľkej pointy –, ale To je 
predovšetkým román vety, román jazyka, 
román bravúrnej štylistickej ekvilibristiky 
a kompozičnej dômyselnosti, ktorého hĺbka je 
priamo úmerná tomu, ako ho čítame. 
 Prvú časť, Tieň na začiatku, otvárajú dva citá-
ty. Báseň, respektíve fragment básne Paterson 
Williama Carlosa Williamsa, ktorú o dvadsať 
rokov neskôr nie zas tak úplne celkom iným 
spôsobom využil Jim Jarmusch vo filme Pater-
son, a verš Brucea Springsteena. 
 Tá báseň je dlhšia a ten verš je verš, a teda 
je kratučký a oba tam nie sú len tak, ale to, 
čo nasleduje, ich nebanálnym spôsobom 
zvýznamňuje. Dôležitý básnik, ktorého však 
prakticky nikto nepozná a notoricky známa 
rocková hviezda, ocitnuvší sa bok po boku na 
začiatku románu, ktorým King vlastne prvý-
krát celkom bez zábran ilustruje svoj už nie iba 
spisovateľský – v remeselnom slova zmysle –, 
ale aj spisovateľský, čítaj umelecký, diapazón. 
 A  prvú medzihru potom celkom bez 
chochmesu uvedie citátom Clivea Barkera, 
akože hororového kolegu, ktorý je však vlastne 
celkom iná liga ako King.

To? To!
To / Stephen King / Preklad Marína Gálisová / Ikar 2017

Osemnásty publikovaný román vtedy 39-ročného 
Stephena Kinga nazvaný neprozaicky To (It) sa stal 
v roku 1986 celkom prirodzeným bestsellerom.
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Fotografia vznikla vďaka spolupráci 

s kníhkupectvom Adkabooks. Foto bb 
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To? To!
To / Stephen King / Preklad Marína Gálisová / Ikar 2017

Foto Betty Blašková

T itul Potomkovia bohov Vity Jamborovej 
je typickým predstaviteľom žánru young 

adult. Nikol je obyčajné, neuveriteľne krásne 
a mocné dievča. Svoju moc však neovláda, bola 
naučená ju skrývať, lebo jej predkov prenasle-
dovali za bosoráctvo. V skutočnosti je potom-
kom mimozemskej rasy Anunnakiov, ktorá 
je v nekonečnej vojne s Reptiliánmi. Nikol je 
do Reptiliána zaľúbená. Kniha sa teda inšpiruje 
ezoterikou a konšpiračnými teóriami, hlbšie ich 
však nevyužíva.
 Už samotná vzťahová linka je slabá. Poten-
ciálny romantický konflikt sa končí v polovici 
knihy, keď sa dozvedáme, že Reptilián, ktorého 
si Nikol vybrala, ani nie je úplne Reptiliánom 
a s ich vzťahom nikto nemá problém. Druhá po-
lovica teda musí prísť s iným konfliktom, ktorý 
autorka vyrieši na pár stranách, aby kniha mala 
ako-také vyvrcholenie.
 Väčšina young adult noviel sa snaží slabý 
dej vyrovnať zaujímavou hrdinkou. Nikol taká 
nie je. Všetko jej ide od ruky, je príliš dokonalá, 
pekná, a zároveň akoby nemala vlastnú vôľu. 
Svojej láske dá šancu až vtedy, keď to povolí 
veštba, svet zachraňuje preto, že jej to prika-
zujú. Je vyvolená, ale aj tak slepo poslúcha 
príkazy.
 Jamborovej musíme pripísať pár bodov k dob-
ru, lebo slovenčina nie je jej primárny a dokonca 
ani sekundárny jazyk. Žiaľ, čitateľ to niekedy 
pocíti. Próza má jednoduchú štruktúru obsa-
hujúcu expozíciu, ktorá sa opakuje a nikam 
nevedie. Výsledkom je nudná kniha.
 
Príšery z prímestskej štvrte…
…od Kataríny Soyky sú na tom lepšie. Občas 
sa vyskytne zvláštna štylistická floskula. Ide 
však o snahu autorky ozvláštniť text.

je Štiblaríkovej variácia na detektíva drsnej 
školy menom Severín Zycha. Samotné príbehy 
na seba nadväzujú len voľne. Text je napísaný 
štandardným, remeselne zvládnutým jazykom, 
patriacim k takémuto typu románov. Štiblaríko-
vá sa nebojí naturalisticky podávať svet zločinu, 
násilia a sexu. Násilnosti a nechutnosti nie sú 
samoúčelné, slúžia na rozvoj charakterov alebo 
dotvorenie atmosféry. Problémom je len prítom-
nosť fantastického elementu, ktorý sa javí ako 
zbytočný, najmä vo vyvrcholeniach príbehov, 
kde si to postavy rozdávajú za pomoci pištolí, 
a nie kúziel. Keby sa fantastika z tejto knihy 
vypustila úplne, nestratilo by sa nič z jej čara. 
Štiblaríková je sebaistá a zručná hlavne v prvých 
dvoch poviedkach, tretia je slabšia, najmä vo vý-
stavbe príbehu či v jeho závere. Pôsobí, akoby 
bola napísaná narýchlo, pod časovým tlakom.
 Čo môže úplne pokaziť dojem je redakčná 
úprava. Občasný problém s gramatikou nevy-
lepší ani krásna obálka. Zlým grafickým vti-
pom je i zvolený font comic sans. Škoda, lebo 
Prehnité mesto považujem za dobre zvládnutú 
knihu, ktorá prekvapí svojou odvahou, aj keď sú 
niektoré príbehy klišé. Môžeme povedať, že ide 
o poctivý kriminálny brak. Pre fanúšika žánru 
to je uspokojivá oddychovka.
 Hydra mala vlani úspešný rok, priniesla 
na trh zopár zaujímavých žánroviek, no jej 
jesenná produkcia stojí na vratkých nohách. 
Čo je škoda, lebo ako vydavateľstvo sa nebojí 
experimentovať. Z trojice kníh vyniká jedi-
ne Prehnité mesto. Potomkom bohov by sa 
vážnejší čitateľ fantastiky mal vyhnúť, a hoci 
titul Príšery z prímestskej štvrte je svojský 
špecifickou autorskou poetikou, určený je len 
úzkej skupine čitateľov.

Juraj Búry

 Klára, absolventka prekladateľstva, pracu-
je v antikvariáte, miluje samotu a strašidelné 
miesta. Presťahuje sa na perifériu Bratislavy, 
no čoskoro zistí, že v susedstve žijú duchovia, 
upíri a podobné tvory. Text má jemne ironický 
nádych, autorka sa snaží rozprávať príbeh z po-
hľadu slabej a nežnej ženy. Takej, ktorá neustále 
nosí podpätky, ružové šaty a je blond. Soyka 
si zvolila rozprávanie z pohľadu prvej osoby, 
a práve v tom tkvie kameň úrazu.
 Kniha má tri dejové línie, vzájomne sa preple-
tajú a v ich centre stojí Klára. Často ako pasívna 
pozorovateľka a komentátorka. Jej rozprávanie 
je hyperaktívne, prudko skáče medzi myšlien-
kami a náladami, vytvára zvláštne konotácie 
alebo nasilu presúva pozornosť inde. Správa sa 
často nelogicky a iracionálne.
 Ako charakterová štúdia by to mohlo byť za-
ujímavé, no väčšina postáv knihy je maximálne 
dvojrozmerná, inak ide o ploché typy a arche-
typy, Kláru nevynímajúc. Podobne ako Nikol 
oplýva veľkou mocou, no odmieta ju používať. 
 Soykin štýl i obrazotvornosť sú na tom lepšie, 
hoci občas aj ona zaváha alebo príde s príliš 
surrealistickým či abstraktným obrazom. Ak 
čitateľovi nesadne Klárin prístup, kniha stra-
tí čaro a stáva sa iritujúcou. Keďže Klára nie 
je silným charakterom, ktorý by takú úlohu 
zvládol, tak si próza mimo čitateľov naivných 
dievčenských románov fanúšikov nezíska.

Prehnité mesto
Zbierka troch obšírnejších poviedok autorky 
Lenony Štiblaríkovej Prehnité mesto sa vydáva 
úplne inou cestou. Opisuje Bratislavu budúc-
nosti, temnú, ovládanú oligarchami, gangmi 
a špinou všetkého druhu, no obývanú aj upír-
mi či čarodejnicami. V centre každej poviedky 

Tri hlavy Hydry
Potomkovia bohov / Vita Jamborová // Príšery 

z prímestskej štvrte / Katarína Soyka // Prehnité 
mesto / Lenona Štiblaríková / Hydra 2017

Žánrové vydavateľstvo Hydra predstavilo 
svoje tri ťaháky. Nemusíme pochybovať 

o tom, že tieto knihy si svojich čita-
teľov nájdu. Všetky tri autorky sú už 
svojím spôsobom etablované a majú 

svoje publikum. Otázne je, či ich knihy 
obstoja aj mimo neho.
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H rdinka románu Ariana je žena neurčitého 
mentálneho veku. Pred päťdesiatkou, stá-

le stratená v dievčati. Má nezdravý rešpekt pred 
autoritatívnou matkou, ktorému sa, hoci s istým 
odporom, podriaďuje. S jej labilnou, nestálou 
náturou je pre Arianu jednoduchšie správať sa 
podľa pravidiel, ktoré už niekto vopred stano-
vil. Nevie dodržiavať vlastné, vlastne nemá ani 
priestor si ich vytvoriť. A nie je si istá, či je to 
vôbec rozhodujúce. Má za sebou niekoľko všed-
nedivných, skôr nevydarených vzťahov, a hoci 
vie, že láska neprinesie rozdrásanej duši mier, 
láska je to jediné, na čo Ariana myslieť môže. 
Na lásku a na písanie. 

Ariana je pragmatička a fatalistka zároveň. 
V jej vnímaní sveta sa prelína skutočnosť so sna-
mi. Vytvára si vlastnú, hoci skreslenú pravdu 
svojho života, ktorý by mal byť taký, aký si želá. 
Ilúziu prežitého, ktorú však celkom nezvláda 
ukočírovať. Smrť matky Arianu zasiahne pred 
Vianocami. Mala mať pre ňu katarzný účinok, 
no celkom sa tak nestalo, naopak, stala sa ešte 
zraniteľnejšiou.

Knihovníčka, ktorá chce byť spisovateľkou
Ariana je knihovníčka, ktorá sa veľmi potrebuje 
stať prozaičkou. Dušou i sebadisciplínou je však 
skôr poetka. Závidí básnikom, ktorí vlastnou ru-
kou vpisujú do skvostných zápisníčkov skvostné 
myšlienky. Písanie prózy si žiada presne opačné 
rozpoloženie, než písanie poézie. U básnika sa po-
čas tvorby predpokladá stav na akomsi pomedzí. 
Prozaik musí s čistou hlavou, vecne, klásť slovo 
za slovom, riadok za riadkom. Ariana sa teda 
pasuje aj s vlastnou tvorbou, čo sa neblaho odrazí 

gendy žil v Iráne pod cudzím menom ako jeden 
z mazdeistov. Domov do Ruska dorazilo cudzie 
telo s jeho rukou, ktorú si odsekol. Bez nej teda 
viac nemohol písať.

Román je zámerne vystavaný z piatich častí, 
pričom každá hovorí iným jazykom.

Román o autorskej slobode
Eva Maliti Fraňová o svojej najnovšej knihe tvrdí, 
že je to román o umeleckej či autorskej slobode, 
daný do istého rámca. O slobode kontrolovanej 
vlastnými mantinelmi. Ariana vedie individualis-
tický život, má množstvo problémov, pre ktoré je 
jej život tragický, ale akosi pozitívne tragický, ona 
„len“ všetko prežíva viac, než treba. Jej príbeh je 
výpoveďou o krehkosti ľudskej existencie. Rezo-
nuje silnými emóciami a úvahami, ktoré sa žena 
neodváži vysloviť. Je zároveň úletom za hranicu 
reality. No zvláštnymi putami držaný veľmi blízko 
tej hranice. Detailmi, ktoré sa asi nemohli stať, 
no niekedy sa stávajú. Kto sú kustódi? „Nie, že by 
som to nevedela. Ale racionálne sa celkom nedajú 
vysvetliť,“ tvrdí veľavravne autorka. 

Počas čítania sa ma neraz zmocnila túžba 
po tom, aby sa všetko logicky vysvetlilo, hoci 
bolo jasné, že sa tak nestane. Tento pocit, kto-
rý pri čítaní zahraničných magických realistov 
či symbolistov (Bulgakov, Márquez) nemám, 
sa možno vynoril preto, lebo dej sa odohráva 
v dôverne známych lokalitách, ako je napríklad 
Medická záhrada.

Viackrát som sa pri čítaní zamyslela, pobavila, 
často rozčúlila. Je to určite jeden z najoriginál-
nejších textov, aký sa mi dostal do rúk.

 
Diana Dúhová

na výsledku – keď konečne jej knižka vyjde, nie 
je o ňu záujem. 

Každý má vraj taký osud, aký si zaslúži. A nie-
ktorí ho majú za trest. Ariana sa zoznámi s bás-
nikom Markom, ktorého za čudných okolností 
stráca. V stave rozrušenej mysle a výraznej ne-
rovnováhy, umocnenej jej neurasténiou, sa vydá 
Marka hľadať. Vypraví sa na cestu podľa mapy 
lásky zo sna. Oslobodená od väzieb na zamest-
nanie, domov, majetok. Putuje zimnou krajinou 
sťaby bezdomovkyňa, pociťujúc zvláštnu slobo-
du a spokojnosť. Počas cesty za neistým cieľom 
a v existenčnej neistote však nachádza pokoj. Má 
ísť za hviezdou, jej cieľom je nezvyčajné múzeum, 
kde žijú kustódi, ktorí prepisujú knihy osudov. 
Napokon ich stretáva, dokonca aj toho, ktorý je 
zodpovedný za jej osud.

Motanica snov a túžob
Fatalistické úvahy sú súčasťou celého románu. 
„Nepísala som s koncepciou, píšem ako ma vedie 
pero, vraciam sa a príbeh rekonštruujem, je to 
dlhodobý proces,“ hovorí autorka. 

Arianin príbeh je akási životná motanica snov, 
túžob, predstáv a reality. Pripodobnenie mena 
dozaista tiež nie je náhodné, bájna Ariadna však 
mala aspoň svoje klbko. Ako táto niť sa celým 
príbehom vinú narážky na legendu o zvláštnej 
nesmrteľnosti umelca a jeho diela, podľa ktorej 
prastarí perzskí uctievači dobra, mazdeisti, špe-
ciálnou metódou vyvolali u ruského diplomata 
v Perzii Alexandra Sergejeviča Gribojedova do-
časne umelú genialitu, na základe ktorej napísal 
svoje neprekonateľné Útrapy z intelektu. Povstalci 
v Teheráne mali Gribojedova zabiť, no podľa le-

Stratení 
v bludisku osudu
Kustódi // Arianina kniha / Eva Maliti Fraňová / 
Vydavateľstvo Slovart 2017

„Chcela som umeleckú knihu o tvorbe, o li-
teratúre, písaní, a tiež o každodennosti, ale 
tak, aby mali univerzálnu platnosť,“ hovorí 
na margo románu Kustódi // Arianina kniha 
jeho autorka, Eva Maliti Fraňová. Ide o gro-

teskný absurdný príbeh, ovplyvnený fázami 
mesiaca, zimou a slnovratom. Príbeh, 
ktorý nepoprie vplyv ruského symbolizmu 
(Bulgakov, Belyj).

Foto archív D. D.
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P red štvrťstoročím, keď sme sa spoznali (aj 
to je malé jubileum J), sa, pochopiteľne, 

o priateľstve ešte nedalo hovoriť. Do mojej pra-
covne na Filozofickej fakulte Eva prišla prvý raz 
na odporúčanie istého básnika, práve za mnou 
azda preto, že začiatkom 90. rokov som bola 
spoluzakladateľkou Klubu slovenských prozai-
čiek Femina, čitateľsky i recenzne som sa vtedy 
programovo sústreďovala na tvorbu mojich kole-
gýň od pera a mala som ju celkom dobre zmapo-
vanú. Eva mi priniesla prečítať rukopis zbierky 
próz, ktorý rok na to vyšiel knižne pod názvom 
Krpatý vrch. Prózy som si prečítala a hoci ne-
rada beriem na seba úlohu arbitra, pri ďalšom 
stretnutí som autorke povedala, že ma prekva-

diel z ruskej literatúry (Belyj, Blok, Nina Sa-
dur…) a takisto z osetskej literatúry, pridružila 
sa edičná činnosť.
 Dnes, oboznámená s celou autorkinou tvorbou, 
si potvrdzujem svoj prvý, vtedy sčasti aj intui-
tívny dojem o svojráznosti, až jedinečnosti jej 
textov, zo všetkých vanie osobitá poetika prepá-
jajúca realistickú drobnokresbu s fantastičnom, 
snivosťou, chvíľami s grotesknosťou, až absur-
ditou, a aj s magickosťou. Na iných miestach 
som sa pokúsila analyticky uchopiť podstatu 
tejto poetiky, tu vyslovím len prianie, aby nás 
Eva Maliti Fraňová ešte dlho prekvapovala jej 
ďalším košatením… 

Etela Farkašová

pila originalitou a inakosťou poetiky. To, že jej 
poviedky sa vymykajú z rámca našej súčasnej 
(nielen ženskej) spisby a vstupuje nimi do nej 
čosi nové, si nebolo možné nevšimnúť. Knižka 
vskutku dobre rezonovala, zaslúžene… Odvtedy 
vyšla ďalšia poviedková zbierka Pod jazdeckou 
sochou a najnovšie román Kustódi // Arianina 
kniha, medzitým sa Eva etablovala ako autor-
ka úspešných divadelných hier uvádzaných 
na našich popredných scénach i mimo Sloven-
ska (napr.: Krcheň nesmrteľný, Jaskynná panna, 
Unavená Medea, Vizionár). Priebežne vychádzali 
aj literárnovedné knihy (napr.: Symbolizmus ako 
princíp videnia, Tabuizovaná prekladateľka Zora 
Jesenská), preklady významných prozaických 

Priateľské spomínanie

5. 2. 1954 – Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ, poetka

7. 2. 1935 – Jaroslav CHOVANEC, autor odbornej literatúry, publicista 

7. 2. 1937 – Pavol HUDÍK, dramatik, scenárista

7. 2. 1959 – Martin VLADO, básnik

8. 2. 1946 – Mikuláš KOČAN, básnik, dramatik, publicista

9. 2. 1951 – Jozef PUŠKÁŠ, prozaik, scenárista

10. 2. 1955 – Dalimír STANO, básnik, prekladateľ

10. 2. 1978 – Roman OLEKŠÁK, prozaik, autor divadelných hier

11. 2. 1937 – Eva HORNIŠOVÁ, bibliografka

11. 2. 1939 – Rudolf CHMEL, literárny historik a kritik, esejista

13. 2. 1932 – Ján TURAN, básnik, textár, spisovateľ pre deti a mládež

13. 2. 1950 – Anton ZERER, autor literatúry faktu

13. 2. 1959 – Zoltán HIZSNYAI, básnik, publicista, píše po maďarsky

14. 2. 1927 – Jozef KRÁĽ, autor kníh pre deti

14. 2. 1944 – Jozef ŽARNAY, autor sci-fi literatúry

14. 2. 1978 – Mariana ČENGEL SOLČANSKÁ, prozaička, scenáristka

15. 2. 1961 – Karol D. HORVÁTH, prozaik, scenárista, dramatik

16. 2. 1942 – Miroslav PIUS, básnik, prozaik, esejista

16. 2. 1948 – Zuzana ZEMANÍKOVÁ, autorka kníh pre deti a mládež

16. 2. 1981 – Marcela VESELKOVÁ, poetka

17. 2. 1957 – Dušan JARINA, prozaik, výtvarník

18. 2. 1942 – Ida PLACHTINSKÁ-HUBOVÁ, prozaička, poetka

19. 2. 1931 – Ladislav ONDRIŠ, prozaik, básnik, vydavateľ

19. 2. 1937 – Pavel GRŇA, prozaik, autor kníh pre deti

19. 2. 1957 – Jana JURÁŇOVÁ, dramatička, prozaička, prekladateľka, publicistka

20. 2. 1953 – Eva MALITI FRAŇOVÁ, literárna vedkyňa, prekladateľka, dramatička

21. 2. 1940 – Ondrej NAGAJ, básnik, spisovateľ pre deti

21. 2. 1951 – Juraj KALNICKÝ, prozaik, básnik, autor literatúry faktu, 

   publicista, prekladateľ

21. 2. 1986 – Veronika DIANIŠKOVÁ, poetka, dramatička

jubilanti
od 25. januára do 21. februára

25. 1. 1939 – Ján SABOL, verzológ, literárny vedec, jazykovedec 

25. 1. 1947 – Michal ZÁLETA, prozaik, publicista

26. 1. 1933 – Manfred JÄHNICHEN, slovakista, literárny vedec, prekladateľ, 

   žije v Nemecku

26. 1. 1943 – Michaela JUROVSKÁ, prekladateľka, literárna kritička, esejistka

27. 1. 1941 – Ján KAMENISTÝ, publicista, editor, prekladateľ

27. 1. 1959 – Judita KAŠŠOVICOVÁ, poetka

27. 1. 1985 – Andrea RIMOVÁ, prozaička

28. 1. 1928 – Dušan ROLL, autor kníh pre deti a mládež, editor

29. 1. 1939 – Tibor ŽILKA, literárny vedec

29. 1. 1943 – Ivan SULÍK, literárny kritik a historik

29. 1. 1959 – Daniel PASTIRČÁK, básnik, prozaik, autor kníh pre deti a mládež

30. 1. 1935 – Jozef MIHALKOVIČ, básnik, prekladateľ

30. 1. 1974 – Radovan BRENKUS, básnik, prozaik, prekladateľ, vydavateľ

31. 1. 1957 – Peter ŠVORC, autor literatúry faktu, historik

31. 1. 1985 – Mirka ÁBELOVÁ, poetka

1. 2. 1949 – Ján NAGAJDA, básnik, scenárista

1. 2. 1965 – Ján MARŠÁLEK, básnik, publicista

2. 2. 1944 – Eugen GINDL, publicista, dramatik, scenárista

2. 2. 1979 – Boris BRENDZA, básnik, publicista

3. 2. 1936 – Igor RUSNÁK, dramatik, prekladateľ

3. 2. 1940 – Milan LASICA, dramatik, textár, prekladateľ

3. 2. 1946 – Peter ZAJAC, literárny teoretik, kritik, prekladateľ

3. 2. 1981 – Ivana ONDRIOVÁ, prozaička

4. 2. 1933 – Mikuláš KSEŇÁK, básnik

4. 2. 1933 – Július RYBÁK, prekladateľ, jazykovedec

KOMENTÁRE

Foto Peter Procházka
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Potešila som sa možnosti napísať na vyzvanie Knižnej revue pár slov o pro-
zaičke, dramatičke, prekladateľke, literárnej vedkyni Eve Maliti Fraňovej 
pri príležitosti jej životného jubilea. Zároveň som mierne zapochybovala, 
či moje slová budú dostatočne vzletné na to, aby ladili so žánrom laudácie, 
priveľmi neobľubujem oslavné texty, a ak sa nemýlim, tak aj jubilantka, ktorej 
má byť text venovaný, inklinuje viac k „tichším“ a vecnejším slovám. Radšej sa 
teda ponorím iba do priateľského spomínania… 
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„Ak chcem zostať na Slovensku žiť a ve-
rejne o ňom premýšľať, nesmiem 

si nechať únikovú cestu,“ napísal v prológu. 
Práve tá nejednoznačnosť a z nej vychádzajúci 
pohľad na Slovensko a Slovákov musí dráždiť 
ortodoxných národniarov. Tých, ktorým šlo 
vyvaliť bok, keď Šimečka na Nový rok preberal 
štátne vyznamenanie. Lebo nič nie je v malej 
krajine iritujúcejšie, ako keď opýtaný nedokáže 
odpovedať, čí je. 

Obnovenie poriadku. Naopak
V Obnovení poriadku urobil Milan Šimečka – otec 
Martina Šimečku – analýzu normalizácie. Popí-
sal rozklad občianskej spoločnosti a obrodných 
síl, ktoré sa v šesťdesiatych rokoch začínali 
v ČSSR črtať. Medzi Slovákmi má opačný zámer. 
Popisuje, ako sa občianska spoločnosť znovu 
scelila a ako sa pokúša nanovo definovať krajinu. 
Pozoruje pritom jej slovenskú časť, no vždy si 
pred očami drží väčší celok (Československo, 
Visegrád, Európu). 
 Výrok, že Slováci sa stali skutočne politickým 
národom nie v roku 1989, ale až v 1998, sme už 
od Šimečku počuli. V knihe túto myšlienku za-
sadzuje do príbehu dlhých deväťdesiatych rokov. 
Tie sa pre neho začali v roku 1968 a končia sa 
trojbodkou v súčasnosti. 
 Môžeme samozrejme hovoriť o krátkej histo-
rickej pamäti takéhoto výroku. Ale netreba sa 
zbytočne nechať zviesť predstavami, že Šimečka 
chce zo Slovákov urobiť mladší politický národ, 
než by osvedčili historici. Ak čítame spolu so zá-
merom autora, po vlase jeho fascinácie a prajnos-
ti k tomuto spoločenstvu, dostaneme svedectvo 
o zrode politickej spoločnosti, ktorú Šimečka 
dokladá ako zúčastnený svedok a spolutvorca.

 Tak možno aj rozumieť šimečkiánskemu ab-
solutizmu v pojmoch. Je to však len predĺženie 
spoločnosti disentu, jej rozvinutie a odvode-
nie. Či takto možno čítať občiansku spoločnosť 
v demokracii – akokoľvek krehkej a v neustálom 
zápase – je otázkou. Ako sa takáto spoločnosť 
vzťahuje k štátu a k vláde? Má byť k nim v proti-
klade, v kritickom vzťahu, spolupracovať a tvoriť 
kádre?
 Šimečka tiež nie je schematický antikomu-
nista, ktorý by paranoidne videl v myšlienkach 
solidarity a rovnosti prevlečený návrat k šedým 
sídliskám a tlieskajúcemu ÚV. S neúprosnosťou, 
s ktorou sa obracal k normalizačnému režimu, 
hodnotí aj thatcheriánsku logiku reformistov. Aj 
počtárstvo sociálnych demokratov. Všetci títo 
zanedbali otázku spoločnosti, jej živej podstaty 
a vzájomnosti. 

Ľahkonohá próza
Možno sú Šimečkove postrehy o ľahostajnosti 
a slovenskej náture zľahka orientalistické. Keď 
vidia divokosť, nepriestupnosť, nevypočítateľ-
nosť a apatiu tam, kde by sa dali vidieť nuansy 
a motivácie. A odvodzovanie charakteru od rázu 
krajiny by spoločenskí vedci asi aj ošomrali ako 
znovu spopularizovanú pavedu. 
 Ale tieto pozorovania hovoria skôr o vnútornej 
krajine autora, v ktorej sa počas čítania naučí-
me orientovať. Jeho Slovensku a Slovákom sa dá 
rozumieť. Napokon je to aj vďaka prístupnému 
jazyku. Čítať by mali všetci, čo pôsobia slovom. 
Pretože Šimečka – už od čias Džina – píše takú 
ľahkonohú prózu a esejistiku, že sa zmestí do po-
ličky so Slobodom.

Zuzana Kepplová

 Dozvieme sa niečo o neúprosnosti, ktorú si 
doniesol z disidentských kruhov, nástojenie 
na pravde a živote v pravde, ktorých prevtelenie 
vidí v Bielych vranách, Hlávkovej svedectve či 
v protikorupčných pochodoch. 
 Pochopíme, ako občianska spoločnosť – dnes 
toľko prepierané sorosovské mimovládky, 
svätuškári, kaviareň a tlač – tvorila politickú silu 
stavajúcu sa proti Mečiarovi. A že nemohli konať 
inak, nemohli sa držať objektivity, nestrannosti, 
symetricky vyvažovať na obe strany, pretože to 
bolo príliš veľké riziko sklzu mimo demokracie. 
Turné novinárov po krajine a presviedčanie voli-
čov, koho voliť a koho nie, aj slovník dobra a zla, 
dnes zažívajú renesanciu pri Kotlebovi. 
 Šimečka tak vyťahuje nedávne korene súčas-
nosti a ukazuje – nevysvetľuje, skôr nás prevádza 
galériou situácií –, ako sme sa dostali tam, kde 
sme dnes. Mohli by sme hovoriť o archeológii 
dneška. Autor by asi nemal nič proti dopĺňaniu 
a polemike, naopak, jeho kniha o to žiada. (Dá 
sa čítať povedľa Gálisovho rozhovoru s Leškom 
či Zalovho Slova ľavičiarom).

Zanedbali spoločnosť
Ak aj Šimečka iritoval v niektorých hodnote-
niach, keď vynášal súdy z akéhosi stolca, tu 
dostaneme odpoveď. Je to pohľad nie zvrchu, 
ale zboku. Pestované odcudzenie mu nedovoľu-
je vnímať veci a javy ako „normálku“. Naprieč 
kapitolkami-miniesejami sa snaží popísať to, 
čo nazval kultúrnym kódom Slovákov. Emócia, 
ktorá túto spoločnosť definuje, je ľahostajnosť. 
Tá je „tichým spoločníkom zla“. A zlo je pre Ši-
mečku všetko, čo rozkladá, rúca a pochováva 
občiansku spoločnosť. Živú spoločnosť, ktorá 
o sebe vie a stavia sa proti moci. 

TÉMA – SPOLOČNOSŤ

Foto Radka Komžíková

Šimečka pri zrode 
politického národa

Medzi Slovákmi  / Martin M. Šimečka / N Press 2017

Nazvať svoje politické memoáre Medzi 
Slovákmi mohol len Martin Šimečka. Ako 
pätnásťročný sa prihlásil k slovenskej ná-

rodnosti vo vtedajšom ČSSR.
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povestnými gágajúcimi husami. Problém s au-
torom budú mať (a majú – veď vieme, koho tu 
netreba menovať) najmä ľudia, odmietajúci 
kontextuálne myslenie, to, že veci s vecami 
súvisia, ale aj tí neochotní akceptovať význam 
„tvorivej iracionality“, či skupina s príznačným 
pomenovaním „alfarealisti“. Zjednodušene – tí, 
ktorí svet príliš zjednodušujú, prípadne si ho 
ešte v tomto procese bezohľadne prispôsobujú.

Oproti týmto „alfarealistom“, keď ich už 
spomínam (a keďže túto opozíciu považujem 
za dôležitú), stoja v Havranovom ponímaní 
„omegaidealisti“ – „omega“ tu figuruje ako 
autorov prívlastok na zvýraznenie toho, že 
„alfy“ považujú idealistov za „podsortu“, pre-
tože v ich očiach sú od nich slabší, riadiac sa 
niečím iným, než bezohľadnou pragmatickos-
ťou. Dôležitá črta týchto „omegaidealistov“ 
je schopnosť reflexie okolitého sveta v jeho 
zložitosti, ale i sebareflexia, ústiaca miesta-
mi až do trýznivého sebaspytovania (toto je 
viditeľné viac v knižke Martina M. Šimečku 
Medzi Slovákmi, ale ak nahliadneme za oponu 
idiolektu, autori oboch zmieňovaných publi-
kácií vykazujú spoločné črty). 

Marš von zo zákopov!
A napokon kontra k odtrhnutiu od reality – text 
Masaker sa začína pred Breznom. Jasné, keď 
v novinách vyjde jeden z tých náročnejších 
Havranových textov (také sú najmä niektoré 
z oddielu Politická teológia), je ľahké (ale, ako sa 
naplno ukazuje vďaka knižke Obesíme ťa, nie 
správne) jeho autorovi vyčítať, že sa len ohá-
ňa menami alebo cudzími slovami – a vôbec, 
ono je to vlastne vždy ľahké, stačí len zvoliť 
si dostatočne apriórny prístup a automaticky 

pri mene Michal Havran vyblokovať čokoľvek, 
čo sa predmetný text môže snažiť povedať. 
Teda – nepristúpiť na dialóg. Ostatne, takáto 
rezignácia na pátranie po zmysle (už nehovo-
riac o fáze tichej polemiky, ktorá by po nájdení 
zmyslu mala nasledovať) je súčasťou komplexu 
„emancipácie hlúposti“. A keďže Havran si ozaj 
to, o čom píše, len tak nevymyslel, ani školy, 
na ktorých bol, si len tak nevymyslel, ani ľudí, 
ktorých čítal, si len tak nevymyslel, nazvať ho 
„samozvanou elitou“ – okrem úchvatnej irónie 
samotného procesu, v ktorom niekto nazve 
niekoho iného samozvanou elitou – je už ozaj 
len čerešničkou na tejto tortičke.

Nuž a teraz vážne a pre všetkých – načú-
vajte. Ja viem, budú vás z toho Havrana bolieť 
uši, sem-tam aj mňa zabolia, ale ak si dopredu 
povieme, že si nič nechceme povedať, tak si 
ozaj nič nepovieme. No bez dialógu sa dopredu 
nepohneme. Myslím, že mnohí berú Havrana 
až príliš osobne, jeho miestami (a aj tu sa mi 
– po prečítaní komentárov vcelku – zdá, že in-
kriminovaných miest nie je až toľko, koľko ich 
vidia odporcovia textov) útočný štýl považujú 
za bezprostredné ohrozenie vlastných pozí-
cií, čím sa výzva k dialógu mení v ich očiach 
na predstavu zákopovej vojny. A na to, aby sa 
táto vojna – vlastne akákoľvek vojna – skončila, 
rozhodne nestačí vianočná koleda a priateľ-
ský futbalový zápas, na to je potrebné, aby 
(parafrázovaním „klasika“) neustále človek 
podával ruku človeku.

Matúš Mikšík

A  zvyknem si občas (ale naozaj pomerne 
zriedka) povedať, že s niečím sa dá ak aj 

nie súhlasiť, tak aspoň polemizovať – pri pub-
licisticky obmedzenom rozsahu textu sa to 
stáva, autor sa v takom prípade chtiac-nechtiac 
musí spoľahnúť na ochotu príjemcu mu poro-
zumieť. Akonáhle sa však tieto Havranove ko-
mentáre skoncentrujú do podoby jednej knihy, 
predmetnej Obesíme ťa i predošlej Besnoty, 
„argumenty“ „kritikov“ prestávajú platiť a skôr 
si tieto vážne a vážené figúry, i menej vážne 
znevažujúce figúrky na Havranovi akurát tak 
zuby vylámu. Predmetnú knižku preto pova-
žujem za súbor rýchlych a presných kontier.

Emancipované hlupáctvo
Kontra k extrémizmu u autora nespočíva iba 
v tom, že sa voči akýmkoľvek jeho prejavom 
i reprezentantom ostro ohradí a verejne ich 
pranieruje, pretože na druhej strane Havran 
takmer neustále pripomína, že slabších ne-
máme nechávať za sebou a vyzýva nás celkom 
otvorene: „Buďme všetci elitami, najlepšími 
v tom, čo robíme.“ Jeho pohľad teda nie je po-
hľadom nekonštruktívnym, ako to niektorí 
tvrdia – ak aj Havran má texty, v ktorých sa 
„len“ púšťa do eliminovania novodobých foriem 
fašizmu, nesmieme zabudnúť na to, že v iných 
predkladá svoje úvahy, vedúce k defašizovanej 
spoločnosti.

Kontra k útokom, skloňujúcim údajný au-
torov pseudointelektualizmus, sa zhmotňuje 
do výrazu „emancipácia hlúposti“, ktorý mimo-
chodom patrí u mňa k tým najobľúbenejším. 
Iste, nebol by to Havran, keby nekontroval 
s obrovskou dávkou irónie, tí, ktorí v tomto 
spôsobe vidia zosmiešňovanie, sú však iba 

Foto Radka Komžíková

Nie kontroverzný, 
ale kontrujúci
Obesíme ťa / Michal Havran / Petit Press 2017

Štvrtkové texty Michala Havrana v SME čítam rád a pravi-
delne, menej rád a nepravidelne si prečítam aj čo-to z dis-
kusie pod nimi. Nájdu sa tam extrémni extrémisti, ktorí 
by s autorom chceli radikálne skoncovať, intelek tuálne 
tváriace sa persóny, vyčítajúce Havranovi pseudointelek-
tuálčinu, i ľudia, čo si nevedia predstaviť „bratislavského 
kaviarnika“, ktorý by nebol odtrhnutý od reality.
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Foto bb

Kára plná nákladu
Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej. 

Rozhovory s Tomášom Gálisom / Tomáš Gális 
– Marián Leško / Vydavateľstvo Premedia 2017

Marián Leško je politickým komentáto-
rom týždenníka Trend, mediálne je zná-

my aj z pôsobenia v zábavnej relácii Sedem, kde 
spolu s kolegami pod taktovkou Eleny Vacva-
lovej glosuje najzaujímavejšie udalosti uplynu-
lého týždňa. Zároveň je autorom štyroch kníh 
viažucich sa prevažne k obdobiu mečiarizmu. 
Posledná z nich vyšla v roku 2000. V úlohe 
pýtajúceho sa sa predstavil Tomáš Gális, kto-
rý sa slovenským čitateľom uviedol už v roku 
2016 rovnako knihou rozhovorov s popredným 
slovenským analytikom Alexandrom Dulebom 
Rusko, Ukrajina a my.

Odkaz Mečiarovi, Dzurindovi a Ficovi
Chudák každý, čo po nich bude tú káru ťahať 
ďalej je ironickým konštatovaním a zároveň 
odkazom na zasvätenú trojicu viacnásobných 
premiérov Mečiar – Dzurinda – Fico. Spoloč-
ným zámerom oboch autorov nie je prezentovať 
úspešný príbeh mladej stredoeurópskej kra-
jiny, ale poukázať na všetky podoby zlyhania 
politických špičiek pri budovaní štátu. 
 Žáner rozhovoru poskytuje unikátny prie-
stor na energické vyrozprávanie slovenského 
príbehu od počiatku deväťdesiatych rokov 
po súčasnosť. Kniha tematicky korešpon-
duje s jednotlivými etapami vládnutia pre-
miérskeho trojlístka (sleduje nástup aktérov 
do premiérskeho kresla a jednotlivé obdobia 
ich vlád), pričom tandem Gális – Leško venuje 
každému premiérovi rovnaký priestor. Otáz-
ky, ktorých úlohou je rozdúchať Leškovu re-
akciu, ako aj samotné odpovede, predstavujú 
detailný prienik do slovenského politického 
vývoja, pričom podrobne reflektujú aj sociál-

Vzájomný odstup autorov
Komplexnosť, celistvosť a hĺbka sa rozhovo-
rom nedá uprieť. Zároveň pomocou perspek-
tívnych a retrospektívnych konektorov autori 
porovnávajú premiérov a ich vlády, upriamujúc 
pozornosť na ich spoločné črty a odlišnosti. 
Argumentačne a analyticky je najviac pod-
chytená časť venujúca sa obdobiu vládnutia 
Vladimíra Mečiara. V analýze ďalších dvoch 
premiérov už Leško častejšie operuje s frázami 
„myslím si…“, „mám skoro rovnaký pocit…“, 
„nemyslím si…“, „podľa mňa áno…“, „ja to pres-
ne spočítané nemám, ale podľa mňa…“ – argu-
mentačná sila je o čosi slabšia. Rovnako snaha 
vytvárať „psychologický portrét“ jednotlivých 
premiérov vyznieva pomerne laicky. Nemožno 
však tvrdiť, že by sa Leško snažil čitateľa pre-
sviedčať o svojej pravde. Pomerne zaujímavý 
je aj vzťah protagonistov rozhovoru. Dialóg 
prebieha vo formálnej rovine, ktorá podporuje 
vykanie, a rovnako vytvára vzájomný odstup. 
Gális je pomerne dobrým partnerom v prete-
koch, kto lepšie ovláda dejinné súvislosti. Čo je 
na škodu, je pomerne málo osobný (s výnimkou 
dvoch-troch otázok), vzhľadom na novinárske 
a mediálne pôsobenie Leška.
 Kniha Chudák ten, čo po nich tú káru 
bude ťahať je trpkým čítaním so zvláštnou 
príchuťou: „Môj základný pocit z uplynulých 
dvadsiatich piatich rokov samostatnosti je, že 
v tejto spoločnosti nie je nikto nevinný. Každý 
sa nejako podieľa na stave v akom sme.“

Jana Kičura Sokolová

no-ekonomické pozadie a spoločenskú dobovú 
klímu.
 Pri konštruovaní novodobého slovenské-
ho príbehu postupujú chronologicky. Jeho za-
čiatok spájajú s budovaním republiky. Leško 
odkrýva zákulisie jej vzniku a opisuje cestu 
Mečiara k premiérskemu kreslu. S iróniou  
vyvracia mýtus „otca zakladateľa“: „Povedal 
by som, že otcom samostatného slovenského 
štátu je viac Václav Klaus ako Vladimír Me-
čiar.“ Svojou analýzou doby a argumentáciou 
dokazuje, že má obdobie mečiarizmu slušne 
naštudované. Pomerne detailne sa autori 
knihy „rýpu“ v kauzách deväťdesiatych rokov, 
nezabúdajúc na panoptikum postáv, ktoré sa 
vystriedali po boku Vladimíra Mečiara či v sa-
motnom HZDS (Nagyová, Lexa, Cuper, Keltošo-
vá), oživujúc tak spoločenskú atmosféru tohto 
obdobia. Pátrajú po príčinách a dôsledkoch 
Mečiarovho konania, pričom Gális sa nevyhýba 
ani hypotetickým otázkam.
 Rovnako ako pri Mečiarovi podrobne 
reflektujú a hodnotia pôsobenie Mikuláša 
Dzurindu, ktorého spájajú s kauzou vláčiky, 
financovaním SDKÚ, kupovaním poslancov 
a korupciou. Podobný bič uplatňujú aj na pre-
miéra Roberta Fica, zdôrazňujúc kauzy jeho 
prvej, druhej a tretej vlády (nástenkový ten-
der, emisie, mýtny tender, sociálne podniky, 
spis Gorila). Aj keď sa hlavná línia drží predo-
všetkým trojice Mečiar – Dzurinda – Fico, ich 
vládnutie je zasadené do širšieho politického 
kontextu, nevynechajúc žiadnu relevantnú 
postavu či stranu, ktorá zasiahla do politic-
kého diania v priebehu jeho dvadsaťpäťročnej 
existencie. 

Prvým januárom 2017 si Slovenská republika 
pripomenula štvrťstoročie svojho vzniku. Dvad-
saťpäťročné jubileum samostatného Slovenska 

využili novinári Tomáš Gális a Marián Leško, 
ktorí prostredníctvom knihy rozhovorov prináša-
jú ucelený pohľad na politické dianie po rozpade 

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. 
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Sudorova cesta 
do Gálovej duše
Fedor Gál. Ešte raz a naposledy. Koniec príbehu / 
Karol Sudor – Fedor Gál / N Press 2017

miestny farár na požiadanie matky pokrstil 
za evanjelika. 
 Otázky sa dotýkali všeličoho – rozličných uda-
lostí z Gálovho života, Nežnej revolúcie, súčasnej 
politiky, filozofie a života vôbec. Pôvodne bol Gál 
chemikom, no priťahovali ho spoločenské vedy, 
a tak sa z neho neskôr stal sociológ. V knihe sa 
rozhovoril aj o vojenskej prezenčnej službe, kde 
sa stretol so šikanou, no keďže si to vybavil „ruč-
ne-stručne“, mal pokoj. 
 Sudor sa ho vypytoval aj na obdobie politického 
odmäku v 60. rokoch, na obdobie normalizácie 
a na vznik VPN, a nevynechal ani neskoršie 
nezhody v rámci hnutia. „Budajovi nikdy neod-
pustím, že robí z Novembra akt mocenskej hry, 
kde on bol ten spravodlivý a ľudia ako Zajac či 
Gál tí zlí,“ povedal. Prezradil tiež, ako ho chcel 
v čase konfliktu vnútri VPN Mečiar podplatiť, 
aby prešiel na jeho stranu. Márne. 

O podnikaní
Gál sa napokon rozhovoril aj o súkromí, i o tom, 
ako sa stal milionárom – v Prahe stál totiž pri zro-
de prvej československej súkromnej televízie 
Nova. Získal dosť peňazí, aby si mohol postaviť 
veľký dom, nechať synov študovať v zahraničí 
a založiť si knižné vydavateľstvo, kde vydal okrem 
iného tridsať kníh svojej manželky Irenky. Lenže 
skúsenosť, vlastne neskúsenosť s podnikaním ho 
priviedla k presvedčeniu, že na túto činnosť nemá 
bunky („Dnes už viem, že nesmiem podnikať.“). 
Na okraj podnikania s vydávaním kníh podotkol: 
„To je moje ďalšie životné zlyhanie, hoci ma až 
tak netrápi, lebo som vydal sto výborných kníh.“ 
 Desiatky aktivít svedčia o Gálovom humánnom 
za meraní – stojí napríklad za pochodom Vrba-Wetz- 

ler Memorial, čo je pochod po stopách ľudí, ktorí 
roku 1941 utiekli z Osvienčimu a podali svedectvo 
o tom, čo sa tam deje. 
 Gál hovorí aj o svojom záujme o tibetský bud-
hizmus a hinduizmus, no Sudor neobišiel ani jeho 
vzťah k judaizmu. „Nemal som na to výchovu, ne-
bol som ním indoktrinovaný, moja cesta k nemu 
nikdy neviedla. Iná vec je, že ako starnem, mám 
k nemu bližšie a bližšie. Isté však je, že už nikdy 
nebudem religiózny žid, že zostanem sekulárny 
človek so židovskými koreňmi,“ povedal. V knihe 
nájdeme aj Gálove názory na súčasnú politiku, 
na slovenských prezidentov, na Kotlebu, ale ho-
vorí napríklad aj o starnutí a smrti: „Neverím 
v posmrtný život, som sekulárny človek.“ 

Je staroba zlá? Kdeže!
Názory Fedora Gála určite nevyvolajú všeobec-
ný potlesk, no pripomenú nám „silného muža“ 
z Novembra ’89, i cestu, ktorú prešiel. Vyskytli sa 
na nej zásady, ale aj korekcie urobené pod vply-
vom skúseností, a tiež kus neistoty, či ľuďom, 
ktorí ho mali radi, „odplácal rovnakou mincou“. 
No dnes, keď staroba uňho už riadne zaklopala 
na dvere, cíti spokojnosť so životom. Je to naj-
smutnejšie obdobie v živote? „Kdeže. Vieš, aký je 
pôžitok, že sa ráno zobudím, sadnem si k stolu, 
dám si kávu, cigaretu, vybavím korešpondenciu, 
poviem, že kašlem na to, a na ďalšie dve hodiny 
vleziem do postele?“ 
 Otázky kladené Karolom Sudorom pomohli 
vykresliť zaujímavý portrét osobnosti, ktorá v no-
vembri 1989 patrila k tým, čo sa zaslúžili o zmenu 
zriadenia a navždy sa zapísali do histórie svojej 
doby. 

Ivan Szabó

Sudorovi sa zapáčila Gálova razantnosť, či 
dokonca až drzosť. Po zmene režimu, na kto-

rom mal Fedor Gál veľkú zásluhu, sa mladý žur-
nalista vrhol na všetky jeho knihy, neušiel mu 
ani jeden článok podpísaný Fedorom Gálom. To 
Karola Sudora priviedlo k tomu, aby Gála v roku 
2007 požiadal o rozhovor. 

Posledná kniha
Gál nesršal nadšením, no napokon pristal, a na 
určitom mieste knihy rozhovorov, ktorú s ním 
dal napokon Sudor dohromady, sa mu priznal, 
že ho vlastne odbremenil od písania autobiogra-
fie. Mal však niekoľko podmienok. Sudor sa ho 
nemal vypytovať na veci, ktoré už stokrát zod-
povedal a chcel, „aby kniha v žiadnom prípade 
nebola jeho oslavou“. Zdôraznil tiež, že to bude 
jeho posledná kniha o jeho príbehu. Vraj už má 
72 rokov a vyjadrovať sa k minulosti či k dianiu 
okolo ho viac nebaví. To boli Gálove podmien-
ky a začiatok Sudorovej cesty do Gálovej duše. 
Kniha sa, samozrejme, nezrodila iba z jedného 
rozhovoru, boli ich desiatky, patrili medzi ne aj 
maily, vysvetľovanie nejasností, upresňovanie 
myšlienok, skrátka všetko, čo k serióznej knihe 
rozhovorov treba vykonať. 
 Rozhovor sa začal chronologicky, Fedorovým 
narodením v koncentračnom tábore Terezín 
a smrťou otca v pochode smrti. To všetko ho ako 
chlapca ovplyvnilo a priznal sa, že mu pri vý-
chove chýbala chlapská ruka a „možno aj kus 
chlapskej skúsenosti, ktorú synom odovzdávajú 
otcovia“. V detstve strávenom v bratislavskom 
podhradí sa mu často dostalo oslovenia „ty Ži-
dák“. Bol presvedčený o tom, že je žid, no roku 
2008 sa dozvedel, že ho v Partizánskej Ľupči 

Peter Zajac o Fedorovi Gálovi napísal: „Fedor 
bol v slovenskom novembri 1989 jedným 
z kľúčových ľudí… Fedor patril k jeho moto-
rom. Bol a je človekom akcie.“ Medzi obdivo-
vateľmi rečníka z tribúny na bratislavskom 
Námestí SNP bol aj mladý Bratislavčan, 
budúci novinár Karol Sudor. 

Fotografia vznikla vďaka spolupráci 

s kníhkupectvom Adkabooks. Foto bb 



s. 14/15

Spomenieš si na vaše úplne prvé stretnutie?
Najprv som ho spoznal cez doslovy k detektív-
kam a spomínal ho aj Kalina v knihe Tisíc a jeden 
vtip. To meno mi prišlo také zvláštne zvukoma-
lebné. Potom nás koncom deväťdesiatych rokov 
zoznámil Dado Nagy v rádiu Twist, Kornel mi 
pripomínal šibalského zbojníka – s tou svojou 
bradou a vtedajším chrupom. Ale ešte o nič 
nešlo, naše priateľstvo sa začalo až na cestách 
na čítačky všelikade po Slovensku. Vtedy sme 
pochopili, že si rozumieme a odvtedy sa datuje 
aj môj záujem o jeho životný príbeh.  

Intelektuálov je veľa. Čím bol výnimočný? 
Až tak, že si sa ako spisovateľ a režisér roz-
hodol urobiť o ňom knihu, hoci je to skôr 
novinárska robota…
Urobil som to pre naše priateľstvo, je to pre mňa 
veľmi osobná vec. Nechcel som, aby tie príbehy 
len tak odplynuli a neboli zachytené v celis-
tvosti. Veď sa to číta ako román. No a Kornel 
bol výnimočný predovšetkým svojím espritom 
a spôsobom akým pristupoval k ľuďom. A tak 
sa za tie roky stalo, že inšpiroval a povzbudil 
mnohých tvorcov, tie mená by sa tu ani neda-
li všetky vymenovať. Keď sa niečo významné 

dialo, Kornel bol tam. Nevtieravo, ale veľmi 
presvedčivo.

Čo ti ako prvé napadne, keď si naňho spo-
menieš? Čo ho najviac vystihovalo?
Sebairónia, starosvetský šarm a talent veľkého 
rozprávača. Okrem zmyslu pre humor, samo-
zrejme.

Bol od teba o dosť starší. Kedy ste si po-
tykali?
Pri Kornelovi som pochopil, že na počte rokov až 
tak nezáleží. Bol večným chlapcom a zachovával 
si otvorenosť k svetu. Všetko prijímal s veľkým 
záujmom. Občas som mal pocit, že mladší a mo-
dernejší je on, a ja že som ten starý pán. Potykali 
sme si niekde cestou medzi Žarnovicou a Košica-
mi, a stvrdili sme to neskôr ešte štamperlíkom 
hruškovice, pričom mi s úškrnom pošepol, že 
teraz si môžeme ľahšie nadávať. Ale nikdy ne-
došlo k tomu, aby sme to otestovali.

Kniha rozprávania o jeho živote, ktorú ste 
spolu pripravili, sa číta veľmi dobre, člo-
vek ako by ho počul. Aspoň spočiatku, keď 
hovorí o období, kým bol ešte dieťaťom, je 

Asi každý z nás, kto sme ho poznali a stre-
távali sme sa s ním či už na ulici, v kaviar-
ni alebo na literárnych podujatiach, má 
v súvislosti s Kornelom Földvárim nejaký 
príjemný zážitok alebo milú spomienku. 
Zažil si ho niekedy zamračeného, zle na-
ladeného alebo nahnevaného? Lebo ja si 
nespomínam.
Možno raz – ale dlho som teraz musel premýš-
ľať –, keď sa vrátil domov z nemocnice a ja som 
upratal časť jeho kníh, pričom som zapotrošil 
tašku s rukopismi. Bola to citlivá vec a on mal, 
napriek tomu, čo sa traduje, vo veciach systém. 
Hovorím o „zamračení sa“.

Inak upratanie „knižnice“ akceptoval?
Vlastne sme sa na tom dohodli, lebo situácia 
už začínala byť neúnosná. Zvládol som vtedy 
len drobnú časť, a to som sa tým zaoberal vyše 
týždňa! Cítil som sa ako knižný archeológ.

A smutného alebo vážneho si ho zažil?
V reálnom živote takmer nikdy. A pri našich roz-
hovoroch pre knihu ho smútok chytil pri jednej 
konkrétnej téme – osud maminej, židovskej časti 
rodiny za vojny. To sa ho naozaj veľmi dotýkalo.

Peter Krištúfek: 
Nemá zmysel trápiť sa 
nad každou hlúposťou

Viac o Petrovi Krištúfkovi nájdete na jeho autorskom profile na stránke LIC:
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/peter-kristufek

Kornel Földvári a Peter Krištúfek. Foto Peter Procházka

Koncom minulého roka uzrela svetlo sveta dlho očakávaná kniha Kornel Földvári: O sebe. Vydalo ju Literárne informačné 
centrum, dizajn navrhol Palo Bálik, ilustrácie urobila Daniela Olejníková. Kniha je pekná už na pohľad a obálka milovníka 
mayoviek skvele vystihuje. No otcom myšlienky, „zapisovateľom“ Földváriho spomienok, a teda tým, kto má na vzniku diela 
najväčšiu zásluhu, je spisovateľ, scenárista a režisér Peter Krištúfek (1973). Bol tým, kto sa s Földvárim každý štvrtok 
stretával v kaviarni kníhkupectva Ex Libris (neskôr v Artfore), zapínal magnetofón, a potom text editoval. Rozprávali sme 
sa s ním, ako inak, o Kornelovi.
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Celý život žil s jednou ženou, s manželkou 
Naďou. Ako sa zoznámili?
V Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry, 
neskoršom Tatrane, koncom päťdesiatych rokov. 
Naďka tam pracovala ako redaktorka a Kornel 
prišiel za kamarátom. A netuším, či to bolo pre-
javom trémy alebo odvážnej duchaplnosti, ale 
hneď sa jej spýtal na plat, a potom začal vtipne 
rozvíjať, čo všetko by si za ich spoločný príjem 
mohli dovoliť, keby boli manželia. A to sa videli 
po prvý raz!

No ale zabralo to, nie? Vyzerá to na celkom 
premyslenú baliacu taktiku.
Zdá sa, že Naďku nevydesil, asi to spravil šar-
mantne, a to ju celkom odzbrojilo. A potom dosť 
rýchlo aj začali spolu chodiť. Takže – nečakane 
úspešná taktika.

Tebe sa ako javil ich vzťah?
Kornela a Naďku spájalo neuveriteľné puto. Pre-
žili si spolu aj ťažké časy, keď bol Kornel za nor-
malizácie v „neexistencii“, a jeden na druhého 
boli veľmi naviazaní. Samozrejme, dlhoročné 
súžitie si vyžaduje aj veľkú dávku tolerancie. 
Stačí si len pozrieť fotografie z bytu na Drieňo-
vej, totálne zaplneného knihami – to by nebolo 
únosné, ak by ich obaja nemilovali.

Aj vás dvoch spájala láska ku knihám. Na-
smeroval ťa tiež ako spisovateľa? Radil si 
sa s ním?
Napriek spoločnej láske k temnejším žánrom 
sa náš literárny vkus aj v mnohom odlišoval. 
Nezáväzne som sa s ním pri písaní občas zvykol 
radiť, a bol aj jedným z prvých čitateľov viacerých 
rukopisov mojich kníh. Najviac mu, pochopiteľ-
ne, sadol satirický román Šepkár a jeho finálnu 
podobu som prepracoval práve na jeho radu. 
Ale mal skôr zásadu nezasahovať mi do toho. 
Zaujímal sa, bol zvedavý, prečítal si, ale nechal 
ma ísť vlastnou cestou.

Hovorili ste spolu aj o neľahkom období jeho 
života, o 50. rokoch, keď nedobrovoľne ukončil 
vysokoškolské štúdium a narukoval do PTP, 
čo už opísal vo vlastnej autobiografickej knihe 
… až pod čiernu zem (KK Bagala 2014). Ako ho 
táto životná skúsenosť poznačila?
Tu som presne videl, že zlé časy človeka môžu 
buď zlomiť na celý život – alebo, ako sa hovorie-
va, posilniť. Kornela naučili odpúšťať a neniesť 
si batoh problémov celé roky na chrbte. Čo je, 
mimochodom, mimoriadne ťažké, a nie každému 
sa to podarí.

Keď som ho raz ako novinárka denníka SME 
oslovila do jednej ankety, zaniesla som mu 
text na autorizáciu a on mi ho potom poslal 
faxom doplnený rukou – so škrtancami 
a ťažko rozlúštiteľnými vsuvkami. Bola ešte 
potrebná telefonická konzultácia, lebo som 
sa v tom vôbec nevyznala. Fax sa už veľmi 
v redakcii nepoužíval, takže to na sekre-
tariáte vyvolalo celkom rozruch. Aký bol 
jeho vzťah k modernej technike?
Priebežne sme sa rozprávali o tom, aké by bolo 
skvelé, keby pracoval na počítači, ale Kornel mal 
typickú hrôzu z toho, že s jedným náhodným 
stlačením klávesy mu zmizne celý text. Navyše si 
rád zachovával aj predchádzajúce verzie a vedel 
sa na ne najlepšie sústrediť, keď ich čítal z pa-
piera. Takže jeho prirodzenou voľbou bol písací 
stroj – na ktorom však klepal jedným prstom. 

Na Kornela mám ešte jednu milú spomienku 
z Kremnice, kam sme sa v lete ako rodina 
vybrali na dovolenku, neuvedomiac si, že 
sa práve začínajú Kremnické gagy, takže sa 
tam premiestnila takmer celá bratislavská 
kaviareň, samozrejme, Kornela Földváriho, 
Tomáša Janovica a Bagalu nevynímajúc. 
Posedeli sme si spolu na terase kaviarne 
na promenáde, svietilo slnko a tešili sme 
sa z náhodného stretnutia v inom meste. 
Chodieval pravidelne na Gagy?
Kornel veľa písal o humore a predovšetkým 
o karikatúre, takže ho na Gagoch brali ako 
prominentného hosťa. A on si užíval atmosféru 
a stretnutia s priateľmi. 

Čo ti po ľudskej stránke dalo stretávanie 
sa s ním? Čo si sa od neho naučil?
Že k svetu treba pristupovať pokojnejšie a po-
malšie – a že nemá zmysel trápiť sa nad každou 
hlúposťou. To sa ešte stále učím. A že iróniu 
treba uplatňovať aj na seba.

Kedy ste sa videli naposledy?
Bolo to jedno z klasických stretnutí vo štvrtok 
v Artfore – predtým sme sa stretávali v kníh-
kupectve Ex Libris: Kornel, ja, Tomáš Janovic, 
Marta Šáteková, Pavel Vilikovský, Martin Ciel, 
Peter Smékal, prípadne, kto ešte z nášho okruhu 
šiel okolo. Nič nenasvedčovalo tomu, že Kornela 
vidím naposledy, jeho odchod bol veľmi náhly 
– v priamom kontraste k zvyčajnému dlhému 
lúčeniu.

Iris Kopcsayová

to veľmi milé a úsmevné. Mal podľa teba 
Kornel pekné detstvo?
Kornelovo detstvo bolo nádherné, až kým sa ne-
začala vojna. Földváriovskú rodinnú atmosféru 
veľmi obdivujem, bolo to súdržné spoločenstvo, 
v ktorom sa vyskytovali osoby ako vystrihnuté 
z nejakého Menzlovho filmu. Vojna mnohé zme-
nila a jeho otec sa stal v pravom zmysle slova 
hrdinom a záchrancom životov.

V knihe rozpráva o Trenčíne, v ktorom 
vyrastal. Aké to bolo mesto, vtedy pred 
vojnou?
Kornel na začiatku knihy hovorí o ňom ako o dr-
dovskom „mestečku na dlani“. V priebehu niekoľ-
kých minút ste sa dostali kamkoľvek a k tomu 
tam žila komunita rozmanitých remeselníkov, 
postavičiek, ľudia rozličného pôvodu. To je po-
doba malých slovenských miest, ktorú zmietol 
socializmus, a už nikdy znovu nevznikla.

Bol ateistom, tak ako jeho otec. Rozoberali 
ste spolu aj Boha a vieru? Aký bol jeho vzťah 
k veriacim?
Kornel často hovorieval, že k Bohu má asi taký 
vzťah ako k dávnemu známemu. Keď sa stretnú 
na ulici, slušne sa pozdravia a idú ďalej. Ale to 
je všetko. Nikomu však vieru nespochybňoval – 
veď nakoniec, takmer celý život strávil po boku 
veriaceho človeka. Hovorím o pani Naďke.

Jeho mama bola Židovka. Hlásil sa k židov-
stvu?
Uvedomoval si tie korene, ale nikdy ich zvlášť 
neukazoval ani neprežíval. To je, mimochodom, 
klasická podvedomá reakcia na storočia prena-
sledovania. Uňho sa ešte snúbila so sklonom 
k racionalite.

Už v detstve mal veľmi vrúcny vzťah so svo-
jou sestrou Irenou, ktorú si od rodičov 
priam „vyžiadal“, veľmi túžil po sestričke…
O ich silnom súrodeneckom vzťahu svedčí už len 
to, že si takmer šesťdesiat rokov každý týždeň 
písali listy. Na Irenu doľahol otcov osud a stig-
ma – komunisti z neho spravili exemplárny 
prípad „šmelinára“ a zavreli ho, pričom rodina 
prišla o všetko – vo veľmi citlivom a rozhodu-
júcom veku. Obávam sa, že sa z toho vlastne 
nikdy nespamätala a neskôr ju to tak nejako 
zatvrdilo. Kornel ju priviedol k láske ku knihám 
a ovplyvnil jej záujmy na celý život. Bola ešte 
väčšou knihomoľkou než on, ak sa to vôbec ešte 
dá. Cítil sa za ňu zodpovedný a snažil sa pomáhať 
ako sa dalo.  

Viac o Petrovi Krištúfkovi nájdete na jeho autorskom profile na stránke LIC:
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/peter-kristufek TÉMA – PRÍPAD FÖLDVÁRI
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Recenzie som nikdy nepísal, pretože to neviem. 
Nemám na to vzdelanostnú výbavu ani trpezli-
vosť. Tento text bude teda skôr o tom, ako Kor-
nel Földvári ovplyvnil život jedného človeka, 
a potom aj trocha o jeho knihe, ktorá, mimo-
chodom, patrí podľa mňa k tomu najlepšiemu, 
čo u nás v memoárovej literatúre vyšlo. 
Kniha doslova žije a dýcha Kornelom 
Földvárim. 
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Ako som spoznal 
Kornela Földváriho
Kornel Földvári: O sebe / Kornel Földvári – Peter Krištúfek /
Literárne informačné centrum 2017
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už iné nebolo, skúšal som čítať aj literatúru 
pre dospelých. V tomto veku som prázdniny, 
aj s mladším bratom, trávil u starých rodičov 
vo Vrbovom. 
 Býval tam aj môj strýko Peter, ktorý mal 
vtedy čosi po dvadsiatke, zväčša však nebol 
doma. V jednej skrini tam po ňom zostalo plno 
časopisov, a keďže nebolo čo čítať, pustil som 
sa do nich. Zaujali ma hrubé magazíny nazva-
né Revue svetovej literatúry z rokov 1967 a ’68. 
Prečo sa tak volali, som netušil, a okrem toho 
boli plné textov, ktorým som zväčša nerozu-
mel. Lenže predsa som v nich objavil čosi, čo 
bolo čímsi príťažlivé. Napríklad seriál o klane 
Kennedyovcov. Zistil som, že dvoch z nich za-
strelili, čo ma prekvapilo. Alebo text o románe 
nazvanom Chladnokrvne, ku ktorému bolo plno 
fotografií, z ktorých som pochopil, že opäť šlo 
o záhadnú vraždu. Aj to bolo zaujímavé. Tiež 
bol dobrý seriál na pokračovanie o humore 
a karikatúrach, čo boli vlastne komentované 
ukážky zo zahraničných humoristických časo-
pisov. A ešte zaujímavejší bol seriál o komikse. 
Nebudem tvrdiť, že ako desať či jedenásťročný 
som tieto veci hneď pochopil, lenže tých prázd-
nin som tam strávil niekoľko a časopisy tam 
stále boli, nikto ich nevyhodil. Ja som sa k nim 
vracal a rovnako ako malý Tarzan, ktorý sa 

naučil čítať listovaním v detskom šlabikári, 
postupne som dešifroval tento zvláštny svet 
a prišiel som na to, že tieto staré magazíny 
majú obrovskú magickú energiu, ktorá ma čím-
si priťahuje. Tiež som pochopil, že dôležitý je 
autor, pretože jeho meno mi zaručuje, že text sa 
mi bude páčiť. Autorom tých najpríťažlivejších 
textov bol akýsi Kornel. Kornel Földvári.

Legendárne šesťdesiate roky, obrovský kul-
túrny rozmach s nimi spojený, rok 1968, 

Beatles aj príchod ruských tankov – to všetko 
som zažil na vlastnej koži. Žiaľ, ako dieťa, chla-
pec, ktorý tie udalosti prežíval, ale príliš im ne-
rozumel. Keď sa to všetko skončilo a začal som 
pomaly naberať rozum, z obrodného procesu 
nezostalo nič. Začala sa normalizácia a to, čo 
bolo pre mňa v oblasti kultúry pekné a veľmi 
príťažlivé, odrazu zmizlo. Komiks Rýchle šípy, 
ktorý začiatkom 70. rokov vychádzal aj v pre-
klade do slovenčiny, odrazu skončil štvrtým 
zošitom. Darmo som čakal na ďalšie pokra-
čovania. Komiks Rip Korby, ktorý každý deň 
vychádzal ako strip v denníku Smena, zmizol 
tiež. Keď som sa doma pýtal, prečo tam nie je, 
matka lakonicky povedala, že ho zakázal Hu-
sák. (Vtedy som prvýkrát zaregistroval meno 
tohto politika, a keď som v novinách uvidel 
aj jeho fotku, tento prísny plešato-sivovlasý 
okuliarnatý pán mi vôbec nebol sympatický.)

Poklad v skrini
V roku 1971 som mal desať rokov a moje záujmy 
boli primerané tomuto veku. Jediný rozdiel 
medzi mnou a mojimi vrstovníkmi bol v tom, 
že som rád a veľa čítal. Ako sa hovorí, šrotoval 
som všetko, čo sa mi dostalo pod ruky a keď 
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sobom postaral o to, že som si 
ako chlapec uvedomil, že je aj 
iná literatúra a iný humor než 
ten, ktorý presadzoval vtedajší 
totalitný režim v týždenníku 
Roháč či v televíznych estrá-
dach. Jemu vďačím za to, že 
som sa zamiloval do nonsen-
sového a čierneho humoru a že 
som pochopil, že humor nie je 
len obyčajná „sranda“, ale môže 
byť aj vážny a dokáže niekedy 
povedať oveľa viac ako serióz-
na literatúra. To isté platí aj pre  
tzv. úpadkové žánre ako wes-
tern, detektívky či kreslené 
seriály (ako sa kedysi hovori-
lo komiksom), ktoré Földvári 
popularizoval na stránkach 
rôznych časopisov a ktoré som 
potom prácne zháňal po anti-
kvariátoch. „Kornel Földvá-
ri“ bolo len meno pod týmito 
článkami a ja som netušil, či 
ten človek vôbec žije, či žije 
na Slovensku, alebo už dávno 
emigroval, ale dôležité boli jeho 

texty; zasvätené, vtipné, hutné, a čo bolo naj-
dôležitejšie, nikdy nezhadzoval žáner, o kto-
rom písal, skôr som cítil lásku k tomu, čím iní 
povýšenecky pohŕdali.

Földvári o sebe
Preskočím teraz zopár desaťročí. Po roku 1989, 
po páde tzv. socialistickej totality, sa Kornel 
Földvári odrazu vynoril na verejnosti, živý 
a zdravý, s pôsobivou bradou a šibalským 
leskom v očiach. Keď som sa s ním konečne 
zoznámil, po pár minútach mi bolo jasné, že 
nejde o žiadneho deduška, vyžadujúceho si 
úctu a hlasné kričanie do ucha, ale že duchov-
ne je to vlastne môj rovesník. 
 Kornel Földvári po svojom návrate na literár-
nu scénu stihol vyprodukovať celý rad skvelých 
kníh, no tej najlepšej sa, žiaľ, nedožil. Kniha 
Kornel Földvári: O sebe sa na pultoch zjavi-
la na sklonku minulého roka a v memoárovej 
literatúre patrí k tomu najlepšiemu, čo u nás 
kedy vyšlo. Spisovateľ Peter Krištúfek primäl 
Földváriho k tomu, aby mu počas ich pravi-
delných stretnutí rozprával o svojom živote. 
Desiatky hodín záznamov prepísala Dorota 
Kráková, Krištúfek texty editorsky preoral, 
rozdelil do kapitol, prizval si k spolupráci 
grafika Pala Bálika a celú túto prácu mu re-

daktorsky posvätila aj pani Naďa Földváriová, 
manželka pamätníka. 
 Táto kniha žije a dýcha Kornelom Földvá-
rim. Veľký rozprávač, obdarený vynikajúcou 
pamäťou, zmyslom pre detail a pointu nám 
cez príbeh svojej rodiny približuje príbeh Slo-
venska v Československu, a zároveň príbeh 
chlapca, ktorý miloval knihy, ale nemal ten 
„správny“ pôvod (polovičný Žid z buržoáznej 
rodiny v malomeste Trenčín). Je to poučné čí-
tanie, napríklad aj o tom, že rasová nenávisť 
a závisť na Slovensku nikdy nezmizli, ani v ča-
soch „sociálne spravodlivej“ a „beztriednej“ 
spoločnosti a sú nimi obdarení často aj vysoko 
kultúrni ľudia. Toto však nie je hlavná téma 

knihy. Kornel Földvári sa v nej nikdy nesťažuje 
ani nefňuká. Dokonca aj spomienky na temné 
a smutné chvíle svojho života dokáže komen-
tovať s odstupom a prekvapujúcim humorom. 

S láskou
Kniha je pripravená s láskou a obrovským po-
chopením pre to, ako má spomienková kniha 
vyzerať. Každý detail je dotiahnutý do konca, 
je v nej veľké množstvo fotografií, vysvetľu-
júci slovníček a dokonca aj zopár „bonusov“ 
pre čitateľov (CD s hlasom Kornela Földváriho 
a s krátkym filmom Kornel v nebi).
 Toľko o Földvárim a jeho knihe. Keďže nie 
som recenzentom, viac vám k nej nepoviem, 
do analýz sa púšťať nebudem a môžem vám ju 
len odporúčať. Ja som si ju už stihol prečítať 
dvakrát a poznám ju takmer naspamäť.

Dušan Taragel

Konečne trocha o Földvárim
Zapamätať si toto meno bolo nesmierne ľahké. 
Nielenže šlo o nezvyčajné meno, a také sa za-
pamätajú ľahko, navyše jediný Kornel, ktorého 
som poznal, bol zloduch z vinetuovského filmu 
(a knihy) Poklad na striebornom jazere. Ten sa 
volal Kornel Brinkley a vo filme ho hral Her-
bert Lom, pražský rodák. Takto sa do mojej 
detskej hlavy odtlačil Kornel Földvári, hoci 
nikoho konkrétneho som si za týmto menom 
nedokázal predstaviť. 
 O niekoľko rokov neskôr mi bratranec 
požičal útlu knižočku, ktorá vyšla v roku 
1969 a volala sa Nečakanie na Godota. Bola 
to zbierka divadelných vystúpení (textov) 
vtedy, v sedemdesiatych rokoch, ešte „zaká-
zanej“ dvojice Lasica a Satinský a čuduj sa 
svete, zaujímavý doslov k nej napísal opäť 
Kornel Földvári. Bratranec mi tú knižku po-
žičal na pár dní a mne sa tak zapáčila, že 
som sa ju stihol za ten čas naučiť naspamäť. 
Aj s doslovom. 

Ešte viac o Földvárim
Prečo tak zdĺhavo píšem o šesťdesiatych a se-
demdesiatych rokoch a svojej rannej mladosti? 
Z jedného prostého dôvodu: Kornel Földvári 
sa ako redaktor nepriamo, ale zásadným spô-
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Konzervativizmus 
ako vzdor

Z rečí v nížinách – Tváre a oslovenia – 
Epištoly / Ivan Kadlečík / KK Bagala 2017

Meno spisovateľa Ivana Kadlečíka je známe 
skôr odbornej verejnosti – literárnym histori-
kom, vedcom, kritikom. Jeho tvorba je spojená 
s tzv. nefikčnou literatúrou: esej, fejtón, úvaha, 
glosa, kritika. 

Esej ako žáner nie je na Slovensku veľmi udo-
mácnená, spisovatelia dávajú skôr prednosť 
politickej publicistike. Skutočných majstrov li-
terárnej eseje je u nás ako šafranu: za všetkých 
spomeňme Alexandra Matušku alebo Vladimíra 
Mináča. K tejto dvojici však pokojne môžeme 
zaradiť aj Ivana Kadlečíka, ktorý na nich tvorivo 
nadviazal a rozvinul ich odkaz. 

Aktuálne vydaný knižný súbor troch diel 
predstavuje Ivana Kadlečíka predovšetkým 
ako literárneho kritika a glosátora. Ide najmä 
o prvý titul Z rečí v nížinách, ktorý je spätý 
so 60. rokmi, literárne, umelecky a filozofic-
ky najvýznamnejším decéniom minulého sto-

stráži ľudskosť a mravnosť. Nadväzuje tak 
na šaldovskú tradíciu, kde je dôležitý i ľud-
ský charakter kritika, jeho vrúcny, osobný 
a vnútorne prežitý vzťah k umeniu. 

Z tejto perspektívy Kadlečík hodnotil aj do-
bovú literárnu tvorbu, najmä vtedajšiu mladú 
prózu, ktorú prijímal s výhradami. Negatívne 
hodnotil diskontinuitu, amorfnosť, egoizmus, 
egocentrický pocit výlučnosti, narcistický 
introvertizmus, oslabenú komunikatívnosť, 
relativizmus, bezperspektívnosť, negáciu, bez-
duchú iróniu, epigónstvo, podliehanie módam 
a kampaniam, rozklad osobnosti, verbalizmus, 
nepravú snahu o štylistické ozvláštnenie, pre-
hnaný subjektivizmus, skepsu, pýchu, absen-
ciu autenticity, nedostatočné vedomie hodnôt, 
redukciu človeka na komplexy a pudy, absenciu 
mravných kritérií a kriticko-filozofického inte-
lektu, vnútornú anarchiu, myšlienkový chaos, 
samoúčelné experimentovanie, nekoncepčné 
narúšanie lexiky a štýlu, nepravé snahy o šty-
listické ozvláštnenie, používanie slangových 
a žargónových prvkov bez presnej a prísnej 
funkčnosti, útek do abstrakcie, symboliky, ré-
busov a šifier… Teda v podstate všetky znaky, 
ktoré by sme mohli nájsť aj v dnešnej litera-

ročia. Kadlečík patril medzi najvýraznejšie 
a názorovo najvyhranenejšie literárnokritické 
osobnosti spomenutého obdobia, nielen kri-
ticky reflektoval dobovú prozaickú tvorbu, 
ale zároveň čerpal podnety a inšpirácie, ktoré 
so sebou doba prinášala. Táto dobová sugescia 
je v jeho kritických prácach silne zastúpená, 
systematicky sa zaoberal literárnou kritikou, 
pričom svoju pozornosť venoval takmer všet-
kým významnejším knižným titulom, ktoré 
v tom čase vychádzali (J. Johanides, V. Šikula, 
L. Lahola, D. Kužel, P. Jaroš, P. Hrúz, D. Tatarka, 
M. Rúfus, V. Mináč). Kadlečík však zároveň 
nadväzoval aj na romantickú tradíciu, nebol 
teda v pravom zmysle slova „novátorom“.

Po augustových udalostiach roku 1968 a ná-
slednej normalizácii sa však Kadlečík ocitol 
medzi zakázanými autormi, z Biografického 
ústavu Matice slovenskej ho prepustili „pre 
stratu spoločenskej dôvery“. Zákaz postihol 
tiež vydanie diela Z rečí v nížinách, ktoré 
malo pôvodne vyjsť v roku 1971, no vyšlo až 
po Novembri ’89. 

Podľa Kadlečíka je literárna kritika opakom 
„chladného vykladačstva“ a „remeselného 
pitvania“, je jedným zo spôsobov bytia, kritik 
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túre, pričom viaceré sa dnes ešte znásobili. 
Svojho času Kadlečíkove výhrady vyznievali 
ako prejav literárneho konzervativizmu; nová-
torstvo a experiment sa v 60. rokoch chápali 
ako pozitívne črty, ktoré posúvali literatúru 
vo vývoji dopredu. Dnes však takéto hodnotia-
ce kritériá literárna kritika a veda neprijímajú 
bez výhrad, samoúčelné a efektné novátorstvo 
a úsilie o exkluzivitu za každú cenu sú často 
vnímané negatívne, pozitívne sa dnes hodnotí 
skôr snaha o hľadanie individuálnej autorskej 
poetiky, osobitý výraz, a hlavne – na scénu sa 
opäť vracia príbeh. Z tohto uhla pohľadu sú 
Kadlečíkove kritiky živým čítaním aj dnes.

Kadlečík sa nikdy netajil obdivom k tvorbe 
Vladimíra Mináča – na literatúru sa odmietal 
pozerať ideologicky striktným pohľadom, ne-
vylučoval spisovateľov len preto, že v niekto-
rom období života urobili kompromis. Hovoril 
aj z vlastnej skúsenosti a vlastne z perspektívy 
celej svojej generácie (ten istý autor sa často 
ocitol najskôr na výslní, aby o pár rokov upadol 
do nemilosti). Práve Mináč v mnohom Kadle-
číka inšpiroval, jeho súboru esejí nakoniec 
venoval aj poslednú recenziu v zakázanom die-
le Z rečí v nížinách. U Mináča ocenil najmä 
úsilie prekonať slovenskú malosť, resp. uchopiť 
Slovensko z perspektívy celocivilizačných pro-
cesov, s ktorými sme konfrontovaní aj dnes.

Kadlečík označil Mináčov postoj ako istú 
formu nedeliteľného existenciálneho pocitu, 
obaja spisovatelia si tak už vtedy uvedomova-
li, že „tejto planéte ako celku hrozí spoločný 
osud“, preto by zdôrazňovanie národnosti malo 
byť jedným „zo základných štrukturálnych 
prvkov organizácie ľudstva“. Podľa Kadlečíka 
je Mináčovo symbolické dúchanie do pahrieb 
aj uvažovaním o celocivilizačných problémoch 
súčasnosti. V čase ekonomického neolibera-
lizmu a konzumizmu je takýto odkaz stále 
naliehavejšou výzvou.

Konzervatívny postoj sa dnes často chápe 
ako synonymum k súčasnému kapitalizmu 
a sociálnemu darwinizmu. No Kadlečíkov 
konzervativizmus je úplne odlišný, čo je silne 
prítomné najmä v jeho Epištolách, ktoré vyšli 
v roku 1990. Dielo tvorí korešpondencia a den-
níkové záznamy, ktoré však autor nechápe len 
ako súčasť intímneho priestoru „malých dejín“. 
Podobne ako u Milana Šimečku aj u Kadlečíka 
„malé dejiny“ pomáhajú uchovať individuálnu 
pamäť, a zároveň stoja v opozícii voči neosob-
ným faktom histórie a politickým ideológiám.

Kadlečíkov konzervativizmus vyrastá 
z úplne odlišného myšlienkového podhubia 

Valér Mikula. Bol ten najpovolanejší. Od začiat-
ku totiž stál (nie iba postával) pri študentoch, 
čo vtedy od neho ako od pedagóga nebolo vôbec 
také samozrejmé. 

Ako autorka tohto textu som svojím spôso-
bom v konflikte záujmov. Jednak ako účast-
níčka revolučných udalostí, vtedy študentka 
posledného ročníka Právnickej fakulty, jednak 
ako autorka jedného z rozhovorov, uverejne-
ného v zborníku. K takémuto „konfliktu záuj-
mov“ sa však hrdo hlásim. Bola som pri tom. 
Nebudem teda len nezaujato komentovať – ne-
kachličkovala som totiž 20. novembra, kedy 
to všetko v aule Právnickej fakulty vypuklo, 
kúpeľňu.

Pre nás, ktorí sme sa revolučných udalostí 
ako študenti zúčastnili, je zborník viac ako do-
kument a niektoré príspevky nemožno dočítať 
bez emócií. Prípadne bez úsmevu, pri preze-
raní si bohatej obrazovej prílohy, keď vidíme, 
akí sme boli všetci mladí (a štíhli). Občas je 
toto listovanie aj smutné, pretože niektoré 
tváre Novembra už nie sú medzi nami, jednou 
z hlavných bol Mikulov obľúbený študent Sveťo 
Bombík. V zborníku nájdeme na fotografiách 
nielen jeho („vysokočelého Tomáša Hrivnáka 
kamoša“, ako ho nazval študent Ivan Rumánek 
– jeho denník z revolučných dní je súčasťou 
zborníka), ale aj jeho manželky, rovnako Mi-
kulovej študentky, Petry Bombíkovej-Maugdil, 
od ktorej pochádzajú aj viaceré fotografie.

Priznám sa, najprv som bola skeptická. Načo 
už robiť zborník o Novembri na škole? Kto to 
dnes bude čítať? Pri jeho listovaní sa ma však 
zmocnilo dojatie, ktoré prevládlo aj u všetkých 
zúčastnených na predstavení zborníka 16. no-
vembra, teda na výročie bratislavskej študent-
skej demonštrácie. Prišli naň viacerí bývalí re-
voluční študenti, napríklad novinárka, dnes 
asistentka poslanca Jána Budaja (na uvedení 
zborníka tiež prítomného) Dagmar Füle (vtedy 
Bombíková, Bombíkova sestra), Rado Števčík, 
dnes starosta bratislavského Starého Mesta 
(vtedy podľa Rumánka „ten vysoký druhák, čo je 
vo výbore“), či Jana Plulíková, dnes tlmočníčka 
v Európskom parlamente v Štrasburgu, ktorá 
kedysi na prvom, búrlivom stretnutí s vedením 
fakulty v aule smerom k jej najvyšším funkcio-
nárom vyhlásila, že ak sa oni nehanbia, ona sa 
teda hanbí za nich, za čo si vyslúžila obrovský 
potlesk. Študenti totiž odsúdili brutálny zásah 
polície na Národní tříde v Prahe 17. novembra, 
a to isté očakávali aj od fakultných (komunis-
tických) funkcionárov, no márne. Tí sa odrazu 
namiesto Marxa oháňali Platónom, apelovali 

ako súčasný politický konzervativizmus 
neo liberálneho razenia. Kadlečík bol nao-
pak radikálnym kritikom nových spoločen-
ských pomerov, k ponovembrovému vývoju 
sa kriticky vyjadruje na viacerých miestach 
Epištol, predmetom autorovej kritiky sa stáva 
najmä jednorozmernosť konzumnej civilizá-
cie, účelový pragmatizmus, vzmáhajúce sa 
násilie, ľstivosť a krutosť, bezduchosť trhu 
a všadeprítomný diktát ekonomickej zis-
kuchtivosti. Napríklad v liste adresovanom 
spisovateľovi Pavlovi Hrúzovi sa zdôveruje 
so svojimi pocitmi, keď sa vracia z pohrebu 
Milana Šimečku: „Vraciam sa ti z Milanovho 
pohrebu (jeho múdre srdce sa už nevládalo 
na toto pozerať?) […] Svet prestáva byť už 
celkom zrozumiteľný, slová nadobúdajú hippo-
kratovskú tvár, akoby sa usmievali […] igno-
rácia faktu, že dožijeme tisícročie vo vlast-
ných hovnách, rozhodol sa neprestať vŕtať 
do týchto miliónov konzumných debilov, kým 
aspoň predstierane nepochopia, že na tomto 
kúsku zeme sa musí najprv žiť a až potom 
konzumovať. Tvrdia vo veľkom, že len silná 
ekonomika si môže zarobiť na ekológiu, a už 
sa vidia v najnovších autách, supermarketoch 
a pornoshopoch.“ 

Kadlečík je príkladom toho, že myšlienkový 
konzervativizmus môže byť aj dnes rovnako 
provokatívny, ako bol provokatívny v časoch 
normalizácie. 

Pavel Matejovič

Svedectvo o Novembri 
v našich srdciach

Filozofi v Novembri – Svedectvá, spomien-
ky a dokumenty o priebehu Nežnej revolú-
cie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave / 
Zostavil Valér Mikula / Univerzita Komen-
ského v Bratislave 2017

Zborník doku-
mentov a osob-
ných spomienok 
na to, ako pre-
biehali revoluč-
né udalosti v No-
vembr i ’89  na 
Filozof ickej fa-
kulte, zostavil jej 
pedagóg a literár-
ny kritik profesor 

Titulná recenzia vychádza aj v prílohe Fórum sobotňajšieho vydania Denníka SME.
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(aká drzosť!) na potrebu demokracie, a v prie-
behu niekoľkých dní sa zo šedých tesilových 
sák pohotovo prezliekli do svetrov.

O tom všetkom sa v zborníku dočítate, pri-
pomeniem len: Študenti niekoľkých bratislav-
ských škôl sa už 16. novembra 1989, teda deň 
pred pražskou demonštráciou, vybrali uctiť si 
Deň študentstva na Mierové, dnešné Hodžovo 
námestie. Hoci podujatie organizovali veľmi 
konšpiračne, na mieste už boli príslušníci Zboru 
národnej bezpečnosti, ich autá, aj televízny štáb 
s kamerou. Som vďačná za príspevok Miroslava 
Kováčika, vtedy študenta Filozofickej fakulty, 
učiteľského odboru angličtina, slovenčina, kto-
rý mi osvetlil, ako to vtedy všetko prebehlo. 
Študenti vykrikovali heslá proti režimu a bolo 
to od nich naozaj odvážne. (Aj na Gejzu Šlapku, 
na vedúceho tajomníka Mestského výboru KSS, 
ktorý s nimi vtedy na ulici pred ministerstvom 
školstva diskutoval, som už zabudla.)

Valér Mikula píše o tom, ako vo vestibule bu-
dovy Právnickej fakulty vyskočil na pod okenicu 
a prehovoril k študentom, lebo cítil, že je po-
trebné, aby ich niekto z radov pedagógov pod-
poril. (Išla som práve okolo a tento moment bol 
pre mňa – ako pre nadšenú čitateľku jeho recen-
zií a polemík v Literárnom týždenníku – kľúčový. 
Tiež tu bol prítomný príslušník bezpečnosti.)

Popri osobných vyznaniach bývalých štu-
dentov o tom, ako sa formovalo ich politické 
presvedčenie, nájdeme v zborníku aj doslov-
né prepisy nahrávok prvých študentských 
mítingov či množstvo dokumentov, no k naj-
lepšiemu čítaniu patrí „denníček“ historičky 
a vtedajšej pedagogičky Filozofickej fakulty 
Herty Tkadlečkovej a súkromný denník vtedaj-
šieho študenta japanológie a anglistiky Ivana 
Rumánka. Sú to dva najvtipnejšie príspevky. 
Valér Mikula nepreháňal, keď na predstave-
ní zborníka povedal, že ako literárny kritik 
ľutuje, že sa Rumánek nevenoval literatúre. 
Jeho denník má naozaj literárny štýl a Rumá-
nek vyjadril aj moje pocity. (Tiež som žiarlila 
na čelných predstaviteľov študentského hnu-
tia, chcela som byť jednou z nich.) Kuriozitou 
je, že si mená v denníku písal tajným písmom 
(ak by sa náhodou dostal do rúk ŠtB), kód 
písma však už zabudol, takže niektoré mená 
sú dnes nahradené písmenami X a zostanú 
navždy zabudnuté. Jeho zápisky sú väčšinou 
milé a úsmevné, no posledný je neveselý: „So-
bota 25.11.89 ¾ na 12 (válenda, kazeťák hrá 
Lambada). Je mi smutno. Včera večer: Jakeš 
aj ostatní odovzdali sv. funkcie predsedníctva 
KSČ; pred pol deviatou ukázali zábery z Prahy. 

Básne s vykreslením vertikálnych pocitov 
(niekedy aj citov), ich rýchle pominutie (na-
krátko, ale i navždy) súvisí so silným motívom 
cesty (peši, vlakom či inak), rieky, v priestore 
sú pomyselné smerovania aj úsečky, tam sa 
niečo začína alebo končí, tam sa „overuje pra-
vosť vecí“. Priestor za i priestor pred, minulosť, 
prítomnosť a budúcnosť – tento válkovský prie-
sečník u Brücka nie je celkom kompletný, chý-
ba budúcnosť. Jeho pocity končia zväčša teraz, 
čo prináša isté napätie i možnosť pre čitateľa 
dotvárať básnikovo vnímanie skutočnosti, 
lebo spomienky, minulosť – to je v predstavách 
hrdinu akoby dnešok, súčasnosť („vnímanie 
času sa vzďaľuje / bezpríznakovej skutočnos-
ti“; „Umenie útekov je stále nedokonalé“). Spo-
mienky i smútky a výčitky lyrického subjektu 
– niečo sa stratilo, niečo sa bezvýchodiskovo 
opakuje – stvárňuje pomocou obrazov každo-
dennosti (štrková cesta, vyblednutý hárok 
papiera, odlupujúce sa steny…). 

Autor dokáže funkčne nahromadiť v jed-
nej krátkej básni obrazy, z ktorých vyčítame 
mozaiku prostredia, času, živých i neživých 
objektov a pocity subjektu. Väčšina básní (hoci 
sú krátke) vyúsťuje do spravidla dvojveršového 
záveru, akéhosi resumé, ktoré má spravidla 
charakter sentencie („Vzťahy sa vyjasňujú 
pomalosťou“). J. Šrank označil M. Brücka 
za profilového básnika súkromia v súčasnej 
slovenskej poézii. 

Poézia Miroslava Brücka má veľa smútku 
i nostalgie, je v podstate realistická, nepreš-
pekulovaná, priama, a o to údernejšia. Ako-
by hovorila čitateľovi: Pozri, toto si si všimol? 
A Brück si všíma absolútne drobnosti, najmä 
v prírode: „Medzi škvrnitými listami / záblesk 
svetla / myknutie jašterice // jas ako po na-
rodení“. Prírodné motívy sú silné, vyjadrujú 
priame vnímanie sveta, ale majú v sebe aj 
druhý plán či symbolickosť. Verše sú nielen 
výtvarnými zábermi – obrazmi, ale aj melódia-
mi či až hudobnými skladbami. M. Andričík 
sa vyjadril, že „silný vizuálny rozmer tejto 
poézie, odrážajúci aj Brückov vrúcny vzťah 
k výtvarnému umeniu, poukazuje na jeho 
schopnosť maľovať obrazy slovami“. Mnohé 
básne M. Brücka pripomínajú pomalé zábe-
ry kamery, či skôr umelecké fotografie. Vie 
prepájať dojmy z prírody s pohybom vo vnútri 
pocitov lyrického subjektu. Jeho zamyslenia 
predstavujú kruh podľa ročných období, aké-
si opakovanie, v ktorom sa zakaždým niečo 
mení – nie tak v prírode, ako v človeku; niečo 
sa stráca, s niečím novým sa stretáva: „Môj 

Ešte teraz mi idú slzy z tej hrôzy. ‘Nechte nás 
odejít!’ Tie zúfalé výkriky a údery obuškov. 
Strašné. Celý som sa chvel a musel som sa ísť 
vyrevať do záchodu. Neviem, čo budem robiť, 
keď uvidím celé to video. Aktuality – Pažítková 
už objektívne. Vyhlásenie slovenskej TV a na 
záver Milka Vášaryová – odsúdenie toho, čo 
vo štvrtok večer v aktualitách povedal Koyš!“

Zborník je nielen oporou pre naše spomína-
nie, poctou Novembru, ale aj cenným „dôkazo-
vým“ materiálom pre historikov a naše deti.

Iris Kopcsayová

Minulosť ešte 
nie je minulosťou

Chýbajúce strany / Miroslav Brück /
OZ Skalná ruža 2017

„Na rozpálených 
námestiach / ma-
lých zabudnutých 
miest / niet koho 
opýtať sa / kam 
vedú nenápadné 
odbočky / a skry-
té zákruty.“

Ten kto vníma 
priestory okolo 
seba všetkými 
zmyslami, nájde 

v Brückovej poézii spojenca a niekedy v uspo-
riadaní slov a hlások aj jemné znaky funkčného 
poetizmu. Predstavy a náznakové halucinácie, 
analógie – to všetko pomáha Brückovi vyťažiť 
z každodenných, samozrejmých a nehybných 
vecí motívy a časti mozaiky pohybu v ľudskej 
duši všetkými piatimi zmyslami, v jeho ver-
šoch totiž môžeme vnímať city, pocity, vône 
i zvuky. Na ich vyjadrenie používa autor zväčša 
infinitívy (na znak čohosi daného) a 2. osobu 
(na znak čohosi, čo si má a môže človek všim-
núť). Ide zväčša o nostalgické stavy s nemož-
nosťou návratu k tomu, čo bolo a možno bolo 
príjemné a dobré. Vnímanie priestoru a času 
je pre lyrický subjekt chvíľami prijateľné, azda 
odsunie smútok, ale tento proces zrazu zavŕši 
vyjadrením: „Oko bežca je neľútostne presné.“ 
Návraty do minulosti sú často zradné: „Zbytoč-
ne si niekam cestoval / hotel je v asanácii…“ 
a „Priestor na pozorovanie sa zmenšuje…“. 
Lyrický subjekt sa z „domovského“ teritória 
vzďaľuje do „cudzích“ priestorov len chvíľami. 
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unikajúci domov / neustále mení tušenú po-
lohu / (zememerač mávajúci z druhého brehu 
/ je viazaný mlčanlivosťou)“. V poslednej bás-
ni – Odchádzanie – akoby lyrický hrdina mal 
vôľu a potrebu zabudnúť na to, čo predstavil 
ako zväčša nostalgické spomienky („Koncom 
leta sa všetky dostupné / spomienky priblížili 
skutočnosti / …“).

Publikácie z vydavateľstva Skalná ruža sú 
elegantné. V tomto prípade svojimi grafický-
mi detailmi (E. J. Groch) a fotografiami (Viera 
Palkovičová), ktoré dotvárajú básnikovu zá-
dumčivosť. Kniha Chýbajúce strany je ako 
celok veľmi nápaditá a estetická.

Gabriela Rakúsová 

Hudba tu bola pred nami 
a bude po nás

Scenár / Etela Farkašová / Vydavateľstvo 
spolku slovenských spisovateľov 2017

Hudba nás nielen pre-
stupuje, presahuje, 
ale je spôsobom, ako 
vyjadriť v umení to, čo 
nie je možné tlmočiť 
slovom alebo obra-
zom. Zvykne sa ozna-
čovať ako najvyššie 
umenie, pretože ko-
munikuje s niečím, 
čo nás asi najinten-
zívnejšie spája s tran-
scendentnom. Viete, 

akú hudbu budú hrať na vašom pohrebe? Hudba 
koniec-koncov asi patrí medzi posledné veci člo-
veka, na ktoré by sme mali myslieť…

Prozaička a filozofka Etela Farkašová vo svo-
jej najnovšej próze Scenár otvára túto a mno-
hé ďalšie otázky o hudbe. Scenár Scenára je 
na prvý pohľad jednoduchý, protagonistka Ka-
tarína prežíva tzv. tretí vek a spolu s manželom 
Vojtom vyberá hudobné skladby, ktoré by mali 
znieť na poslednej rozlúčke s nimi namiesto 
slov. Manželský pár sa začína sústreďovať 
na prehrávanie a výber obľúbených skladieb, 
„nie hocijakej hudby […] ale takej ktorá by ho-
vorila o človeku, vlastne za neho, o jeho poci-
toch, nielen o takých chvíľkových náladách, 
ale o jeho životných pocitoch“ (s. 125). Pripra-
vujú si hudobný scenár na konečné smútočné 
zhromaždenie. 

Domáce koncerty zo starých platní určené 
jednočlennému alebo dvojčlennému publiku 
sa stávajú prehliadkou kľúčových, alebo aj 
na prvý pohľad nepodstatných spomienok 
sprevádzajúcich konkrétne osudy Kataríny 
a jej manžela – zamilovanosť, založenie rodi-
ny, profesionálny život, starostlivosť o deti, 
čiastočný rozpad rodiny po dosiahnutí dospe-
losti synov, vyrovnávanie sa s osamelosťou, 
so starnutím a následným strácaním pozícií 
na pracovnom „trhu“. Autorka tieto pasáže 
deja Scenára vytvára jednak ako introspek-
tívnu možnosť nahliadnuť do životných etáp 
manželskej dvojice, do spôsobu prežívania 
jednotlivých situácií, ale zároveň ich ese-
jisticky obohacuje o úvahy z oblasti hudby, 
píše o jej presahoch a o umeleckých kvali-
tách interpretácie prehrávaných zvukových 
záznamov. Čitateľsky môžeme doslova blúdiť 
v hudobných kaskádach rôznych rozmerov 
vnímania hudby. 

Prozaické diela Etely Farkašovej sú cha-
rakteristické tým, že tematizujú tzv. bežný 
život, každodennosť protagonistov, protago-
nistiek zasadených do súčasnosti so všetkou 
jej aktuálnou sociálnou rozporuplnosťou. Sú 
to prózy so zvnútornenou sociálnou kritikou 
a podčiarknutím humanistických hodnôt ako 
základného východiska autorskej optiky. Rov-
nako, ako aj v esejistických textoch z nedávne-
ho obdobia, aj v próze Scenár sa spisovateľka 
venuje fenoménu starnutia, analyzuje túto ži-
votnú situáciu nielen v rámci bytostného pre-
žívania postáv, ale na pozadí spoločenského 
vnímania staroby a starnutia ako protikladu 
k ideálu večnej mladosti, krásy a výkonnos-
ti. Systematicky odkrýva situáciu starnutia 
v rámci profesionálneho statusu, štruktúry ro-
diny, zdravotných problémov a prevládajúceho 
ageizmu, teda diskriminácie na základe veku. 
V analýze súčasnosti sa spisovateľka nevyhýba 
ani najaktuálnejším témam, obchodní šmejdi 
zneužívajúci bezbrannosť starých ľudí, alebo 
nedostatok život zachraňujúcich liekov v na-
šich lekárňach, pretože farmaceutické firmy 
urobili dobrý biznis v zahraničí. Protagonistka 
prózy prežíva krízy a otrasy. Sebaobrana je v jej 
prípade hľadanie pevného bodu, ktorý Katarína 
nachádza v hudbe. 

Popri úvahách o vysokom umení protagonist-
ka a jej manžel žijú svoj – pre niekoho možno 
tuctový – príbeh, obsahujúci vnútorné drámy 
jednotlivca i rodiny ako celku. Etela Farkašová 
je dobrá pozorovateľka, s mrazivou presnosťou 
popisuje psychologické zlomy, ktoré sa môžu 

zdať mnohým čitateľom a čitateľkám dôverne 
známe. Rodinná konštelácia starnúcich rodi-
čov, dospelých detí a novej generácie vnúčat. 
Spleť, v ktorej sa odrážajú „bežné“ modely ply-
núce z medzigeneračnej zmeny hodnôt a spo-
ločenských statusov. Okrem iného napríklad 
odchod detí zo Slovenska za lepšími podmien-
kami do zahraničia, nemožnosť či nechuť sa 
vzájomne stretávať, a tým udržiavať najbližšie 
vzťahy. Medzi manželským párom zo Scenára 
a rodinami detí sa vzdialenosť, či už pomyslená 
alebo geografická, čoraz viac zväčšuje. Za tým 
môžeme jasne identifikovať kritérium úspeš-
nosti či neúspešnosti ako meranie hodnoty 
života, hru na vyvolených a lúzrov. Katarína 
stráca vzájomnosť rovnako so svojimi úspeš-
nými synmi, ako aj s „čiernou ovcou“ rodiny, 
najmladším synom, teda najzákladnejší vzťah 
dieťaťa a rodiča akoby z rozličných dôvodov 
prestával existovať… Spisovateľka otvára aj 
najdelikátnejšie rodičovské témy: Máme rov-
nako radi všetky svoje deti? Ako sa vyrovnať 
s bolesťou, ktorú spôsobuje „nevydarené “die-
ťa? A ako s tým žiť?

Katarína sa desí nevypočítateľnosti života 
a obáva sa nečakaných zásahov do súkromia 
zvonka, ale tak ako ju, aj nás dokáže vždy 
znova niečo prekvapiť a zásadne akcelerovať 
náš osobný príbeh. Napriek scenáru, ktorý 
si pripravuje na posledné „zbohom“, sa zrazu 
odohrá udalosť, ktorá všetko mení… 

Etela Farkašová je autorka, ktorá jasnozrivo 
píše o tom, čo žijeme, teda aspoň žijú mnohí 
a mnohé. Popisuje, analyzuje a ponúka sčas-
ti myšlienkové východiská a sčasti priestor 
na ďalšie domyslenie súvislostí. Práve tento 
priestor na domyslenie podporujú diela vý-
tvarníčky Květoslavy Fulierovej, dlhoročnej 
ilustrátorky knižiek Etely Farkašovej. Sú to 
„obrázky“ ponúkajúce ďalší rozmer vnímania 
deja a témy, pretože, ako vieme, vzťah Kvě-
toslavy Fulierovej k hudbe je bytostný. Nielen 
v tomto sa text a ilustrácie navzájom dopĺňajú 
do pozoruhodného celku. 

Ivica Ruttkayová

V Prešove nie je nuda!

Prešovská trilógia / Michaela Zakuťanská / 
Drewo a srd – OZ Vlna 2017

Striktné delenie Slovenska na východ a západ 
sa nevyhýba ani umeleckému prostrediu. Jas-
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ný príklad pred-
stavujú režisérka 
Júlia Rázusová 
a dramaturgička 
Michaela Zaku-
ťanská. Rodáčky 
z Prešova, ktoré 
štúdium zavialo 
na bratislavskú 
Vy s ok ú š k olu 
múzických ume-

ní, sa museli rozhodnúť – ostať v hlavnom 
meste, alebo to risknúť a založiť nezávislé 
profesionálne divadlo na opačnom konci re-
publiky. Zvíťazila možnosť bé. Práve prvé tri 
hry Prešovského národného divadla (zalo-
ženého v roku 2013) tvoria tzv. Prešovskú 
trilógiu. 

Vo všetkých troch dramatických textoch – 
Single radicals, Kindervajco, Goodplace to die 
– sa stretávame s mladými ľuďmi na prahu 
tridsiatky. Napríklad študentka Aďa z tragi-
komédie Single radicals nerieši svoju budúc-
nosť a na celú školu by sa vykašľala, „len je 
to vraj v dnešnej dobe strašne dôležité, mať 
diplom“ (s. 14). Jej kamarátka Denisa, 25-ročná 
učiteľka matematiky, zas bojuje s iným prob-
lémom – má pocit, že vo svojom veku dosiahla 
už všetko, čo chcela. Vecne konštatuje: „Čo 
si mám želať, keď nemám žiadny cieľ“ (s. 25). 
Učiteľ Michal z tragikomédie Goodplace to die 
je spočiatku odhodlaný, no neskôr sa ani on 
nevyhne tomu, čomu ani ostatné postavy – 
akémusi uzatvoreniu v čase a priestore. Hoci 
majú postavy na výber z niekoľkých ciest, 
vedome sa nerozhodnú pre žiadnu takú, kto-
rá by ich vytrhla zo stereotypu (s výnimkou 
učiteľa Michala, ktorý sa napokon presťahuje 
do Bratislavy pre nakrúcanie seriálu). V prípa-
de týchto dramatických textov sa nedá hovoriť 
o ústredných postavách, ktoré by posúvali 
dej. Ide o zobrazenie pavučinovej siete ľud-
ských vzťahov, v ktorej je každý presvedčený 
o svojej pravde.

Prostredie, v ktorom sa hry odohrávajú, je 
síce rozdielne (napríklad v Single radicals je 
to nočný prešovský klub, v Goodplace to die 
základná umelecká škola), no spájajú ich kom-
plikované vzťahy. Koniec-koncov, na mieste 
až tak nezáleží, všetko je to o ľuďoch, ktorí 
zapĺňajú priestor rôznymi myšlienkami a ži-
votnými hodnotami. Najciteľnejšie sa to pre-
javuje v tragikomédii Single radicals. Štvorica 
ľudí sa stretne v nočnom prešovskom klube 
a v spoločnosti „jointíka“ a tvrdého alkoholu 

Už nám nepovie, 
aké bude počasie

Rosnička / František Kozmon / Ikar 2017

Veľ ké očakáva-
nia predchádzajú 
sklamaniam. Autor 
František Kozmon 
uspel s detektív-
kou Potkan. Tá sa 
presadila vďaka 
atrakt ívnej pr í-
behovej  r ov i ne 
s ambicióznym po-
licajným vyšetro-
vateľom Marekom 

Wolfom. Rosnička je iba voľným pokračova-
ním, nie je preto nutné čítať aj prvý diel. Spi-
sovateľ posúva dej do zahraničia. Konkrétne 
do Chorvátska, kde nás zoznamuje s tamojším 
policajným prostredím a v prvej polovici ro-
mánu nám ukazuje, ako tam funguje právny 
systém. Autor rozpráva o podsvetí a nekom-
petentnosti úradov. 

V Chorvátsku nájdu mŕtvolu ženy Niny 
Hanákovej – novej priateľky Mareka Wolfa. 
Podozrivým z vraždy je on sám. Dobrý policajt, 
ktorý bol v predchádzajúcej knihe kladným 
hrdinom. Nasleduje šialený kolotoč udalostí, 
v ktorom ide o jediné – zistiť pravdu (ako to 
už býva). Okrem chorvátskych policajných 
zložiek posiela svojich ľudí na miesto činu aj 
Slovensko. Psychologičku Denisu Krajčírovú, 
hovorkyňu Petru Sivákovú a právnika Marti-
na Cingálka. Ich úlohou je zistiť, čo sa stalo 
a dohliadať na vyšetrovanie. 

Prvá polovica knihy sa teda odohráva 
v Chorvátsku. Je zaujímavá reáliami, jazykom 
(autor používa v rozhovoroch aj chorvátčinu) 
a zvyklosťami. Menej nápaditá je samotná stav-
ba rozprávania. Navyše vystupovanie slovenské-
ho tímu je veľmi nereálne, rovnako ako nezod-
povedné konanie domácich policajtov. Postupne 
sa stretávame aj s miestnym podsvetím, v rámci 
čoho čitateľa prekvapí syn mafiána. Na scéne sa 
postupne objavuje čoraz viac postáv a začína byť 
zložitejšie sa v tom všetkom vyznať. Samotné 
vyústenie konfliktov je príjemné, obzvlášť poteší 
neskorší presun na Slovensko. Tam už sa autor 
cíti lepšie – od tohto bodu príbeh nemá chybu. 
Čitateľa chytí a až do konca ho nepustí. 

Dostávame sa na miesta, spojené so všet-
kými, ktorí sú podozriví z vraždy, a aj vďaka 

z ich úst zaznievajú rôzne úvahy o zmysle živo-
ta, okorenené iróniou až sarkazmom. V mno-
hých prípadoch je to priama trefa: „Všetci len 
pijú, aby zabili čas, ktorý sa snažili ušetriť“ 
(s. 19) – to zaznieva z úst oberača jabĺk, Sašu. 

Texty reflektujú súčasnú dobu a spoločnosť, 
ktorá kladie na ľudí prostredníctvom médií 
vysoké nároky (dokonalí ľudia z reklám, po-
zitívne myslenie ako kľúč k úspechu): „Prečo 
musí byť v 21. storočí všetko pozitívne? Nie 
sú len kladné čísla. Sú aj záporné, aj reál-
ne, aj iracionálne, párne, nepárne, prvočís-
la“ (s. 23), kriticky reaguje učiteľka Denisa. 
Na prvý pohľad úsmevne pôsobiaca odpoveď, 
na strane druhej je až desivé, akú zarážajúcu 
skutočnosť dokáže prostredníctvom humoru 
sprostredkovať. Na textoch Michaely Zaku-
ťanskej je mimoriadne sympatický spôsob, 
akým pracuje s humorom – predovšetkým 
v narážkach na vysoké umenie, napríklad: 
„Verím, že aj vás na soche Dávida najväčšmi 
zaujíma nos“ (s. 117), či v súvislosti s Botti-
celliho Venušou: „Ale predstav si, že by z tej 
mušle vyšla a išla sa okúpať do mora“ (s. 122).

Prostredníctvom irónie a sarkazmu Zaku-
ťanská veľmi trefne vypovedá o charaktere 
dnešných 20 – 30-ročných ľudí. Ich naplnené 
ambície sa postupne zmenia na nezáživný ste-
reotyp. Plávanie životom bez nejakého cieľa… 
A to isté sa premieta aj do vzťahov. Zakuťan-
ská opisuje dobu, v ktorej je ego silnejšie, než 
túžba úprimne ľúbiť niekoho druhého: „dnes 
je každý sám do seba. Vzájomné do seba už 
nie je. Ľudia sú spolu len preto, aby sa zaľúbili 
ešte viac do seba“ (s. 35). 

Prešovská trilógia predstavuje reflexiu 
súčasnej doby, zaobalenej do štipľavého 
humoru, z ktorej však vytŕča varovný prst. 
Na hocijakom mieste nájdeme ľudí zahľa-
dených do seba, premieňajúcich bolesť 
na borovičku, ľudí stratených v otázkach 
o zmysle života. Preto nezáleží na tom, či 
sa dej odohráva v Prešove, Londýne alebo 
Orechovej Potôni.

Texty Michaely Zakuťanskej nie sú určené 
pre romantické povahy, snívajúce o večnej 
láske. Sú o súčasných ľuďoch, ktorí sú stratení 
a hľadajú niečo, vďaka čomu ich život naberie 
nový smer. A aj to je jeden z dôvodov, prečo 
v Zakuťanskej textoch vidím veľký poten-
ciál zaujať súčasnú generáciu dvadsiatnikov 
a tridsiatnikov. 

Miroslava Košťálová
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retrospektíve zisťujeme, ako žila samotná obeť 
Nina, čím sa okrem moderovania počasia ži-
vila, kto bol pre ňu nebezpečný, a tak podob-
ne. Zakomponovaný je tu aj prvok modernej 
doby – Nina si pod pseudonymom písala blog 
o jej druhej práci. Prostredníctvom možných 
páchateľov mimovoľne vyšetrujeme aj menej 
závažné zločiny, ktoré vôbec nesúvisia so sa-
motnou vraždou. Je to ale uveriteľné – ako sám 
život, kde nič nie je iba čierne a biele.

Talentovaný autor nezaprel svoje znalosti. 
Nadmieru ukazuje aj svoju jazykovú zdatnosť 
a bohatú slovnú zásobu. Čitateľ sa ani raz 
nepozastaví nad neuveriteľnosťou dialógov. 
Problémom nie je ani (ne)vtiahnutie do zážit-
ku. Nie sú prítomné rušivé elementy – žiadne 
nezrozumiteľné súvetia, ani opakovanie sa 
rovnakých slov. Skutočný pôžitok. 

Rosnička je ďalším pozitívnym prírastkom 
do slovenskej literatúry. Do knižníc si môžete 
zaradiť ďalší poklad. Takže náznak sklamania 
v úvode recenzie bol mätúci – sklamanie sa 
nekoná. Kniha má svoje muchy, tie sú však 
plne rehabilitované v druhej polovici. Stačí 
prižmúriť oči nad možno trochu príliš košatou 
dejovou rovinou a budete si užívať napínavý 
príbeh. Trúfam si povedať, že by kniha mohla 
uspieť aj vo filmovom prevedení na plátnach 
kín. 

Jakub Pokorný

Poézia pre pokojné 
večery 

Žmúrim do tmy / Jana Melcerová / Spolok 
slovenských spisovateľov 2017

„Z pocitov obrazy 
/ obrazy v myš-
lienkach / myš-
lienky do slov / 
slová do sveta. 
/ Slová v čase / 
piesok vo vetre. 
/ A vietor v du-
šiach / ktoré tu-
šia / v zrnkách 

piesku / preosiate príbehy.“ Báseň Preosievanie 
od Jany Melcerovej je pre mňa symbolom jej 
básnickej zbierky Žmúrim do tmy. Autorka 
totiž prináša poéziu jemnú, nežnú, stvorenú 
z príbehov, ktoré autorka tuší, vidí, vníma. 
Melcerovej poézia nie je konfrontačná, nie je 

politickým či spoločenským apelom. Prostred-
níctvom vlastnej skúsenosti a pocitov kreslí, 
dofarbuje, načrtáva svet, ktorý je jej blízky, 
ktorý jej vonia, ktorý ju priťahuje a napĺňa. 
Znie to ako klišé, ale jej poézia je stvorená 
pre pokojné večery, v ktorých môžeme spolu 
s jej veršami rozjímať a dotýkať sa priestorov, 
na ktoré sme už dávno zabudli.

„Ako klbko vlny / chcem sa zvinúť do seba. 
/ Chúliť sa a túliť, / dopriať si korytnačí úlet, 
/ stiahnuť rolety a povedať svetu / čau, idem 
chvíľu žmúriť do tmy.“ To nám odkazuje autor-
ka v básni Korytnačia a ja viem, že jej básne 
sa zrodili v tichu. V tom tichu, keď je myseľ 
sústredená na obrazy a vnemy, ktoré si dobre 
ukryla v prelínaní časov a pocitov. Melcero-
vej poézia je dialógom s vlastnou dušou, ale 
aj s ľuďmi, ktorých oslovuje veľmi opatrne, 
no presne. Tak ako v retrospektíve Po ro-
koch: „Vravieval si mi: / Všetko sa ti raz vráti. 
/ Opakoval si to dovtedy, / kým som sa jedného 
dňa nespýtala: / A čo sa vracia tebe? / Ostal 
si zarazene stáť, / akoby ti pomaly dochádzal 
/ význam tých slov.“

Hoci je Melcerovej debutová básnická zbier-
ka na ploche sto strán rozdelená na dve časti 
Hlava v oblakoch a Škriepky, nepokoj a iné, obe 
spája autentickosť a štylistická zrelosť autor-
kiných výpovedí. Melcerová totiž píše o tom, 
čoho sa dotkla, čo prežila, čo ju zasiahlo a čo 
ňou otriaslo. Jej poézia nie je módnou hrou 
na slová, ale pokojným a harmonickým roz-
právaním o živote. A čitateľovi neprekážajú 
ani romantické tóny vo veršoch a hľadanie 
vlastného šťastia, napríklad v básni Ako bludný 
Holanďan: „ Až sa raz z tohto sna zobudím, 
/ možno konečne prestanem brázdiť / Mys 
dobrej nádeje, / vyženiem z paluby všetkých 
duchov / a znovu zakotvím vo vlastnom živote. 
/ Až vtedy prežijem báseň, / ktorú si nebudem 
musieť napísať.“

Básnická zbierka Žmúrim do tmy ponúka 
obraz o bytí, ktoré si čitateľ môže alebo nemusí 
privlastniť. Autorka totiž prináša svoj pohľad 
na každodenné zápasy a prehry, keď sa vyzná-
va: „ Bože, ako často / sedím vo vlastnom vnútri 
/ a som svoj gordický uzol!“ (báseň Bože, ako 
často som na pochybách). Melcerovej poézia je 
mi blízka, lebo nesúdi, nepredstiera, iba ko-
mentuje život a jeho tvary. Tak, ako v básni 
Cesta je spôsob, kde sa autorka vyrovnáva s jed-
ným zo svojich dní: „Tie brezy ani halúzkou 
nemihnú, / keď opätkami vyklopkávam / cestu 
domov. / To je teraz tam, / kde nemám strach 
/ ani z veľkého zrkadla. / Veď prečo aj, / keď 

v ňom stojím / na vlastných nohách. “ Lebo aj 
to je život – náš život…

Eva Bachletová

Vhľad do života 
dospievajúcich

Žiaden káčer navyše / Marta Hlušíková / 
Vydavateľstvo Slovart 2017

Dospievajúci odjak-
živa boli, sú a budú 
súčasťou našej spo-
ločnosti, a to nielen 
ako špecifická eta-
pa životného cyklu, 
ale aj ako svojská 
kultúrna skupina. 
Samozrejme, nie 
vždy boli tínedžeri 
takým výrazným 
socio-kultúrnym 

fenoménom, akým sú v súčasnosti. Priebojnosť 
a razantnosť, ktorou v rámci spoločnosti určujú 
trendy prostredníctvom kultúrnych prvkov, ako 
sú jazyk, vzorce správania, materiálne kultúrne 
produkty a ďalšie, je asi najviac viditeľná pro-
stredníctvom sociálnych médií. Táto pomerne 
malá skupina – no s výrazným vplyvom – je však 
zároveň aj veľmi krehkou, ohrozenou skupi-
nou, iba postupne si osvojujúcou hodnoty, ktoré 
sú základom socio-kultúrneho systému našej 
spoločnosti. Ich hodnotová paradigma, napriek 
tomu, že má znaky istej nezrelosti a naivity, je je-
dinečnou neoddeliteľnou súčasťou, vlastnosťou, 
atribútom spoločnosti, ale môže sa časom meniť.

Hlavná postava knihy Žiaden káčer navy-
še – šestnásťročná Petra si v novom kolektíve 
začína uvedomovať, aký veľký je dosah vplyvu 
prostredia na jej správanie a uvažovanie. Prí-
beh je voľným pokračovaním knihy autorky 
Marty Hlušíkovej Neznášam, keď ma hladka-
jú po hlave a čitateľ sa tu stretne s mnohými 
familiárnymi postavami. Dospievajúca Pet-
ra je v úlohe rozprávača a podáva pomerne 
komplexný pohľad na starosti i radosti z pro-
stredia školy i rodiny. Autorka v knihe zľahka 
a nenásilne rieši závažné otázky výsmechu 
a rôznych stupňov a prejavov šikany, ale aj 
čaro prvej lásky, či vyrovnanie sa so smrťou, 
novozískaným súrodencom, psom, dedkom, 
školou, a to v každodenných udalostiach pre-
žívaných postavami príbehu. Pomerne náročné 
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a zásadné témy odľahčuje pozitívne naladenou 
rodinou hlavnej postavy, vtipnými bonmotmi 
či už Petrinej babky, alebo členov profesorské-
ho zboru gymnázia, ale aj úsmevnými brbtami 
Petrinej „BFF“ – Kláry z Nemecka.

Predností má kniha niekoľko: prirodzenosť 
a presvedčivosť jazyka, vhľad do súčasného 
života mládeže na začiatku dospievania, poda-
nie jednotlivých udalostí s integritou typickou 
pre tvorbu Marty Hlušíkovej. Celkovo je to kniha, 
ktorá otvára veľký priestor na diskusiu. Čitateľ je 
prostredníctvom príbehov konfrontovaný s para-
doxom, že namiesto toho, aby sa kultúrne vzorce 
hodnôt, názorov a postojov, ktoré sú základom 
medziľudských vzťahov a ovplyvňujú správa-
nie ľudí a komunikáciu, medzi nimi prenášali 
od starších generácií na mladšie, je to častokrát 
naopak. Kultúra mladšej generácie sa bez hanby 
a dravo infiltruje a miestami i dominuje.

Autorka neignoruje bežnú realitu súčasných 
žiakov, študentov, ktorí automaticky hneď 
po príchode zo školy vhupnú na Facebook, 
Twitter, Instagram a pod. V podstate celý ich 
život sa skladá zo školy a sociálnych médií. 
Prostredníctvom udalostí priblížených v kni-
he upozorňuje na to, aké je pri kyber-šikane 
jednoduché schovať sa v anonymite za ob-
razovkou. Aj „jemné“ narážky a výsmech sú 
pre dnešného tínedžera horšie stráviteľné, 
a to jednoducho preto, že tieto sa nekončia 
– práve vďaka sociálnym médiám – ani odcho-
dom zo školy. Facebook vás doženie a nájde aj 
v pomyslenom bezpečí domova.

Tínedžeri zranenie (slovné) pociťujú a pre-
ciťujú tak, ako by malo charakter trvalej a ne-
zmeniteľnej záležitosti. Je to preto, že stále 
ešte nemajú komplexne vyvinutý čelový lalok 
predného mozgu, presnejšie jeho výkonnú 
funkciu (súbor troch kognitívnych proce-
sov – pracovná pamäť, inhibičná kontrola 
a kognitívna flexibilita). To, čo sú v očiach 
dospelého len nepríjemné problémy, pre do-
spievajúceho sú rútiacou sa a nabaľujúcou 
sa snehovou guľou, pred ktorou niet úniku. 
A takáto percepcia udalostí môže viesť k veľ-
mi impulzívnym činom. Nedá mi nespome-
núť aj otázku, či skôr predtuchu, ktorá sa mi 
pri čítaní knihy priam vnucovala: Nakoľko 
autorka čerpá zo svojich osobných skúseností 
z profesie učiteľky? Autentickosť v popisoch 
a trefné vystihnutie atmosféry triedy a školy 
ma vtiahlo do spomienok na moje vlastné štu-
dentské časy a vyvolalo zimomriavky.

Eva Csandová

val varšavské geto v roku 1943. Postrieľaní, 
udusení, upálení zaživa či posielaní do plyno-
vých komôr koncentračných táborov – takto 
zaobchádzali nacistické jednotky so Židmi 
na základe rozkazov Jürgena Stroopa. Vo var-
šavskom gete bolo zavraždených odhadom až 
71 000 ľudí. A my, čitatelia, vidíme generálovi 
SS „rovno do kuchyne“. Vidíme, aký bol priebeh 
masového vyvražďovania, akú taktiku zvolil 
v jednotlivé dni, s kým sa radil, až po kon-
krétne, tragické príbehy obetí z varšavského 
geta. Často aj s opisom, čo dobrého mal v ten 
deň masový vrah na večeru. Vďaka reportá-
ži sa pozeráme priamo do tváre neľudskosti 
a beštialite. Dostávame sa aj k Stroopovým 
spomienkam na Himmlera. Zisťujeme, ako 
nacisti vraždili v iných krajinách, čo sa dialo 
v predvečer konca II. svetovej vojny, neskôr 
po zatknutí Stroopa americkou armádou aj  
po jeho vydaní do Poľska. Moczarski zdoku-
mentoval aj priebeh súdneho procesu so Stro-
opom v Poľsku (úryvky zo súdnych spisov) až 
po trest smrti obesením 6. marca 1952. Neza-
búda dodať, že podľa spisov a správ z väzenia 
tento generál do posledného dňa odmietal 
uznať svoju vinu a do smrti ostal verný na-
cizmu. Obete už žiaľ neprehovoria o tom, čo 
sa odohrávalo vo varšavskom gete na jar 1943. 
Ak to môžeme zhrnúť, autor sa väčšinou úplne 
spolieha na čitateľa, že si sám vytvorí názor 
na to, čo sa skutočne stalo a na to, akým spô-
sobom to v cele hovoril Stroop. Kniha je histo-
ricky cenná, ide o jedinečné svedectvo, nie je 
však vhodná pre citlivejšie povahy (podrobne 
totiž vykresľuje zločiny proti ľudskosti).

Autor reportáže, poľský novinár a spisova-
teľ Kazimierz Moczarski (1907 – 1975) počas 
svojho života doplatil na dva totalitné režimy. 
O jeho osude sa v knihe dozvedáme len veľmi 
útržkovito. Vo väzení strávil takmer 11 rokov 
s rôznymi rozsudkami (súdený za svoju prís-
lušnosť ku Krajinskej armáde), medzi nimi aj 
s rozsudkom smrti. Až v decembri 1956 bol 
rehabilitovaný. Manželka Zofia po jeho zat-
knutí viedla niekoľko rokov samostatný život. 
Doštudovala, začala pracovať, napokon však 
komunisti zatkli aj ju. Väzenie po piatich ro-
koch opúšťala zničená – psychicky i fyzicky. 
Historička, Dr. Anna Machcewicz, ktorá je au-
torkou biografie Kazimierza Moczarského, tvr-
dí, že po dlhom čase a ťažkých skúsenostiach 
(Moczarski opísal až 49 spôsobov mučenia, 
ktoré vo väzení zažíval) vyšli obaja manželia 
z väzenia ako úplne iní ľudia. Aj napriek tomu 
spolu prežili nasledujúcich 20 rokov a narodila 

Rozhovory 
s masovým vrahom

Rozhovory s katom / Kazimierz Moczarski / 
Preklad Milica Nováková / Absynt 2017

Na začiatku je veľ-
mi bizarná situácia 
– 2. marca 1949 pri-
vedú Kazimierza 
Moczarského do cely 
varšavského väzenia 
Mokotów. Zbadá 
v nej svojho nového 
spoluväzňa, (nemec-
kého generála SS) 
Jürgena Stroopa, 
likvidátora varšav-

ského geta (1943), ktorý dal vyvraždiť desaťtisíce 
Židov. Poliak Moczarski je v šoku, sám sa totiž 
v minulosti pokúšal o atentát na tohto muža, 
ešte ako člen poľskej Krajinskej armády boju-
júcej proti nacistom. Nasleduje 255 dní pobytu 
v jednej miestnosti s úhlavným nepriateľom. Či to 
bola náhoda alebo zámer, je dodnes predmetom 
diskusií. Výsledkom je Moczarského reportáž 
s názvom Rozhovory s katom.

„Aký historický, psychologický a sociologický 
mechanizmus stál za premenou časti Nemcov 
na spolok masových vrahov, ktorí viedli Tretiu 
ríšu a usilovali sa zaviesť svoj poriadok v Európe 
i vo svete?“ pýta sa Moczarski. Počas deviatich 
mesiacov kladie Stroopovi v cele rôzne otázky 
– nie ako sudca, ale ako spoluväzeň. Postupne 
si získava „katovu“ dôveru. Dostávame vďaka 
tomu cenné historické informácie, ale aj psycho-
logický profil jedného z najsilnejších nacistic-
kých pohlavárov. Z akej rodiny pochádzal a kde 
vyrastal? Kto boli jeho životné vzory a aké boli 
jeho chlapčenské sny? Kde pracoval, ako sa do-
stal do regionálnej politiky? Na čo mal slabosť? 
Kedy vstúpil do hitlerovských zoskupení (SS 
a NSDAP) a ako sa dostal medzi vyššiu esesman-
skú elitu? Kde všade následne pôsobil, kto mu 
dával rozkazy a čo všetko mal na starosti? Ra-
ketová kariéra v službách SS, slepá poslušnosť 
voči Hitlerovi, Himmlerovi i režimu a násilie 
na dennom poriadku… Moczarski nám servíruje 
kľúčové spomienky, presvedčenia, postoje Jürge-
na Stroopa a uvádza nás do kontextu, z ktorého 
vzišiel masový vrah. Lebo podobný kontext sa 
môže v histórii veľmi ľahko zopakovať.

Až po šiestich mesiacoch v jednej cele Stro-
op podrobne prehovoril o tom, ako likvido-
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sa im dcéra. Listy týchto manželov z väzenia 
vydali v Poľsku aj knižne, pod názvom Život 
nás tak hlúpo rozdelil… Listy z väzenia 1946 – 
1956. Moczarski sa po prepustení veľmi rých-
lo spamätal z traumy a pustil sa do písania 
knihy Rozhovory s katom. Urobil si zápisky 
a niektoré časti Stroopovho rozprávania si 
overoval v archívoch a v dostupnej historickej 
dokumentácii. A hoci sa objavujú pochybnosti 
o tom, či je kniha skutočne autentická – preto-
že autor mohol s odstupom času pozmeniť či 
poupraviť Stroopove vyjadrenia –, jedna vec je 
istá: Kto iný, ako Moczarski, by bol kompetent-
nejší podať nám takéto jedinečné svedectvo? 

Európa veľmi rýchlo zabúda na svoju krva-
vú nacistickú minulosť. Odkaz tejto knihy je 
jasný aj po štyridsiatich rokoch od jej prvé-
ho vydania. Vynára sa však otázka, ktorá by 
mohla byť adresovaná vydavateľstvám: Prečo 
kniha s takým dôležitým obsahom vychádza 
v slovenskom jazyku a pre slovenského čita-
teľa až teraz?

Oľga Gluštíková

Štúdia hladu

Nahý chlieb / Mohamed Šukri / Preklad 
Marek Brieška / OZ Brak 2017

Nahý chlieb Mo-
hameda Šukriho 
v preklade Mar-
ka Br iešku sa 
k autorke tohto 
textu dostal na-
čisto intuitívne, 
n o  t á  č í t a n ie 
dlho odkladala. 
Nie pre nedôve-
ru voči kvalitám 
knihy. Za všet-

kým bola úplne obyčajná pochybnosť o kom-
patibilite jej čitateľského naturelu s textom, 
ktorý tak demonštratívne pracuje so živočíš-
nou sexualitou, je brutálny v obsahu i výraze 
a – navyše – vychádza z časopriestorových 
a kultúrnych reálií diametrálne odlišných 
od jej osobnej, smiešne konvenčnej skúsenosti. 
Skrátka, vyzeralo to tak, že Belková a Šukriho 
drsné Maroko si nesadnú.

Iracionálna antipatia sa zlomila zhruba 
na strane 22: „‘Prečo je Mohamed taký smut-
ný?’ Matka sa na mňa pozrela a pritiahla si ma 
k sebe jemne za krk. ‘On je taký.’“ A povedané 

bolo všetko – aj navonok takmer nedešifrova-
teľná citová väzba matky a syna, aj alarmujúce 
podmienky života, v ktorom sú hlad, citová 
deprivácia, nepodnetnosť prostredia a otupe-
nie voči všadeprítomnej bolesti bežným kolo-
ritom. Katalyzátorom prerodu nechuti na text 
na výrazný záujem o budovanie jeho narácie 
bol napríklad štýl. 

Autorke recenzie navyše „vyhovuje“ in-
špirácia skutočnosťou a identifikovateľnými 
reáliami, moment literárnej exkurzie do od-
lišného myšlienkového kontextu a kultúrneho 
zázemia, či motív transformácie nejasne de-
finovaného vzdoru (alebo inej silnej emócie) 
do mobilizujúcej aktivity s potenciálom zmeniť 
životnú paradigmu svojho nositeľa. Menej sa 
stotožňuje s tým, ako Šukri tematizuje užíva-
nie návykových látok – predstupuje pred čita-
teľa s faktografickou správou o mechanizme 
užívania drogy (marihuana, hašiš, alkohol) ako 
kompenzácii nedostatku v živote protagonistu.

Za nedostatkom nehľadajte len hlad v zmys-
le akútneho deficitu potravy, hoci ten je – ako 
dokazuje viacnásobne variovaný motív chleba 
– dominujúci. Próza je štúdiou hladu – od fyzio-
logických prejavov telesného stavu po zámerne 
strohé referencie o pridružených javoch ako 
prostitúcia, nulové sebavedomie a strata ľud-
skej dôstojnosti, násilie a relativizácia hodno-
ty života. Rozprávač Nahého chleba v istom 
okamihu nadobudne pocit, že dosť bolo hladu, 
lepším riešením bude krádež, pašovanie, či as-
poň päťdesiat pesiet za päť minút, čo mu akýsi 
starec „vyhúli brko“. Až emancipačné vedomie, 
že správnym krokom k lepšiemu riešeniu bude 
nadobudnutie gramotnosti, spôsobí želaný ob-
rat – to však protagonista a rozprávač ešte dlho 
v rámci svojich drsných peripetií v politicky 
nestabilnej a sociálne nespravodlivej krajine 
bez oporných bodov netuší.

S hladom kráča ruka v ruke agresia. Nahý 
chlieb je aj knihou o otcovi a synovi, pri-
čom nezanedbateľné miesto v nej má kratučko 
a tragicky účinkujúci braček Abdelmalek v ne-
označenom hrobe. Nestal sa totiž číslom v šta-
tistike vysokej detskej úmrtnosti pre niektorú 
z početných chorôb, ohrozujúcich populáciu 
marockého Rifu, Oránu, Tetuánu a Tandžeru 
v 40. rokoch 20. storočia. Stal sa obeťou (nikdy 
nepotrestanej a dôsledne zamlčanej) synovraž-
dy, a nie je náhodou, že patrí k rámcujúcim 
motívom Mohamedovho príbehu postupného 
nadobúdania identity človeka, ktorý sa vyhraní 
voči ničote predurčenej kriminálnej existencie 
a vykročí na cestu, o ktorej len my, poučení 

čitatelia autobiografickej prózy, vieme, že vy-
vrcholí kariérou profesionálneho spisovateľa. 

V hre môžu byť u Mohameda z Nahého chle-
ba psychiatrické symptómy ako hysterické 
záchvaty a psychogénna amnézia, promiskuita 
v čase dospievania, narušené intímne vzťahy 
– je otázne, či sa dá prevládajúca terapeutická 
predstava o písaní (kreatívnej činnosti) ako 
prostriedku na vyrovnanie sa s následkami 
traumy z detského a adolescentného veku 
do detailu aplikovať na životný príbeh spiso-
vateľa Mohameda Šukriho. Je otázne, či vôbec 
jestvuje žáner, ktorým sa dá „vypísať“ zo všet-
kých hrôz porovnateľných s údermi, uštedre-
nými v detstve a mladosti autorovi Nahého 
chleba. Ak ho bude čítať niekto s vyšším stup-
ňom vnímavosti voči sexuálnej línii, erotizácii, 
pornografickým opisom tiel, súloží a biznisu 
s telesnosťou, môže nadobudnúť dojem, že toto 
je ťažisko, a nie ilustratívna zložka celkového 
(bezútešného) obrazu.

Ak sa doň zahryzne niekto s vyššou mierou 
informovanosti o moslimskej tradícii, môže 
ho vďaka použitému motívu prekračovania 
pravidiel čítať ako text rebelujúci voči ideológii 
– nie nadarmo mohol v Maroku vyjsť až v roku 
2000, dvadsať rokov potom, čo zožal úspech 
v Európe. Čítať sa dá aj cez prizmu iniciačné-
ho stretnutia protagonistu so spoluväzňom 
Hamidom, citujúcim tuniského básnika Abú 
al-Kásima al Šabbího: „ak si raz národ zvolí 
vôľu k životu, osud ho zákonite musí nasle-
dovať. Takto sa končí noc a spadnú okovy.“ 
Presne v duchu citátu je Nahý chlieb aj knihou 
o vôli milovať život, respektíve o rozhodnutí 
milovať život, aj keď ten je príliš ťažký na jed-
noznačnú náklonnosť. Telegraficky stručné 
vety Mohameda Šukriho už ktosi spomínal. 
Autor však vie byť aj poetický – a to aj v pasá-
žach, kde by sme lyriku vzhľadom na ťažobu 
obsahu neočakávali.

Čo Šukrimu autorka tejto recenzie uprieť 
nemôže: Nahý chlieb je kniha schopná vytrh-
núť čitateľa, presýteného kadejakými inými 
textovými vnemami, z letargie. Schopná za-
siahnuť emóciou a naštartovať hypotetické 
úvahy, ako by čitateľ reagoval v situáciách 
za hranicami dnešného stavu morálky, kul-
túry a spoločnosti, a či by náhodou nezlyhal 
v boji s biedou a dokázal si zachovať to, čo 
robí človeka mysliacou a cítiacou bytosťou 
s primeraným etickým imperatívom. Robí to 
neokázalo a o to účinnejšie. 

Zuzana Belková
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Peripetie najmä okolo posledných textov Do-
minika Tatarku fundovane a diplomaticky 

vysvetľuje v edičnej správe na záver Tatarkovej 
knihy Sám proti noci literárny vedec Peter Za-
jac. K jeho objasňovaniu, rozmotávaniu klbka 
osudov konvolútu „písačiek“, písaných „disident-
sky“ strojopisne a niekedy ťažko čitateľne, niet 
čo dodať. Podstatné je, že text Sám proti noci 
vo vydavateľstve Artforum je prvým samostat-
ným vydaním pôvodnej slovenskej verzie – a žia-
da sa dodať – na Slovensku. Zámerom editorov 
bolo pri čo najpresnejšom zachovaní autorovho 
zámeru či autorskej postupnosti sprístupniť uve-
dené Tatarkovo dielo širšej čitateľskej verejnosti.

Pravda, pri zložitostiach jeho morfológie i syn-
taxe sa neraz možno pozastaviť pri nedokonče-
ných vetách, bohatej redundancii, novotvaroch 
i rôznych od ostatného textu neodlíšených vý-
požičiek z iných jazykov a slovných kalkoch. 
Dokonca aj v datíve a inštrumentáli použitá 
rovnaká predložka „so“ pri opakovaní za sebou 
má svoje čaro. Akurát určenie väčšieho množstva 
ľudí s mäkkým i – mi – akosi šudí. Navyše bolo 
potrebné texty niekedy nanovo podľa zámyslu au-
tora zoradiť, upraviť do časových sledov. Toho sa 
zhostila Zuzana Mojžišová, takže azda už máme 
k dispozícii definitívne zoradenú knihu.

Vykročiť proti tme
Niektorí literárni kritici vyzdvihujú skôr rannej-
šiu Tatarkovu tvorbu – povedzme Radostník –, iní 
sa do krvi bijú za autobiografickú autentickosť 
neskorších, disidentských textov. Jedni pri hod-
notení posledných kníh hovoria až o pornografii, 

nájsť aj nitky, ktoré ho spájali s Jeanom-Paulom 
Sartrom. Hoci odborníci tvrdia, že Tatarku ne-
možno považovať za existencionalistu, práve 
„trojklobúkové“ texty majú k existencializmu 
aj pod vplyvom existenčných problémov blízko.

Krehké duše
Autorovou túžbou bolo, až príde čas, byť pochova-
ný vedľa matky. Práve cez ňu nasal mocnú lásku, 
ktorú sa potom snažil rozdávať. A práve o láske 
k matke a ženám hovorí tretia časť knihy Zboj-
nícka pieseň na steble trávy. Tragické pritom je, 
že mnohé z jeho nežných vzťahov poznamenali 
podozrenia, že práve cez ženy sa ho snaží „nachy-
tať na hruškách“ bezpečnostný aparát. (Na jeden 
z bratislavských múrov ktosi už dávno načmá-
ral nápis: Som paranoidný, to však neznamená, 
že po mne nejdú.) Lenže vo svete lží, podvodov, 
špicľovania a klebiet sa dá bez ujmy na vlastnom 
pohľade na svet žiť len ťažko. Na druhú stranu 
Tatarkove vzťahy často rýchlo končievali aj preto, 
lebo nechcel do vlastnej bariny potápať druhých.

Akýmsi intermezzom medzi obomi dlhšími 
súbormi textov sú Listy Dominike, ktoré možno 
označiť tiež ako vďačný vzlyk i prianie – veštba 
od „sudbu“ dievčaťu, ktoré jeho rodičia pomeno-
vali na počesť Dominika Tatarku, umlčiavaného 
spisovateľa, Dominikou. Zároveň tie riadky priaz-
ne a poďakovania umožnili autorovi zamyslieť 
sa nad hodnotami, ktoré si súdobí víťazi nevážia. 
Či je to včera a či dnes, víťazi v zablatených oko-
vaných bagandžiach radi pochodujú po bielych 
plachietkach duší, akú mal i Tatarka píšuci smut-
né texty sám proti noci. 

Ľuboš Svetoň

druhí vyzdvihujú spojenie telesnej i duševnej 
lásky do jednoty. Je pravdou, že viacerí postar-
ší autori v záverečných tvorivých rozmachoch 
koketujú s telesnosťou a pohlavnosťou, Tatarka 
však bol istým spôsobom bohém – aspoň čo sa 
týka vzťahov so ženami – a ak mal ostať pravdivý 
a priamy, nemohol sa vyhnúť ani intimite.

Po invázii sovietskych vojsk v roku 1968 Tatar-
ka tiež zaujal rázny a nekompromisný postoj, kým 
mohol, dával mocným štátu nepríjemné otázky. 
Tí ho na oplátku denunciovali, ponižovali, vyde-
ľovali. Mnohí bývalí kamaráti sa k nemu nepri-
znávali. Tatarka, už dávnejšie žijúci s pocitmi 
úzkosti, preto vo svojom osamotení proti moci 
trpel depresiami a pocitmi márnosti. 

Názov knižky Sám proti noci potom nepo-
menováva len vykročenie proti noci, tme, ale 
symbolizuje, ako uvádza tiež Peter Zajac, vy-
kročenie proti tme, za svetlom. V prenesenom 
význame slova vyjadruje však aj jeho vlastný, 
hrdý postoj, postoj proti moci, ktorá je tmavá, 
čierna, negatívna.

Najviac sa pocitmi opustenosti, osamelosti 
Tatarka zaoberá v prvej časti knihy, ktorá je na-
zvaná Sen o troch klobúkoch. Z tejto časti akosi 
nepriamo vyznieva aj ďalší výklad názvu celého 
diela. Proti noci možno ísť aj sám – proti či v ústre-
ty smrti. Lebo samota ubíja až zabíja. V tomto 
prípade však koliduje autorov príklon ku kres-
ťanským koreňom (viď napríklad jeho Obec bo-
žia – hoci z cirkvi vystúpil, nikdy tento rozchod 
vnútorne nespracoval) so záujmom o existen-
cializmus. Tatarka sám priznal, že mu je blízky 
Albert Camus, ale pri bližšom skúmaní možno 

Sám proti moci
Sám proti noci / Dominik Tatarka / Artforum 2017

Vyjadrovať sa ku knihe niekoho, koho tvorba je okrem umeleckej hodnoty vyzdvihovaná či zatracovaná aj pre politické 
dôvody, býva vecou ošemetnou. Každé, hoci dobre myslené slovo, môže byť kvapkou oleja do ohňa. Najmä keď autor sám 
už nemá možnosť odpovedať. Ako Dominik Tatarka.

„Keď už, človek musí dohrať svoju úlohu. Vypil 
som si, pri vrieskavých, extatických zvukoch sa 

ponatriasal, poklátil. A poďme tak het proti noci. 
Vytratím sa. Domov trafím.“

Foto bb
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Prácu na knihe značne komplikovala Bul-
gakovova nefroskleróza (tvrdnutie ciev 

obličiek) a navyše autor strácal zrak, preto 
časť diela diktoval pripútaný na lôžko. Román 
ostal nedokončený. Z jednotlivých rukopisných 
náčrtоv ho zostavila manželka Jelena Sergejev-
na – tak si to spisovateľ želal v poslednej vôli. 

Román v románe
Majster a Margaréta patrí medzi kultové 
diela ruskej literatúry 20. storočia. Ide o mno-
hovrstvový, zo žánrového hľadiska synkre-
tický román popretkávaný alúziami na texty 
ruskej a svetovej literatúry s premysleným 
spájaním časových období a rozprávačského 
štýlu: pre biblický čas Piláta Pontského a Ješuu 
je charakteristický vznešený sakrálny štýl, 
o období počiatkov Sovietskeho zväzu sa píše 
štipľavo satiricky a napokon záverečný čas 
večnosti je stvárnený symbolicko-snovým 
spôsobom.

Majster a Margaréta je románom v romá-
ne; prvá sujetová línia sa začína stretnutím 
šéfredaktora literárneho periodika Berlioza, 
Ivana Ponyreva „Bezdomovca“ a diabla Wo-
landa v Moskve v 30. rokoch 20. storočia. 
Wolandovo rozprávanie otvára druhú dejovú 
líniu. Čitateľa prenesie do 30. rokov, no o dve 
tisícročia dozadu – hovorí príbeh o Ješuovi 
a Pilátovi Pontskom. Nasledujú machinácie 
Wolanda a jeho suity v Moskve, tu sa preja-
vuje satirická línia prózy. Paralelne sa rozvíja 
spomínaná história Ješuu a Piláta; tá je dejom 
textu, ktorý píše Majster, jeden z protagonis-

tov. V závere diela sa obe dejové línie pretnú; 
Woland a jeho spoločníci odvádzajú Majstra 
a Margarétu na druhý svet, po ceste stretávajú 
večne blúdiaceho Piláta Pontského a Majster 
oslobodzuje rímskeho prokurátora, čím za-
končuje svoj román.

Iracionálne sily
Podľa Natálie Muránskej (Román Michaila 
Bulgakova Majster a Margaréta, 2005, s. 115) 
sa frekventovaný motív hlavy (Berliozovi 
odsekne hlavu električka, vo Varieté čierny 
kocúr odtrhne hlavu konferenciérovi, Majster, 
Margaréta i Pilát trpia bolesťami hlavy) spája 
s mytologickou tradíciou, v ktorej hlava symbo-
lizuje Orákulum, odrezaná hlava Berlioza tvorí 
odkaz na Cicerónovu hlavu. Celý dej románu 
sa odohráva akoby vo svete „bez hlavy“, vládnu 
v ňom iracionálne, nečisté sily. 

K týmto alúziám by sme mohli pridať aj uda-
losť spojenú so smrťou Nikolaja Vasilieviča 
Gogoľa. Traduje sa, že pri opätovnom vyko-
paní jeho truhly sa pri premiestňovaní hrobu 
ukázalo, že truhla bola zvnútra doškriabaná 
a spisovateľovi chýbala hlava. Zaujímavosťou 
je, že náhrobný kameň Bulgakovovho hrobu 
(kameň má meno Golgota) bol pôvodne na hro-
be Gogoľa. Obaja autori pochádzali z Ukrajiny 
a spájal ich inšpiračný vzťah k temným motí-
vom ukrajinského folklóru.

Dobro a zlo
Konfrontácia síl dobra a zla tvorí jednu z hlav-
ných dejových línií Majstra a Margaréty, pri-

čom Bulgakov nenastoľuje konečné odpovede, 
ale v rôznych vrstvách textu stavia otázku: Čo 
je to vlastne zlo? Tradične zápornú postavu 
diabla v postave Wolanda problematizuje: „Ho-
voríš, akoby si neuznával tiene ani zlo. Nechcel 
by si sa láskavo zamyslieť nad otázkou, čo by 
robilo tvoje dobro, keby nejestvovalo zlo, ako 
by to vyzeralo na zemi, keby zmizli tiene? Veď 
každý predmet a každý človek má svoj tieň. Tu 
vidíš tieň môjho kordu. Ale aj stromy a živé 
bytosti majú svoje tiene. Azda len nechceš 
spustošiť celú zemeguľu, zničiť na nej všetky 
stromy a všetko živé, aby si sa mohol kochať 
v holom svetle podľa svojej chorobnej fantá-
zie?“ (s. 339)

Nejednoznačnosť zla sa ukazuje aj pri po-
stave Piláta Pontského. Bulgakov ozvláštnil 
známy biblický príbeh perspektívou, z ktorej 
sa dej podáva – hlavnou postavou je práve Pilát. 
Ten je vo svojom vnútri proti tomu, aby bol 
Ješua ukrižovaný, no nemá dostatok odvahy, 
aby sa vzoprel spoločensko-politickým tlakom. 

Bulgakov bol synom teológa a vnukom pra-
voslávneho kňaza. Jedným z podnetov napísa-
nia Majstra a Margaréty bola vraj spisovate-
ľova návšteva redakcie súdobého sovietskeho 
časopisu s názvom Bezbožník. V denníku si 
poznamenal: „Ježiša Krista zobrazujú ako da-
rebáka a podvodníka. Práve jeho. Nie je ťaž-
ké dovtípiť sa, koho je to práca. Tento zločin 
nemá obdoby.“ Podľa Bulgakovovej vdovy boli 
autorove posledné slová o svojom najväčšom 
románe: „Aby vedeli, aby vedeli…“

Tamara Janecová

„Aby vedeli, 
aby vedeli…“
Majster a Margaréta / Michail Bulgakov / Preklad 
Magda Takáčová / Vydavateľstvo Slovart 2017

„Pilát s tvárou vykrivenou od napätia prižmuroval oči 
a čítal: …uzrieme čistú vodu rieky života…ľudstvo bude 
hľadieť k slnku cez priezračný krištáľ… 
Vtom sa zimnične roztriasol. Medzi poslednými riadkami 
rozlúštil slová: …niet väčšej chyby ako… zbabelosť…“

Bulgakov začal pracovať na svojom poslednom diele okolo roku 1928 a pokračoval v tom až do svojej smrti v 1940. Prvú verziu 
prózy spálil na jar v roku 1930, potom začal odznova. V liste priateľovi z 2. augusta 1933 napísal: „Do mňa sa… prevtelil bes. Už 
v Leningrade a teraz tu vo svojej izbe ledva dýcham, začal som škrtať stranu za stranou môjho nanovo písaného románu, ktorý 
som pred troma rokmi zničil. Prečo? Neviem. Teším tým sám seba. Nech sa stratí v Léthé! Napokon, asi sa na to čoskoro vykašlem.“

Fotografia vznikla vďaka spolupráci 

s kníhkupectvom Adkabooks. Foto bb 
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na interpretáciu som si vybrala prvé dve z nich. 
Úvodné časové ukotvenie do zimného večera 
je nasledované apostrofou „rokov stratených“ 
a obrazom hviezd. Nielen pesimistická evokácia 
stratených liet, ale aj fakt, že hviezdy sú opísané 
ako „trasúce sa“, prispieva k vytvoreniu pomerne 
ponurej atmosféry, ktorá je v ostrom protiklade 
k názvu básne. Zdanlivo. Základnou črtou ódy 
je totiž pátos, a ten možno dosiahnuť rôznymi 
spôsobmi – radosť vieme osláviť i tým, že opíšeme 
cestu, ktorá k nej viedla. 
 Motív plynutia času zo začiatku básne je ďalej 
rozvíjaný prostredníctvom hodín odbíjajúcich 
polnoc. Tu môžeme sledovať výrazné prenikanie 
eufonickej zložky básne do jej konštrukčného 
princípu. Odbíjanie hodín je opisované veršami 
s hypertrofiou spoluhlásky „b“, čím sa podporuje 
imaginatívnosť konotujúca zvukový dojem. Hodi-

Kniha z vydavateľstva Perfekt je vyzdobená 
tvorbou akademickej maliarky Kataríny 

Vavrovej (spolupracovala aj na vydaní Sládko-
vičovej Maríny z roku 2015). Jej grafiky a maľby 
nám odpoveď na úvodnú otázku trochu našep-
kávajú. Až magickým spôsobom korešpondujú 
s Rúfusovou poéziou, s jeho veršami komunikujú 
a dopovedajú ich príbehy (najmä tie inšpirované 
rozprávkami). 
 Óda na radosť, ktorá po prvýkrát vyšla v roku 
1982, sa odvtedy stala súčasťou mnohých vydaní 
Rúfusovej poézie, napríklad aj výberu Óda na ra-
dosť a iné básne (2004), takisto z dielne Perfek-
tu. Nechýba, samozrejme, ani v novinke A čo je 
krása?. 

Záznam skutočnosti
Báseň je písaná formou deväťveršových nón, 

ny odbíjajú „ťažko“, „namáhavo“, okrem momentu 
prekonávania prekážky sa však akcentuje aj to, 
že zvuk vydávajú „z útrob“, čím sa zdôrazňuje 
aspekt hĺbky. Všetky spomenuté charakteristiky 
možno s istou mierou abstrakcie pripísať aj láske, 
ktorá sa následne objavuje v prirovnaní „akoby 
odbíjali láske“. Okrem prvotného významu odbí-
jania hodín, ktorým je oznamovanie času, sa tu 
aktualizuje aj sekundárny význam ukončovania, 
resp. kombinácia oboch, pričom ich spoločným 
menovateľom je neúprosnosť oznamovanej sku-
točnosti (či už ide o čas alebo moment konca).
 Fakt prostého zachytenia situácie bez mož-
nosti jej modifikácie vlastným pričinením sa zno-
vu ozýva vo verši „Písal. Nie, iba zaznamenal“. 
Subjekt tu nie je v pozícii toho, kto si zapisované 
vymýšľa, kreuje, ale toho, ktorý to musel autentic-
ky prežiť, aby to potom mohol zapísať. Samotná 

Radosť bolesťou vrúbená
A čo je krása? / Milan Rúfus / Perfekt 2017
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Óda na radosť
(úryvok)

Bol zimný večer. Pokoj s vami,
roky. Vy roky stratené. 
Triasli sa hviezdy nad krovami. 
Hodiny, visiac na stene,
namáhavo jak po prekážke
vydali z útrob dlhý hvizd
a bili polnoc. Bili, ťažké,
akoby odbíjali láske.
Bdel mladučký a písal list.

Písal. Nie, iba zaznamenal.
Pretože to, čo napísal,
vždy najprv musel žiť, žil. Žena. 
Cestičkou nikam odnikiaľ
nazýval si ju svojou milou.
Sám nasníval si, sám si sial.
A potom, zaskočený chvíľou,
žal, čo sa z toho urodilo.
Tú starú búrku: mladý žiaľ.

Foto Anton Šmotlák

A čo je krása? – tak znie názov básne Milana Rúfusa zo zbierky Hudba tvarov. Jedna z naj-
častejších otázok v živote umelca sa stala aj názvom nového výberu z Rúfusovej tvorby, 
ktorý prináša výber textov z Rúfusovej poézie až po ukážky z jeho záverečného triptychu, 
či nepublikované verše zo súkromného archívu (báseň Meno, venovaná Zuzanke na meniny 
2008). Jednou z básní výberu je aj známa Óda na radosť.
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scéna písania listu za hviezdnatej zimnej noci 
a zvuku odbíjania hodín visiacich na stene ako 
typická súčasť interiéru pôsobí veľmi tradičným, 
až konvencionalizovaným dojmom, ktorý je pod-
porený aj formálnou stránkou básne.

Nehvyhnutné bremeno žitia
Zaujímavá je práca s opakovaním slov, spoluvy-
tvárajúca pravidelný rytmus básne dosiahnutý 
aj neustálym striedaním sa deväť- a osemslabič-
ných veršov (v závere strof sa potom objavujú 
dva deväťslabičné verše po sebe nasledované 
posledným opäť osemslabičným). Na ploche prvej 
strofy sa spomínané opakovanie slov prejavuje 
v druhom a siedmom verši, pričom sa v strede 
verša opakuje slovo figurujúce aj na jeho začiatku 
(dané slovo pritom patrí do vety započatej ešte 
vo verši predošlom, ide teda zároveň o formu 
veršového presahu).
 V druhej strofe pri verši podrobnejšie charak-
terizujúcom akt písania čítame v tesnej blízkosti 
dve podoby slovesa „žiť“, doplnené ešte ďalším 
slovom „žena“, zapadajúcim do vytváranej ali-
terácie: „vždy najprv musel žiť, žil. Žena“. Popri 
formálnej sugestívnosti je tento verš sympto-
matický aj tým, že sa v ňom evokuje pre Rúfusa 
typický motív bremena, ktoré človek vo svojom 
živote nesie, musí niesť. V tomto prípade sa však 
tým bremenom stáva žitie samotné, ktorému sa 
v istom slova zmysle nedá vyhnúť. Slovné spojenie 
„musel žiť“ v sebe obsahuje neúprosnosť, ktorú 
sme pomenovali pri odbíjaní hodín z prvej strofy.
 Zloženie verša potom môžeme interpretovať 
aj ako ozvenu tohto odbíjania, jeho posledné tri 
slová ako tri krátke, ale presné údery hodín. 
V poslednom z nich zaznieva príchod ženy ako 
ďalšej nezastupiteľnej témy Rúfusovho písania. 
Dôležitý je moment pomenovania, ktorým sa exis-
tujúce stane poznaným („nazýval si ju svojou 
milou“), eventuálne blízkym a dôverným. Aspekt 
rozmarnosti počiatočných fáz zamilovania tu 
zastupuje verš: „Cestičkou nikam odnikiaľ“, ktorý 
vyjadruje zmätenosť a neistotu, vlastnú subjektu 
v prvotnom štádiu lásky. Deminutíva „cestička“ 
a „mladučký“ z prvej strofy poodhaľujú nerozváž-
nosť (spojenú napríklad aj s ambivalentne inter-
pretovateľnou hravosťou), ktorá býva s mladou 
láskou spojená. Použitie deminutív však môže 
okrem iného konotovať takisto aj spomienkovú 
nostalgiu, ktorá by zapadala k minulému času 
básne.

Krehká rovnováha medzi stálosťou 
a zmenou
V úvode tejto básne je však žena ešte len v pozícii 

tušenej, snívanej bytosti, láska je tu skôr chcená 
ako ozajstne prežívaná. To potvrdzuje aj nasle-
dujúci verš: „Sám nasníval si, sám si sial“, ktorý 
je z formálneho hľadiska pozoruhodný opakova-
ním samohlások „a/á“, „i/í“, v záverečnom slove 
tieto dopĺňa aj dvojhláska „ia“ (rovnaký postup 
autor uplatnil aj v prvej polovici posledného verša 
strofy, kde sa zase opakuje samohlásková dvojica 
„u/ú“: „Tú starú búrku“). Motív žatvy odkazu-
júci nás až kdesi k ozvenám Rúfusovho debutu 
Až dozrieme tu preberá funkciu vytriezvenia 
z mladíckeho ľúbostného citu. V zmysle hesla 
„Ako zaseješ, tak budeš žať“ ak subjekt sial iba 
vysnívanú, chimerickú podobu ženy, takou mu 
aj bola a jemu ostali doslova len oči pre plač. Žiaľ 
je logickým následkom citového vzplanutia, jeho 
nevyhnutnou ďalšou fázou, prekážkou, ktorú je 
na životnej ceste nutné prekonať. Zároveň sa tu 
však objavuje významný moment prijatia breme-
na a opätovné zdôraznenie neúprosnosti osudu. 
 V autorovom svete fungujú elementárne záko-
nitosti prirodzenej sukcesivity životných udalostí 
a subjekt sa s tým musí po svojom vyrovnať. Ob-
čas sa, samozrejme, búri, no napokon aj tak príde 
na to, že jeho vzbura je len drobným prejavom 
vzdoru voči nemennému. Odveká opozícia sta-
rého a mladého, ktorá je v básni reprezentovaná 
„starou búrkou“ a „mladým žiaľom“ však v sebe 
zároveň obsahuje rozmer zjednotenia protikla-
dov, keďže zdanlivo oddelené fenomény môžeme 
vnímať aj komplementárne a žiaľ sa tak môže stať 
inherentnou súčasťou búrky. 
 Nemenná v konečnom dôsledku neostáva ani 
báseň samotná. Prvá strofa je obmenou úvodnej 
strofy básne List jednej žene z Rúfusovho debu-
tu Až dozrieme: „Je večer zimný. Pokoj s vami, / 
pútnici luhov neznámych. / Trasú sa hviezdy 
nad krovami, / pod krovom vietor spieva mi. / 
Tak pijan spevák na gitare / studenou hrsťou 
preberá. / A pieseň búri dumy staré / a ožívajú 
dávne tváre / za hlbokého večera.“ (citované pod-
ľa výberu Básne z roku 1978, s. 115). Posun od prí-
tomného času k minulému, ktorý je použitý v Óde 
na radosť, je pravdepodobne motivovaný tým, 
že zatiaľ čo List jednej žene subjekt píše v prvej 
osobe a priamo opisuje prežívané, v interpreto-
vanej básni už vystupuje ako postava, o ktorej sa 
hovorí v minulom čase. Motív spevu (či už vetra 
alebo pijana) sa transformuje do zvukovo takisto 
podnetného motívu odbíjania hodín. Naznačuje 
nám teda príbeh vzniku Ódy na radosť, že možno 
meniť nemenné? Alebo skôr to, že medzi stálos-
ťou a zmenou existuje krehká rovnováha? Tú 
akoby signalizoval aj presahový rým z druhej 
strofy „zaznamenal-žena“, v ktorom sa ozýva 

výsostné posta-
venie ženy ako 
témy v básniko-
vej tvorbe, ženy 
ako tej, ktorá je 
doslova hodná 
zaznamenania. 
Krehký a mož-
no pominuteľný 
cit zaľúbenia sa 
zápisom stáva 
naveky zachy-
teným. 

Pretrpené, prežité
Toto napätie medzi pociťovaním transcenden-
tálnej nekonečnosti bytia (hviezdy, kolobeh ži-
vota, človekom neovplyvniteľné plynutie času) 
a prežívaním konkrétneho okamihu (ľúbostné 
vzplanutie, písanie listu) je v Rúfusovej tvorbe 
neustále prítomné a dodáva jeho lyrickému sub-
jektu pokoru aj schopnosť žasnúť nad vecami, 
ktoré sú mu nepochopiteľné, čo však nemusí nut-
ne znamenať, že nepochopené. Pretože Rúfusov 
človek cíti, bolo mu darované cítiť, a či už je tým 
citom radosť alebo žiaľ, oboje ho významným 
spôsobom formuje.
 Óda na radosť je básnikovou poctou láske, 
inšpirácii k tvorbe, ktorú človeku do života pri-
náša, aj životu samotnému. Je obrazom radosti, 
ale nielen tej apriórne živelnej a extatickej, ale 
najmä tzv. „pretrpenej“ – radosti, ktorá prichá-
dza k tomu, kto si ju zaslúži, vybojuje, povedané 
parafrázou druhej strofy básne: kto si ju zase-
je, ale aj sám zožne. Do akej miery však naozaj 
uveríme tomu, že žneme to, čo sme zasiali? Nie 
sme v tom jedinom momente žatvy vždy nanovo 
„zaskočení chvíľou“, pretože úroda je vždy zázra-
kom? To je tá krehká rovnováha rúfusovského 
univerza – snaž sa, človeče, a potom užasnutý 
sleduj, čo sa bude diať.
 Básnik opísal nezastupiteľné miesto, ktoré 
má láska v každodennom prežívaní ľudského 
údelu, aj keby to mala byť skôr láska vysnívaná 
ako naplno realizovaná. Láska je nám totiž síce 
daná, ale musíme sa o ňu rozhodne aj sami pri-
činiť, spoznať jej hodnotu a priznať jej vo svojom 
živote postavenie, ktoré jej patrí. O rúfusovskom 
lyrickom subjekte napokon platí to, čo o jeho 
autorovi povedal v doslove ku knihe Mám ústa 
plné tvojich úst Viliam Marčok: „Láska preň bola 
od samého počiatku vecou najposvätnejšou, 
a teda osudovou“. 

Jaroslava Šaková
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ci vysvetlili, že knihy v kontajneroch bežne 
nevidia a že snáď by tým pádom nemuseli 
vydavatelia odvádzať tieto peniaze. Takže to 
je taký malý príklad niečoho, čo si normálne 
človek asi neuvedomí, že to súvisí s knihami.
 Usilujeme sa hlavne v poslednom období 
intenzívnejšie hovoriť o tom, že na Slovensku 
vlastne chýba vzdelávanie, ktoré by bolo pria-
mo šité na knižný trh. Neexistuje žiadna kníh-
kupecká škola, ktorá by aspoň vo forme triedy 
na obchodných akadémiách mohla vychovávať 
ľudí, ktorí sa vyznajú v tom, ako sa majú predá-
vať knihy. Kedysi také školy existovali. Práve 
preto sa združenie snaží rozbehnúť nejakú 
formu vzdelávania, ktorá bude fungovať len 
v rámci odboru. Napríklad semináre alebo iné 
vzdelávacie aktivity, aby aj ľudia, ktorí chcú 
mať kníhkupectvo alebo ho majú a nemajú 
skúsenosti, ale aj veľké siete, ktoré prijímajú 
množstvo ľudí, vedeli, čo má asi kníhkupec 
vedieť, okrem toho, že ukladá knihy do police 
a vykladá knihy z police.
 V neposlednom rade sú tu potom aktivity, 
ktoré by mali smerovať k tomu, aby vzťahy 
na knižnom trhu boli štandardné a podľa mož-
nosti dobré. V rôznych krajinách existujú buď 
etické kódexy alebo nejaké vnútroodborové 
normy, ktoré síce nemajú charakter zákona, ale 
ľudia, ktorým na tom záleží, sa zhodnú na tom, 
čo by mal či nemal kníhkupec a vydavateľ robiť. 
Radi by sme tak trošku prispievali k tomu, aby 
aj naďalej bol tento odbor civilizovaný.

Ako by ste definovali ZVKS a jeho ciele?
Je to klasická stavovská organizácia. Myslím 
si, že dnes takmer v každej oblasti existujú 
organizácie, ktoré združujú firmy a subjekty 
podobného zamerania. Existuje Únia filmových 
distribútorov, Slovenská asociácia pre elektro-
nický obchod, Zväz polygrafie na Slovensku. 
Rovnako existuje ZVKS, ktoré by sa malo po-
kúšať hájiť záujmy svojich členov – vydavateľov 
a kníhkupcov. Malo by sa snažiť ovplyvňovať 
smerovanie knižného trhu takým smerom, aby 
fungoval čo najlepšie, aby boli na Slovensku 
dobré a pekné knihy, dobré a pekné kníhku-
pectvá, aby sa knihy dostávali k čitateľom, 
ktorí o ne majú záujem.

Čo konkrétne znamená ovplyvňovať kniž-
ný trh?
Ovplyvňovať knižný trh sa dá rôznymi spôsob-
mi. Jednak máme aktivity, ktoré by sa dali na-
zvať legislatívnymi alebo smerom k legislatíve. 
ZVKS je partnerom či už ministerstva kultúry 
alebo prípadne aj iných orgánov, ktoré pripra-
vujú zákony súvisiace s knihami. Námatkovo 
môžem povedať, že v uplynulých dvoch rokoch, 
a teraz sa to znovu vrátilo, je dominantnou 
témou zákon o odpadoch. V minulej verzii sa 
prvýkrát objavilo, že aj knihy sú odpad. Vy-
davatelia teda musia za každú predanú kni-
hu odviesť istú sumu do nejakého fondu, aby 
mohli obce tie vyhodené knihy v kontajneroch 
dobre zlikvidovať. Chvíľu trvalo, kým si všet-

Prvým krokom smerom ku vzdelávaniu 
bola odborná konferencia v Piešťanoch 
minulý rok?
No vlastne prvá taká bola už predminulý rok 
a ono sa to zopakovalo minulý rok. Také po-
dujatie, kde sa zišli vydavatelia, kníhkupci aj 
distribútori a v priebehu dlhého popoludnia pre-
biehali debaty o tom, ako to funguje na knižnom 
trhu a ako by to mohlo fungovať. Hlavne to bola 
taká vítaná pracovno-spoločenská príležitosť, 
pretože mnohí malí vydavatelia a kníhkupci 
sa videli prvýkrát s mnohými veľkými vydava-
teľmi a kníhkupcami. Do istej miery sa snažili 
navzájom presvedčiť, že to spolu nemyslia zle 
a že majú podobné záujmy a ciele. 

Pripravujete niečo podobné aj tento rok?
Boli by sme radi, keby sa nám podarilo zorga-
nizovať dve takéto podujatia, aj pred letom, 
aj na jeseň. Lebo sme skonštatovali, že tém je 
veľmi veľa, bol výborný ohlas od ľudí, ktorí sa 
akcie zúčastnili, bolo tam aj viacero nečlenov. 
A to je ďalšia taká vec, že združenie síce má 
svojich členov, ale tým, že sa snaží nejakým 
spôsobom ovplyvňovať celý knižný trh, tak 
rovnako koná v záujme aj tých, ktorí nie sú 
členmi. A my by sme veľmi privítali, keby sa 
podarilo dosiahnuť to, aby všetky relevantné 
firmy mali pocit, že to pre nich stojí za to, byť 
členom a byť informovaný.
 Veľa sa zmenilo na jeseň minulého roku 
v tom, že na základe rozhodnutia valného 

Štát má 
množstvo 
pák, ako 
šíriť knihy
Združenie vydavateľov a kníhkupcov 
Slovenskej republiky (ZVKS) spravilo 
v poslednom období niekoľko zásadných 
krokov a množstvo ich ešte plánuje, aby 
knižné odvetvie fungovalo v našej krajine 
čo najlepšie. Na otázky odpovedá nový 
predseda organizácie (od júna 2017)  – 
vydavateľ Juraj Heger (1962).Foto Roman Benický
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zhromaždenia bolo schválené, že sa sprofe-
sionalizoval sekretariát. Prvýkrát existuje 
zamestnanec, Martin Gajdoš, ktorý má na sta-
rosti chod združenia a na plný úväzok každý 
deň komunikuje s členmi, prijíma ich podnety, 
odpovedá na ich otázky, keď nevie odpovedať, 
smeruje to na niekoho z predsedníctva, pripra-
vuje predsedníctvu zasadania a tak ďalej.

Na návšteve v kežmarskom kníhkupectve 
alter ego mi majitelia povedali, že existuje 
na knižnom trhu niečo ako výhradná dis-
tribúcia. Po vyjdení bestselleru nie ktorí 
vydavatelia nedodajú tento bestseller 
všetkým kníhkupcom, iba tým, ktorí majú 
takzvanú výhradku. Počuli ste už o tom? 
Neviem o tom, že by nejaké významné tituly 
nešli do distribúcie hneď všetkým kníhku-
pcom. Ak hovoríme o Ikare, práve vydávajú 
nového Browna, a teda je to určite tak, aspoň 
som o tom presvedčený, že ho všetci kníhkupci 
dostanú naraz. Keď u nás vyjde nový Dominik 
Dán, tak sa presne povie, že prvý deň predaja 
je ôsmeho decembra a prosíme všetkých, aby 
začali predávať až ôsmeho decembra a doru-
číme im ho siedmeho decembra alebo ôsmeho 
ráno, aby všetci naraz predávali a mali akoby 
rovnakú štartovaciu čiaru. Ale je to presne 
typ podnetu, ktorý by mal zaznieť na fóre 
predsedníctva, pretože má deväť členov a sú 
v ňom zastúpené veľké aj malé firmy, vydava-
teľstvá aj kníhkupci, a tým pádom je šanca, 
že v debate zaznejú hlasy, ktoré sa zastávajú 
niektorej skupiny.

Tiež vyjadrili obavy, že niektoré vydava-
teľstvá sa strácajú pod Ikarom, Albatro-
som. A že nevedia, čo čaká tie malé vy-
davateľstvá, ktoré sa združili pod veľkú 
značku.
Oni sa nezdružili, oni sa predali, to je iné. Je 
to prirodzený proces, ktorý prebieha všade 
na svete. Veľké firmy sa snažia byť ešte väč-
šie, aspoň tie, čo sa správajú trhovo, čo u nás 
povedzme Albatros a Ikar sú. Slovart nikdy 
nekupoval iné vydavateľstvá, ani sa nechystá-
me, ale to len preto, že to máme v hlave nejako 
inak usporiadané. Ale súčasne treba povedať, 
že za posledných päť rokov vzniklo viacero 
skvelých vydavateľstiev, ktoré nahradili tie, 
ktoré sa dostali pod krídla veľkej skupiny, čo 
je prirodzený proces. Pred pár rokmi Preme-
dia, Absynt, Inaque ani Artforum nevydávali. 
Zaujímavé je, že vydavateľstvá, ktoré sa predá-
vajú, sú dnes najmä tie, ktoré fungujú od roku 

1990 až 1992. Ak mal majiteľ v roku 1991 šty-
ridsať rokov, tak má dnes šesťdesiatsedem. 
Prosto tí ľudia odchádzajú do dôchodku, ale-
bo majú zdravotné problémy alebo čokoľvek, 
a vtedy sa prirodzene rieši, čo ďalej. Buď majú 
dieťa, ktoré v tom bude pokračovať, alebo tú 
firmu musia niekomu predať, lebo robiť do sto 
rokov sa úplne nedá.
 Albatros kúpil firmu Egmont, ktorá patrila 
dánskemu veľkému koncernu, lebo ten sa roz-
hodol, že odíde z východnej Európy a že pre-
dá všetky svoje vydavateľstvá. Tak ich predal 
konkrétne tomu, kto bol ochotný za to zaplatiť. 
Takže s tým sa nedá nič robiť. Je pravda, že 
vydavateľstvá, ktoré sa predali v uplynulých 
dvoch rokoch, boli relatívne konzervatívne, 
dlhodobo fungujúce na podobnom princípe. 
Je skvelé, že do toho mladí vydavatelia pri-
nášajú vietor. Som presvedčený o tom, že aj 
z tých vymenovaných štyroch vydavateľstiev 
sa v priebehu maximálne desiatich rokov nie-
ktoré z nich predá niekomu inému.

Nemusia mať teda obavy z monopolizácie 
trhu?
To, kde je to komplikované, je maloobchod 
čiže kníhkupectvá. Pretože siete, ktoré na Slo-
vensku máme – Panta Rhei, Martinus a Kni-
hy pre každého – rastú, celkom sa im darí, 
rozširujú sa, a je pravda, že v každom malom 
meste, kde je nejaký malý kníhkupec, tak ak 
sa sto metrov od neho otvorí nová predajňa 
Panta Rhei alebo Martinusu, ten kníhkupec 
má problém. Aj keď považujeme za dokázané, 
že dokopy sa v tom meste predá viac kníh, než 
keď tam bolo len jedno kníhkupectvo. Je to 
vec, ktorá je všade na svete, a predstava, že 
na Slovensku to bude inak, je ťažká. Tam ide 
skôr o to, že vo svete osvietení miestni zastupi-
telia alebo starosta povedia, my tu chceme mať 
svojho kníhkupca, lebo ten miestny kníhku-
pec, on nie je len predajca kníh, on by mal byť 
nejakou kultúrnou inštitúciou, tak ako alter 
ego je pre Kežmarok kultúrnou inštitúciou, 
že sú tam besedy, že tí ľudia ich poznajú, že 
miestne školy s nimi komunikujú, knižnica 
s nimi komunikuje, to Panta Rhei nikdy ne-
nahradí, ani Martinus, lebo to sú síce krásne 
kníhkupectvá, dobre zásobené, ale nemajú to 
miestne spojenie a osvietený starosta povie, 
chcem, aby tu bolo alter ego a radšej im dám 
v mestskom priestore menší nájom, ale chcem, 
aby vydržali a prežili, tak sa to vo svete robí. 
Dokonca sú štáty, kde majú kníhkupci zo zá-
kona akoby úľavy na nájomnom. Stále vidím 

ako veľkú rezervu to, aby štát, nielen verbálne, 
ale aj fakticky uznal to, že vydávanie a šírenie 
kníh je užitočná vec a že stojí za to, aby boli 
podporovaní ľudia, čo to robia, maximálne, 
ako sa dá. Lebo vždy nakoniec tá debata príde 
k tomu, že však je to tiež podnikanie. Ale ja ho-
vorím, že aj podnikanie so solárnou energiou 
je podnikanie, a napriek tomu ju štát nejakým 
spôsobom podporoval alebo ešte možno stá-
le podporuje a dotuje, lebo si myslí, že je to 
správne. Štát má množstvo pák, ako by mohol 
pomôcť šíriť knihy.
 
Združenie robí aj štatistickú bilanciu 
o knižnom trhu na Slovensku. Máte už 
takéto informácie za minulý rok?
To, čo vyšlo za minulý rok je vždy číslo, ktoré 
združenie len preberá zo Slovenskej národnej 
knižnice, lebo ona jediná má prehľad o tom, 
čo vyšlo, takže za rok 2017 sa to dozvieme 
možno o šesť mesiacov. Správa o knižnom 
trhu Slovenskej republiky, ktorú sme zostavili 
prvýkrát za rok 2016 je dokončená a bude sa 
až teraz zverejňovať. To je dané do istej miery 
tým, že sa zbierajú často dáta, ktoré firmy 
nechcú dávať bez toho, aby mali nejakú isto-
tu, že sa o nich nedozvie konkurencia, keď 
to poviem zjednodušene, takže sa snažíme 
vymyslieť okrem iného systém, ako zmapovať 
knižný trh.

Koncom roka sa združenie stalo členom 
Federácie európskych vydavateľov.
Bola to jedna z vecí, ktorú sme si hovorili ako 
nové predsedníctvo, že si ju musíme nechať 
schváliť našim valným zhromaždením, ktoré 
bolo niekedy v júni, že máme mandát, aby sme 
vstúpili do takýchto štruktúr. Tie štruktúry 
existujú dve. Jedna je vydavateľská – Federácia 
európskych vydavateľov (FEV) a ešte existu-
je Federácia európskych a medzinárodných 
kníhkupcov. Sú to vlastne organizácie, ktoré 
sú vo svojej podstate lobistické, čiže sa sna-
žia, konkrétne FEV, hájiť záujmy vydavateľov 
na európskej úrovni. A tam ide napríklad o to, 
že sa robí nová takzvaná copyrightová smerni-
ca, akoby nový rámec pre autorský zákon, kde 
sa periodicky snažia zákonodarné inštitúcie 
prispôsobovať vývoju. Lebo pred dvadsiatimi 
rokmi v autorskom zákone nebolo nič o digi-
tálnych právach a postupne sa situácia mení 
a na to musí reagovať aj legislatíva.

Beáta Beláková
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Piraňa učupená v polosuteréne
Začínali v roku 1992 celkom bezhlavo a naiv-
ne, s mladíckym entuziazmom a šesťdesiatimi 
deviatimi titulmi. Mnohé boli dvojmo, spolu 
to teda robilo stodesať kusov. Na niektoré si 
pamätajú akoby to bolo včera: „Pecka, ktorá sa 
už dlhšie predávala v Artfore a ponúkali sme 
ju aj my, bola Nikto to tu neprežije – životopis 
Jima Morrisona a The Doors. Mali sme aj knihy 
Charlesa Bukowského. Takýto typ literatúry 
tu dovtedy vôbec nebol.“ Chceli priniesť istú 
alternatívu, inakosť, čo asociuje aj názov kníh-
kupectva, ten však spočiatku v ľuďoch vzbu-
dzoval rozpaky. 
 Raritou, ktorú dnes neuvidíte je, že sídlili 
v budove, kde už jedno kníhkupectvo existova-
lo – štátny podnik Slovenská kniha. Mal svoje 
vlastné cestičky, sieť predajní po celom Slo-
vensku a na rozdiel od nich vedel, ako funguje 
distribúcia. Po jeho rozpade si každý zo zamest-

nancov urobil vlastný biznis s knihami, či už 
v oblasti distribúcie alebo vo vydávaní kníh, no 
dnes už nechyrovať ani po jednom. Po zániku 
Slovenskej knihy sa 5. decembra 1995 presťa-
hovali do jej priestorov, predtým prevádzkova-
li dva roky predajňu, ktorá sotva dosahovala 
skromných sedemnásť metrov štvorcových. 
„Pre nás to bol skok do prvej ligy, až tam to 
začalo normálne fungovať. Dovtedy to bolo 
také rozpačité,“ objasňuje Miroslav Navrátil. 
Istý čas prevádzkovali obe predajne, no rýchlo 
vytriezveli, keď štát v roku 1994 zaviedol po-
vinnosť používať registračné pokladne. Keďže 
mali dve predajne, pre každú by potrebovali 
pokladňu. Jedna stála štyridsaťtisíc korún, čo 
boli vtedy iné peniaze, ako je dnes tisícdvesto 
eur. „Nemohli sme si dovoliť dve kasy. Ak sa 
niečo predalo v hornom obchode, jednoducho 
sme zabehli po blok. Vtedy sme mali dokonca 
aj ambulantný predaj. Bol to taký malý stáno-

V stupujem do čistotou voňajúcej knižnej 
predajne v samotnom srdci Kežmarku. 

Knižky sú úhľadne zarovnané, najmä na pr-
vom poschodí citeľne vystupujú upokojujúce 
línie – rovnobežky utvorené z políc, zbiehajúce 
sa k oknám budovy s historickou hodnotou. 
Mimovoľne hľadám únik z monotónnosti, 
drobný rušivý prvok, o ktorý by sa oko dlh-
šie zachytilo. Pootvorenú knihu, pohodený 
kabát, pokrčený koberec… Čosi banálne, ale 
podstatné. Dozvedám sa však, že sa do priesto-
rov na Hviezdoslavovej ulici nasťahovali len 
pred šiestimi mesiacmi a momentálne sa tešia 
z toho, že každý titul má svoje dôstojné miesto. 
Dlho pôsobili na malej ploche a doslova pchali 
knižky i tam, kde ich nik nevidel. Aj tri metre 
do výšky. Presúvame sa do kancelárie, kde sa 
to všetko kuje. Zdanlivý neporiadok môjmu 
oku lahodí viac. A tu spoločne vstupujeme 
do dvadsaťšesť ročného príbehu alter ega.

Než som navštívila kníhkupectvo alter ego, uložené v hornatej oblasti našej krajiny, našla som si o ňom len pár 
základných faktov. Viac ma zaujímalo, aké témy spontánne presiaknu na povrch. Jedna sa neustále navracala. Nevytvorila 
ústrednú os, ale pulzovala v pozadí a svojou návratnosťou hovorila čosi, čo nemožno prehliadnuť. Spretŕhanie väzieb bolo 
to, k čomu zas a znova viedol rozhovor s majiteľmi kníhkupectva s dlhoročnou prevádzkou – Marekom Uhrinom (1964) 
a Miroslavom Navrátilom (1966).
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Podarilo sa im byť iní
Foto bb
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vychádzame dobre, aj oni sa nám snažia vyjsť 
v ústrety, ale pravda je taká, že tých veľkých 
sa skôr bojíme.“

Brigádnici nepoznajú klasiku
Radi by sa vrátili k organizovaniu podujatí, na-
príklad k čítačkám či autogramiádam. Nový 
priestor ponúka veľa možností a výziev, chcú 
ho zveľadiť, v starej budove to nebolo možné. 
No sú aj trošku skeptickí. „Niekoľkokrát sme 
premietali filmy, ale časom to vyšumelo. Už aj 
ten dopyt ľudí po takýchto akciách je iný. Vi-
díme to na brigádnikoch, ktorých máme. Stre-
doškoláci sa neustále obmieňajú, je to už úplne 
iná generácia, inak zmýšľajúca, ináč vnímajúca 
svoje okolie.“ V diskusii na túto tému posmutnel 
najmä Marek Uhrin, ktorý si mal čo povedať 
so študentmi v období, keď svoj obchod rozbie-
hali: „Pri prvej generácii brigádnikov v rokoch 
1992 – 1996 som mal pocit, že sú nám blízki, 
mali načítané, boli zorientovaní, to tu už teraz 
nie je. Keď ste im povedali Nietzsche, Freud, 
zhruba vedeli. Tá ďalšia generácia už bola úplne 
iná. Už čítali niečo iné, o tých starších veciach 
nemali ani pojem, čo pre tých prvých bola sa-
mozrejmosť.“ 
 Plynule nadväzuje na nepríjemnú skúsenosť. 
Keď po dlhom čase konečne vyšla Dušanovi 
Mitanovi próza Prievan (1996), usporiadali s ním 
autogramiádu. „Mitana je pre mňa dodnes 
hviezda slovenskej literatúry, no nikto sa naňho 
nedošiel pozrieť. Mali sme obrovský transpa-
rent nad ulicou, bolo to v miestnych novinách. 
Teraz to už beriem ináč, ale vtedy som nechápal, 
ako je možné to, že neprišli ani stredoškolskí 
učitelia slovenčiny. Bol to pre mňa šok.“ 
 Kultúra v Kežmarku stojí a padá na pár za-
nietených jednotlivcoch, po ktorých často nemá 
kto prebrať štafetu. Je to prirodzený proces, 
ktorý sa deje všade na Slovensku, aj v takom 
malom meste ako je Kežmarok. Domáci Filmový 
klub Iskra bol vyhlásený za najlepší v roku 2016. 
Funguje už niekoľko rokov a propaguje domácu 
produkciu. Mohlo by sa teda zdať, že situácia 
sa obracia k lepšiemu.

Ferrante a dejiny regiónu
Pravdaže prišla reč aj na konkrétne knihy. Ako 
si vyberá kníhkupec, ktorý ich má nadostač? 
Padli mená ako Fosse, Alexijevič, Dán, Kari-
ka, Hvorecký. Marek Uhrin len nedávno prežil 
skutočný čitateľský zážitok, aj keď ho veľmi 
nechcel prezradiť: „Neviem, či to môžem po-
vedať, ale mňa zaujala Ferrante. Prečítal som 
Geniálnu priateľku. Čítam kadečo, no často sa 

z toho cítim byť nejaký otrepaný, unudený alebo 
otrlý. Po dlhých rokoch som však mal radosť 
z čítania.“ Miroslav Navrátil sa zaujíma o dejiny 
regiónu, v ktorom žije a pracuje: „Kežmarok 
bolo nemecké mesto. Žili tu aj Židia a Maďari, 
a toto všetko je preč. Udalosti ako koniec Ra-
kúsko-Uhorska, prvá a druhá svetová vojna, so-
cializmus to všetko otočili. Tento región je, čo sa 
týka skladby obyvateľstva, úplne otočený. Tu sú 
vlastne z veľkej časti iní ľudia. Možnože Levoča 
a Spišská Nová Ves mi nepripadá taká zmiešaná 
ako Kežmarok a Poprad. A o tomto stále do-
okola čítam. V Absynte vyšla knižka Roztratení 
Nemci, kde je jedna kapitola o Nemcoch v oblasti 
Smolníka, to znamená juh Spiša – Nálepkovo, 
Gelnica, Smolník –, ďalší Nemci boli v oblasti 
Chmelnice, to je pri Starej Ľubovni, a potom 
Kežmarok, Poprad. No a na to nadväzujú knihy 
editora Miroslava Polláka z OZ Krásny Spiš, kto-
ré sú vlastne tiež o vysťahovaní Židov, Nemcov 
a o represáliách v 50. rokoch alebo o tom, ako 
boli zavlečení slovenskí občania na Sibír, proste 
strašné veci. To je to, čo ma baví, zaujíma, lebo 
mám pocit, že mám v tom veľké medzery. Človek 
takto pochopí súvislosti, prečo sú v nejakom 
regióne ľudia zaťato a slepo proslovenskí a v ur-
čitých obdobiach sa upínajú na populistov typu 
Vladimíra Mečiara a vnímajú ich nekriticky.“

ZVKS a sociálne siete
Keď padne reč na Združenie vydavateľov 
a kníhkupcov Slovenska, obaja zhodne tvrdia, 
že pociťujú averziu voči združovaniu sa, preto 
doň ešte nevstúpili. Slova sa hneď ujme Marek 
Uhrin: „To je také dedičstvo deväťdesiatych 
rokov – nebyť v žiadnej organizácii, nezdru-
žovať sa, nevstupovať do žiadnych zväzov. Raz 
darmo, sme deti komunizmu.“ Marek Uhrin 
aj Miroslav Navrátil sa vyhýbajú „povinnej 
formálnej organizovanosti“, a tak trochu aj 
sociálnym sieťam, nájdete ich však na Face-
booku, Twitteri i na www.alterego.sk. Možno 
to je jeden z dôvodov, prečo je alter ego také 
svojské. Majiteľom sa podarilo byť iní. Starost-
livo vybudovaná značka a jej inakosť vychádza 
práve z pokoja, ktorý z oboch vyžaruje, pokory 
a poctivosti ich práce. Sledujú dianie na kniž-
nom trhu, okrajovo registrujú aj blogovanie, no 
nenechávajú sa zmiasť najnovšími módnymi 
výstrelkami, a to je na nich veľmi sympatické. 
Všetko to, čím žije knižný trh v Bratislave, či už 
v kamenných predajniach alebo vo virtuálnom 
svete, títo páni vnímajú, ale žily im to netrhá. 

Beáta Beláková

ček s päťdesiatimi knihami, ktorý obsluhoval 
brigádnik-gymnazista. Ambulanty sme mali 
kdekade. Dokonca dve letá v Tatranskej Lomni-
ci. Pomohlo nám to prežiť,“ spomínajú majitelia. 
Prevádzkovali tiež malé kníhkupectvo v Spiš-
skej Belej, učupené v polosuteréne obchodného 
domu – volalo sa Piraňa. Vydržalo rok.
 
Živia ich školské učebnice
Spoločenskú klímu začiatkom deväťdesiatych 
rokov možno definovať ako obdobie mnohých 
zmien, na čo si dobre pamätá aj Marek Uhrin: 
„Keď sa vytvorili colnice a rozdelil štát, tak 
niektoré veci prestali fungovať, istú chvíľu tu 
skrátka neboli.“ V roku 1993 ich oslovila jedna 
z kežmarských škôl, či by boli ochotní a schopní 
doviezť z Prahy nejaké učebnice, pretože sa 
už nedali posielať normálnou cestou. Vtedy 
„spadli“ do predaja a distribúcie učebníc, čo 
im dodnes produkuje až polovicu obratu. Distri-
buujú ich po širokom okolí. Pokrývajú Spišskú 
Novú Ves, Starú Ľubovňu, Liptovský Hrádok, 
Liptovský Mikuláš a Bardejov. „Nebolo to du-
chapovznášajúce, ale uživilo nás to a do veľkej 
miery živí doteraz,“ dodáva druhý z majiteľov.

Nešťastné výhradky
Čím dlhšie si kníhkupectvo písalo svoju exis-
tenciu, tým viac si jeho majitelia uvedomova-
li vážnosť svojho podnikania a jednotlivých 
krokov. Jedným z tých šťastných rozhodnutí 
bolo, že sa od samého začiatku vyhýbali nákupu 
na komisionálny predaj, preto ich ani kauza 
Belimex vlastne vôbec nezasiahla. „Drvivá väč-
šina toho, čo tu vidíte, je naša. Sme dosť raritní. 
Belimex sme vnímali, ale nepoškodilo nás to, 
lebo sme nedlhovali nič im a ani oni nám.“ Viac 
ich trápi to, čo sa v súčasnosti deje na knižnom 
trhu: „Žijeme v období veľkej monopolizácie. 
Prostredníctvom veľkých hráčov na trhu sa 
niektoré vydavateľstvá úplne strácajú. Veľké 
firmy to majú v rukách tak, že určité knihy 
budeme buď brať od nich alebo ich nebudeme 
mať vôbec. Týmto spôsobom si môžu pomaly 
diktovať aj ceny. Stávajú sa i také veci, že k nie-
ktorému titulu sa nedostaneme vôbec. Volá sa 
to výhradka. Vydavateľ nám pošle daný titul 
až po určitom období a keď ho konečne pošle, 
tržbu, ktorú sme mohli urobiť dovtedy, už ne-
urobíme. Ak majú nejaký titul vo výhradnej 
distribúcii, tak ho mesiac predávajú napríklad 
v Poprade a my sa k nemu nedostaneme, ani 
ostatné popradské predajne, podľa toho, kto 
má výhradku. Donedávna to tak nebolo. Ale 
je aj adekvátny protitlak. S vydavateľstvami 
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Dejiny matematiky / Ján Čižmár / Ilust. archív autora, 
archív vyd. Perfekt, dobová tlač / Perfekt 2017

Monumentálne dielo o dejinách matematiky uznávaného profesora a nositeľa 
početných vyznamenaní vysokých škôl a vedeckých spoločností (1935), ktorý venoval 
štúdiu a napísaniu diela desiatky rokov. Publikácia prináša pohľad na kráľovnú vied 
od predhistorickej doby až po súčasnosť. Obsahuje informácie o najvýznamnejších 
matematikoch sveta a čiastočne aj Slovenska, o zásadných matematických objavoch 
a ústavoch, autor opísal aj súčasný matematický život do roku 2008. Dielo je určené 
všetkým, pre ktorých je znalosť matematiky neoddeliteľnou zložkou odbornej 
kvalifikácie.
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Bitky a bojiská v našich dejinách / Voj-
tech Dangl / Predslov Vladimír Segeš / Perfekt
Historik a jeden zo zakladateľov vojenskej historio-
grafie na Slovensku (1937) v publikácii sumarizuje 
poznatky o najvýznamnejších bitkách na našom 
území od príchodu Slovanov až po prvú svetovú 
vojnu.

Ľudské práva a slobody na Spiši v minu-
losti / Alexander Bröstl (zost.) – Ivan Chalu-
pecký – Mária Papsonová – Martina Remiašo-
vá – Miroslav Pollák (zost.) / Ilust. František 
Guldan / OZ Krásny Spiš 2017
Kolektívna monografia oboznamuje s právnymi 
dejinami regiónu Spiša, ktorý v porovnaní s ostat-
ným územím Slovenska vykazuje výrazné špecifiká.
Publikáciu venovalo OZ Krásny Spiš do súťaže.

Šaman od jazera Wakante / Roderik Hay-
don / Art Floyd 2017
Mysteriózny triler slovenského autora píšuceho 
pod pseudonymom, ktorý má už za sebou niekoľko 
napísaných kníh. Úspešný podnikateľ John Walden 
nájde 30 rokov ukrývaný dokument so šokujúcimi 
informáciami. Stáva sa štvancom a snaží sa hľadať 
riešenie v bezvýchodiskovej situácii. 

Stratený zajko v Paríži / Diana Mašlejo-
vá / Ilust. Adela Režná / Albatros v Albatros 
Media 2017
Druhá kniha pre deti od autorky mladšej generácie 
je o dobrodružstvách zajka, jeho majiteľky Janky 
a jej ocka na prázdninách v Paríži. Autorka debu-
tovala titulom pre deti Tajný cirkus v roku 2015.

Na počiatku bol Sumer / Vojtech Zamarov-
ský / Perfekt 2017
Piate vydanie populárnej publikácie o prvom his-
toricky doloženom národe na svete. Dopĺňa ju text 
Drahoslava Hulíneka o súčasnom archeologickom 
bádaní v kráľovskom meste Umma.
Publikáciu venovalo vydavateľstvo Perfekt do súťaže.

Tvárou k  slobode. Život vo  svete 
bez opôr / Fabrice Midal / Z francúzštiny 
prel. Andrej Záthurecký / Občianske združe-
nie HRONKA 2017
Publikácia francúzskeho filozofa a zakladateľa Zá-
padnej školy meditácie. Midal v nej prostredníc-
tvom príkladov z diel a životov autorov poukazuje 
na nevyhnutnosť samoty, ktorá vedie k poznaniu 
a životnému poslaniu.

Zrak mysle / Oliver Sacks / Z angličtiny prel. 
Tomáš Straka / Inaque.sk 2017
Publikácia významného neurológa zachytáva prí-
behy ľudí s poruchami zraku. Čitateľa oboznamuje 
s tým, akým spôsobom vníma informácie z očí mo-
zog a tiež čo sa stane, ak sa toto dôležité spojenie 
preruší.
 

Zachovanie a pokračovanie rodu / Igor 
Krpelán / Foto autor / Vydavateľstvo Euros-
tav 2017
Ľudová architektúra na Orave, jej využiteľnosť 
v súčasnosti a transformácia tradícií v nových 
podmienkach. Tretie vydanie doplnené o rozsiah-
ly archív autora.
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Anotačný zoznam nových kníh k aktuálnemu vydaniu Knižnej revue nájdete na www.kniznarevue.sk.

Najväčší z veľkých: Aurel Bohuslav Stodola / Milan Petráš / 
Slovenská technická univerzita – Vydavateľstvo Spektrum STU 2017

Monografia podáva komplexný obraz o velikánovi vedy a techniky, ktorý žil v rokoch 
1859 – 1942. Súčasťou je zachovaná korešpondencia a archiválie, ktoré autor desať-
ročia hľadal v domácich i zahraničných archívoch. Rozsiahla publikácia prechádza 

od rodného kraja Aurela B. Stodolu cez slávny rod Stodolovcov až k jeho súrodencom 
a rodine. Autor sa tiež podrobne venuje jeho štúdiu, vedeckej práci a rôznym zaujíma-

vostiam, napríklad kontaktom s osobnosťami, akými boli Albert Einstein, 
Milan Rastislav Štefánik, Svetozár Hurban Vajanský, Jozef Škultéty a ďalší.

Publikáciu venovalo Vydavateľstvo Spektrum STU do súťaže.

 

Energia kresby / Mikuláš Galanda / Vyda-
vateľstvo Slovart – Turčianska galéria 2017
Prierez kresbou významného slovenského akade-
mického maliara 20. storočia prezentuje stovky 
reprodukcií, z ktorých mnohé zatiaľ neboli publiko-
vané. Už od svojich začiatkov bol Galanda výborný 
kresliar a zostal ním v celej svojej tvorbe.

Atlas biologických žien / Oľga Gluštíková 
/ Ilust. Zuzana Mlynárčiková / Spolok sloven-
ských spisovateľov 2017 
Druhá básnická zbierka autorky mladšej generá-
cie vychádza v Edícii mladých slovenských autorov 
časopisu Dotyky. Gluštíková debutovala v roku 
2014 zbierkou poézie Uložená do stromov. 

Narcis a Goldmund / Hermann Hesse / 
Z nemčiny prel. Ľudmila Rampáková / Do-
slov Volker Michels (prel. Elena Diamantová) 
/ Petrus 2017
Román významného spisovateľa 20. storočia pri-
náša príbeh mnícha intelektuála a umelca bohé-
ma odohrávajúci sa v stredoveku. Hlavná postava 
Goldmund – tulák, milovník žien a umelec – opúšťa 
kláštor, aby našiel zmysel svojej existencie.

Top miesta na Slovensku / Top Places in 
Slovakia / Simona Budinská / Fortuna Libri 
2017
Slovensko-anglický bedeker najlepších bistier 
a kaviarní na Slovensku, ktoré nepatria do siete 
podnikov, ale každý je niečím originálny. Knižka 
je rozdelená podľa krajov a ponúka aj tipy na zau-
jímavé miesta.

O nespokojnej halúzke a iné rozprávky 
/ Mária Rafajová / Porta Libri 2017
Zbierka rozprávok česko-slovenskej evanjelickej 
diakonky, spisovateľky, novinárky a prekladateľky, 
v ktorej reflektuje vlastné zážitky z detstva.
 

Rekordy Bratislavy / Kliment Ondrejka / 
Dajama 2017
Geograf v publikácii spracoval množstvo zaujíma-
vostí a kuriozít z dejín Bratislavy od čias Keltov 
až po súčasnosť. Súčasťou je bohatá obrazová 
príloha. 

Niečo vyššie / Ivan Štúr / Millerka 2017
Eseje o živote, láske a smrti detského psychológa 
zostavené z jeho publikovaných i nepublikovaných 
článkov. S autorom tiež vyšla zaujímavá knižka 
rozhovorov Kto chce žiť, nech sa kýve (2014) a kniha 
jeho esejí Zázraky života (2016).

Djordje / Siniša Novac / Marenčin PT 2017 
Poviedky napísané pod pseudonymom s podtitulom 
Príbehy amatérskeho bejvočera. Zachytávajú príbeh 
dobrovoľníckeho plavčíka a príbehy ľudí turistic-
kého mestečka v Chorvátsku. 

Dovoľ mi všetko… / Mirka Novysedláková 
/ Elist 2017
Druhá kniha autorky mladej generácie. Príbeh o ab-
solventke vysokej školy, introvertke a milovníčke 
kníh, ktorá sa zamiluje do Alexa. Autorke vyšiel 
debut v roku 2014 pod názvom Prísny tajný denník 
Miry Danesovej.
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Princezná v ježovej koži / Kolektív autorov 
/ Virvar 2017
Súbor slovenských ľudových rozprávok zo zbierok 
jazykovedca a folkloristu Sama Czambela, ktoré 
zbieral na strednom a východnom Slovensku v ro-
koch 1884 – 1907. Do spisovného jazyka s využitím 
nárečových slov a archaizmov publikáciu upravila 
Marianna Prídavková-Mináriková.

O tomto sa človek rozpráva len s krá-
likmi / Anna Höglund / Zo švédčiny prel. Eva 
Lavríková / Ilust. autorka / Knižná dielňa 2017
Švédska ilustrátorka a spisovateľka v knižke popi-
suje svet introvertného a veľmi citlivého 13-ročného 
chlapca. Zachytáva pocit zmätku a neistoty, ktorý je 
dôverne známy i súčasným mladým ľuďom.

Elementárne častice / Michel Houellebecq / 
Z francúzštiny prel. Aňa Ostrihoňová / Inaque 
2017
Román významného francúzskeho básnika, proza-
ika a esejistu o dvoch odlišných bratoch – o voľno-
myšlienkarovi Brunovi a idealistovi Michelovi. Pró-
za nastoľuje aj tému rozkladu súčasnej spoločnosti. 

Korporácio / Bene / Ilust. Erik Šille /  
Vl. nákl. 2017
Novela rapera (Modré hory) prináša vhľad do ubíja-
júceho sveta korporátnych openspejsov, automatov 
na kroasanty a excelujúcich mužov, čo nevedia čo 
so sebou.
 

Kurič v letnom kine / Augustín Dobrovod-
ský / OZ BRAK 2017
Zbierka poézie básnika a osobnosti bratislavskej 
neoficiálnej kultúrnej scény je sumárom zbierok 
Smútok je smiešok a Spoločnosť prvotnopospolnospo-
ločenských tancov. Súčasťou sú texty A. Balogha,  
D. Hanáka, D. Dušeka, M. Kleina, V. Mertu a iných.

Zamyslenia / Marie Vrabcová / Petit Press 
2017 
Kniha úvah vychádzajúca v Knižnej edícii autorov 
denníka SME, ktorá vznikla na základe rozhovorov 
novinárky s rímskokatolíckym biskupom Róbertom 
Bezákom. Rozpráva o viere, láske, priateľstve, od-
chádzaní i samote.

Tisícročná žena / Ľuba Lesná / Artforum 
2017
Beletrizovaná história zobrazujúca boj proti nespra-
vodlivosti štyroch významných žien. Vystupuje tu 
postava antickej kráľovnej Klytaimnéstry, neter 
Gustava Mahlera Alma Rosé, Báthoryčka a dcéra 
antikvariátnika Lýdia Piovarcsyová-Steinerová.

Paradiso (Ricordare) / Mila Haugová / 
Ilust. Ján Kudlička / Skalná ruža, občianske 
združenie 2017
Bibliofilské vydanie ilustrátora a poetky obsahuje 
dvanásť básní o láske, raji a rozpomínaní naň. Kniha 
vychádza v náklade 400 kusov, z toho 200 kusov 
ručne číslovaných výtlačkov.

Slovenské divadlo v číslach / Martina 
Čierna / Divadelný ústav 2017
Komplexný sumár situácie profesionálnej divadelnej 
scény na Slovensku v rokoch 1948 – 2014 vo forme 
faktov, údajov a čísel.

Len tu žiť / Marián Šidlík / Ilust. Viki Ja-
nisová / Vydavateľstvo PECTUS 2017
Zbierka autora obsahuje básne z rokov 2006 – 2012, 
v ktorých zachytáva plynúce okamihy často preží-
vané vo vzťahu k nežnému pohlaviu.

Sladký život / Jana Micenková / Marenčin 
PT 2017
Debutová zbierka poviedok autorky, divadelnej dra-
matičky a režisérky (1980). Úspechy zaznamenala 
v súťažiach Poviedka 2012 a Debut 2012. Autorka 
práve pracuje na scenári k svojmu debutovému 
filmu Babičke.

Život je stupídny a plný pochybností / 
Iris Kopcsayová / OZ Krásny Spiš 2017
Zbierka poviedok spisovateľky, ktoré vznikli v ro-
koch 1987 – 2017. Hrdinkou próz je žena – dievča, 
dospelá, matka, manželka, rozvedená i starnú - 
ca –, ktorú trápia problémy vzťahové, finančné 
i filozofické.

Štvrtá stena / Danica Hričová / Ikar 2018
Debutová próza autorky o dvoch sestrách. O he-
rečke Lucii, ktorá túži po úspechu a spisovateľke 
Dorote, ktorú úspech naopak obťažuje. Smrť ich 
otca poodkrýva rôzne tajomstvá.
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vydavateľstvo fantastických kníh

V ďalšom čísle si prečítate:
 názory na zborníky Poviedka 2017 (KK Bagala), Básne 2017 (literarnyklub.sk), 

 Fantázia 2017 (Fantázia media – Mgr. Ivan Aľakša) a Keď budem mať pubertu (Perfekt)
 rozhovor s prekladateľom Otakarom Kořínkom (aj, ale nielen o novej knihe Dana Browna)
 recenziu Ivany Taranenkovej na prózu Márie Modrovich Flešbek (Drewo a srd – OZ Vlna)
 text o románe Mor (Vyd. Slovart) nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Alberta Camusa
 interpretáciu básne Jána Gavuru z publikácie Valéra Mikulu Socialistický realizmus v slovenskej poézii (UK BA)

Knižná revue 02 vychádza 22. februára!
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AKTUALITY

02 O zabudnutých básňach (správa, Jana Matejovičová) / Optimisticky o liberalizme 
(správa, Matúš Mikšík) / Miznúce Slovensko Alana Hyžu (správa, Iris Kopcsayová) // 
03 Za Jozefom Marušiakom (nekrológ, Jozef Hvišč) / Za Jozefom Bžochom (nekrológ, 
Daniel Hevier) // 04 Esej Jána Johanidesa (tlačová správa)

KOMENTÁRE

05 Aj dospievajúci majú právo rozmýšľať (esej: Trinásťroční / 14-roční, Timotea Vráblo-
vá) // 06 To? To! (esej: To, Juraj Malíček) // 07 Tri hlavy Hydry (esej: Potomkovia bohov /  
Príšery z prímestskej štvrte / Prehnité mesto, Juraj Búry) // 08 Stratení v bludisku 
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10 Šimečka pri zrode politického národa (recenzia: Medzi Slovákmi, Zuzana Kepplová) //  
11 Nie kontroverzný, ale kontrujúci (recenzia: Obesíme ťa, Matúš Mikšík) // 12 Kára 
plná nákladu (recenzia: Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej, Jana Ki-
čura Sokolová) // 13 Sudorova cesta do Gálovej duše (recenzia: Fedor Gál. Ešte raz 
a naposledy. Koniec príbehu, Ivan Szabó)

TÉMA – PRÍPAD FÖLDVÁRI

14 Peter Krištúfek: Nemá zmysel trápiť sa nad každou hlúposťou (rozhovor s Petrom 
Krištúfkom, Iris Kopcsayová) // 16 Ako som spoznal Kornela Földváriho (esej: Kornel 
Földvári: O sebe, Dušan Taragel)

RECENZIE

18 Konzervativizmus ako vzdor (recenzia: Z rečí v nížinách – Tváre a oslovenia – 
Epištoly, Pavel Matejovič) // 19 Svedectvo o Novembri v našich srdciach (recenzia: 
Filozofi v Novembri, Iris Kopcsayová) // 20 Minulosť ešte nie je minulosťou (recenzia: 
Chýbajúce strany, Gabriela Rakúsová) // 21 Hudba tu bola pred nami a bude po nás 
(recenzia: Scenár, Ivica Ruttkayová) / V Prešove nie je nuda! (recenzia: Prešovská 
trilógia, Miroslava Košťálová) // 22 Už nám nepovie, aké bude počasie (recenzia: 
Rosnička, Jakub Pokorný) // 23 Poézia pre pokojné večery (recenzia: Žmúrim do tmy, 
Eva Bachletová) / Vhľad do života dospievajúcich (recenzia: Žiaden káčer navyše, Eva 
Csandová) // 24 Rozhovory s masovým vrahom (recenzia: Rozhovory s katom, Oľga 
Gluštíková) // 25 Štúdia hladu (recenzia: Nahý chlieb, Zuzana Belková)

KLASIKA

26 Sám proti moci (recenzia: Sám proti noci, Ľuboš Svetoň) // 27 „Aby vedeli, aby 
vedeli...“ (recenzia: Majster a Margaréta, Tamara Janecová)

INTERPRETÁCIA

28 Radosť bolesťou vrúbená (interpretácia: Óda na radosť (úryvok) / A čo je krása?, 
Jaroslava Šaková)

ROZHOVOR

30 Štát má množstvo pák, ako šíriť knihy (rozhovor s Jurajom Hegerom, Beáta Beláková)

PRÍBEH

32 Podarilo sa im byť iní (reportáž: alter ego, Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH

34 – 36 anotácie

Obsah

Dopredu dozadu – dozadu dopredu

Milá čitateľka, milý čitateľ – neboj sa, nedržíš to opačne, 
naozaj máme editoriál na zadnej obálke, chyba nie je 
v tvojom prijímači, nepomiešali sa nám strany v tlačiar-
ni. Chceli sme tento časopis trochu pohnúť dopredu, 
preto sme dozadu pridali úplne novú dvojstranu, ktorá 
bude vždy venovaná príbehu zaujímavého aktéra lite-
rárneho života. Seriál začíname textom o kežmarskom 
kníhkupectve alter ego a rozbiehajúci sa projekt v aktu-
álnom čísle pekne dopĺňa rozhovor s predsedom ZVKS 
Jurajom Hegerom, ktorý stál pri zrode tejto myšlienky.
 No a úplne úplne dozadu sme sa rozhodli dať obsah, 
lebo teraz ten časopis chytíš, otočíš, vidíš a vieš. A vrátili 
sme sa aj k poklesnutému žánru menom editoriál, takže 
po prvotnom zvrtnutí Knižnej revue v ruke vieš už aj to, 
čo si nechcel(a) vedieť. Zdá sa nám, že sme takto – roz-
šírením z 36 na 40 strán – pomerne elegantne vyriešili 
to, že akonáhle sa objavilo čokoľvek, čo som považoval 
za zaujímavejšie, než moje táranie (a aha, zasa táram), 
daný materiál som umiestnil dnu a editoriál som poslal 
von. Takže teraz ma tu síce máte zas, ale sľubujem, že 
sa budem primárne snažiť o to, aby som z aktuálneho 
obsahu (po mojej ľavici) čosi vypichol a priblížil.
 Čiže – k číslu. Veľmi srandovné (čítaj: „srandovné“) 
je uháňať ľudí počas vianočných sviatkov s tým, aby 
čosi napísali – ak je to knižka básničiek či poviedočiek 
alebo akýsi románik, tak sa na to ešte niekto podujme, 
ale čo s tými publikáciami, ktoré pred dejom či poci-
tom uprednostnili reflexiu súčasnej spoločnosti? Téma 
kníh, ktoré sa dotýkajú sociologických, ba dokonca až 
politických vôd, bola však príliš lákavá na to, aby sme 
ju odmietli. Takže, modelová situácia: si šéfredaktor, 
máš tam štyri texty, troch ľudí zoženieš, štvrtého už nie, 
musíš teda napísať ty, lebo keď je treba plátať, plátaš.
 Plátaš tak, aby si sa nedoplátal k z(p)látanine, uspo-
kojí ťa až linka, vedúca od kratučkej info o knihe Libe-
ráli a tí druhí cez úvahy o úvahách Martina M. Šimeč-
ku, Michala Havrana, Mariána Leška a Fedora Gála 
až k textom o živote a diele ľudí, ktorých komunisti 
škaredo odstavili – večne šibalsky usmiateho Kornela 
Földváriho, hlboko vážneho a neúprosne presného 
Ivana Kadlečíka a zbožňovaného a zbožšťovaného  
Dominika Tatarku. A ešte máme aj recenziu zborníka, 
zachytávajúceho udalosti Novembra ’89 cez dianie 
na Filozofickej fakulte UK.
 Možno je pohyb dopredu možný aj vďaka pohybu do-
zadu, neviem, isté je však to, že akonáhle sa šéfredaktor 
začne vyjadrovať ako zenový pseudomajster, netreba 
ostávať na zadnej obálke časopisu, ale otvoriť ho a čítať.

Matúš Mikšík
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