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s. 02/03

AKTUALITY

Prekladateľská elita v slovníku

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika udeľoval Ceny Dominika Tatarku za rok 2017. Prezident inštitútu Peter Zajac odovzdal cenu Martinovi M. Šimečkovi za knihu 
Medzi Slovákmi (N Press). Cenu tiež získalo dielo Komentáre k Starému zákonu 5. zväzok – Žalmy 51 – 75 (Dobrá kniha – Teologická fakulta TU), nositeľom cenu 
odovzdal člen poroty František Mikloško. Na foto sprava: Bohdan Hroboň (viedol autorský kolektív), Misha Kapustin a Miloš Lichner. Foto Peter Procházka

Na pôde Ústavu sve-
tovej literatúry SAV 
v Bratislave sa udia-
la ohromná vec, vý-
znamná pre celý náš 
kultúrno-spoločenský 
priestor. Je preto škoda, 
že sa Slovník sloven-
ských prekladateľov 
umeleckej literatúry 

20. storočia L – Ž (Veda – Ústav svetovej literatú-
ry SAV 2017) krstil viac-menej v tichosti. Zišla sa 
tu časť našej prekladateľskej elity – Peter Zajac, 
Ján Štrasser, Oľga Ruppeldtová, Eva Palkovičová, 
Ján Vilikovský a mnoho ďalších. Na druhej stra-
ne, zdieľaná radosť bola o to úprimnejšia, lebo 
každý z prítomných – takzvane od fachu – vedel 
oceniť spoločenský prínos publikácie a predstaviť 
si množstvo práce na nej odvedenej. Určite tu 

však chýbali zástupcovia vydavateľstiev, najmä 
tých, ktoré stále nepovažujú za dôležité uvádzať 
na svojich webových stránkach a vo virtuálnej 
komunikácii mená prekladateľov. 
 Prvá časť vyšla pred dvomi rokmi, no tvorba 
takéhoto diela je beh na dlhú trať, preto prípravné 
práce začali už okolo roku 2007. Oba slovníky tak 
ponúkajú komplexný obraz o umeleckých prekla-
doch z mnohých svetových literatúr do slovenčiny 
v tom najzásadnejšom období – 20. storočí, keďže 
„vtedy sa preložilo všetko, od Homéra až po najsú-
časnejšiu súčasnosť“, spomenula profesorka Oľga 
Kovačičová, ktorá spolu s profesorkou Máriou 
Kusou publikáciu zostavila. Obe zasvätili tvorbe 
slovníka veľkú časť svojho života. Práca na ňom 
si často vyžadovala priam detektívne pátranie, 
pretože biografické a bibliografické záznamy 
často neexistovali. Bežnou praxou sa tak sta-
li telefonáty do Registra obyvateľov v Banskej 

Bystrici, snažili sa tiež vypátrať potomkov, siahli 
i po nekrológoch či záznamoch na cintorínoch. 
Prácu im značne komplikovali prekladatelia, 
ktorí prekladali z troch či štyroch jazykov. Me-
dzi tých najusilovnejších patrí Marta Ličková 
s dvesto prekladmi. Za pristavenie sa stojí i číslo 
109 – presne z toľkých svetových literatúr vznikli 
preklady do slovenčiny.
 Publikácii veľmi prajem, aby sa jej dostalo as-
poň toľko mediálnej pozornosti, ako Ľuborovi 
Králikovi a jeho Stručnému etymologickému slovní-
ku slovenčiny. Ako povedal vo svojom prejave ria-
diteľ ústavu a prekladateľ Adam Bžoch, „kultúrna 
úroveň spoločnosti sa meria okrem iného tým, 
aké špecializované slovníky a lexikóny krajina 
má“. A Slovensko z toho vychádza veľmi dobre, 
keďže je jednou z mála európskych krajín, ktorá 
publikácie tohto druhu vytvorila.

Beáta Beláková
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AKTUALITY

Výhercovia z KR č. 01: 
E. Jánošová, J. Kerečanin, J. Štefanica

Asi sa zhodneme na tom, že vydávanie kníh 
je forma podnikania, aj keď so špecifickou 
komoditou. Zmyslom podnikania je zisk. 
To ale zjavne nie je tvoj prípad.
Nikdy som nechcel podnikať na knižnom trhu. 
Nikdy som sa nechcel vydávaním kníh živiť. Chcel 
som vydávať a s mojou ženou Ľudmilou aj vydá-
vam také knihy, ktoré nás tešia, aké chcem čítať. 
Pravdaže, nielen ja. 

Ale vydávanie kníh predsa stojí peniaze. 
Odkiaľ ich berieš? 
Slovenský národ je malý národ, slovenčina nie 
je svetový jazyk, slovenská literatúra je kultúr-
na menšina a umelecká literatúra je menšina 
v tej menšine. Nemá najmenšiu šancu presadiť 
sa na slobodnom trhu tak, aby mohla žiť. Mô-
žeme sa zhodnúť na tom, že vydávanie kníh je 
podnikanie, no ešte predtým by sme sa mali 
zhodnúť na tom, že naša civilizácia je založená 
na kultúre. Aj slovenská. Takže povinnosťou 
tých, čo držia politickú moc, je podporovať 
kultúru. Inak zanikne a môžeme sa vrátiť  
na stromy. Nepodporovať kultúru znamená 
duchovne umrieť.

Keď vidím, že dnešné deti namiesto po knihe 
siahajú po mobilnom telefóne, mám pocit, 
že sa už na tie stromy opäť šplháme.
No vidíš. Treba len domyslieť a dopracovať systém 
tej podpory. Štátny i súkromný, teda sponzorský. 
Nie sme počtom obyvateľov a jazykovo jediným 
malým národom. Takmer tridsať rokov sme 
súčasťou slobodného sveta. V škandinávskych 
krajinách ti štát síce nedá peniaze na vydanie 
knihy, ale ak je tá kniha kultúrne dôležitá, odkúpi 
od teba istý počet výtlačkov pre knižnice. Tým ti 
pokryje náklady a tých pár kusov, ktoré predáš 
vo voľnom predaji, je tvoj zisk. 

Problém je aj v tom, že tých rúk, naťahujú-
cich sa za podporou, je strašne veľa. Kto má 
rozhodnúť, čo si ju zaslúži a čo nie?
Odborníci z radov umelcov. Ale objektivita v ume-
ní je dosť ošemetná záležitosť.

Usiluješ sa získavať peniaze aj z neštátnych 
zdrojov? 
Myslíš, či sa chodím doprosovať firmám, podni-
kateľom? Asi na to nemám mentálnu výbavu. Ale 
uznávam všetkých, ktorí to vedia. Istý vydavateľ 
raz získal od kamaráta podnikateľa slušnú sumu. 
Ten však mal podmienku: nedávať do knihy jeho 
logo, neuvádzať ho ako sponzora ani poďakova-
ním v knihe a nikomu o tom nehovoriť.

Prečo?
Lebo v okamihu, keď sa to zverejní, povedal pod-
nikateľ, mu pred kanceláriou bude prešľapovať 
tridsať ďalších vydavateľov a sto autorov. Sponzo-
ring je skvelá vec, ale aj sponzor musí z toho niečo 
mať. A to niečo – mám na mysli istú formu daňovej 
úľavy – mu musí legislatívne vytvoriť štát. Ak to 
štát nerobí, znamená to, že nemá záujem, aby 
bohatí ľudia podporovali kultúru! 

Dostaneš grant, vydáš knihu. Ale to je len 
polovica cesty. Ako sa tvoja kniha dostane 
k čitateľovi?
Veď to! Naše knihy predávame na každom na-
šom literárnom podujatí. Ale to nie je riešenie, 
predávať knihy „z dvora“. U nás je hlavným prob-
lémom na ceste knihy do kníhkupectva knižná 
distribúcia. Berie päťdesiat percent z ceny knihy, 
ale pre malých vydavateľov robí málo, ba ešte 
menej. Lebo to pre distribútorov nie je finančne 
zaujímavé. Ja som ten posledný, kto by s nostal-
giou spomínal na socializmus, ale vtedy bola 
jednotná štátna distribúcia a tá mala dosah na 
celé Slovensko.

red

Má náš štát na niečo také?
Žartuješ? Ak by sa korupcia a kradnutie znížili 
len o desať percent, krásne by mohla z toho 
žiť celá slovenská kultúra. Ale my sa pri úva-
hách o podpore kultúry a špeciálne literatúry 
neinšpirujeme ani len skúsenosťami počtom 
obyvateľov porovnateľných krajín – Fínska, 
Nórska, Dánska… 

Prečo sa neinšpirujeme? 
Lebo štát to nemá ako svoju prioritu. Nielen oli-
garchovia a iní veľkopodnikatelia, ale ani štát 
si v duchu ešte stále nevyzliekol to krikľavé 
pastelové sako, čo si obliekol hneď po revolúcii. 
A o veľkopodnikateľoch ani nehovorím. Áno, 
naučili sa hrať golf, jesť suši a cestovať do Du-
baja, ale o kultúre toho veľa nevedia. Lebo to sa 
nedá naučiť, to treba nasávať s materinským 
mliekom. Takže možno deti ich detí… 

Dnes je vydavateľské prostredie slobod-
né a teda aj konkurenčné. Ako sa v ňom 
cítiš?
Ja nemám ambíciu nikomu konkurovať. Nik-
dy som neplánoval mať veľké vydavateľstvo, 
nebodaj expandovať. Mám časopis a pri ňom 
knižnú edíciu. Vydávam päť-šesť kníh ročne. 
Keď vyjdú dve, budú dve, keď osem, bude osem. 
My malí vydavatelia si môžeme konkurovať 
akurát tak svojou chudobou. 

Tvoja vydavateľská činnosť je prakticky 
celá závislá od podpory štátu čiže od gran-
tov z Fondu pre umenie. 
Tak je nastavený systém. Podám si žiadosť 
o granty, doplním ju charakteristikou titulu, 
ukážkou z rukopisu, posudkami relevantných 
ľudí a čakám na rozhodnutie komisie. Ak mi 
titul podporí, vydám ho.

Nepodporovať kultúru 
znamená duchovne umrieť

Úryvkom z knihy Jána Štrassera Osem vytrvalých, 
ktorá vyšla minulý rok v Literárnom informač-

nom centre si pripomíname významnú osobnosť 
slovenského kultúrneho života. Básnika, publicis-

tu, vydavateľa a disidenta Olega Pastiera 
(*17. 4. 1952 – † 15. 3. 2018).

Foto Peter Procházka



AKTUALITY

s. 04/05

17. — 20. máj 2018
Pisztoryho palác

Téma: Jazyky knihy

Výnimočné osobnosti domácej a medziná-
rodnej literárnej scény, knižnej ilustrá-

cie a dizajnu, autorské stretnutia, výstavy, 
koncerty, kreatívne workshopy a viac ako tri 
desiatky skvelých vydavateľstiev. Mnohozmys-
lový zážitok z knihy svojim návštevníkom opäť 
sprostredkuje Bratislavský knižný festival, 
ktorý sa po dvoch rokoch rekonštrukčných 
prác na Pisztoryho paláci vracia späť do svoj-
ho pôvodného dejiska. V predvečer festivalu 
(16. 5.) sa navyše v paláci a jeho bezprostred-
nom okolí uskutoční tradičný čítačkový ma-
ratón Noc literatúry. 

Piaty ročník najväčšej medzinárodnej pre-
hliadky knižného umenia u nás bude v znamení 
témy „Jazyky knihy“ skúmať vzťahy medzi jazy-
kom textu, ilustrácie, grafického dizajnu, písma 
a ďalších elementov, ktoré spolu vytvárajú bo-
hatú, polyfonickú „reč“ knihy. Festivalová téma 
našla odraz aj vo vizuálnom stvárnení ročníka, 
pri ktorom sa jeho autori Kristína Kubáňová 
a Dávid Soboň inšpirovali princípom tangramu 
– hry, ktorá vytvára zložené obrazce z limitova-
ného počtu jednoduchých geometrických tvarov. 

Majstrovskou hrou s jazykom, jeho formami, 
znakmi a významami, sa preslávil aj festivalo-
vý hosť Luigi Serafini, taliansky výtvarník 
a dizajnér, ktorý sa do dejín svetovej knižnej 
tvorby navždy zapísal predovšetkým ako autor 
legendárneho diela Codex Seraphinianus. Táto 
tajomná kniha, akási encyklopédia imaginár-
neho sveta, neprestáva čitateľov po celom svete 
fascinovať ani viac ako tri desaťročia od jej vzni-
ku: magický, surreálny svet v nej totiž jej autor, 
okrem imaginatívnych ilustrácií, zachytil aj 

prostredníctvom svojho vlastného vymysleného 
písma a jazyka. Aj preto začína slávny talian-
sky spisovateľ Italo Calvino, jeden z najväčších 
obdivovateľov tejto „najpodivuhodnejšej knihy 
sveta“, svoju esej, venovanú Codexu, slovami: 
„Na počiatku bol jazyk.“

Ďalším z hostí, ktorí vo svojej tvorbe maj-
strovsky spájajú vizuálny a verbálny jazyk kni-
hy, je Reinhard Kleist, nemecký komiksový 
tvorca, ktorý sa ako jeden z mála európskych 
kresliarov suverénne presadil na svetovej 
komiksovej scéne. Ako autor s originálnym 
rukopisom sa prejavil už v 90. rokoch minulého 
storočia, kedy vyšla jeho kniha Lovecraft – ko-
miksová pocta majstrovi hororového žánru. 
Svoj záujem o jedinečné osudy veľkých tvori-
vých osobností zúročil aj v komikse Johny Cash 
– I see a Darkness, venovanej legende country 
hudby. Najnovšie zaujal dielom Nick Cave: Mer-
cy on Me, sčasti fiktívnym, sčasti reálnym ko-
miksovým portrétom kultového austrálskeho 
hudobníka. Kniha, ktorá sa vo svete stretla 
s nadšenými reakciami, vychádza čoskoro aj 
v slovenskom preklade Michala Hvoreckého. 

Domácu komiksovú scénu bude na festivale 
zastupovať Daniel Majling, dramaturg Slo-
venského národného divadla, autor kultového 
komiksu Rudo a najnovšie aj „prekladateľ“ po-
viedkovej zbierky Ruzká klazika, azda najexpo-
novanejšieho titulu v anketách o Knihu roka 
2017 a finalistu najprestížnejšej domácej ceny 
Anasoft litera. Daniel Majling na BRaK-u pred-
staví svoj nový, dlhoočakávaný komiks Zóna, 
ktorého zápletku tentokrát rozvíja v priestore 
medzi Rimavskou Sobotou a Londýnom. 

V spolupráci s partnermi (Literárne infor-
mačné centrum, platforma Transbook, Fond 
na podporu umenia) vyhlasuje Bratislavský 
knižný festival aj druhý ročník medziná-
rodnej ceny Bratislava Artist’s Book Award, 
určenej pre najlepší projekt autorskej knihy 
pre mladých tvorcov, predovšetkým študentov 
výtvarných odborov, vo veku 18 – 35 rokov, 
bez teritoriálneho obmedzenia. Termínom 
pre odovzdanie prihlášky a všetkých po-
trebných príloh je 10. máj 2018. O držiteľovi 
ceny, spojenej s finančnou odmenou 2 000 eur 
a možnosťou trojmesačnej rezidencie v kre-
atívnom centre Nová Cvernovka, rozhodne 
medzinárodná porota počas festivalu. Jej 
členmi budú okrem domácich zástupcov aj 
zástupcovia silnej francúzskej ilustrátorskej 
školy Anne-Margot Ramstein a Laurent 
Moreau, ktorých tvorbu spoznajú návštevníci 
festivalu aj prostredníctvom samostatných vý-
stav. Viac informácií o cene nájdete na stránke  
brakfestival.sk/brak-award. 

Okrem domácich a zahraničných hostí 
sa počas BRaKu opäť so svojou produkciou 
predstaví aj viac ako tridsať malých, nezá-
vislých vydavateľstiev zo Slovenska a Českej 
republiky. Pre najmenších návštevníkov fes-
tivalu bude pripravený plnohodnotný detský 
program, ktorý vzniká tento rok po prvýkrát 
v spolupráci s časopisom Bublina. Informácie 
o ďalších hosťoch, programových novinkách 
a ďalšie aktuality budú organizátori postupne 
zverejňovať na stránke www.brakfestival.sk 
a na facebookovej stránke festivalu. 



č. 03/18

jubilanti
od 29. marca do 25. apríla

29. 3. 1934 – Ludwig RICHTER, literárny historik, slovakista, prekladateľ 
29. 3. 1951 – Ján TUŽINSKÝ, prozaik, esejista
30. 3. 1937 – Milan VÁROŠ, autor literatúry faktu a odbornej literatúry
30. 3. 1939 – Vlastimil KOVALČÍK, básnik, prekladateľ, esejista
30. 3. 1951 – Jelena PAŠTÉKOVÁ, literárna a filmová teoretička, prekladateľka
31. 3. 1939 – Jozef MIKLOŠKO, autor literatúry faktu
1. 4. 1978 – Pavel SIBYLA, prozaik, publicista
1. 4. 1988 – Peter PROKOPEC, básnik
2. 4. 1932 – Tibor FERKO, prozaik, dramatik, scenárista, teatrológ
2. 4. 1937 – Blažena MIKŠÍKOVÁ, autorka kníh pre deti
3. 4. 1953 – Dana JANEBOVÁ, poetka
3. 4. 1975 – Ľubica HOLUBCOVÁ, poetka
4. 4. 1951 – Marta KERUĽOVÁ, literárna vedkyňa, prekladateľka
4. 4. 1955 – Nataša ĎURINOVÁ, prekladateľka, publicistka
5. 4. 1983 – Kristína BALUCHOVÁ, poetka, prozaička
6. 4. 1938 – Ladislav ŠIMON, básnik, prekladateľ
6. 4. 1942 – Jaroslav REZNÍK, básnik, dramatik, autor kníh pre deti
6. 4. 1948 – Lajos GRENDEL, prozaik, esejista
7. 4. 1943 – Štefan KONKOL, autor sci-fi literatúry
7. 4. 1950 – Anton LAUČEK, prozaik
7. 4. 1959 – Milan VRANKA, autor literatúry faktu
7. 4. 1964 – Táňa KELEOVÁ-VASILKOVÁ, spisovateľka
8. 4. 1937 – Ján KAČALA, jazykovedec, publicista
8. 4. 1969 – Andrea BOKNÍKOVÁ, literárna vedkyňa a kritička
8. 4. 1982 – Lýdia DŽUNDOVÁ, poetka
9. 4. 1959 – Gustáv MURÍN, prozaik, esejista

10. 4. 1921 – Anton KOŠŤÁL, prekladateľ
10. 4. 1935 – Ján BUZÁSSY, básnik, prekladateľ

Máriusa Kopcsaya poznám od druhej po-
lovice 90. rokov, keď som bol členom 

literárnych porôt poviedkovej súťaže, ktorú 
do dnešných dní neúnavne organizuje Kali 
Kertész Bagala. Márius nás vtedy zaujal textom 
so zvláštnym názvom Načo sú nám bimbongy?. 
Samozrejme, najprv sme nevedeli, kto je jeho 
autorom, ale ani po odtajnení sme neboli o nič 
múdrejší. Valér Mikula, ako predseda poroty, 

 Tých tráum a krívd sa potom, samozrejme, 
navŕšilo viac, obaja sme si bolestínsky kontro-
vali, kto zažil v živote ešte niečo horšie, komu sa 
udiala väčšia krivda, kto sa viac niečím strápnil, 
a navyše to Márius ešte vedel aj pretaviť do pro-
zaickej podoby, čo som mu vždy závidel. Nič lepšie 
dodnes nevystihuje môj životný pocit, ako keď 
vám niekto zabúcha na dvere a vy máte pocit, že 
práve začal koniec sveta. Potom s úľavou zistíte, 
že to boli len sťahováci. Mne na dvere sťahováci 
síce nebúchajú, ale osobne som už navždy vypol 
napríklad televízor.
 Prozaici nemajú radi, keď ich niekto s niekým 
porovnáva, ale ja to v prípade Máriusa urobím. 
Márius je pre mňa posledným prozaikom, kto-
rého by som zaradil do pišťankovskej línie, kto-
rá tak vďaka Máriusovej tvorbe pokračovala aj 
v 90. rokoch. Malo by tu toho o Máriusovi a jeho 
záľubách byť určite ešte viac, rozsah článkov je 
však nemilosrdne limitovaný. Ešte nemilosrdnej-
šie limitovaný je však nás život. Márius, všetko 
najlepšie! 

Pavel Matejovič

nám vtedy oznámil, že je to nejaký slovenský 
novinár, ktorý píše do Národnej obrody. 
 Mňa osobne však zaujal ešte iný Máriusov 
text, pretože členom poroty súťaže Poviedka 
som bol viackrát. Bol to text o liečebnom pobyte 
v Lučivnej zo 70. rokov, taká „milá“ normalizačná 
spomienka na detstvo. V liečebnom zariadení 
vládli až kasárenské podmienky, protagonista sa 
trápil a plakal, myslím, že to tam vydržal niekoľko 
týždňov. Zaujímavé to však pre mňa bolo z iné-
ho, veľmi osobného dôvodu, totiž zážitky z toho 
zariadenia mám ako dieťa aj ja, a nestrávil som 
tam niekoľko týždňov, ale pol roka a navyše nik 
po mňa neprišiel. Text som vtedy ako porotca 
ocenil špeciálnou cenou. Aké však bolo moje 
prekvapenie, keď som sa dozvedel, že autorom 
poviedky je opäť Márius. To sme sa už poznali 
a mal som pocit, že naše životné cesty sa preťali, 
pretože nás spája tento spoločný traumatizujúci 
zážitok. Každý pozná ten pocit katarzie, ktorý sa 
dostaví, keď zrazu precítite, že vy ste zažili to isté, 
že s hrdinom nejakej prózy vás spája spoločná 
životná skúsenosť. 

Len osobne

10. 4. 1941 – Alexander KORMOŠ, básnik, žije v Maďarsku
10. 4. 1966 – Peter CABADAJ, autor literatúry faktu, básnik, esejista
11. 4. 1935 – Július VANOVIČ, literárny historik, prozaik, esejista
11. 4. 1946 – Jozef VALIHORA, literárny kritik, prekladateľ, žije v Srbsku
12. 4. 1947 – Mária FAZEKAŠOVÁ, poetka, prozaička, prekladateľka
12. 4. 1954 – Olin KOZUBEK, autor kníh pre deti
13. 4. 1932 – Soňa LESŇÁKOVÁ, literárna historička
13. 4. 1936 – Igor GALLO, básnik, prozaik, publicista
14. 4. 1938 – Viktor TIMURA, literárny a kultúrny historik 
14. 4. 1981 – Peter STARÍČEK, básnik
15. 4. 1937 – Vojtech DANGL, autor literatúry faktu
15. 4. 1941 – Daniela PŘÍHODOVÁ, prozaička
15. 4. 1949 – Miroslav BIELIK, básnik, prozaik
15. 4. 1952 – Vlado JAVORSKÝ, spisovateľ pre deti, humorista 
16. 4. 1954 – Zuzana KÁKOŠOVÁ, literárna historička
17. 4. 1935 – Ján ČOMAJ, autor literatúry faktu, publicista
17. 4. 1961 – Vladimíra KOMOROVSKÁ, prozaička, prekladateľka
17. 4. 1982 – Ivana DOBRAKOVOVÁ, prozaička, prekladateľka
18. 4. 1974 – Miloš FERKO, prozaik, autor kníh pre deti a mládež, 
   literárny vedec, publicista
19. 4. 1983 – Zuzana HUSÁROVÁ, poetka
20. 4. 1946 – Peter ŠTRELINGER, prozaik, publicista
21. 4. 1932 – Vladimír PREDMERSKÝ, režisér, dramaturg, historik 
   bábkového divadla
21. 4. 1968 – Márius KOPCSAY, prozaik
22. 4. 1962 – Jana BŽOCHOVÁ-WILD, literárna vedkyňa, prekladateľka
23. 4. 1939 – Viera BENKOVÁ, poetka, prozaička, autorka kníh pre deti
24. 4. 1935 – Jozef HVIŠČ, literárny vedec, prekladateľ, polonista
24. 4. 1946 – Jozef BILY, básnik, aforista
24. 4. 1972 – Jana PRONSKÁ, prozaička
25. 4. 1957 – Erik Jakub GROCH, básnik, autor kníh pre deti, editor
25. 4. 1962 – Pavol PRIKRYL, básnik, autor kníh pre deti
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Nemí svedkovia 
dávnej éry

BLOK – Sprievodca socialistickou Bratislavou / 
Michaela Kompaníková / Vl. nákl. 2017

Aké sú kritéria na krásu a škaredosť? A čo 
rozhoduje o tom, čo si obľúbime a čo získa naše 
sympatie, a čo, naopak, zavrhneme? Tieto úva-

hy sa objavujú pri listovaní publikácie BLOK, 
zaoberajúcej sa socialistickou architektúrou 

mesta Bratislava. 

Foto archív D. H.

Fotografia vznikla vďaka spolupráci s ÚĽUV-om. Foto bb

M ichaela Kompaníková je príkladom toho, 
že robiť veci na doraz sa oplatí. Niektorí 

študenti možno berú dizertačnú prácu iba ako 
nepríjemnú povinnosť, ona do nej investovala 
všetku svoju energiu a voľný čas. Uvedomila si, 
že tým otvára novú kapitolu svojej životnej púte. 
Kompaníková vyštudovala marketingovú komu-
nikáciu a vo svojej záverečnej práci prepojila dve 
dôležité veci – ako si zvoliť dobrý nápad a ako 
ho predať.

Bratislava – ihrisko socializmu
V úvode knižky BLOK sa autorka zdôveruje: 
„BLOK je o stavbách, ktoré mnohí nenávi-
dia pre výzor aj ideológiu, ktorá ich stvorila, 
a mnohí ich milujú práve pre ich bizarnú krásu. 
O miestach, ktoré stojí za to spoznať a ukázať náv-
števníkom aj domácim.“ Michaela Kompaníková 
sa prikláňa k názoru, že naše hlavné mesto je 
ihriskom socializmu. Jej kniha je grafickým be-
dekrom s apelom na socialistickú architektúru. 
Myšlienka na ňu skrsla, keď si v kníhkupectve, 
kde pracovala, pozerala cestopisy a zaujímavý 
sprievodca po Bratislave v tejto ponuke podľa nej 
chýbal. Originálna myšlienka, kvalitné spracova-
nie a zacielenie na vhodné publikum zafungovalo 
a projekt má úspech.
 Vo svete je čoraz väčší trend objavovať bizarné 
miesta poznačené dejinnými udalosťami. Na-
miesto prechádzok po záhradách vo Versailles 
sa chodí po stopách genocíd v Rwande, krčí sa 
vo vojnových bunkroch vo Vietname a Laose, 
alebo sa ide pozerať do Bulharska, Maďarska či 
Slovenska, ako vlastne ten socializmus vyzeral. 
Bratislava je dodnes jeho živým – a sivým – dôka-

tislavy ambivalentný vzťah. Niektoré sa jej páčili, 
iné bytostne neznášala. Časť z nich poukazuje 
na zlé kroky vedenia mesta, napríklad budovy 
Slovenskej národnej galérie či Slovenského ná-
rodného divadla sa stavali viac ako päťdesiat 
rokov. Za iné sa dodnes hanbíme.
 Pri čítaní knihy BLOK stud zmierňujú aj poda-
rené projekty, ktoré obstoja aj vo svetovom kon-
texte a dnes sú architektonickými pamiatkami 
ako napríklad budova Slovenského rozhlasu. 
A potom tu máme ikonické miesta pre turis-
tov – Slavín, či pomyselný pomník dospievania 
mladších generácií – „Gotko“, teda Gottwalďák, 
Námestie slobody. A vhodným riešením pre nie-
ktoré z budov je ich transformácia na kultúrne 
stánky.
 Samotnou kapitolou je diskusia o najväčšom 
sídlisku strednej Európy – Petržalke. Autorka 
sídlisko nazýva iným vesmírom, kde podľa nej 
pochopíte, čo znamenal pojem „masová výstavba“. 
Petržalka je aj symbolom potlačenia individu-
ality a nastolenia uniformity. Blok panelákov, 
z ktorého sa nevytŕča – a predsa, paradoxne, je 
v súčasnosti socialistická architektúra, stojaca 
vedľa moderných developerských projektov, vy-
tŕčajúcou a extravagantnou dámou.
 Málokto si uvedomuje, že budovy, okolo kto-
rých prechádzame, v ktorých bývame, študujeme 
a pracujeme, majú na nás veľký vplyv. Zhmotňujú 
naše dejiny a tvoria duch nášho mesta. Bolo by 
nespravodlivé ich všetky zavrhnúť, ale niekedy 
treba spraviť hrubú čiaru. Vyvetrať a pustiť nový, 
čerstvý vzduch. Hľadať v tom nostalgiu? Áno – ale 
spomienkový optimizmus bez kritického mysle-
nia ešte nepohol žiaden národ vpred. 

Daniel Hevier ml.

zom. Premena sebavedomého mesta na smutný 
odlesk bývalej korunovačnej metropoly.
 Na „prechádzky“ pozýva Kompaníková vo svo-
jej knihe, písanej v slovenskom jazyku, hlavne 
domácich. Výber tých najzaujímavejších miest, 
poznačených socializmom, je určený pre nich. 
V istom smere to môže pomôcť zaceliť aj trau-
mu, ktorá v nás stále pretrváva. K ponižujúcej 
kapitole v našej histórii sa totiž nechceme príliš 
vracať. To je pochopiteľné. Najmä keď tendencie 
z minulého režimu celkom nevymizli. 
 No k minulosti by sme sa nemali stavať pa-
sívne, ale konfrontovať sa s ňou. Vieme, že nám 
vo výhľade na Bratislavský hrad zavadzia veľká 
opacha, no menej už vieme, čo stálo za jej výstav-
bou a čo vo svojej dobe predstavovala. Vyžaduje 
si to námahu – naštudovať si poznatky a v teréne 
odkryť ďalšie zaujímavosti. Táto publikácia by 
mohla byť návodom a povzbudením k prelezeniu 
„plotov“ a vystúpeniu z našej komfortnej zóny.

Ambivalentný vzťah budov a obyvateľov
Socialistická architektúra mala byť protipólom 
k tej kapitalistickej. Tam, kde svetoví architekti 
stavali moderné presklené budovy, komunisti sa 
pred svetom uzatvárali v majestátnych pomní-
koch ich moci. Bratislava nie je pohrobkom ne-
dávnej vojnovej beštiality ako balkánske krajiny, 
smutné pozostatky socialistickej túžby ísť vpred 
sa však tiež prejavili deštrukciou – zdevastova-
ním historického Podhradia. Budovanie lepších 
zajtrajškov sa dialo v rýchlom tempe a bez roz-
myslu. A to pretrváva. 
 Autorka knihy priznáva, že pri príchode 
do nášho hlavného mesta mala k budovám Bra-
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Foto archív Z. D.

Odveci?
OFF SEASON / Andrea Kalinová – Martin 
Zaiček – Petra Hlaváčková (ed.) / Archimera 2017

Pod pojmom OFF SEASON si môžeme predstaviť 
všeličo. Je to titulok zneisťujúci, ambivalentný, 
evokuje slávu i zánik. Pri prvom pohľade nevieme 
presne, čoho/koho zánik. Po sezóne? Čo to má 
celé znamenať? Môže to byť pauza pred ďalšou 
sezónou, úplný a definitívny koniec… viac sa však 
z obálky knihy nedozvieme.

Obálka je akoby oblepená výstražnou pás-
kou, ako chodba vedúca do neznáma, ako 

pootvorené dvere tajomstva. Ale keď do tých 
pomyselných dvier nakukneme, pochopíme, 
že výstižnejší názov pre umelecko-historickú 
publikáciu o jednej monumentálnej stavbe asi 
nie je. Čo sa skrýva „pod pokrievkou“?
 OFF SEASON je nová kniha občianskeho 
združenia Archimera, venovaná príbehom 
jedného monumentu modernej architektúry 
– liečebného domu Machnáč v Trenčianskych 
Tepliciach. Je to monografia jedného miesta, 
jej hlavným odborným východiskom sú dejiny 
a teória architektúry, posunieme sa aj do ob-
lasti dokumentácie umenia a umenia s výraz-
ným aktivistickým presahom. Okrem stavby 
samotnej je výraznou témou knihy vzťah, či 
škála vzťahov, k nej. Liečebný dom Machnáč 
patrí k najhodnotnejším architektonickým 
dielam postaveným v Československu v me-
dzivojnovom období a je významným príkladom 
európskeho funkcionalizmu. Jeho autorom je 
pražský architekt Jaromír Krejcar (1895 – 1950). 
Architektonické riešenie tejto jedinečnej stavby 
je oslavou technologického a spoločenského 
pokroku, zhmotnila sa v ňom tiež autorova 
predstava humanizmu. Liečebný dom Mach-
náč po prvýkrát otvorili 1. júna 1932, v roku 
1969 bol zaradený do prvého súpisu pamiatok 
v Československu, v roku 1996 bol vyhlásený 
za národnú kultúrnu pamiatku, zatvorili ho 
v roku 2002, dodnes je opustený a chátra. 

Reštaurovať či dokumentovať?
Publikácia preto nemá len opisný a dokumen-

stal dejiskom množstva site specific inštalácií 
a akcií na poctu tejto stavbe. Tie tiež tvoria 
obrazový sprievod k odbornému textu knihy. 
Redakčný tím potvrdil ambiciózny cieľ vytvo-
riť publikáciu, ktorá je textovou a obrazovou 
reflexiou fenoménu ikony československej 
architektúry funkcionalizmu a európskej 
avantgardy, ako aj sondou do života jej autora, 
Jaromíra Krejcara. 

Aktivizmus aktuálne
Ako prvé jednoznačne na knihe vnímate for-
mu a vizuál. Ťažko povedať, či by bolo prak-
tickejšie priniesť svoje posolstvo k cieľovej 
skupine prostredníctvom prvoplánovej obál-
ky s „pekným“ obrázkom celej stavby, staviť 
na komerčnejších partnerov a vizuály. Téma by 
to asi zniesla. Bola by to však úplne iná kniha. 
Na tomto konkrétnom prístupe k realizácii tex-
tovo vizuálneho objektu zohráva veľmi dôležitú 
úlohu práve vizuál a obrazový materiál. V OFF 
SEASON sa tak podarilo vytvoriť dielo, ktoré 
prekračuje svoje základné informačno-do-
kumentačné možnosti, ako pridanú hodnotu 
prináša k interpretácii histórie kultivovaný 
súčasný umelecký postoj. V čase písania 
tejto recenzie vychádzajú pomaly na povrch 
prepojenia manažmentu súčasných kúpeľov 
v Trenčianskych Tepliciach na skupiny organi-
zovaného zločinu. Príbeh Machnáča tak ostáva 
naďalej aktuálnym spoločenským mementom 
a otázky z úvodu dostávajú monštruózny roz-
mer a stávajú sa ešte naliehavejšími…

Zuzana Duchová

tačný rozmer, je tiež spísaným mementom, 
príbehom jedného konca(?) zodpovednej pa-
miatkovej starostlivosti. K tejto horúcej otázke 
zaujíma hneď v úvode stanovisko architekt 
Jan Tabor. Podľa neho je v niektorých prípa-
doch lepšie, keď ostane kvalitná architektú-
ra dôstojnou spomienkou, ako keby sa mala 
rekonštrukciou „zmrzačiť“. Ďalšie príspevky 
tvoria historické analytické texty o stavbe 
a tvorbe architekta Krejcara od slovenského 
historika Petra Szalaya a nemeckého historika 
Klausa Spechtenhausera. Dobovú atmosféru 
dokresľujú reprinty historických materiálov, 
či už z dôb výstavby, alebo konca minulého 
storočia. Veľmi zaujímavo do tejto komplexnej 
mozaiky pasuje aj rozhovor s bývalou lekárkou. 
Textovú časť uzatvára rozprávanie Andrey 
Kalinovej o živote a osobnosti architekta Ja-
romíra Krejcara podľa písomných prameňov 
jeho súčasníkov.
 Táto významná funkcionalistická pamiat-
ka dokáže fascinovať rozmermi, prepracova-
nosťou, ladením detailov do veľkého celku, 
výtvarnými a technologickými kvalitami 
a v neposlednom rade príbehmi, svojím jedi-
nečným geniom loci. Preto sa aj táto publiká-
cia špecifickým spôsobom vymyká typickému 
žánru vedeckých publikácií. Je to kombinácia 
kunsthistorickej vedy s prežívaním svojho ob-
jektu výskumu umeleckou formou. Areál lie-
čebného domu, ako napokon celé Trenčianske 
Teplice a následne kúpeľná architektúra ako 
veľká a široká téma, je uplynulých šesť rokov 
ťažiskom a cieľom aktivít umeleckej skupiny 
Opustená (re)kreácia. Takzvaný Machnáč sa 
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Foto Andrea Kalinová
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Na konci cesty. Krematórium v Bratislave / At the 
End of the Road. The Bratislava Crematorium / 

Matúš Dulla / Fotografie Olja Triaška Stefanović / 
Vydavateľstvo Slovart 2017

Bratislavské krematórium od architekta Fer-
dinanda Milučkého je jednou z ikonických sta-
vieb posledného storočia, národnou kultúrnou 
pamiatkou a jednou z najzdarnejších, ak nie 

úplne najlepšou, modernistickou realizá-
ciou, ktorá na Slovensku vznikla.

Foto Ľubomíra Petrová

Fotografia vznikla vďaka spolupráci s ÚĽUV-om. Foto bb

Postaviť prvé krematórium na Slovensku je 
samo osebe úloha, ktorej výsledok má po-

tenciál stať sa nadpriemerným dielom. Milučký 
sa zadania zhostil nadštandardne, nadviazal 
na najlepšie diela európskej moderny a vytvoril 
dielo, ktoré je nielen jeho opusom magnum, 
ale eklatantným príkladom funkčného, este-
tického a premysleného architektonického 
konceptu s nesmierne zdarnou režijnou a du-
chovnou nadstavbou. Dielo, v ktorom hmota, 
detail a materiál komponujú obrazy, a tie, zasa-
dené do prostredia, tvoria dramaturgiu, ktorá 
v súlade so smútočným ceremoniálom odvíja 
film možnosti uvedomenia si hĺbky svojej 
straty a zároveň eternalitu hodnôt a kolobeh 
života. Bez pátosu, ako som už písala na inom 
mieste, je to dielo, ktoré reprezentuje hodnotu 
života lepšie než mnohé stavby určené živým. 
Dať takémuto dielu priestor v samostatnej mo-
nografii je viac ako relevantné, ciest ako ju 
poňať, je určite niekoľko.

Vznik príbehu
Matúš Dulla sa krematóriom zaoberal dlho a aj 
z predmetnej publikácie je jasné, že okrem od-
borného má k nemu aj emotívny vzťah. Popisu-
je dlhoročné úsilie o vznik krematória, menej 
podrobne načrtáva priebeh vzniku súťaže či 
zadania pre Milučkého, z citovaných osobných 
rozhovorov dopĺňa útržkovité pohľady archi-
tektových súputníkov a vytvára popisný obraz 
doby, v ktorej krematórium vzniklo. Porovnáva 
jeho architektonické kvality s jeho pendantmi 
vo svetovom či európskom kontexte, pretkáva 
ich rámcovým pohľadom na dianie v krajine, 

tojného medailónu, čo sa mu v tejto intencii 
podarilo.  
 Odvíjajúci príbeh je korunovaný desiatkami 
fotografií Olje Triašky Stefanović, ktorá abso-
lútne nadštandardne rozumie architektonic-
kému priestoru a koncepcii tvorby obrazu, jej 
fotografie vysvetľujú architektonické intencie 
často jednoznačnejšie, ako ich vnímanie in 
situ. Po (aj v publikácii citovanej) knihe Herty 
Hurnaus Eastmodern je Olja Triaška Stefano-
vić ďalšou autorkou, ktorá pre uchovávanie 
obrazov architektonickej kvality diel, z kto-
rých mnohé podliehajú deštrukcii neúdržby, 
urobila pre slovenskú architektúru viac, ako 
mnohí praktizujúci architekti svojimi súčas-
nými či minulými realizáciami. Je veľmi šťast-
né, že sa v posledných rokoch naši teoretici 
architektúry spájajú s nadštandardnými fo-
tografmi a dizajnérmi a vznikajú publikácie, 
kde sú texty, fotografie a úprava v kvalitatív-
nom súlade. Juraj Blaško daroval fotografiám 
v zalomení veľký a čistý priestor, čo je veľmi 
chvályhodné, o to viac, že textové bloky zjavne 
zámerne porozbíjal a narušil tak dôslednosť 
a purizmus vernejšie reflektujúce Milučkého 
dielo. V neposlednom rade však treba pochváliť 
formát, na ktorom vynikajú Oljine fotografie, 
a azda aj vydavateľstvo, ktoré v posledných 
rokoch venuje architektúre priestor, ktorý 
sme si nemohli nevšimnúť. Celkovo sa auto-
rom Matúšovi Dullovi a Olji Triaške Stefanović 
podarilo vytvoriť Ferdinandovi Milučkému 
dôstojné gesto, ktoré si zaslúži miesto vo vašej 
knižnici. 

Barbora Šajgalíková

alebo skôr na odlesky diania v kontexte archi-
tektonickej práce; menoslov osôb a osobností, 
ktoré v texte spomína alebo cituje, nezriedka 
predstavuje prostredníctvom ich vzťahu ku ko-
munistickej strane. Výtvarné diela, ktoré sú 
súčasťou komplexu, dostali v knihe pomerne 
veľký priestor, Dulla ilustruje Milučkého vzťah 
k ich tvorcom, v súvislosti s miestom posled-
ného odpočinku spomína niektoré historické 
osobnosti a načrtáva ich osudy. 
 Skice, pôdorysy, rezy, detaily, podhľady, 
interiérové riešenie, či iné architektonické 
„štandardy“ majú v publikácii len postranné 
miesto a celkovo je asi viac určená širšiemu 
spektru čitateľskej obce, ako výlučne odbor-
nému publiku. Čiastočne skicuje Milučkého 
povahu a postoj k práci, bez toho, aby išla 
do hlbších kontextov jeho osobného života. 
V publikácii niekoľkokrát odznie, že Matúš 
Dulla strávil s Milučkým mnohé hodiny rozho-
vormi, možno je škoda, že sa nenašiel priestor 
na prepis nejakého z autentických svedectiev 
a vhľadu do premýšľania architekta, ktoré-
ho dielo patrí k tomu najlepšiemu, čo doma 
máme.  

K autorskej koncepcii 
Koncepcia knihy je však samozrejme v ru-
kách autorov, Matúš Dulla zvolil príbehový 
motív, v ktorom naznačuje vznik a súvislosti 
vzniku tohto výnimočného diela, neunavuje 
detailmi ani prílišnou odbornosťou, v ktorej 
by bežný čitateľ strácal pozornosť a niť. Zdá 
sa, že autor chcel prejaviť úctu špecifickej 
stavbe a jej architektovi a zvolil podobu dôs-

KUPÓN 
SLOVART

  KUPÓN
do 24. apríla

Publikáciu Matúša Dullu venovanú bratislavskému krematóriu 
môžete získať, ak zašlete kupón Slovart na adresu redakcie.
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Aby nám 
drevenice nezhnili
Zachovanie a pokračovanie rodu / Igor Krpelán / 
Vydavateľstvo Eurostav 2017

Nie je medzi nami veľa takých, ktorí sa tak zanie-
tene a na profesionálnej úrovni zaoberajú ľudovou 
architektúrou regiónu, v ktorom žijú, ako rodený 
Bystričan Igor Krpelán, dnes už takmer polstoročie 
Oravčan. Pôvodom stredoslováka očaril severný re-
gión Slovenska, Orava, nielen krajinou, ale najmä 
jej drevenicami, ktoré sú s citom, múdro a krásne 
vkomponované do prírodného prostredia.

Fotografia vznikla vďaka spolupráci s ÚĽUV-om. Foto bb

Fascinujúca je iste aj rozmanitosť foriem 
dreveníc, od jednoduchých až po náročné 

stavebné súbory (zhotovené najmä z dreva), ktoré 
si stavali už v dávnej minulosti jej obyvatelia, aby 
mohli prežiť, hospodáriť a prirásť tak k rodnej 
hrude.
 Nadanie a talent sa nedá naučiť. Ten je od Boha, 
alebo sa dedí. Oboje získal Igor Krpelán a oboje 
rozvíjal štúdiom na priemyslovke, obohacoval sa 
najmä stavbárskou praxou a základmi stavbár-
skeho remesla, po príchode na Oravu pôsobil ako 
pamiatkar. Ako autor spomína: „Na Pamiatkovej 
správe som mal možnosť stretnúť sa s niečím, 
za čo sa domáci hanbili, ale ja som v tom objavoval 
úprimnú a nefalšovanú stavebnú kultúru.“

K tradícii v architektúre
Prvé stretnutia s ľudovou architektúrou Oravy 
ho primali spoznávať stáročné tradície klasic-
kého stavbárskeho remesla. I prostredníctvom 
ich tvorcov, alebo odkazov ich potomkov. Ďalej 
autor: „A mal som ešte to šťastie, že na Pamiat-
kovej správe pracovali skutoční majstri starých 
remesiel, a hoci som si nie dostatočne uvedomil 
šancu, niečo sa uložilo v mojej pamäťovej jednot-
ke a začal som vnímať aj to, čomu som v prvom 
momente nerozumel.“
 Tak, ako Dušan Jurkovič študoval a systema-
ticky zaznamenával množstvo objektov valaš-
skej architektúry, ich princípy a motívy rozvíjal 
vo svojej tvorbe až do moderných autorských diel, 
aj Igor Krpelán s pokorou a úctou pristupoval 
k bohatstvu tohto svojbytného regiónu Sloven-
ska. Odkrýval na prvý pohľad tajomstvá, ale 
v skutočnosti to boli samozrejmosti a znalosti 

jiteľov nehnuteľností a pozemkov (riadiacich sa 
zväčša heslom: „Na mojom – čo najviac, za moje 
– za čo najmenšie, ale – ako ja chcem!“) až po ve-
rejnú správu na všetkých úrovniach, spravujúcu 
územia s takýmto hmotným kultúrnym bohat-
stvom. Dvadsaťsedem príkladov rekonštrukcií 
a revitalizácií pôvodných objektov a realizácie 
novostavieb inšpirovaných ľudovou architektú-
rou od autora a ďalších našich i zahraničných 
architektov sú dokladom toho, že sa to dá. Táto 
publikácia by mala byť popri zákonoch a vy-
hláškach povinnou výbavou stavebných úradov, 
patrične personálne odborne vybavených, a na 
stavebných či architektonických školách funda-
mentálnou súčasťou študijných osnov v prvých 
ročníkoch štúdia.
 Nielen skvelá štylizácia textov, ale najmä vy-
nikajúce kresby s autorskou výpoveďou a ruko-
pisom sú spolu s obrazovými prílohami silnou 
stránkou celej knihy. Je to publikácia, ktorá určite 
osloví nielen širokú, ale i odbornú verejnosť.
 Architekt Igor Krpelán svojim dlhoročným 
zástojom, bohatou projektovou činnosťou a osve-
tou v oblasti ľudovej architektúry nielen Oravy, 
sa u nás radí k rešpektovaným a uznávaným 
osobnostiam nielen vo svojom odbore, ale aj 
všeobecne spomedzi osobností z etnografie, fol-
kloristiky, histórie kultúry – Karolom Plickom či 
už spomínaným Dušanom Jurkovičom počnúc. 
Má všetky predpoklady na to, ako sám hovorí, 
„byť užitočný a pokúsiť sa o upevnenie záujmu 
Slovákov o vlastnú kultúru. Jednou z vecí, ktoré 
by tomu mohli pomôcť, je táto kniha.“

Ivan Gürtler

stáročnej stavebnej kultúry, ktoré moderná doba 
akosi nie je ochotná akceptovať a rozvíjať, ba 
dokonca ich až nepochopiteľným spôsobom často 
doslova neguje. 
 Kniha je logicky štruktúrovaná do štyroch 
kapitol. V prvej veľmi systematicky, a dôsledne 
zaznamenáva ešte existujúce relikty oravskej 
stavebnej kultúry v štyroch oblastiach tohto rá-
zovitého regiónu, jedinečnosť krajiny a symbiózu 
objektov v nej. V tejto časti sa autor venuje tradič-
ným formám ľudovej architektúry a stavebným 
princípom zdokumentovaným prevažne na Ora-
ve. Z domov zostavuje základný typologický rad, 
vychádzajúci z veľmi jednoduchého hmotového 
a dispozičného konceptu, ale s odlišným tvaro-
vaním a výtvarným akcentovaním detailov, čím 
vznikajú rozdielne typy objektov štyroch častí 
Oravy. Krpelán sa podrobne venuje znalostiam 
a zručnostiam starých majstrov, dedeným z poko-
lenia na pokolenie. Jednotlivé detaily stavebného 
remesla nielen podrobne opisuje, ale aj graficky 
dokumentuje. 

Slovom, no najmä obrazom
Ďalšie tri kapitoly považujem z hľadiska dnešnej 
situácie, ktorá nie je vôbec priaznivo naklonená 
zachovaniu ľudovej architektúry v pôvodnom 
prostredí, za najdôležitejšie. Sú mementom toho, 
že pri súčasných celospoločenských vzťahoch 
v rámci presadzujúcej sa globalizačnej vlny, spo-
jenej s konzumným životným štýlom, nenávrat-
ne prídeme o toto nenahraditeľné kultúrne bo-
hatstvo čo nevidieť. Poslaním tohto rozšíreného 
3. vydania publikácie má byť celospoločenský 
apel najmä na vlastníkov a potenciálnych ma-
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Venujete sa propagácii a osvete slovenskej 
architektúry medzi odbornou i širokou ve-
rejnosťou. Spomeniete niektoré aktivity, 
ktoré ste v poslednom čase týmto smerom 
zrealizovali?
Okrem vydávania časopisov Eurostav a Arch 
a odborných kníh pripravujeme pre verejnosť 
aj odborné konferencie na aktuálne témy. 
Od roku 2011 je to konferencia Udržateľnosť 
v architektúre a vo výstavbe a konferencia o ino-
vatívnej technológii vo výstavbe BIM. Zároveň 
sme organizátormi architektonického ocenenia 
Cena Arch, ktorá sa udeľuje každoročne a je 
cenou časopisu Arch. Tento rok sa bude konať 
už 21. ročník tejto súťaže, ktorej cieľom je pro-
pagácia kvalitnej slovenskej architektúry me-
dzi širokou verejnosťou. Zároveň organizujeme 
každoročne aj Cenu Visio 2020, čo je cena časo-

ningového kurzu. Deti bavia počítače a nové 
počítačové technológie, preto sme zvolili formu, 
ktorá je im blízka. Oslovili sme vyše 150 ria-
diteľov základných škôl po celom Slovensku, 
aby sa do projektu zapojili. Ostatné tri roky sa 
zapája vyše 5000 žiakov – piatakov a šiestakov. 
Po absolvovaní e-learningového kurzu majú 
žiaci za úlohu nakresliť výtvarnú prácu na tému 
architektúra a najlepších päť až sedem prác 
z každej školy nám učitelia pošlú do Bratislavy. 
Minulý rok nám prišlo do vydavateľstva vyše 
400 výtvarných prác, z ktorých sme pripravili 
výstavu a 16 prác vybrala odborná porota, zlo-
žená prevažne z architektov, na ocenenie. Det-
ských autorov týchto prác z celého Slovenska 
sme pozvali do Bratislavy na vernisáž výstavy 
a na druhý deň sme im urobili po Bratislave 
a významných architektonických dielach tema-

pisu Eurostav za najvýraznejší čin na Slovensku 
v oblasti udržateľnej architektúry. 

Od roku 2013 realizujete projekt Deti a ar-
chitektúra. O čo v ňom ide?
Projekt je zameraný na vzdelávanie detí o ar-
chitektúre. Ide o to, že tie nemajú možnosť 
v škole, ale ani mimo školy, dozvedieť sa niečo 
o významných osobnostiach slovenskej archi-
tektúry a nepoznajú ani ikonické diela sloven-
skej architektúry. My sme chceli túto medzeru 
v ich vzdelávaní vyplniť. Bolo nám ale jasné, 
že ak chceme, aby sa deti učili o architektúre, 
musíme zvoliť kreatívnu a interaktívnu formu 
vzdelávania. Musíme to vymyslieť tak, aby ich 
to bavilo. Zároveň sme chceli vzdelávať deti 
na základných školách po celom Slovensku. 
Preto sme zvolili formu kreatívneho e-lear-

Kritizujú 
najviac tí, čo
o architektúre 
nič nevedia
Architektka Darina Lalíková sa narodila 
17. marca 1960 v Nitre. Vyštudovala Fakultu 
architektúry v Bratislave a po škole pôsobila 
na Ústave stavebníctva a architektúry SAV, kde 
si urobila ašpirantúru. Od roku 1995 pôsobí 
vo Vydavateľstve Eurostav, ktoré je zamerané 
na vydávanie odborných časopisov a kníh 
z oblasti stavebníctva a architektúry. Venuje 
sa aj vlastnej autorskej tvorbe. Je autorkou 
knihy Rozhovory o architektúre, ktorá vyšla 
vo Vydavateľstve Eurostav v roku 2010 a knihy 
150 tvorivých osobností slovenskej architektúry, 
ktorá vyšla rok predtým. Za obe publikácie 
získala v roku 2010 výročnú cenu Spolku 
architektov Slovenska za publicistickú 
činnosť. Minulý rok jej vyšla knižka pre deti 
o architektúre s názvom Ikony architektúry… 
čo by deti mali vedieť o slovenskej a svetovej 
modernej architektúre (Vydavateľstvo 
Eurostav).

Rozhovor pokračuje na strane 12

Foto Blanka Golejová
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Usilujeme sa
o kultivovanie vizuálnej 

gramotnosti dieťaťa
Katarína Kosánová sa narodila 1. apríla 1974 v Čadci, 

kde ukočila štúdium na gymnáziu. Už od študentských čias 
na Pedagogickej fakulte UK sa zaoberá spôsobmi, ako de-

ťom sprístupniť výtvarné umenie. Táto záľuba sa stala aj jej 
chlebíkom. Pracovala a stále spolupracuje ako dramatur-

gička a scenáristka projektov v BIBIANE, medzinárodnom 
dome umenia pre deti, je galerijnou pedagogičkou v Múzeu 
dizajnu a pracuje ako event manažérka v Súkromnej škole 
Felix. Svoje nápady publikuje v odborných časopisoch. Má 
dvoch synov Vilka (11) a Matúša (8) a tiež prvoaprílového 
muža Vila. Žije, tvorí a pracuje v Bratislave. Vedie tvorivé 

dielne podľa vlastnej knihy Ako maliari vidia svet (Vyda-
vateľstvo Slovart 2017).

Čo si má človek predstaviť pod profesiou 
„event manažérka“, ktorú zastávate v Sú-
kromnej škole Felix?
Event manažérka znamená organizátorka nie-
ktorých školských i mimoškolských podujatí. 
Som niečo ako dramaturgička a produkčná v jed-
nom. V tejto škole vediem aj výtvarný krúžok 
Umenie je hra, ktorého náplň sa odvíja od knihy 
Ako maliari vidia svet. Okrem toho stále spolupra-
cujem s BIBIANOU a už druhý rok pripravujem 
workshopy pre deti v Múzeu dizajnu. Obhájila 
som rigoróznu prácu na tému tvorivej interpretá-
cie umeleckých diel pre deti, čo naplno využívam 
vo svojej praxi.

Začínali ste však ako galerijná pedagogič-
ka v SNG pred 17 rokmi. Stáli ste pri zrode 
vzdelávacieho oddelenia. To musela byť 
veľká vec. Čo sa v zákulisí SNG udialo, aby 
mohol vzniknúť tento odbor?
Teraz je to už 18 rokov – to ale letí! Presne v tom 
čase, ako som nastúpila do BIBIANY, iniciova-
la som rozhovor v SNG o možných vzdeláva-
cích programoch pre deti. Inšpirovala som sa 
doterajším štúdiom a inými galériami u nás 
i v zahraničí. Svojimi predstavami som zapadla 
do plánovanej koncepcie ich vzdelávacieho odde-

delenia a plné kalendáre, niektoré ponúkajú len 
zopár dielní za celý rok. Závisí to hlavne od ich 
finančných možností. Galerijná pedagogika je 
dôležitá, keďže sprostredkuje jedinečnú komu-
nikáciu umelec – dielo – príjemca. Zabezpečuje 
veľmi blízky a živý kontakt človeka s vystave-
ným exponátom. Teraz sa o tom hovorí veľa. Ak 
je kultúra nadstavba spoločnosti, toto je akási 
nadstavba tej nadstavby.
 
Vzhľadom na vašu predchádzajúcu kariéru 
je teda prirodzené, že vznikla kniha Ako 
maliari vidia svet. Ako ste sa však zišli v zlo-
žení spisovateľka a pôvodným povolaním 
učiteľka Andrea Gregušová a ilustrátorka 
Nataša Štefunková? 
Ajka je moja bývalá spolužiačka z Pedagogickej 
fakulty. Rok sme spolu bývali na „Štúraku“ a už 
vtedy som spoznala jej hravú a tvorivú dušu. 
Píše krásne knihy pre deti a vedie vlastnú 
kapelu FidliCanti. Natašku som spoznala ako 
scénografku pred tými 18 rokmi, keď som bola 
dramaturgičkou v BIBIANE. Pripravili sme už 
niekoľko interaktívnych výstav a programov. 
Dnes navrhuje aj divadelné kostýmy a šperky. 
Pred dvomi rokmi na BIB-e zatúžila ilustrovať 
knihu a ja som ju už vtedy mala v hlave. Tak sme 

lenia, ktoré začal viesť pán Podušel. Vybavoval 
objednávky zo škôlok a škôl, aby mohol vytvoriť 
bohatý program, ktorý obsahoval tvorivé dielne, 
animácie, tvorivú dramatiku a výstavy detských 
prác. Prácu rozdeľoval medzi viacerých exter-
ných lektorov. Dnes je to parádne oddelenie, 
ktoré ponúka množstvo podujatí nielen pre deti.
 Neskôr som navštívila niekoľko prestížnych 
svetových galérií, hlavne v New Yorku. Tam som 
sa dokonca na Oddelení galerijnej pedagogiky 
Metropolitného múzea a MoMA (Múzeum mo-
derného umenia, pozn. red.) zaujímala o prácu 
lektorky. Povedali mi, že rok môžem pre nich 
pracovať ako dobrovoľníčka a keď sa osvedčím, 
môžu ma regulárne zamestnať. Bola som pre túto 
možnosť odhodlaná, ale keď som sa vrátila do-
mov, stretla som svojho muža Vilka a už nebol 
čas na New York.

Má každá galéria galerijného pedagóga? 
A čo je jeho úlohou?
Dnes sa už stáva samozrejmosťou, že galérie 
a múzeá pripravujú aj sprievodné programy 
k výstavám. Či už je to interná alebo sporadická 
externá spolupráca s odborníkmi – pedagógmi, 
výtvarníkmi, dizajnérmi a kunsthistorikmi. 
Niektoré organizácie majú celé vzdelávacie od-

Rozhovor pokračuje na strane 13

Foto Mojmír Zmija
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tickú vychádzku, aby spoznali architektonické 
diela, o ktorých sa učili, aj v reáli. 

Všetky ocenené výtvarné práce zo súťaže 
Deti a architektúra môžeme vidieť na face-
booku Vydavateľstva Eurostav. Mnohé sú 
priam futuristické. Aké bolo ich zadanie?
Zadanie výtvarných prác nadväzuje vždy 
na tému e-learningového kurzu v danom roku. 
Ale každý rok môžu deti kresliť aj svoj vysníva-
ný dom. Mnohé sú naozaj veľmi kreatívne a ich 
výtvarné práce na tému architektúra sú mimo-
riadne zaujímavé, a – máte pravdu – mnohé sú 
až futuristické. 

Väčšinu knihy Ikony architektúry tvoria 
slovenskí architekti a ich diela. Bližšie sa 
venujete najmä štyrom významným archi-
tektom – Dušanovi Jurkovičovi, Milanovi M. 
Harmincovi, Emilovi Belušovi a Vladimírovi 
Karfíkovi. Prečo ste si vybrali práve týchto?
Títo štyria páni patria k najvýznamnejším 
predstaviteľom a zakladateľom slovenskej mo-
dernej architektúry. To bol dôvod, prečo som 
si ich vybrala. Poznať mená architektov, ktorí 
sú autormi pomníka na Bradle M. R. Štefánika, 
Kolonádového mosta v Piešťanoch alebo Hotela 
Carlton v Bratislave by malo patriť k všeobecné-
mu vzdelaniu…

Kniha je založená na faktoch a poznatkoch. 
Školáci si z nej môžu robiť referáty. No ako 
ich motivovať k tomu, aby odlepili oči z chod-
níka a pristavili sa pri nejakej budove?
Myslím, že deti sú prirodzene zvedavé. Ale nie-
kto im musí informácie o architektúre a budo-
vách ponúknuť, a musí to byť zaujímavou for-
mou, aby tie oči z chodníka odlepili. Mali by to 
byť rodičia alebo škola. Som presvedčená o tom, 
že ak sa rodičia spolu s deťmi budú viac zaují-
mať o architektúru, budú jej aj lepšie rozumieť. 
S architektúrou je to totiž ako s futbalom, každý 
si myslí, že jej rozumie… a môže ju kritizovať 
rovnako ako hru na trávniku… Moja skúsenosť 
je, že najviac kritizujú architektúru ľudia, ktorí 
o nej nič nevedia. Knihou som chcela vzbudiť 
záujem detí aj rodičov o architektúru. O to, aby 
sa o nej dozvedeli viac, aby vedeli, v čom je vý-
nimočnosť niektorých architektonických diel, 
a prečo by sme ich mali chrániť a starať sa o ne.

Na Slovensku stoja naozaj úchvatné archi-
tektonické diela, často konštrukčne ná-
ročné, a tým unikátne. Ale vieme sa o ne aj 
príkladne starať?

o pôvodných drevených domoch našich predkov 
najmä z oblasti Oravy, ale sú v nej aj ukážky prí-
kladnej rekonštrukcie a revitalizácie niektorých 
z týchto objektov. Je to kniha v mnohom poučná 
a veľmi inšpiratívna aj v súčasnosti.

Ktorá stavba na Slovensku je vaša najobľú-
benejšia a prečo by sme si ju mali všimnúť?
Ťažko sa vyberá len jedno dielo. Zaujímavých 
budov je aj na Slovensku viacero. Ale ak sa pýtate 
na moje najobľúbenejšie dielo, k takým určite 
patrí Kolonádový most v Piešťanoch od E. Beluša. 
Ide o most, ktorý spája kúpeľný ostrov s centrom 
mesta Piešťany. Je vynikajúco zakomponovaný 
do prostredia a má pekne riešené niektoré de-
taily. Z novších architektonických diel sa mi páči 
napríklad dvojica bytových domov v Karloveskom 
ramene v Bratislave alebo materská škola v Ban-
skej Štiavnici. 

Existuje (možno zatiaľ len) vo vašich pred-
stavách koncept nejakej budúcej publikácie? 
Áno a už na nej aj pracujem. Bude to opäť knižka 
pre deti a o zelenej architektúre. Rada by som 
ukázala deťom budovy, ktoré sú ohľaduplné voči 
životnému prostrediu a vysvetlila im, ako sa dajú 
navrhovať budovy tak, aby nemíňali zbytočne 
veľa energie na kúrenie a chladenie, ako sa dá 
zachytávať dažďová voda a spätne využívať v bu-
dovách, ako sa dá využiť v budovách energia 
slnka a podobne. 

Beáta Beláková

Nevieme! Česť výnimkám. Ale to je opäť len dôsle-
dok toho, že o architektúre väčšina ľudí vlastne 
nič nevie. O všetko, čo chceme, aby prežilo, sa 
treba starať. Aj o architektúru. 

Mnohé z predstavených architektonických 
diel sú notoricky známe – Eiffelovka, Mohyla 
M. R. Štefánika, Slovenský rozhlas… No často 
nevieme, aké konkrétne meno architekta či 
staviteľa sa za ním skrýva. Pomôže táto kniha 
deťom predstaviť budovy, okolo ktorých mož-
no denne kráčajú tak, aby im nezovšedneli?
Ja v to dúfam… Možno si nezapamätajú všetky 
mená architektov z knižky. Ale to vôbec nevadí. 
Hlavne, že budú vedieť, že o tom v tejto knižke 
čítali a budú si to môcť nalistovať a pozrieť!

A čo ľudová architektúra? Nestoja za ňou 
mená známych architektov, ale ľud a je rov-
nako súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. 
Nemali by deti niečo vedieť aj o domoch 
stavaných z prírodných surovín najmä 
po druhej svetovej vojne, keď bol nedosta-
tok stavebných materiálov?
Ak ich začne architektúra viac zaujímať, určite 
si aj sami vyhľadajú ďalšie informácie. Ľudová 
slovenská architektúra je jedinečná a naše vyda-
vateľstvo vydalo minulý rok aj vynikajúcu knihu 
práve o slovenskej ľudovej architektúre, ktorá 
je dôkazom umu a remeselnej zručnosti našich 
ľudí. Ide o knihu od Igora Krpelána Zachovanie 
a pokračovanie rodu. V nej sa dozvedia veľa nielen 
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Fotografia vznikla vďaka spolupráci s ÚĽUV-om. Foto bb
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Kniha obsahuje 22 výtvarných diel od 17 au-
torov. Obrazy nadväzujú jeden na druhý tak, 
aby sa čitateľ naučil vnímať čo-to z výtvar-
ného jazyka. Podľa akého kľúča ste jednotli-
vé reprodukcie vyberali a čo všetko sa môže 
dieťa naučiť z výtvarného umenia?
Mojím kľúčom bola a je skúsenosť. Od prípravy 
veľkých interaktívnych výstav cez štúdium až 
po komorné tvorivé dielničky s malými deťmi. 
O svojich skúsenostiach veľa píšem, napríklad aj 
o inšpiráciách v časopise Dobrá škola. Výtvarné 
umenie má význam pre človeka v každom veku. 
Keď sa s ním stretávame odmala, je to pre nás 
obrovský bonus. Spomínala som cibrenie vi-
zuálnej gramotnosti, k tomu pridám vizuálnu 
pamäť, empatiu, fantáziu, formulovanie myšlie-
nok a sústredenie sa na prítomnú chvíľu, také 
nejaké upokojenie. V neposlednom rade umenie 
sprostredkuje dlhodobé zážitky a vedomosti, 
ktoré považujem za prirodzenú súčasť všeobec-
ného vzdelania.

Jednotlivé otázky vedú k tomu, aby sa čitateľ 
viac venoval svojmu vnútornému svetu, veril 
svojim pocitom, vytvoril si vlastný názor, 
kultivoval svoje myslenie. Myslíte si, že je 
u detí dôležité toto všetko podporovať?
Jednoznačne.

Aké spôsoby v knihe volíte, aby ste deti 
zapojili do hry spoznávania výtvarného 
umenia?
Texty k jednotlivým obrazom sú jednoduché 
a vychádzajú z tém prepojených s naším životom 
a skúsenosťami. Ďalej sú to tvorivé aktivity, kto-
ré sa zároveň prepájajú s tým, čo si deti v knihe 
osvojili pozeraním, čítaním, počúvaním a pre-
mýšľaním. Sú to aj zábavné básničky, komiksy 
a nežné a vtipné ilustrácie s hlavnými hrdinami.

Pri listovaní knihy som mala chuť dotýkať 
sa jednotlivých obrázkov. Je tam toľko 
štruktúr, ťahov štetcov či ceruzkou, ako-
by urobených omylom. Sú to také haptické 
pokušenia. Bola kniha urobená aj s týmto 
zámerom?
Keďže v knihe sú reprodukcie obrazov – dotýkať 
sa je dovolené! V zahraničí tomu hovoria „Hands 
On!“. Naša kniha je galéria pre všetky zmysly.

Plánujete vydať pokračovanie?
Už pracujeme aj na druhej časti. Výtvarných diel, 
pojmov a námetov je stále veľa. 

Beáta Beláková

Schopnosť hlbšieho spoznávania jazyka sa u detí 
i dospelých spája s emocionálnym zážitkom. Autorky 
knihy Ako maliari vidia svet si teda pre deti nachys-
tali pestrú paletu zážitkových podnetov. Postupujú 
premyslene, cielene. Snažia sa nadviazať na tie typy 
vnemov, ktoré by dieťa mohlo nielen poznať z vlast-
nej životnej skúsenosti, ale ktoré by mu mohli byť aj 
v reálnom živote blízke – fyzický kontakt s mamou, 
priateľstvo, ale aj veselé hravé okamihy pri výrobe 
masiek, zábava s prekresľovaním, dokresľovaním 
a rébusmi. Podarilo sa im pritom obísť povrchnú 
zážitkovosť, bavičstvo. Ide im najmä o to, aby dieťa 
navodenú skúsenosť efektívne využilo v tom, ako sa 
bude v priestore obrazov jednotlivých slovenských 
maliarov orientovať. Napríklad  Fullov výraz  vychá-
dza typicky z farboplôch a líniotvarov. V prípade Ful-
lovho obrazu Deti na pláži je skúsenosť z priateľského 
kontaktu funkčnou indíciou k symbolickému jazyku 
maliara. Deti na obraze sa držia za ruky. Možno práve 
tak ako to zažila väčšina detí najmä v útlejšom veku 
pri bližšom vzťahu. 

Timotea Vráblová

(Úryvok z recenzie, plnú verziu si môžete prečítať 
na www.litcentrum.sk).
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sa opäť spojili. Keď mi obe dievčatá predviedli 
svoju tvorbu pre plánovanú knihu, na prvýkrát 
som vedela, že je to ono. Ajka vytvorila väčšinu 
básní a komiksov a Nataška dala knihe sviežu 
výtvarnú podobu. 

Titulok publikácie napovedá, že nepôjde 
o prehľad maliarov a ich diel, ale o priblí-
ženie ich vizuálneho myslenia. Dieťa nena-
vádza na memorovanie či rýchle listovanie, 
ale na čítanie vo výtvarnom jazyku. Z čoho 
vychádza tento originálny a premyslený 
koncept?
Koncept knihy som vytvorila nejako prirodzene. 
Vedela som, aké pojmy chcem deťom priblížiť 
a tie majú určitú postupnosť od jednoduchšieho 
k zložitejšiemu, od bližšieho k vzdialenejšiemu. 
Tomu som prispôsobila aj výber a uloženie ob-
razov od konkrétneho k abstraktnému, od star-
šieho k súčasnému. Viaceré diela som už však 
mala vybrané, a tie som ľahučko zakomponovala 
do knižky. Sama som bola prekvapená, že to tak 
fajn šlo.
 
Vďaka konceptu, ktorý stavia na rovnakú 
úroveň stručný výklad obrazu a pozorova-
teľove pocity z neho, má tak čitateľ mož-
nosť hlbšie sa vnoriť nielen do obrazu, ale aj 
do svojho vnútra. Tak si vytvára vzťah k vý-
tvarnému umeniu, k sebe samému a možno 
aj k osobe, ktorá ho knihou sprevádza. Je 
práve kultivovanie osobnosti to, k čomu ste 

mladého čitateľa chceli nasme-
rovať?
Áno. Snažíme sa o kultivovanie 
osobnosti, ale aj vizuálnej gramot-
nosti dieťaťa. Knihu môžeme vnímať 
ako akúsi encyklopédiu s výberom 
známych výtvarných diel a ich 
sprostredkovanie, ale aj ako be-
letriu inšpirovanú týmito dielami. 
Naším zámerom je však symbió-
za. Snáď sa nám podarilo nájsť tú 
správnu mieru a spôsob, ako toto 
všetko skĺbiť. K tomu sa pridáva 
hra a zábava cez tvorivé aktivity 
a básničky. Čerešničkou sú dvaja 
nezbedníci Galé a Ria, ktorí knihou 
sprevádzajú. Samozrejme aktivity, 
verše, komiksy a dokonca jedna 
rozprávka sú prepojené s dielom 
cez jeho obsah, formu alebo výraz.

Kniha obsahuje plôšky na maľo-
vanie, písanie. Treba v nej odpo-

vedať i na množstvo otázok. Pre koľkoročné 
deti je určená?
Je určená pre deti od 7 rokov, ale keď ju deťom 
čítame my, je zaujímavá aj pre mladších. Podľa 
knihy občas vediem tvorivé dielne Maľovanie je 
čarovanie v Rodinnom centre Ráčik aj pre troj-
ročné deti. A dostali sme pozitívne ohlasy aj 
od dospelákov. Máme veľmi dobré reakcie od uči-
teľov výtvarnej, dramatickej, etickej a literárnej 
výchovy. Koncepcia knihy sa osvedčila.

Bolo by vhodné, aby dieťa knihou niekto 
sprevádzal?
Knihou sprevádzajú Galé a Ria, ale je jasné, že 
ktokoľvek ďalší, kto deťom číta a kto sa s deťmi 
o knihe rozpráva, je len vítaný. Či sú to rodičia, 
starí rodičia alebo učitelia. Nezabudnem na mo-
ment, keď ma pred rokmi moja mamička usadila 
na gauči a ukázala mi dielo ruského umelca Re-
šetnikova v slovenskom preklade Opäť štvorka. Je 
to realistický obraz s úžasnými emóciami každej 
zobrazenej postavy, ktoré zostali vo mne dodnes.
 
Čo ak nedokáže odpovedať? Napríklad aj ja 
som sa celkom zapotila pri otázke k obrazu 
Okno II: Aké veci podľa teba Alojz Klimo 
odtlačil na podklad?
Kniha je plná rôznych otázok. Niekedy sú otázky 
úvahové alebo na niečo jemne upozorňujú a – ako 
to už v umení býva – môžu mať aj nejednoznačnú 
odpoveď. Ak dieťa hneď nevie reagovať, nevadí. 
Možno odpoveď nájde, keď bude čítať ďalej… :)
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Tu žijú jeho sny
Energia kresby / Mikuláš Galanda / Turčianska 

galéria v Martine – Vydavateľstvo Slovart 2017

Básnik Rudolf Fabry nazval Mikuláša Galandu 
básnikom v kresbe. Podobne umelcove diela 

videl aj teoretik Karol Vaculík. Jeho rukopis na-
zval rečou básnika, ktorá málom dosahuje veľa. 
K básňam napokon referoval aj sám Galanda, 

keď svoje diela opísal ako básne vo fareb-
ných krištáľoch.

Foto archív L. M.

Foto bb

Vydanie veľkorysej knižnej publikácie o Mi-
kulášovi Galandovi v réžii regionálnej galé-

rie je na Slovensku mimoriadnym počinom a viac 
než zriedkavou udalosťou(!). To, že iniciatíva vy-
dania publikácie vyšla práve z prostredia meno-
vanej inštitúcie, môžeme považovať za prirodze-
né a dobré. Galanda je rodákom z oblasti Turca 
a aj na jeho diele je založená významná časť stálej 
expozície martinskej galérie (Výtvarné umenie 
Turca 20. storočia). Táto inštitúcia roky vo svo-
jich depozitoch ukrývala mnoho kresieb, ktoré 
(najmä pre ich citlivosť) doposiaľ nebola schopná 
sprístupniť verejnosti. Kresby predstavovali nez-
mapovanú časť Galandovho diela, nachádzali sa 
v starých kufríkoch, ktoré v dobrej vôli ochrániť 
výtvarnú pozostalosť umelca galérii venovala 
jeho manželka Mária Galandová – po tom, ako 
ju roky starostlivo opatrovala.

Vzťahy kresieb a malieb
Vydanie knihy nadväzuje na poslanie galé-
rie a prehlbuje poznanie diela umelca. Autor-
kou odborného textu je historička umenia Zita 
Kostrová. Pani Kostrová sa odkazu Galandovho 
diela venovala niekoľko desaťročí, takže mô-
žeme konštatovať, že kniha je vyústením jej 
úsilia a dopovedaním dlhoročného svedomitého 
výskumu. Cieľom publikácie bolo podľa jej úvo-
du mapovať médium kresby. Obrazová príloha 
obsahuje vyše dvesto reprodukcií diel z časo-
vého rámca rokov 1918 – 1938, teda od obdobia 
raných prác až po vrcholnú fázu tvorby autora, 
ktorú predčasne ukončila smrť. Popri kresbách 
je tu aj niekoľko malieb, s tým zámerom, aby 
čitateľ reflektoval vzťah medzi nimi.

šia monografia, precízne mapujúca dielo autora, 
pochádza od Karola Vaculíka (Mikuláš Galanda, 
Tatran 1983). Ak by sme knihe Energia kresby 
chceli vytknúť nedostatok odborného textu, 
ktorý by čitateľa podrobnejšie oboznámil s vý-
vojom línie Galandovej kresby, nemusíme tak 
urobiť, ak svoju pozornosť nasmerujeme k už 
jestvujúcim prácam autorky textu.
 Podobne to napokon robí aj samotná pub-
likácia. Kniha je pretkaná úryvkami z textov 
o Galandovom diele. Aj keď stratégia citátov je 
relevantná, na zaujímavosti jej uberá grafická 
úprava. Nedokonalé grafické prevedenie celko-
vo knihe uberá na kvalite. Krása Galandových 
kresieb poskytovala bázu pre to, aby sa kniha 
zaradila medzi najkrajšie tituly minulého roku. 
Publikácia mohla byť výkladnou skriňou Tur-
čianskej galérie a slovenské výtvarné umenie 
reprezentovať aj v zahraničí. Bohužiaľ, táto myš-
lienka nebola rozvinutá dostatočne precízne 
(publikácia je jednojazyčná). Navyše, niekoľko 
reprodukcií je zobrazených v zlom rozlíšení 
a kresby sa chvejú v pixeloch. Problematické 
môže byť aj usporiadanie textu (kerning).
 Čo dielo svetovej úrovne posúva do spleti 
problémov regionálnej politiky inštitúcie nazna-
čuje fakt, že kniha začína príhovorom predsedu 
samosprávneho žilinského kraja. Je zrejmé, že 
ide o politický marketing, barter za finančný 
príspevok k vydaniu knihy. Dovolím si tvrdiť, že 
takéto príspevky by mali byť samozrejmé a bez 
odmien – navyše keď je galéria v zriaďovateľskej 
pôsobnosti žilinskej samosprávy.

Lucia Miklošková

 Galanda svoje záujmové témy dlho študoval 
a varioval. Často sa vracal k starším kresbám, 
ktoré prepisoval do maľby, inokedy kresby rea-
lizoval s myšlienkou, že neskôr budú prevedené 
do maľby (čo naznačuje napríklad uzatváranie 
kresieb rámom). Pre Galandu je jednoznačne 
kresba východiskové a ťažiskové médium. Bol 
majstrom elegantného abstrahovania skutoč-
nosti do nezložitej formy. Prostredníctvom na-
oko jednoduchej línie Galanda dokázal vyjadriť 
plnosť objemu aj obsahu, citový alebo krízový 
moment, pohyb aj farebnosť. Za všetkou touto 
eleganciou bola mysliteľská povaha autora. Je 
zrejmé, že mnohé kresby by neskôr našli odpo-
veď (respektíve novú otázku) v maľbe.
 Kniha obsahuje tiež reprodukcie Súkromných 
listov, textov napísaných v spolupráci s osob-
ným priateľom, spolužiakom z pražských štúdií, 
a v tom čase kolegom zo ŠUR-ky Ľudovítom Ful-
lom. Tento literárnoteoretický (na svoje obdobie 
revolučný) počin býva neraz označovaný ako 
manifest. Ak čitateľa obťažujú texty teoreti-
kov, zdajú sa mu zdĺhavé a ťažkopádne, alebo 
im neverí – akože prekrúcajú autentický jazyk 
umenia do umelých termínov –, potom repro-
dukované listy nahrádzajú sekundárny výklad 
a sprostredkúvajú vlastné myšlienky umelcov, 
ako oni sami formulovali ciele umenia. 

Nedotiahnutý pokus o reprezentatívnosť
Mikuláš Galanda je autorom, o ktorom jestvuje 
biografická literatúra. Na jednej z takýchto kníh 
sa podieľala práve Zita Kostrová (Mikuláš Galan-
da 1895 – 1938, Pallas 2001), ktorá je aj autorkou 
niekoľkých katalógov o Galandovom diele. Ďal-
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Foto Lucia Erneková

Filozof obrazu
Anton Jasusch – Pútnici nebies / Zsófia Kiss-Széman / 
Galéria mesta Bratislavy 2017

Anton (Antal) Jasusch (Jaszusch/Jasuzch/Jas-
susch/Jasszusch – takto rôzne sa jeho meno nielen 
uvádza, ale aj autor sa tak podpisoval) je jedným 
z najžiarivejších umelcov Košickej moderny 
a vôbec moderny v Československu, Maďarsku či 
strednej Európe.

Foto  Lucia Erneková

Rôzne variácie jeho mena nemá za násle-
dok len rýchla a častá zmena hraníc, 

ku ktorej v jeho živote na území Košíc došlo, 
ale i jeho študijné pobyty v Budapešti, Mníchove 
či Paríži. Jasusch nebol jedným z utiahnutých 
lokálnych modernistov, prilepených k rodnej 
hrude mytologického salašu – práve naopak, 
bol kozmopolitným a všestranným umelcom 
mestského typu, ktorý sa nechával inšpirovať 
rôznymi výtvarnými prúdmi priamo v krajinách 
ich vzniku. Pre najmladšiu generáciu širšej 
verejnosti meno Jasusch znovu objavila séria 
výstav podporovaná projektom EHMK 2013. Tí 
skeptickejší z nás sa nazdávali, že koncom tejto 
akcie autorovo meno opäť zapadne prachom. 
Opak je však pravdou – vďaka Zsófii Kiss-Szé-
man, ktorá skompletizovala svoju vyčerpáva-
júcu knihu Pútnici nebies venovanú tomuto 
velikánovi maľby.

Duch miesta a doby
V štyroch kapitolách knihy je podrobne roz-
pracovaný Jasuschov život a dielo. Fotografie 
i kvalita papiera umožňujú vyniknúť všetkým 
reprodukciám. Tieto sú v Pútnikoch nebies 
profesionálne vyhotovené a odtiene farieb sú 
zväčša zachované. Človeka možno zamrzí, že 
niektoré reprodukcie sú primalé, ale pri ich roz-
sahu a množstve toto môžeme považovať skôr 
za typografickú nevyhnutnosť než za chybu. 
 Rovnako, ako pri monografii o Ladislavovi 
Mednyánszkom, i v monografii o Jasuschovi 
pristupuje autorka veľmi citlivo k národnost-
nej otázke umelca a snaží sa čitateľovi priblížiť 
ducha miesta a doby. Objasňuje tak čitateľovi 

strane nám však tento odvážny krok pomáha 
utvoriť si obraz o Antonovi Jasuschovi, a zároveň 
dotvára kolorit Košíc jeho doby. Kniha tak pre-
kračuje rámec monografie a dovolí nám nazrieť 
i do autorových literárnych počinov, do jeho duše 
a presvedčenia. Kiss-Széman o Jasuschovi často 
píše skôr ako o filozofovi a básnikovi štetca, než 
o prvoplánovom maliarovi: „Maliarove maľby 
z prvej polovice dvadsiatych rokov 20. storočia sú 
obrazovými víziami drámy sveta. Jeho obrazová 
estetika v tomto období je zložitá viacvrstvová 
a v dobrom zmysle slova preťažená ideou […] je 
[to] obrazovo lyricko-filozofická dráma príbuzná 
literárnemu žánru metafyzickej tragédie, res-
pektíve dramatickej básne, keďže ide o súbor 
diel so súvislou filozoficko-literárnou víziou. 
Tento fenomén je v dejinách vizuálneho umenia 
na Slovensku úplne ojedinelý“ (s. 96).
 Jasuschove obrazy a forma sú silne symbo-
lické a angažované. Dejstvá divadelnej hry zod-
povedajú sérii veľkorozmerných plátien (skoro 
3x3 metre) s názvami Revolúcia, Život človeka, Zá-
nik planéty, Putovanie duší a zrod nového Adama. 
Autorka monografie nám poskytuje podrobný 
opis hry i obrazov, čím čiastočne vynahrádza 
chýbajúci preklad. 
 Celá kniha je silne ovplyvnená nielen Jasus-
chovou dosiaľ nepublikovanou divadelnou 
hrou, ale i tvorivým obdobím takmer prekrý-
vajúcim sa s trvaním prvej Československej 
republiky. Je teda oknom do bezmála zabudnu-
tého vesmíru, v ktorom sa európske hodnoty 
zdieľali umením a autori snívali o úplne novom 
svete.

Tomáš Straka

širší kontext udalostí i atmosféru, ktorá maliara 
formovala. Kontextuálne ponímania nielen die-
la, ale i osoby umelca je citeľné v celej monografii 
a zvýrazňuje ho najmä tretia časť knihy s ná-
zvom Dokumenty, v ktorej sú okrem dobových 
fotografií zverejnené i kópie súkromných doku-
mentov Antona Jasuscha, ako napríklad sobášny 
list, vodičský preukaz či niekoľko domovských 
listov. Rovnako sú tu zverejnené i autentické 
recenzie a tlačové správy o Jasuschových vý-
stavách z prvej polovice 20. rokov 20. storočia. 
Čitateľ tak nadobúda pocit, že sa bŕľa v starom 
kufri svojho pradeda, ktorý našiel na povale – 
a nevdojak si tak k maliarovi vytvorí vzťah.
 Samotné recenzie sú pritom výbornou ukáž-
kou nielen Jasuschovej mnohoznačnosti a ne-
zaraditeľnosti, ale i problematiky, ktorú tento 
maliar do umeleckého života vniesol. Často tak 
môžeme nájsť niekoľko protichodných názorov 
na jeho dielo, ktoré je nazývané poburujúcim, 
meditatívnym, i vulgárnym zároveň. Táto son-
da je tiež sondou do histórie výtvarnej kritiky 
vo vtedajšom Československu a Maďarsku. Vy-
povedá tak o duchu a vkuse mešťanov napríklad 
v Prahe, Bratislave, Budapešti či Košiciach.

Obraz a slovo 
Jednou z najväčších kuriozít knihy ostáva takmer 
presný prepis Jasuschovej divadelnej hry A Sze-
llem komédiája (Komédia ducha) v maďarčine. Je 
jasné, že chýbajúci slovenský preklad textu bude 
terčom kritiky, a to nielen pre nezrozumiteľnosť 
a istú zbytočnosť, ktorú text nadobúda pre ma-
ďarsky nehovoriaceho čitateľa, ale aj pre istú „ná-
rodnú hrdosť“ Slovákov ako takých. Na druhej 
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Miznúci analóg
Memoria. Miznúce Slovensko / Vanishing Slovakia /

Alan Hyža / Vydavateľstvo Slovart 2017

Najnovšia publikácia Alana Hyžu je v dnešnom 
svete, ktorému dominuje digitálna fotografia, 

podivným úkazom. Prináša závan čohosi zná-
meho a zároveň neuveriteľne starého, akoby 

ste uprostred Auparku zacítili kadidlo.

Foto  archív P. S.

Foto Petra Stračiaková

Skúšali ste sa niekedy odfotiť na pohrebe? Ak 
áno, zrejme ste dostali po hlave dáždnikom 

najbližšie stojacej pratety. Kedysi bolo bežné, ak 
sa príbuzní nechali zvečniť so zosnulým, pretože 
si chceli zapamätať jeho tvár, no s príchodom 
lacných kompaktov a mobilov sa fotografia sta-
la bežnou súčasťou života. Stratila charakter 
výnimočnosti. Dnes môžeme chrliť snímky čo-
hokoľvek, kedykoľvek, a takmer úplne zadarmo.
Alan Hyža dlhodobo ignoruje kontext doby a za-
novito fotí na analóg, čo dodáva jeho dokumen-
tárnemu štýlu punc nostalgie a neopakovateľnej 
atmosféry. Tentokrát s veľkoformátovým Dear-
dorffom zložil hold starým budovám Slovenska.

Krajinné postapo
Na rozdiel od Hyžových predchádzajúcich sérií 
Memoria nerozpráva príbeh. Všetky objekty – 
mohyly, zrúcaniny, cintoríny, kaplnky – zanovito 
mlčia. Nad architektúrou necháva autor domi-
novať krajinu, no tá má od bukolickej idylky 
ďaleko. Hoci niektoré snímky boli vyhotovené 
v lete, zeleň je aj vďaka čierno-bielemu prevede-
niu a vysokému kontrastu vždy temná. Pokojne 
by mohla slúžiť ako postapokalyptické kulisy 
v Stalkerovi alebo v Metre 2033.
 Hyža si dal veľmi záležať na tom, aby boli 
všetky zábery vyľudnené, vďaka čomu sa ne-
môžem zbaviť pocitu, že sa pozerám na krajinu  
(ne)ďalekej budúcnosti, ktorá je plná rádioakti-
vity alebo čohosi, čo človeka vyhubilo. Budovy 
v nej spravidla zanikajú, dostáva sa im len zlomok 
priestoru a sú rámované či takmer úplne prekry-
té – tu opadaným stromom, tu suchou trávou. Aj 
napriek tomuto rekurzívnemu motívu sa dokáže 
autor kompozične neustále vynájsť a nenudí ani 
na sekundu. 

necht. Budovy zachytáva často z nelichotivých 
uhlov a miesta, ktoré ste videli tisíckrát (či už 
na pohľadniciach alebo naživo), dokáže odfotiť 
tak špecifickým spôsobom, že ich niekedy ani 
nespoznáte.
 V Memorii sa nachádza aj niekoľko fotografií 
mestskejšieho charakteru (Bratislava, Bardejov, 
Žilina a ďalšie). Tie sa, bohužiaľ, vymykajú z kon-
textu knihy a podľa môjho názoru do nej nemali 
byť vôbec zaradené.
 Hyžovi sa podarilo zhotoviť fotografie s krás-
nou kresbou a dynamickým rozsahom, ktorý po-
tvrdzuje jeho talent zachytiť hru svetla a tieňa 
v tej správnej chvíli. Na niektorých snímkach 
môžeme nájsť značku filmu Kodak 400 TMY-2 ale-
bo Kodak 100TMX, čo vysvetľuje jemnosť zrna.
 Množstvo detailov je ohromujúce, keď si uve-
domíme, že Deardorff 20x25 sa objavil na trhu 
už v roku 1950 (výroba bola ukončená koncom 
80. rokov). Takýto foto-dinosaurus váži niečo 
okolo šiestich kilogramov a s celou výbavou sa 
záťaž môže pokojne vyšplhať aj na dvadsať. Tu sa 
dostávame k otázke, ktorá mi vŕta v hlave vždy, 
keď do Memorie nazriem – aký to má, dokelu, 
vlastne zmysel? Prečo si namiesto obrovskej 
drevenej konštrukcie radšej nestrčiť do vrecka 
najnovšiu Sony Alphu? 
 Presne preto, prečo si viac vážime ručne vy-
robený stolík z trhu ako nákup v IKEA. Prečo 
skladujeme už dávno roztrhaný sveter, ktorý nám 
pred rokmi uplietla babička. Akokoľvek si to ne-
chceme priznať, stále potajomky veríme v rituály 
a malú trošku mágie. Možno je to hlúpe, možno 
je to naivné, no práve na tejto láske k remeslu 
stojí analógová fotografia.

Petra Stračiaková

 Teda, nenudí svoje úzko profilované publikum 
– krajinných fotografov, nadšencov, architektov 
a „staré duše“, ktoré sa ochotne nechajú vcuc-
núť do hmlistej atmosféry pri šálke čaju a búrke 
za oknom. Smutnou pravdou zostáva, že knihy 
takéhoto typu sú pre väčšinu populácie zaují-
mavé asi ako nemý film. Niektorí z nás sú príliš 
rozmaznaní novými technológiami, iní zase – tak 
ako ja – uprednostnia farby, ľudskú tvár alebo 
pohyb. Ak ste na tom rovnako, siahnite radšej 
po niečom inom. A nemusíte ani chodiť ďaleko, 
stačí nazrieť do Hyžovej staršej tvorby.

Krása škaredosti
V 21. storočí sa často stretávame s romantizova-
ním chýb analógovej fotografie (poškodený film, 
hrubé zrno, prieniky svetla, rozostrené zábery, 
zlá kompozícia), pretože práve tie ju odlišujú 
od vyumelkovaných digitálnych obrazov a dá-
vajú nám pocit autenticity a neurčitej nostalgie. 
 V Memorii nič z týchto chýb nenájdete. Foto-
grafie sú komponované niekedy až s chorobným 
perfekcionizmom a s veľkým dôrazom na estetic-
kú hodnotu. Výborným príkladom je hneď záber 
na obálke knihy (Liptovská Mara). Spôsob, akým 
sú na ňom rozmiestnené jednotlivé objekty, pri-
pomína skôr kvality diel starých majstrov ako 
hlavný prúd súčasného umenia. Napriek tomu sa 
Hyža nenecháva strhnúť prvoplánovou krásou, 
ale zachováva si silný autorský prístup. 
 Kým v minulosti sa fotografi riadili dichotó-
miou človeka a prírody, dnes častejšie ukazujú 
objekty vybudované ľudstvom ako integrované 
do prírodného prostredia. Hyža neváha zaplniť 
dve tretiny fotografie oschnutou, vyložene ška-
redou trávou, len aby sme po chvíli kdesi v diaľ-
ke mohli nájsť zrúcaninu hradu, maličkú ako 
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môžete zaslaním kupónu Kunsthalle na adresu redakcie. KUPÓN 

KUNSTHALLE

KUPÓN  »
do 24. apríla

Foto archív S. Č.

Trojročné resumé 
galérie Kunsthalle 
LAB
LAB Kunsthalle Bratislava 2014 – 2017 /  
Zostavili Katarína Trnovská – Nina 

Vrbanová / Slovenské centrum 
vizuálnych umení 2017

Kunsthalle LAB je jeden z dôležitých výstavných priestorov, zameraných na súčasné vizuálne umenie v centre nášho 
hlavného mesta. Na konci roku 2017 vyšla reprezentatívna a nadštandardná publikácia, ktorá mapuje a sumarizuje tri 
roky výstavných aktivít tejto (ako čítame v predhovore) „výkladovej“ galérie, ktorá organizačne patrí pod väčší komplex – 
Slovenské centrum vizuálnych umení (aktuálne v správe Slovenskej národnej galérie).

Navzdory či v protiklade ku krátkej a po-
merne búrlivej histórii hlavného výstav-

ného priestoru bratislavskej Kunsthalle, sa 
javí menší a alternatívnejší Kunsthalle LAB 
ako priestor stabilizovaný, fungujúci kontinu-
álne a sústredene. Svedčí o tom aj množstvo 
a kvalita zrealizovaných výstavných, pred-
náškových, a tiež popularizačno-didaktických 
aktivít v rokoch 2014 – 2017. 

Nadštandardná publikácia
V umenovednej literatúre na Slovensku poteší 
každý nový prírastok, o to viac ak ide o mate-
riál výsostne domáci. Domáci, samozrejme, 
hlavne v zmysle produkčnom, pretože výstav-
ný priestor Kunstalle LAB v reflektovaných 
rokoch 2014 – 2017 pripravil osemnásť výstav-
ných projektov, a z toho „len“ päť pracovalo 
so slovenským vizuálnym materiálom (Mi-
lan Mikula; výstava Fem(inist) Fatale; Pavla 
Sceranková – má česko-slovenský záber; Oto 
Hudec je tiež dvojdomý; o aktuálnom medzi-
národnom zábere diel Stana Filka ani nehovo-
riac…). Dominantne sa teda Kunsthalle LAB 
sústredí na prezentáciu súčasného umenia 
zo zahraničia. 
 Publikácia, ktorá by mala patriť do viac-me-
nej „insiderskej“ kategórie galerijných ro-
čeniek, je svojím spracovaním povýšená 
na nielen popularizačný a dokumentárny, 

slava, pretože táto inštitúcia od začiatku, aj 
vzhľadom na ťažšiu „stráviteľnosť“ súčasného 
umenia, kládla veľký dôraz na intenzívnu ga-
lerijnú pedagogiku, určenú pre všetky vekové 
skupiny návštevníkov.

Inštitucionálne pozadie
Listovanie v tomto plnohodnotnom a vizuálne 
atraktívnom katalógu, ktorý sa zdá na sloven-
ské pomery – z hľadiska finančných nárokov 
použitého materiálu – aj trochu nadštandard-
ný, nevdojak pripomenie svoje inštitucionálne 
pozadie. Treba ale zdôrazniť, že to v najmen-
šom nie je chybou publikácie LAB Kunsthalle 
Bratislava 2014 – 2017. Je to len špecifická 
trpkosť slovenskej umeleckej a kunsthistoric-
kej obce, ktorá sa dlhoročne, široko a verej-
ne angažovala za vznik bratislavskej galérie 
typu Kunsthalle. Tá však po „ťažkom pôrode“ 
a nečakane krátkom funkčnom intermezze, 
podľahla interným „stavovským“ sporom 
a premenila/vrátila sa do aktuálnej podoby 
hybridnej a nejasnej galerijnej inštitúcie…

Silvia Čúzyová

ale aj solídne odborný materiál. Textová 
časť (všetko možno čítať dvojjazyčne slo-
vensko-anglicky) obsahuje pri jednotlivých 
výstavách vždy stručný profesijný medai-
lón vystavujúceho autora/autorky, doplne-
ný o krátke, ale sympatické interview. Tri 
obligátne otázky stručne približujú pozadie 
spolupráce väčšinou umelca, ojedinele aj ku-
rátora, s touto inštitúciou – a v druhom pláne 
„podprahovo“ zdôrazňujú prínos a význam 
Kunsthalle LAB na našej umeleckej scéne. 
Jedna z troch otázok zaujímavo smeruje k pri-
blíženiu individuálnych autorských názorov 
na súčasné umenie („Je podľa vás dôležité 
komunikovať súčasné umenie smerom k ši-
rokej verejnosti?“).
 V závere publikácie dostali svoje miestečko 
kurátorské profesijné medailóny a kurátorské 
texty k jednotlivým výstavám. Kurátori a ich 
tvorivý prínos k výstavám, bežne vo svete chá-
paný ako rovnocenný k umeleckému výkonu, 
tak boli na môj vkus príliš „uprataní“ do po-
doby dodatku alebo poznámky pod čiarou. 
 Textový materiál je veľkoryso celostránko-
vo „prekladaný“ fotografiami z výstav a ak-
cií, v pôsobivých dokumentárnych celkoch aj 
esteticky príťažlivých detailných snímkach. 
Publikácia má aj užitočnú didaktickú prílohu, 
Sprievodcu výstavami (nielen) pre deti, z pera 
Vzdelávacieho oddelenia Kunsthalle Brati-
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ROZHOVOR

Na scenáristike si po skončení štúdia istý 
čas aj učil – aké sú tvoje skúsenosti s peda-
gogickou činnosťou?
Ako doktorand som mal povinnosť dva roky 
učiť prvákov. Samého ma zaskočilo, ako sa 
mi to páčilo, napĺňalo ma to. Pripravoval som 
sa na každú hodinu a tešilo ma, keď som mal 
spätnú väzbu. Keď som videl, že sa pripravili aj 
študenti a hodinu iba neodsedeli. Našou úlohou 
bolo dať dohromady jednoduchý príbeh. To nie 
je také jednoduché, ako to znie. Mladí ľudia 
chcú písať predovšetkým o svojich pocitoch 
a myšlienkach, a z toho sa príbeh neskladá 
ľahko.

Nakoľko vnímaš štúdium scenáristiky 
ako produktívne alebo kontraproduktív-
ne pri tvorbe prozaického textu? Sú autori, 
ktorí tvrdia, že ich štúdium literatúry či sce-
náristiky a pod. „pokazilo“, iní naň nedajú 
dopustiť. Ako si na tom ty?
Niečo naozaj podstatné o písaní scenárov som sa 
dozvedel až v poslednom ročníku scenáristiky 
na VŠMU, keď som sa konečne dostal ku kni-
he Rozprávať príbeh od slávneho scenáristu 
Jean-Claude Carriéra. Dnes je tá škola v lepšej 
kondícii. A priznám sa, že si neviem predstaviť 
situáciu, že ak niečo viete – napríklad zo štúdia 
literatúry či scenáristiky, alebo aj hocičoho iné-
ho – môže to byť prekážkou v písaní. To znie ako 
zlá výhovorka.

Narodil si sa v Hnúšti, vyrastal vo Veľkom 
Krtíši. Detské postavy a motívy detstva sa 
objavujú aj v tvojich prózach. Ako si spo-
mínaš na svoje detstvo? Inšpiruješ sa ním 
pri písaní?
Mal som veľmi silné detstvo naplnené zážitkami, 
skvelými aj temnejšími, a veľa si pamätám. Mám 
tendenciu dokonca si myslieť, že si pamätám celé 
dni – od okamihu, ako otvorím oči a počujem čvi-
rikať vrabce, až po súmrak, keď na nás cez okno 
vyvoláva mama domov. S bratom sme trávili veľa 
času vonku, neustále sa niečo dialo. Ale silne 
vnímam deti a detstvo všeobecne. Pre mňa je 
to fascinujúci úsek života. Stále dosť tajomný.

Po odchode do Bratislavy si študoval najskôr 
žurnalistiku a kunsthistóriu, neskôr scená-
ristiku. Ako si sa k nej prepracoval? Žur-
nalistika a kunsthistória ťa neuspokojili?
Študoval som žurnalistiku v audiovizuálnych 
médiách, bol to nový odbor, ktorý otvorili hneď 
po revolúcii. Kunsthistóriu k nemu iba prilepili, 
aby naplnili študijný plán. Bolo to celé dosť ne-
pripravené, ale prednášali nám napríklad režisér 
Dušan Hanák či dramaturgička Zuzana Tatárová 
a to boli ľudia, ktorí ma priviedli k štúdiu sce-
náristiky. Chcel som písať príbehy, nie články. 
Paradoxne, keď som skončil scenáristiku, začal 
som pracovať v printových médiách ako redaktor. 
Takže na tú žurnalistiku predsa len na niekoľko 
rokov došlo. 

Aké sú rozdiely pri písaní scenára a písaní 
knihy? K čomu inklinuješ viac?
Do scenára sa píše to, čo vidíte alebo počujete. 
Pocity, úvahy, filozofiu, to všetko musíte vložiť 
nepriamo do deja – alebo do dialógov. Pri pí-
saní prozaického textu máte zdanlivo väčšiu 
slobodu. A je tu ešte jeden veľký rozdiel. Aj ten 
najlepší scenár je vždy len polotovar. Niekto ho 
musí ešte nakrútiť. Môže ho nakrútiť parádne, 
ale môže ho aj poriadne domrviť. To sa stalo 
mne so scenárom Pivnica. Keď som videl prvý 
zostrih filmu, nevedel som, či sa mám smiať 
alebo plakať. Režisér zmenil celý príbeh a ne-
zmenil ho dobre. Na písanie scenárov som tak 
trochu zanevrel. Chce to čas. Do poviedok mi 
nikto nestrká rypák. 

Kam siahajú začiatky tvojho záujmu o lite-
ratúru? Ako čitateľa aj ako autora.
Do osobného praveku. Knihy som začal vnímať 
cez obrázky. Veľa som kreslil. Istú dobu som si 
dokonca myslel, že by som mohol byť ilustrá-
torom. Keď som sa naučil čítať, tak som čítal, 
a neskôr som zacítil chuť niečo sám napísať. To 
je v skratke celé. Prvý príbeh, ktorý by sa dal 
označiť ako pokus o literatúru, bola strašidel-
ná poviedka. Napísal som ju rukou do malého 
zošita bez linajok v ôsmej triede.

Od víťazstva v súťaži Poviedka po vydanie 
Návštev uplynulo sedem rokov. Pracoval 

Sústrediť 
sa tak, 
že začnete 
žiť v postave

Foto Mária Hejtmánková

Richard Pupala (1972) je scenárista 
a prozaik. V roku 2014 mu vyšla debu-
tová zbierka poviedok Návštevy, o tri 
roky neskôr kniha Čierny zošit. Obe 
sa ocitli vo finálovej desiatke ceny 
Anasoft litera.
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si počas nich cieľavedome na knihe? Ako 
vlastne vznikala?
Nebolo to nič cieľavedomé, aspoň spočiatku. 
Písal som po troške, keď som mal čas a chuť. 
Pomaly som dával dohromady poviedky a keď 
som ich mal dosť a bol som s nimi spokojný, 
začal som uvažovať o tom, že by mohli aj vyjsť.
 
Svoj debut si vydal až v pomerne zrelom 
veku. Prečo nie skôr?
Skoro sa nám narodila dcéra. Študoval som a mu-
sel som zarábať. To nie je výhovorka. Jednoducho 
som nebol nastavený na to, aby som písal knihy.
 
Vydal si zatiaľ dve knihy, obe sa ocitli vo fi-
nálovej desiatke ceny Anasoft litera. Aké 
máš z toho dojmy a ako vnímaš podobné 
ocenenia? Majú pre teba význam, píšeš 
s ambíciou ich získať?
Cítim sa poctený, to je to správne slovo. Anasoft 
litera je najvýznamnejšia literárna cena na Slo-
vensku, bodka. Keď píšem, nemyslím na žiadnu 
cenu, neviem si ani len predstaviť, že by tak 
niekto mohol písať. Keď píšem, snažím sa písať 
čo najlepšie. Akákoľvek cena môže fungovať 
ako odmena za tú snahu: niekto si myslí, že 
som nemárnil čas. 

Myslíš pri písaní na potenciálneho čitate-
ľa, cieľovú skupinu? Nakoľko je pre teba 
dôležitá spätná väzba od čitateľov, kritiky? 
Tak ako nemôžem pri písaní myslieť na neja-
kú cenu, nemyslím ani na čitateľa. Písanie je 
výsostne osobná vec. Keby som to chcel veľmi 
zjednodušiť, poviem, že myslím na seba, pres-
nejšie na to, čo považujem za dobré písanie. 
A je v tom veľa faktorov, moja osobnosť, moja 
minulosť a skúsenosti a ďalšie veci. Mám jedno-
duché kritérium. Niekoľko poviedok čítam zas 
a znova, napríklad poviedku Izba číslo devätnásť 
od Doris Lessingovej. Nedokážem si predsta-
viť väčšie autorské blaho ako čitateľa, ktorý sa 
k niektorému môjmu príbehu bude vracať – to je 
najviac. A je mi jedno kvôli čomu. A vyjadrená 
spätná väzba je fajn, osobná, aj ceny. Nedávno 
mi napísala mladá autorka, ktorej sa páči, ako 
píšem. Ráno som si našiel mail. Prežiarilo mi 
to celý deň. 

Kedy a ako píšeš? Vyplýva to z náhlej in-
špirácie, vnútornej potreby, alebo máš 
vopred premyslený jasný koncept a píšeš 
systematicky, až kým nie je text hotový? 
Píšem, keď mám na písanie čas. Keď si spravím 
prácu, ktorá ma živí. Najprv si zapíšem nápad, 

potom o ňom veľa premýšľam a keď sa mi zdá, 
že by to mohlo fungovať, sadnem si k novému 
súboru. Nikdy sa mi však nepodarilo napísať 
text na jeden záťah. Píšem postupne, veľa pre-
pisujem a škrtám. Prvú verziu nechám odležať 
a potom sa k nej vraciam. Trvá dosť dlho, kým 
som s textom spokojný a posielam ho na čítanie.

Si autor s extrémnou schopnosťou empatie 
– sú spisovatelia, ktorí dokážu písať len 
o tom, čo majú zažité, ty vieš rovnako au-
tenticky vytvoriť postavu labilnej tridsiat-
ničky, frustrovanej matky, ale aj starého 
pána. Ako sa dokážeš vcítiť do postáv? Máš 
ich odpozorované zo svojho okolia, alebo si 
ich vymýšľaš? Nechávaš svoje postavy žiť 
vlastnými životmi, ktoré sa vykryštalizujú 
v priebehu tvorby, alebo ich máš presne 
vymyslené ešte skôr, ako začneš písať?
Aj pri postavách platí, čo som povedal vyššie. Už 
ich mám vymyslené a začínajú v mojej mysli oží-
vať, keď si sadám k písaniu. Rodia sa všelijako. 
Niektoré sú inšpirované reálnymi ľuďmi, dobre 
ich poznám, iné som len zazrel, a často je to viac 
faktorov – a často prejdú takou transformáciou, 
že si už ani nepamätám, ako vlastne vznikli. 
Každopádne, každú z nich musím „precítiť“. 
Musím sa do nej dostať, do jej hlavy a tela, a to 
chce veľmi silné sústredenie. Zdá sa mi, že to je 
možno najdôležitejšie, aspoň v mojom prípade. 
Sústrediť sa tak, že začnete žiť v postave. 

Čo je pre teba na tvorbe textu najťažšie?
Práve to sústredenie. 

Poznám ťa ako veselého, pozitívneho člo-
veka. Tvoje poviedky sú však znepokoju-
júce, desivé, strašidelné. Aký máš vzťah 
k humoru v literatúre?
Pozitívny.

Strašidelné poviedky – tvoja strašidelnosť 
je neprvoplánová, takmer podprahová, za-
rýva sa pod kožu, pritom nejde o horory 
v pravom zmysle slova. Čo ťa podnecuje 
písať takéto príbehy?
Mám rád strašidelné príbehy. Je to veľmi bo-
hatý žáner, autorovi poskytuje ohromne veľa 
možností. A mám potešenie z rozprávania prí-
behov. Je v tom niečo starodávne: posadajte si, 
hodím do ohňa ešte jedno poleno a niečo vám 
porozprávam… Vždy ma najviac bavili straši-
delné príbehy, ktoré zostávali jednou nohou 
v realite – akurát sa v nich niečo neočakávaným 
spôsobom vymklo. 

Sústrediť 
sa tak, 
že začnete 
žiť v postave

Máš medzi svojimi poviedkami nejakú 
srdcovku? 
Mám takmer sentimentálny vzťah k poviedke 
Lev v lese z Čierneho zošita. Napísal som ju už 
v roku 2001. Asi sa páči iba mne. Jeden recen-
zent napísal, že je to nerozvinutý, neuprataný 
nápad. A pritom je to také jasné: malý chlapec 
má takú silnú predstavivosť, že dokáže zhmot-
niť predstavy a umiestniť ich do reality. A pre-
miestni leva zo svojej hlavy do lesa, v ktorom 
sa práve pohybuje mladý muž. A to je všetko. 
Samozrejme, ten lev toho muža zožerie. Ale 
možno mám ten príbeh rád, ako má niekto rád 
svoje krivé dieťa. 

Čomu sa aktuálne venuješ? Pracuješ na no-
vej knihe? 
Píšem realistické poviedky do novej knihy, ale 
súbežne som začal pracovať na strašidelných 
príbehoch do Druhého čierneho zošita. A píšem 
scenáre animovaných príbehoch o muflónovi 
Anciášovi. 

Tvojím koníčkom je hmyz – čo si pod tým 
predstaviť v praxi? Čo ťa na hmyze fascinu-
je a ako si sa k tejto záľube dostal? 
Okrem toho, že som ako chlapec veľa kreslil, 
mal som vždy veľmi intenzívny vzťah k prírode, 
hlavne živočíchom. Sníval som o tom, že budem 
prírodovedec. Ešte na gymnáziu som seriózne 
zvažoval dať si prihlášku na štúdium entomoló-
gie. O hmyz som sa začal zaujímať na základnej 
škole. Pamätám si jeden marcový deň, keď sme 
šli celá trieda na preventívnu lekársku prehliad-
ku. V hline záhonu pri nemocnici som našiel 
kuklu mory. Vzal som ju do ruky – a ešte teraz 
mám v dlani pocit, ako sa pohla. Bolo to úchvat-
né, prešlo mi to celým telom. Kuklu som si vzal 
domov a o týždeň sa motýľ vyliahol. A odvtedy 
sa amatérsky venujem hmyzu. Chodím do prí-
rody so sieťkou, lovím a jazdím na zberateľské 
burzy. Hmyz je úchvatný a stále ma baví pozerať 
sa, ako sa liahnu motýle. 

Si členom DJského dua Die Kartoffeln. Kedy 
a ako tento „projekt“ vznikol a čo pre teba 
znamená? 
To je taká zábavka. S kamarátkou Ľubicou 
Hustou hráme kamarátom pesničky, ktoré 
máme radi. Je to čistá, bohapustá radosť. Je 
super, keď roztancujete ľudí. Musíme ešte za-
pracovať na značke. Zemiaky sú inšpirujúce. 
Sú to banány severu.

Ivana Gibová
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KUPÓN 
KUPÓN F. R. & G.

  KUPÓN
do 24. apríla

O knihu Rudolfa Juroleka Pán Ó môžete súťažiť 
zaslaním kupónu na adresu redakcie.

Chaos je prechodným 
stavom harmónie

Pán Ó / Rudolf Jurolek / F. R. & G. 2017

Na prvý pohľad ide o prozaické texty, no 
pri čítaní v nich zistíme rytmus, metaforické 
a symbolické vyjadrovanie, a tak sa dá pove-
dať, že v textoch je viac poézie ako prózy, čo 
u Juroleka nie je zvláštnosťou, keďže vydal už 
sedem úspešných básnických zbierok.

 Úvodné vety v knihe sú istou „hrou“ 
s pozíciou a možnosťami rozprávača a postáv: 
Pán Ó = o kom sa hovorí, i kto hovorí; Ona (ale 
aj čitateľ) = Ty, komu sa hovorí; Ja = rozprávač 
(i svedok, i Pán Ó). Autor už na prvých stra-
nách odhaľuje svoj kompozičný postup, ktorý 
je zaujímavý: „Pán Ó, tak ho budem, ak dovolíš, 
volať […] dlho je na ceste a ja, ktorý ho na tej 
ceste sprevádzam, ti o tom všetkom […] môžem 
iba hovoriť, no nemôžem nič ovplyvniť.“

Rozprávač sa vyjadruje o hlavnom hrdinovi 
ako o 3. osobe, ona – zainteresovaná persóna 
v hrdinovom živote – je v 2. slovesnej osobe. Tieto 
pozície sa miestami striedajú, menia, a tak nie-

motívy, opisy či príbehy, ktoré by nie vždy 
obstáli bez tohto rozčlenenia. Kniha vlastne 
pozostáva z množstva „zápiskov“, ktorým autor 
dal jemnú dejovú niť. Pán Ó odchádza z Mod-
rého domu, spomína naň, rád by sa doň vrátil. 
Modrý dom je pre Pána Ó symbol toho, keď 
nebol sám: „Stále myslím na ten Modrý dom.“ 
Toto miesto nedokáže oživiť sám. Chýba tam 
Ty – ona: „Do centra diania, ktoré dosiaľ patrilo 
len jemu, […] vstúpila žena. Asi si myslí, že nie 
je nič jednoduchšie, ako byť postavou nejakej 
knihy.“ A tak postava ženy (Ty, ona) je akoby 
postavou fiktívnou i skutočnou zároveň.

Pán Ó je postavou samotára, sklamaného 
muža. Je to precitlivený, traumatizovaný člo-
vek s psychickými ťažkosťami (ľahké prejavy 
manicko-depresívnej psychózy a paranoje), 
ktorý sa cíti bezmocným, keď sa „musí“ pod-
riaďovať spoločenským normám a zákonom 
v systéme. Má predstavy o správnejšom uspo-
riadaní ľudskej spoločnosti. Ide o psychológiu 
človeka, ktorý nie je „zaradený“ do spoločnos-
ti, preto vníma skutočnosť intenzívnejšie, cit-
livejšie, žije neustále pod vnútorným tlakom 
(„nestrácaj čas, nečakaj, rob niečo…“). Preží-
va silné, vierohodné, realistické halucinácie 

kedy dochádza k prekonštruovanosti. Niektoré 
časti textu knihy majú vo svojom vnútri časové 
a priestorové zlomy, na krátkych plochách sa 
striedajú slovesné časy, retrospektíva sa prelína 
s prítomnosťou a dávnou minulosťou (spomienky 
na detstvo, ktoré prichádzajú najmä vtedy, keď 
protagonista veľmi intenzívne pociťuje samotu).

Minulosť je stvárnená spravidla staticky 
(opustené izby, ustlané postele): „Nič sa nede-
je – tak to vidí vcelku. Ale keď celok rozmení 
na drobné, vidí to trochu inak.“ Spomínania sú 
sprítomňované aj formou textovej kompozície, 
napr.: „Alebo ešte predtým…“ (s. 28); „A ešte 
predtým“ (s. 29). Niekedy sú spomienky rých-
le – raz je Pán Ó v Benátkach, potom v Paríži 
alebo na Slovensku v horách („Možno by som 
na to mohol ísť aj takto, od chvíle k chvíli, lebo 
príbeh mi stále uniká.“). Inokedy prechádza 
zasneženou krajinou, aby o niekoľko riadkov 
ďalej vdychoval čerstvý vzduch po nočnej búr-
ke, ktorý vonia dažďom („Obyčajne je to tak, 
že to, čo práve prežíva, je príliš samozrejmé 
a obyčajné. Aby to dosiahlo výnimočnosť, musí 
si počkať, kým sa to nestane spomienkou.“).

Grafické odčlenenie jednotlivých malých 
častí textu umožňuje autorovi radiť za sebou 
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a bezradnosť. Reálna, prítomná skutočnosť 
je len na okraji, resp. v úzadí („Prišiel deň 
po voľbách. Vidí, že dopadli veľmi zle. Ale 
vidí aj to, že svieti slnko, v záhrade dokonca 
poletuje motýľ.“).

Pre Jurolekove texty sú typické tri okruhy: 
realita – prítomná skutočnosť, retrospektíva 
– spomienky, a úvahy, ktoré sa viažu k prvým 
dvom okruhom. V nich autor predstavuje zrani-
teľného a zraneného hrdinu, jemného človeka 
s obsesiami, úzkosťami, psychickou labilitou: 
„Tie zvuky, zvuk prírody a zvuk civilizácie, 
do seba narážajú…“ Nostalgiu za niekým či 
niečím vyjadruje cez prírodné motívy (stará 
jabloň, ktorá doslúžila). „Svet Pána Ó vedie 
kamsi do stratena. Nedokáže veci rozvíjať a za-
vršovať. Schopný je iba večne začínať, nevie 
nájsť niť, ktorá by ho priviedla k cieľu. Na svojej 
ceste je vždy znova na začiatku.“

Pán Ó svojím životom – pohybom po prie-
stranstvách prírody, vidieka, mesta, bytu, ma-
puje skutočnosť s jej detailmi. Pri prázdnote, 
v ktorej sa ocitol, keď zostal sám, si azda viac 
všíma svet, ktorý bol predtým „neviditeľný“. 
Absolútne detaily (uväzovanie šnúrky na to-
pánke) strieda s veľkými priestormi a rozsiah-
lymi časmi. Príroda ho zakaždým upokojí, ale 
„Zrazu sa zháči: nežije mimo reality? Nestal 
sa jeho život relevantným už len pre neho sa-
motného?“

Druhá časť knihy – Zošity Pána Ó – pred-
stavuje dojmy a asociácie pri pozorovaní 
skutočnosti, pozostávajúce z niekoľkých 
riadkov. Dajú sa vnímať ako sen v spánku či 
sen s otvorenými očami. „Ľudia pracujú. Ale 
niekto predsa musí aj snívať.“ Pán Ó sa opäť 
pohybuje v rôznych prostrediach, ale najmä 
v prírode. Obrázky z prírody (časť Záhrada) 
obyčajne zakončuje sentenciou. Knihu završuje 
prieskumom. Ten je základný (filozofické texty 
o svete, o skutočnosti, o živote, o nespravodli-
vosti v spoločnosti), lyrický (psychika človeka, 
jeho vnemy pri pozorovaní sveta v rôznych ča-
soch a obdobiach roka, nostalgia za príjemnou 
minulosťou), neskorý (tu prevažujú sentencie) 
a posledný prieskum (ťažké existenčné a exis-
tenciálne úvahy, pocit ničoty, depresie, úzkosti, 
osamelosť; chýba ten druhý, chýba láska).

„Tento svet funguje tak hriešne, že kaž-
dá účasť na jeho systéme je pochybná.“ Ale 
„pritom život je v podstate veľmi jednoduchý: 
vystačí si s láskou. S láskou človek asi naozaj 
nemôže zablúdiť, rozum je určite omylnejší“. 
A je tu ešte kapitola Z listov Teozofovi, v ktorej 
sú úvahy o Bohu.

V tejto druhej časti knihy sa Pán Ó opäť 
prejavuje ako rozprávač (1. osoba), ktorý sa 
obracia na druhú osobu (ona): „Keby si tu 
so mnou bola, možno by svet pre mňa nebol iba 
spomienkou.“ Tu je aj najviac sentencií a veľmi 
zaujímavých, neobvyklých úvah.

Rudolf Jurolek vytvoril knihu, ktorá je pozo-
ruhodná svojou kompozíciou a názormi – Pána 
Ó, rozprávača i svedka. Rozhodne je to kniha 
na zamyslenie a zamýšľanie.

Gabriela Rakúsová

Záznam z ústrania

Samota je moja staršia sestra / Ľuboš Ben-
dzák / Modrý Peter 2017

Byť v ústraní. Pozor-
ne sa pozerať na oko-
l itý svet, na  seba 
i  do seba. Vidieť. 
To je vlastné nená-
padnému majstrovi 
súčasnej slovenskej 
poézie Ľubošovi Ben-
dzákovi. Výsledkom 
jeho sústredených 

pozorovaní sa obvykle stáva zbierka poézie, 
za najaktuálnejší záznam z ústrania však 
možno pokladať autorovu prozaickú prvotinu 
s príznačným názvom Samota je moja staršia 
sestra. Pozostáva z pravidelných denníkových 
zápiskov od marca roku 2014 do novembra 
roku 2016. 

Básnik je nadmerne senzitívny, citlivo rea-
guje na vplyv vonkajšieho prostredia, a práve 
preto sa uchyľuje na perifériu, kde sa v podsta-
te nič dramatické nedeje a kde mu spoločnosť 
robí samota, nadobúdajúca kontúry ľudskej 
postavy. Obraz samoty ako staršej sestry 
vyvoláva predstavu niekoho, kto tu bol pred 
nami, niekoho, koho si nevyberáme, ale je nám 
blízky, niekoho, s kým sme doživotne spojení, 
niekoho, komu sa môžeme vyrozprávať. 

Najbližšou postavou je lyrikovi on sám. Jeho 
próza sa stáva intímnym vyznávaním sa, se-
baodhaľovaním. S odstupom a nadhľadom 
Ľuboš Bendzák píše o tom, ako sa vidí, ako 
vidí svet naokolo, čo vidí v knihách či vo svo-
jich snoch. Vytvára autoportrét zaháľajúceho 
rojka, ktorý pristupuje k životu romanticky 
či dokonca aristokraticky, väčšinu času trávi 
medzi štyrmi stenami svojho bytu, v dopolud-

ňajších vyprázdnených baroch (nonstopoch) 
či prechádzkami v mestskom parku.

Tomu, kto pozná Bendzákovu poéziu, môže 
autor pripomínať lyrický subjekt jeho básní. 
V oboch typoch textov nachádzame odkrývanie 
autorovho videnia skutočnosti, sebavýraz. Prózu 
teda možno vnímať ako dôvetok k už vydanej 
poézii, v niektorých čitateľoch však môže vyvo-
lávať pocit, že autor knihou neprináša nič nové. 
Vety (myšlienky) v próze dokonca miestami pri-
pomínajú konkrétne verše básní z predošlých 
zbierok. Výrok „tvoriť neustále a úplne z ničoho“ 
(s. 59) sa podobá na posledné trojveršie básne 
Von oknom v zbierke Pohreb andulky a iné udalosti 
dňa: „Tvoríš / ako Boh / z ničoho…“ (s. 19).

Autor svojím sebaobnažovaním v texte na-
značuje, že jeho životom je literatúra (čítanie 
a písanie) a že jeho literatúra je život (píše 
o svojom živote, o sebe). Recepcia a tvorba 
slovesného diela sa preňho stávajú absolút-
nou nevyhnutnosťou, potrebou, ba v istých 
momentoch i terapiou. Občas sa i na reali-
tu pozerá ako na text: „Kto nie je spokojný 
s verziou svojho života, nemal by sa sťažovať 
na vydavateľa, ale sám na seba, pretože tie 
nemožné vety napísal on sám“ (s. 34). Literár-
ny text je zas preňho miestami skutočnejší 
ako život: „Moje skutočné lásky sú výhradne 
literárne“ (s. 54).

V tematicky rôznorodých denníkových zá-
piskoch lyrik uvažuje, spomína, zaznamenáva 
každodenné radosti (pitie piva U legionárov či 
počúvanie hudby), starosti (návšteva psychiat-
ričky) či túžby (zoznamovanie a stretávanie sa 
so ženami), zhmotňuje do slov preňho vzác-
ne prchavé okamihy. Jeho prozaický debut je 
teda akýmsi nenápadným svedectvom o tom, 
že Ľuboš Bendzák má otvorené oči a zmysel 
pre detail, vidí v každodennej všednosti to, čo 
ostalo inými nepovšimnuté. 

Básnikova realita je popretkávaná literár-
nou fikciou a snami, ktoré mu ponúkajú i ob-
razy nevidené v skutočnosti, podnecujú jeho 
imagináciu: „Dnes sa mi zase snívalo o mo-
jej dávnej láske. Stáli sme niekde na peróne 
železničnej stanice a ja som ju chytil zozadu 
pod tričkom za jej holý driek a ona slastne 
vzdychla a obrátila svoje zelenosivé oči, kto-
ré boli vyblednuté všetkým tým časom ako 
prastaré noviny, v ktorých už dažďová voda 
rozpila všetky písmená, takže som si v nich 
nemohol prečítať, čo mi chceli povedať. Občas 
vedia byť aj anjeli milosrdní“ (s. 8 – 9). 

Bendzák píše o tom, čo lahodí jeho oku, ale 
aj o tom, čo mu „kole oči“. Stáva sa kritickým 
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pozorovateľom spoločnosti (katolíckej cirkvi), 
seba a svojej tvorby. Nezaprie však svoj zmysel 
pre humor: „Po tohtoročnom zverejnení lau-
reáta Nobelovej ceny za literatúru si už však 
nie som ničím istý a nedokážem si ani tipnúť 
budúcoročného kandidáta. Cítim však, že to 
môže byť ťažké rozhodovanie medzi Jonom 
Fossem a Lady Gaga“ (s. 89). 

Básnik svoju knihu popri písaní hneď i hod-
notí – dáva jej prívlastky „suchá“ a „sivá“. Sivá 
môže znamenať nenápadná, nevýnimočná, 
písaná zaužívanou metódou, neurčitá, pohybu-
júca sa medzi poéziou a prózou: „krátim si čas 
týmito riadkami, ktoré by mohli byť poéziou, 
keby som mal väčší talent, alebo prózou, keby 
som mal viac trpezlivosti“ (s. 42). Sivá však 
môže súvisieť i s atmosférou, životným poci-
tom, a v tomto zmysle je básnikovi vlastná: „Zá-
kladný životný pocit, z ktorého vychádzam, je 
monotónny a stály asi ako hmla na anglickom 
vidieku. Mám rád istú zahmlenosť a plynné 
skupenstvo, a asi aj preto sa tak rád zahaľujem 
znova do cigaretového dymu“ (s. 84 – 85).

Text je ladený sebareflexívne, autor napriek 
svojej kritickosti uvádza množstvo argumen-
tov, prečo má jeho próza zmysel. Písať preňho 
znamená „dávať tvar svojmu fluidnému vnú-
tornému životu, ukázať, že aj tento na prvý 
pohľad mŕtvy strom má svoje letokruhy“ (s. 65), 
„vychádzať sám zo seba, zradiť vnútorných 
strážcov duše, urobiť zo súkromného verejné, 
a to takým spôsobom, že aj čitateľ tam nájde 
kúsok svojej zahanbenej a náhle obnaženej 
duše“ (s. 70). 

Prenikať do vnútra introvertného básnika je 
zážitok, úprimné vyznávanie sa človeka, ktorý 
toho veľa nehovorí, je vzácne nielen pre fanú-
šika Bendzákovej poézie či dokumentaristu. 
Čítať takýto text znamená ocitať sa ako aktér 
diania v jeho ústraní, mať lepší výhľad na oko-
litý svet, odhaliť pre seba skrytú časť zo seba. 

Zuzana Barloková

Skúsenosti s týmito 
veršami (a zátvorkami)

Skúsenosti týchto dní (zvierat) / Peter 
Brezňan / Drewo a srd – OZ Vlna 2017

Brezňanova prvá kniha poézie sa odohráva 
na značnom množstve strán – konkrétne ide 
o číslo 113. Príliš rozsiahly debut so sebou 
môže niesť úskalie v podobe nadbytočného 

vidieť vo využití obrazov, ktoré sú minimál-
ne diskutabilné. Napríklad životný povzdych, 
ktorý autor podtituloval ako pokus o aforizmus, 
sa končí nasledovne: „– Čo je lepšie osamote? 
/ – Cikať kakať na záchode“ (s. 107). Táto infan-
tilnosť pôsobí ako snaha o vtip, ale jej účinok 
je slabý až žiadny.

Brezňan však aj napriek spomínaným vý-
čitkám dokáže priniesť verše s príjemnou 
razanciou, pričom čitateľ ocení najmä jeho 
schopnosť voliť slová tak, aby niesli viditeľný 
emočný náboj. Spomenúť môžeme napríklad 
začiatok básne s incipitom „nevidím sa“: „nevi-
dím sa / vôbec sa nevidím / už dlho / v dňoch 
čo prídu –“ (s. 33) alebo úlomok z textu viem 
o nej o samote: „keby to najbližšie telo nebolo 
/ zvieracia kazajka“ (s. 49). Dobrý je aj úvod 
z už spomínaných čiar pohybu: „Keby som / 
v lete múch / nevidel svoj pohyb / krok nôh 
bez stôp / keď sa po nich slabá nádej obze-
rá“ (s. 13), ktorý slúži ako príklad nevšednej 
poetickej optiky.

V budúcnosti by Brezňanovi pomohlo, keby 
venoval viac pozornosti korigovaniu svojich 
textov. Otázkou je, nakoľko by to poznačilo 
jeho autenticitu – hlavnú devízu jeho debutu. 
Ak by našiel vhodnú mieru, jeho básne by do-
kázali dobre fungovať. Nie je vyložene nutné, 
aby upustil od rozsiahlych plôch, ale ich plne-
nie by malo podliehať prísnejším vnútorným 
kritériám.

Peter Prokopec

Bratislavská nostalgia

Všetko je raz prvý raz / Rudolf Hrčka / 
Slovenský spisovateľ 2017

Literárny debut Ru-
dolfa Hrčku Všetko 
je raz prvý raz je 
v prvom rade sym-
patický najmä tým, 
že sa nehrá na niečo 
viac, než je; nemieri 
príliš vysoko, a pre-
to triafa presne. Je 
to kniha rodinných 
spomienok na det-

stvo a mladosť prevažne v povojnovej Bratisla-
ve. Román má reťazovú kompozíciu, jednotlivé 
kapitoly spája rozprávajúce Ja v prvej osobe. 
Leitmotívom diela je spomínanie na udalosti 
štylizované z rozličných dôvodov ako prelomo-

materiálu, s čím úzko súvisí znižovanie jeho 
hodnoty na úkor svetlých a zaujímavých miest. 
Nanešťastie, Brezňanova zbierka utrpela práve 
takýmto spôsobom.

Skúsenosti týchto dní (zvierat) prinášajú 
autentické básne, ktoré využívajú súčasný ja-
zyk, bránia sa konvenciám v podobe klasických 
poetických postupov a snažia sa čitateľovi po-
núknuť špecifický pohľad na bytie. Celkovo 
teda nie je ťažké uhádnuť, čo je na Brezňanovej 
zbierke pozitívne. To však narúša základná 
chyba celej zbierky – a tou je nekontrolova-
nosť textu, z čoho plynie striedanie silnejších 
a slabších miest, unavujúca uvravenosť a ro-
zostrovanie kontúr celých básní.

Brezňan v značnej miere pracuje s inverziou 
a zátvorkami, ktorými sa snaží ozvláštniť text. 
Až príliš často však upravený slovosled pôsobí 
zbytočne komplikovane a ruší čitateľa tým, že 
ho vytrháva z plynulého čítania. V istej rovine 
takýto postup môže fungovať, pri Brezňanovej 
poézii je však na škodu a stáva sa prekážkou 

v dlhých básňach. 
Príklad nájdeme 
v texte čiary po-
hybu: „miznúce – 
pomáhať bieliť / 
aby ďalej dalo sa 
skoro / ísť –“ (s. 14), 
alebo v texte s in-
cipitom „v každej 
veci“: „nemohol 
som ďalej svoju 
teplú večer u si 

dávať“ (s. 74). Čo sa týka zátvoriek, ich prob-
lém spočíva v istom nadužívaní. Niekde verš 
alebo báseň funkčne rozšíria, inde ale je ich 
začlenenie sporné. Vidieť obe varianty mô-
žeme v texte s názvom zmeniť sa: „pozerať sa 
aby prešli / (preplazili vrastali hady 
milosrdnosti do tela)“ a „bolesť je potom tekutá 
// keď tečie / (telom)“ (obe s. 67). Oproti prvej 
využitej zátvorke pôsobí druhá – aj s ohľadom 
na predchádzajúce slovo telo – opakujúco a na-
silu vymedzuje interpretačnú rovinu.

Najviac sa problém s nekontrolovateľnosťou 
textu prejavuje v poslednej časti zbierky, kto-
rá nesie názov odpad. Celá pôsobí dojmom, že 
ide o nedostatočne spracované zápisky z no-
tebooku autora a je pričlenená ku knihe len 
na akúsi skúšku – systémom „buď to niekomu 
niečo dá alebo nie“. Potvrdzuje to aj grafic-
ké spracovanie, kedy jednotlivé texty tvoria 
celistvú masu delenú iba názvami (prípadne 
označením ///). Nedostatočné spracovanie 
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vé, odohrávajúce sa v živote hlavnej postavy 
po prvýkrát. Prózu otvára predslov rozprá-
vača, v ktorom vysvetľuje dôvody vytvorenia 
textu v tejto podobe: „Spektrum prvých razov 
je u niektorých ľudí široké, u iných úzke. Exis-
tujú však také, ktorými si väčšina obyčajných 
ľudí poctivo prejde. Akýsi spoločný menovateľ. 
[…] Ideálny čas zaspomínať si. Na prvé razy, 
z ktorých je poskladaný ten spoločný meno-
vateľ, a sem-tam i na tie, ktoré sa z neho vy-
mykajú“ (s. 7).

Autorovým zámerom teda nebolo osloviť 
knihou len príbuzných a blízkych, no ide mu 
o ponúknutie palety príbehov, o ktorých pred-
pokladá, že môžu obohatiť kolektívnu kultúrnu 
pamäť slovenských čitateľov. Autor disponuje 
kvalitami, vďaka ktorým môže tento zámer 
naplniť. Intímne rozprávanie je popretkávané 
odkazmi na dobové, priestorové i spoločen-
ské reálie, reč postáv je štylizovaná hovorovo, 
zvykne ilustrovať aj ich regionálny pôvod, čím 
získava text plastickosť a humornosť: „‘Kukny 
sa len na teho šuhajka malého, šikovného, jak 
mu to ide. Ved ten je menší jak ty. A nerev.’ Nič 
nepomáhalo. Obaja sme sa zaťali a len si halifa-
xne zložiť a zložiť. Napokon sa nám to podarilo. 
Otecko bol taký nahnevaný, že nás celou cestou 
domov ťahal za ruky. My sme rumázgali a on ne-
povedal ani slovo. Keď sme prišli domov, mama 
bola z nás zúfalá a začala nás tíšiť. Otecko sa 
však konečne rozhovoril: ‘Tak také polená som 
v živote nevidel. Len sa válali po tom lade jak 
sprosté a né aby sa pekne bruslili’“ (s. 28).

Používanie dialektizmov sa podieľa na au-
tentickosti románu. Podporuje ju aj spomínaná 
práca s kultúrnymi reáliami, ktoré majú svoj 
referenčný odkaz v skutočnosti, rovnako aj 
sujetové modelovanie príbehu: úvodné kapitoly 
venované raným rokom života sú rozsahovo 
i obsahovo útlejšie, než časti románu venované 
mladosti. Zrkadlí to proces skutočného spomí-
nania, v ktorom sa s najdávnejšími životnými 
udalosťami spájajú len fragmenty spomienok, 
hmlisté obrazy. Na autentické pôsobenie diela 
vplýva aj grafická stránka – jednotlivé kapitoly 
sú ilustrované fotografiami Bratislavy zachy-
távajúcimi mesto v čase, do ktorého sú príbehy 
situované: obrázky bratislavského nábrežia, 
petržalská Ulica Mladej gardy, Lido, Vydrica, 
Železná studnička, Sad Janka Kráľa, a aj foto-
grafie z autorovho rodinného albumu. Celkovo 
grafická úprava knihy vytvára príjemný este-
tický dojem a vhodne prózu dopĺňa.

Hoci je rozprávanie subjektívne, nie je ego-
centrické; dôraz je na zobrazovaní udalostí 

a ľudí, nie na sebaprojekcii rozprávača. Tým 
sa autorovi zároveň podarilo vyhnúť aj senti-
mentálnosti, ktorá hrozí žánru spomienko-
vého rozprávania. Prednosťou diela je aj jeho 
vyváženosť, obsahu i zámeru dobre zodpovedá 
autorov jednoduchý štýl. Tieto vlastnosti spolu 
s dojmom autentickosti sú silné stránky knihy. 
Ako mierne rušivé pôsobia vety, ktoré aktua-
lizačne presahujú do súčasnosti a majú publi-
cistický, klišéovitý ráz: „Dnes sa vraj do zmrz-
lín dávajú nerozoznateľné extrakty z vajec, 
vyhovujúce prísnym hygienickým normám 
Európskej únie“ (s. 19), alebo: „Asi sa ma báli, 
militantna tučného. Už vtedy budili chlapci 
s hrubými krkmi rešpekt“ (s. 22).

Príťažlivosť textu môže obmedzovať regio-
nálne zacielenie, ktoré ambivalentne predsta-
vuje pozitívum i negatívum prózy. Všetko je 
raz prvý raz zaujme azda najmä západosloven-
ského čitateľa. Kniha osloví ľudí vo veku, ktorý 
im umožnil prežiť časť života počas obdobia 
zobrazovaného v diele. Román môže pritiahnuť 
aj mladých dospelých (20 – 35), tiež si môžu 
prežiť nostalgiu za časmi, ktoré poznajú z roz-
právania rodičov a starých rodičov. Žánrovo by 
sa próza dala zaradiť do literatúry pre mládež, 
je to v istom zmysle výchovný román, zachy-
táva postavu vo vývoji, prekonávajúcu životné 
prekážky. V súčasnosti však toto dielo preho-
vorí, paradoxne, skôr k starším; medzi starším 
a stredným pokolením je menšia pamäťová 
ruptúra a najmladšia generácia je dnes izo-
lovaná, akoby odstrihnutá od spomienkovej 
kontinuity. Možno sú však práve preto dnes 
knihy ako Hrčkov román Všetko je raz prvý 
raz také potrebné. 

Tamara Janecová

Nenápadná kniha plná
silných príbehov 

Stretnutia naslepo / Medard Slovík / Artis 
Omnis 2017

Po prečítaní niekoľkých príbehov z knihy 
Medarda Slovíka Stretnutia naslepo som ich 
okamžite v mysli začala analyzovať a hľadať 
spojenia. Čo ich spája? V čom sú si podobné? 
Čo mi chce nimi autor povedať? Hľadala som 
indície v názvoch, opätovne som sa k niekto-
rým vracala a interpretovala ich. A potom som 
to vzdala. Pri všetkých sa mi to nepodarilo. Tak 
ľahko ako ich (zrejme) Slovík písal, som sa ich 

aj ja pokúšala čítať. Zo začiatku sa mi to zda-
lo zvláštne. Ja, ktorá som vždy bola zvyknutá 
na silné príbehy, zamotané dejové línie, veľa 
postáv a tajné autorove „posolstvá“, som len 
čítala a prijímala. A hoci to išlo ťažko, zvykla 
som si. Zvykla som si, že autor skočí priamo 
do deja, že sa netrápi zložitými charakterizá-
ciami, že nemá potrebu zakončovať, či uzavie-
rať. Ide sa ďalej. Presne ako v reálnom živote. 
A potom, keď som sa vzdala svojho zlozvyku 
hneď všetko interpretovať, som prišla na chuť 
aj týmto jednoduchým príbehom a objavova-
la som v nich to, čo som od začiatku hľadala. 
Skryté autorove posolstvá.

Hoci sa to na prvý pohľad nezdalo, príbehy 
sú jemne prepojené – veľkou autentickosťou, 
vďaka ktorej čitateľ okamžite uverí, že sa mohli 
skutočne stať, že ich Slovík mohol naozaj za-
žiť. Mala som tento pocit aj ja, napriek tomu, 
že neviem do akej miery sa mohol uplatniť 

autorský idiolekt. 
Príbehy sú väčšinou 
písané v prvej osobe 
singuláru z pohľadu 
autora a ich auten-
tickosť je umocnená 
aj konkrétnou loka-
lizáciou. Väčšina 
z nich sa odohráva 
na autorovej rodnej 
Orave, čo vzbudzuje 

dôveru. Slovík vie, o čom píše, Slovík to všetko 
pozná.

Príbehy sú taktiež prepojené aj motívom ná-
hodných stretnutí. Zo začiatku sa mi to zdalo 
nepodstatné – až neskôr som si uvedomila, 
akú silu mali, napríklad aj v mojom vlastnom 
živote, náhodné stretnutia. Ako ma posunuli 
ďalej, ako som vďaka nim niečo pochopila, 
niečo sa naučila a kvitovala som, že si túto 
tému vybral aj Slovík. 

Najviac ma zaujal príbeh s názvom Čo sa 
bojíš, keď si spravodlivý. Autor v ňom rozpráva 
príbeh o tom, ako sa stretol s Češkou Jitkou, 
ktorá sa vybrala spoznávať Oravu po prečítaní 
knihy Nejkrásnější sbírka od Miloslava Nevrlé-
ho. Nevrlý vo svojej knihe písal, ako so svojím 
priateľom Jirkom navštívil Oravu. Spoločne 
prespali pod širákom, napriek tomu, že sa Jirka 
obával medveďov. Nevrlý sa ho opýtal, ako sa 
môže báť, keď je spravodlivý. A práve toto, ako 
sa môže človek niečoho báť, keď žije dobrým 
a slušným životom, keď neubližuje a netrápi, 
je tým dôležitým v príbehu. Vďaka Jitke, českej 
turistke, sa zamyslel autor nad touto skutoč-
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nosťou a rozšíril ju ďalej. A objaviť toto skryté 
posolstvo nebolo nič okaté, nič veľkolepé, nič 
šokujúce, ale bolo to krásne.

V príbehu Pokrvní bratia autor intímne od-
haľuje dve osobné stretnutia. Píše o svojom 
otcovi, ktorého videl len raz v živote, keď išiel 
hore cestou okolo ich rodného domu. Všetko 
prebehlo bez slov, otec sa mu neprihovoril, 
len sa naňho usmial. No napriek tomu to bolo 
dôležité stretnutie, prvé a posledné v živote. 
Otec zakrátko zomrel. Druhé stretnutie bolo 
s jeho nevlastným bratom. Dohodli sa, že sa 
zídu na cintoríne pri otcovom hrobe. Brat však 
neprišiel. Nakoniec sa však osobne spoznali 
a spriatelili a brat si získal jeho dôveru, napriek 
zmiznutému ruksaku s dokladmi. Svoje pria-
teľstvo napokon symbolicky obnovili pri hrobe 
spoločného otca.

Tak takto dopadlo moje „stretnutie naslepo“ 
so Slovíkovou knihou. Ak by som ho mala hod-
notiť, povedala by som, že pozitívne. Je to kni-
ha, ktorá sa nedá čítať na jeden dúšok. Strie-
dajú sa tu príbehy cestopisné, cestovateľské 
s príbehmi spomienkovými, osobnými. Každý 
text po prečítaní musí čitateľ stráviť, potrebuje 
chvíľu na premýšľanie, pretože podvedome 
hľadá paralely vo vlastnom živote. Nenápadný 
príbeh obyčajného človeka je často príbehom, 
ktorý sa môže stať čitateľovi, jeho priateľom, 
príbuzným či známym. A možno sa už aj stal, 
alebo sa ešte len stane. Prózy sú zaujímavé, 
vtipné, na vysokej štylistickej úrovni a v ko-
nečnom dôsledku prinášajú jemné poučenie 
pre čitateľa. Ja sa asi opäť niekedy k tejto knihe 
vrátim. Prečo? Lebo je príjemným protipólom 
prekombinovaných súčasných románov.

Jana Nemčeková

Nielen o bezznalostnej 
gramatickej dispozícii

Jazyk v sociálnej kultúre / Juraj Dolník /  
VEDA 2017

Nová monografia renomovaného slovenského 
jazykovedca Juraja Dolníka Jazyk v sociálnej 
kultúre prináša autorove výklady zamerané 
na spätosť jazyka so sociálnou kultúrou v sloven-
skom jazykovo-kultúrnom prostredí. Monografia 
prekračuje súčasný metodologický horizont po-
znávania (spisovného) slovenského jazyka a me-
dze praktizovanej jazykovej edukácie.

na vývinovú tendenciu slovenského jazykové-
ho spoločenstva a k jazykovému aj komunikač-
nému kultivovaniu jeho príslušníkov. 

Predkladaná monografia môže osloviť jazy-
kovedcov, odborníkov z oblasti humanitných 
a sociálnych vied, ktorých zaujíma fungovanie 
jazyka v sociálnej kultúre, ale aj všetkých tých, 
ktorí sa neuspokoja s tradičným nazeraním 
na spisovný slovenský jazyk v duchu norma-
tívnych tvrdení.

Slavomíra Krištofová

Ako prežiť albánske 
pondelky

Pondelok v siedmich dňoch / Luljeta Lles-
hanaku / Preklad Lucia Duero / Drewo 
a srd – OZ Vlna 2017

Koľ ko a lbá n-
skych básnikov 
alebo poetiek 
poznáte? To je 
samozrejme iba 
rečnícka otáz-
k a ,  n a  k tor ú 
nemusíte odpo-
vedať. Siahnuť 
môžete naprí-
klad po zbierke 

básní od priekopníčky albánskej poézie Luljety 
Lleshanaku (1968) s názvom Pondelok v sied-
mich dňoch.

Ako vznikol názov knihy, môžeme iba špeku-
lovať. Isté však je, že autorkin životný príbeh 
je plný takýchto albánskych pondelkov. „V Al-
bánsku sa všetko udeje v priebehu 24 hodín. 
Každý deň musíš postaviť nový dom. Dom, 
ktorý bude pravdepodobne v ten istý večer 
zbúraný,“ hovorí o mentalite svojho národa. 
Pre politické názory jej rodiny (ktoré sa priečili 
hodnotám komunistickej diktatúry Envera 
Hodžu) strávila dlhé roky v domácom väzení. 
Režim jej v 18-tich rokoch zakázal študovať, 
a tento zákaz trval až do pádu totality v roku 
1992. Nútená práca na farme, v továrni na kon-
zervy, vo fabrike na koberce, vypočúvania… 
To všetko sa dialo pre odbojársku minulosť 
jej rodiny a Luljeta patrila už k tretej generá-
cii potrestaných a prenasledovaných, čo sa 
odzrkadľuje aj v jej poézii. Lleshanaku nám 
servíruje veľmi svojské videnie sveta, v ktorom 
sa zomiera na utrpenie, kde ľudia odpovedajú 

Autor v ôsmich kapitolách prináša svoj po-
hľad na rozličné prejavy jazyka vo vybraných 
výsekoch sociálnej kultúry, pričom integruje 
filozofický, epistemologický, semiotický, kul-
turologický a komunikačnoteoretický pohľad 
na človeka v jeho jazykovej modalite. V úvodnej 
kapitole o vedeckej teórii a praxi vo vzťahu 
k jazyku objasňuje význam praxe pre teóriu 
(a naopak), špeciálne význam jazykovej praxe 
pri teoretickom objasňovaní ovládania gra-
matiky jazyka. Na pozadí súčasných nosných 
myšlienok teórie poznania autor vysvetľuje 
rozdiel medzi gramatikou opísanou v učebni-
ciach a gramatikou, ktorú ovládame a preuka-
zujeme v rečovej praxi. Pre odborníkov, peda-
gógov, ako aj používateľov jazyka je podnetný 
originálny výklad javu, ktorý nazval bezzna-
lostná gramatická dispozícia, zodpovedajúca 
praktickému spôsobu existencie gramatiky. 
Na pochopenie rozpornosti v zaobchádzaní 
so spisovnou slovenčinou rozoberá jazykovú 
ideológiu, ozrejmuje ju pomocou opozície au-
tentickej verzus utilitárnej ideológie a zavede-
ním ďalších fundamentálnych pojmov odpo-
vedá na otázku, ktorá ideológia je primeraná 
vzhľadom na súčasný stav spisovnej slovenčiny 
a podmienok jej fungovania. Vysvetľovanie 
obohacuje interpretáciou zdrojov jazykovej 
ideológie Ľudovíta Štúra.

Keďže autor nazerá na jazyk z pozície jazy-
kovej a sociálnej praxe, ďalšie kapitoly venoval 
špecifickým aspektom jazykovej komunikácie 
ako konštituenta sociálnej kultúry. V kapi-

tole o jazykovej 
situácii ako sieti 
kultúrnych cel-
kov vymedzuje 
k o m u n i k a č n é 
formácie ako kul-
túrne jednotky 
a špecificky sa ve-
nuje spisovnoja-
zykovej formácii. 
Pri interpretácii 
komunikačnej 

kultúry osvetľuje komunikačné formy a pre-
zentuje pohľad na kultivovanie komunikácie 
z evolučného hľadiska i z empirickej pozície. 
Monografiu uzatvárajú kapitoly o sociovedec-
kej komunikácii a jej aplikácii na komunikáciu 
medzi jazykovedcami a verejnosťou. Tento jav 
zasadil do kontextu radikalizácie demokracie 
a preniesol ho do súčasného slovenského jazy-
kovedného života, aby vytýčil hlavné problé-
my prístupu k spisovnému jazyku so zreteľom 
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na otázku otázkou, kde sa popiera evolúcia 
a kľúčom k existencii je najmä horkosť. V bás-
ňach sa často pýta na pravdu a pozerá sa sme-
rom do minulosti i do budúcnosti.

„Pondelok v siedmich dňoch sa odohráva 
v malom meste na úpätí hory, kde som vy-
rástla,“ vysvetľuje autorka v závere knihy. 
Jej verše sú veršami o živote v mestečku  
i na vidieku, s ilúziami i dezilúziami, sú plné 
existenciálnych kríz a zároveň mnohých svet-
lých originálnych momentov. Britský spiso-
vateľ, prekladateľ a kritik Peter Constantine 
označil básne tejto albánskej poetky za origi-
nálny hlas. Jej poéziu nevidí v priamom spo-
jení s poetickými štýlmi v Amerike, Európe, 
s albánskou poéziou, ani s poéziou vo zvyšku 
sveta. Možno jediné, s čím je Lleshanaku spätá, 
a na čo je v poézii bytostne naviazaná, je osud 
rodu, jednotlivcov i národa. „Nechávam cezo 
mňa prenikať hlasy troch generácií Albán-
cov, ktorí možno nahlas mysleli, no prehovoriť 
nemohli,“ priznáva v knihe. A hoci cíti silnú 
generačnú previazanosť, prediera sa cez ňu 
obrovská túžba po zmene a pomenúva zároveň 
určitú neschopnosť nastoliť ju: „Môj otec, jeho 
otec a predtým tamtoho otec / sa nepokúšajú 
nič zmeniť / a ani neodmietajú nič zmeniť“ 
(s. 52). Viditeľná je i túžba lyrického subjektu 
po progrese a odlíšení sa od predošlých ge-
nerácií vo svojej rodine: „Sme tri matriošky  
zoradené podľa veľkosti. / Ja som posledná – / 
tá, ktorá sa nedá otvoriť“ (s. 31). Autorka na-
pokon po páde režimu vyštudovala albánsku 
filológiu a dnes pôsobí ako novinárka, prekla-
dateľka a výskumná pracovníčka.

Prekvapivé a inovatívne. Týmito slovami 
bývajú označované verše Luljety Lleshanaku. 
Čitateľa môže v knihe zaujať mnoho aspektov. 
Za jeden z najpozoruhodnejších možno označiť 
tušenie a zobrazovanie tela v jej poézii. Au-
torka často využíva redukciu tela na zdôraz-
nenie vážnych situácií: „myslím, že som len 
chrbtica“ (s. 37), prípadne „dvadsať nechtov 
leží na stole (s. 65)“, alebo „s jedným uchom 
položeným na koľajnici“ (s. 48). Ak je vo ver-
šoch telo prítomné, buď degeneruje (napr. 
rozpína sa) či dokonca metamorfuje (z tiel sa 
stáva architektúra). Často však telo iba tuší-
me, zobrazované je v podobe tieňa, dokonca 
neviditeľné – „abstraktnejšie než kedykoľvek 
predtým“ (s. 22), prípadne sa autorka pýta 
na jeho podobu: „v tme hľadá svoju podobizeň“ 
(s. 76). Na záver by som povedala asi toľko, že 
Luljetina poézia je diamantom, ktorý bol vy-
brúsený krutým režimom a ťažkým životom. 

Jej tvorba je dôkazom toho, čo všetko možno 
vytvoriť v negatívnom priestore. Je to vzácny 
albánsky endemit.

Oľga Gluštíková

Drsnosť, ktorá prekvapí 
svojou nežnosťou

Veľké asi ako vesmír / Jón Kalman Stefán-
sson / Preklad Zuzana Stankovitsová /  
Artforum 2017

Všetko to začalo 
uverejneným roz-
hovorom so spiso-
vateľom, ku ktoré-
mu som sa dostala 
počas dovolenky 
v Tatrách. Potom 
už udalosti nabrali 
rýchly spád – v kníh-
kupectve som si 
kúpila prvú časť ro-

dovej ságy Ryby nemajú nohy a s túžobným oča-
kávaním som sa pustila do čítania. Už veľmi dlho 
som hľadala knihu z prostredia Islandu, vďaka 
ktorej by som nadobudla pocit, že príroda tvorí 
neoddeliteľnú a nemeniteľnú súčasť ľudí. Prvý 
diel ságy nesklamal a zimomriavky mi behali 
po tele, hoci som ho čítala počas 37-stupňových 
horúčav. Keď vyšla túto zimu druhá časť pod ná-
zvom Veľké asi ako vesmír, moja zvedavosť sa 
vyšplhala na úroveň zvedavosti dieťaťa, ktoré sa 
snaží zistiť, prečo sa deň strieda s nocou. 

Autor Jón Kalman Stefánsson vo svojom 
pokračovaní islandskej rodovej ságy „oprašu-
je“ aj kľúčové momenty z prvej časti, no robí 
to nevtieravo a mimoriadne dômyselne. Stačí 
mu to spomenúť uprostred zloženého súvetia 
a nenápadne pokračovať v odkrývaní ďalších 
vzťahových súvislostí. Aj to je jednou z výhod 
tejto knihy – i ten, kto nečítal Ryby nemajú nohy, 
sa pomerne ľahko naladí. 

Osvojenie si autorského štýlu vyžaduje pozor-
ného čitateľa, ktorému nebudú prekážať zložené 
súvetia a ani prelínanie minulosti so súčasnos-
ťou. V tom je Stefánsson geniálny – keď prijíma-
teľ textu číta text písaný v prítomnosti, ktorý 
sa plynule odvíja, tak nečakane príde kapitola 
Keflavík – Osemdesiate roky a čitateľ „vhupne“ 
do inej časovej roviny. A zrazu sa stáva svedkom 
toho, ako jedna z postáv počas pitvania tresky 
počúva Pink Floyd. To je ten moment, kedy si 

čitateľ uvedomí,  že striedanie časových rovín je 
len jeden z mnohých kľúčov, ktorými sa otvárajú 
dvere do krajiny, v ktorej sa krvavé zore a ne-
úprosný vietor miešajú s pokojným žutím trávy 
pasúcich sa oviec. Autor v prvých kapitolách 
kladie dôraz na bezvetrie v krajine, čo vytvára 
kontrast oproti nenaplneným láskam: „stála tam 
celá premoknutá a rozhorená láskou, pramene 
vlasov jej ako potôčiky padali na čelo a líca, úpl-
ne rovné, vznešené, hľadel na ňu… Stál povyše 
móla, uchvátený a naplnený istotou a smútkom, 
že tento výjav pôsobí, že už nikdy nebude môcť 
byť úplne šťastný“ (s. 22 – 23). Autor aj v druhej 
časti ságy ponúka sugestívne opisy islandskej 
prírody, ktoré tvoria pozadie komplikovaným 
vzťahom: „a keď zvieratá za krásnych letných 
dní ležia vonku a prežúvajú, zazdá sa nám, že 
sme o čosi bližšie k harmónii“ (s. 47).

O riadok nižšie sa už stávame svedkami vetra, 
ktorý nemá čo zastaviť, „naberá na sile, až sa 
rozochvejú domy aj samotné nebo, lode v prístave 
narážajú do móla, vietor schmatne mačku a od-
fúkne ju do mora“ (s. 47). Samotná príroda tvorí 
aj v tejto knihe dôležitý prvok, od ktorého sa 
všetko odvíja. O to citlivejšie potom vyznievajú 
pasáže, zachytávajúce rôzne podoby lásky v ich 
najrozličnejších štádiách – od prvotných spaľu-
júcich chvíľ, ústiacich v nešťastné spomienky, až 
po pocit odcudzenia, ktorý nezachránia ani chvíle 
strávené v horúcej posteli: „chytila ho za hlavu 
a náruživo bozkala, teraz však cítila, ako jej srdce 
tuhlo, stvrdlo, premenilo sa na kameň. Oddur sa 
rozhodol a ani sa nespýtal na jej názor“ (s. 20). 

Spomienky z minulosti dotvárajú autentic-
kosť tej-ktorej postavy, s ktorou sa čitateľ najprv 
oboznámi v jej prítomnej forme a až prostred-
níctvom minulosti prenikne do jej hĺbky: „proti 
jednotvárnosti bojoval tak, že si namiesto tresky 
predstavil niektorého zo spolužiakov…“ (s. 50). 
To, čo bolo v prvej časti rodovej ságy len nazna-
čené, sa postupne odhalí, jednotlivé súvislosti 
a okolnosti tak naberú na dynamike. Udalosti, 
ktoré sa v knihe rozoberajú, poukazujú na kom-
plikovanosť človeka a vzťahov, v ktorých sa oci-
tol. Odmietnutie, túžba, zlomené srdcia, strata 
dieťaťa… To, čím všetkým postavy prechádzajú, 
nie je jednoduché. Je preto nesmierne fascinujúce, 
že aj ťažké životné momenty dokáže Stefánsson 
zaobaliť do nežných šiat. A tie „šaty“ sú tu presne 
na to, aby ste ich postupne vyzliekli a prenikli tak 
až pod povrch ľudskej duše, ktorá sa už tisícročia 
musí vyrovnávať s krvavým slnkom, studeným 
vetrom a spenenými vlnami.

Miroslava Košťálová
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JON FOSSE
Lodenica

Putovanie za slobodou

Ďaleká cesta za domovom / Richard 
Adams / Preklad Lucia Nižníková-Kol-
lárová / Vydavateľstvo Slovart 2017

Keď začiatkom 70. ro-
kov ponúkal anglický 
spisovateľ Richard 
Adams rukopis svojej 
rozprávky britským 
vydavateľstvám, do-
stával jedno odmiet-
nut ie za  druhým. 
Odôvodnenia boli 
zakaždým rovnaké – 
staršie deti nezaujme 

rozsiahly príbeh o králikoch, pretože im príde 
detinský a menším čitateľom bude prekážať prí-
liš dospelý jazyk. Sklamaný autor chodil od dverí 
k dverám, až napokon narazil na malého vyda-
vateľa Rexa Cillinsa a jeho mierne archaický 
vkus. Prvý náklad knihy Watership down (v slo-
venskom preklade Ďaleká cesta za domovom) 
vyšiel na tamojšie pomery v skromnom počte 
2500 kusov a, čuduj sa svete, už o pár rokov 
neskôr bol z rozprávky bestseller naprieč kon-
tinentmi. Aj keď sa Richard Adams vo svojom 
úvode priznáva, že to je preňho stále tak trocha 
prekvapením, čitateľ obľubujúci rozprávky sa 
nad celosvetovým úspechom knihy nezačuduje 
ani na okamih. Ďaleká cesta za domovom, to 
je v prvom rade dobrodružstvo, brilantný ro-
mán určený čitateľom bez vekového obmedzenia, 
fascinujúci pohľad do života králikov. Richard 
Adams si na odborné konzultácie prizval skutoč-
ného vedca, a R. M. Lockley, autor Súkromného 
života králika, mu pomohol dosiahnuť nevšednú 
autenticitu diela. 

Máčik a Lieskovec sú takzvaní poškrabko-
via, radové králiky v prvom roku života, ktoré 
v kolónii nemajú veľké práva. Preto niet divu, 
že Máčikove tajomné proroctvá ohľadne blížia-
cej sa katastrofy nikto neberie vážne a vrchný 
králik ho odmietne s tvrdením, že je pomätenec. 
Máčikove predpovede sa však už v minulosti 
ukázali ako pravdivé, a preto Lieskovec osloví 
ďalších členov kolónie, aby spolu s nimi ušli. 
Kam? To nevedno. Králiky majú množstvo ne-
priateľov voľne žijúcich v prírode, líšky, mačky, 
vtáctvo – ale ako vraví legenda o El-hréranovi, 
prvom králikovi stvorenom nebeským Fritom, 
tento druh dostal do daru mocné nohy, aby do-
kázal uniknúť každému predátorovi.

Literatúra ako hudba

Lodenica / Jon Fosse / Preklad Anna Fosse /  
Modrý Peter 2017

Jon Fosse je spiso-
vateľ s výrazným 
štýlom. Sugestív-
nym, rytmizova-
ným a blízkym hud-
be s jej príťažlivou 
mágiou refrénov. 
Jednoduchá syntax, 
jednoduchá inter-
punkcia, motivické 
návraty a repetície, 

ktoré – našťastie – nie sú neprijateľnou manie-
rou. Jeho úspešne sfilmovanej próze Lodeni-
ca sa prihodil osud nórskej čítankovej prózy 
a reprezentatívneho príkladu poetologických 
východísk silnej autorskej generácie, ktorá 
v Nórsku debutovala v 80. rokoch.

Lodenicu možno čítať ako príbeh tragic-
kého ľúbostného trojuholníka, ako k tomu 
nabáda už anotácia. Možno v nej vidieť cit-
livú reflexiu osamelosti. Alebo jednoducho 
originálnu detektívku. V každom prípade 
však disponuje rozmerom silnej výpovede 
o priateľstve, láske, žiarlivosti a smrti. Lite-
rárny konzultant prekladu Biblie do nórčiny 
a nasledovateľ ibsenovskej tradície priezračne 
čistého pohľadu na ťaživé podoby lásky Fosse 
o nich vie mnoho. Jeho narácia nepotrebuje 
výpravné scenérie a kulisy. Vystačí si s riva-
litou rozprávača s prázdninujúcim Knutom, 
jeho priateľom z detstva, ktorého nevidel 
zo desať rokov.

Spúšťačom rozprávačovho nepokoja je 
Knutova čiernovlasá manželka. Nepokoj sa 
rozprávača zmocňuje čoraz viac. Paralyzuje 
ho, rozkladá. Rozprávač prichádza o bezpeč-
nú komfortnú zónu tridsiatnika, ktorý žije 
s matkou, prevažne v dvoch izbách na povale, 
bez ambície cestovať, osamostatniť sa, či hľa-
dať si partnerku; má svoju gitaru, gramofón, 
platne, trochu kníh a minimum sociálnych 
kontaktov, keďže jeho jediným zdrojom príj-
mu je hranie na gitare na miestnych zábavách 
spolu s učiteľom a hráčom na akordeóne Tor-
kjellom. Trochu smutná životná bilancia, 
ale skvelá východisková pozícia pre štúdiu 
zžieravého protagonistovho pocitu, že svet 
sa vychýlil z osi a nič sa nevráti do krehkej 
rovnováhy pred osudným činom.

A tak utečenci bežia do lesa, putujú otvore-
nou krajinou plnou nástrah, hľadajú útočisko 
a sú nútení opustiť na chvíľu svoju prirodze-
nosť a namiesto oddychu na lúkach a občas-
ného hopkania systematicky prekonávať dlhé 
vzdialenosti. Lieskovec, Máčik, Jamka, Púpa-
vec, Strieborniak, Hlaváň, Ostružina a ďalší 
stretávajú na svojom pochode za slobodnou 
kolóniou viacero priateľov i falošných rad-
cov. Natrafia na naoko dokonalú, no vnútri 
prehnitú kolóniu vypasených králikov, ktorí 
sa spolčili s ľuďmi, aby si zabezpečili falošný 
pocit bezpečia, na farme ich napadne mačka 
aj ľudia, v prísne zorganizovanej kolónii Efrafa 
pod vedením šialeného manipulátora gene-
rála Čistca bojujú o holý život, aby zachránili 
miestne samice.

Vynaliezavosťou a rýchlosťou, dvoma zák-
ladnými vlastnosťami králikov, si však vypo-
môžu vo viacerých hraničných situáciách. Aj 
keď sú len samci – a samci hlboké nory nekopú 
–, naučia sa hrabať v prospech prežitia, pre-
konajú strach z neznámeho a prejdú cez most 
stvorený ľudskou rukou, využijú dokonca pla-
vidlo, aby prekonali zradné vody. 

Napínavý príbeh putovania za slobodou 
v mnohom pripomína komplexný a prepracova-
ne zostavený svet J. R. R. Tolkiena – aj v prípade 
Richarda Adamsa stojí kvalita diela na orientá-
cii v priestore, drobnokresbe jednotlivých po-
stáv, vynikajúcej práci s naráciou a atmosférou. 
Prostredie je pre príbeh kľúčové a Ďaleká cesta 
za domovom sa odohráva v reálnom regióne 
anglického Newbury, kde sa spisovateľ narodil 
a kde prvotný príbeh rozprával svojim dvom 
dcérkam. Čitateľovi v uchopení osobitej nálady 
pomáha aj úvodná mapa s presnými lokalitami 
konkrétnych epizód, nádherné ilustrácie s ta-
jomným nostalgickým podtónom Alda Galliho, 
ako aj slovník lapinčiny (jazyka králikov, ktorý 
zostavil práve autor Richard Adams). Rozpráv-
ku, pre ktorú je vhodnejším označením pojem 
román, dopĺňajú aj akési mýty o šikovnosti 
starého otca rodu, kráľa králikov El-hrérana. 
Tie si predstavitelia rozprávajú pri nočnom 
silfleji (pasení sa nad zemou), alebo v útulnom 
priestore svojich nor.

Ďaleká cesta za domovom je natoľko ná-
paditým a originálnym príbehom, že svojou 
jedinečnosťou nepripomína nič dosiaľ čítané 
a vytvára tú vzácnu literárnu kategóriu iko-
nického diela. Knihy, ktorá ponúka priestor 
na fantáziu a unáša do iného sveta.

Diana Mašlejová
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Fosse geniálnym spôsobom pri každom 
z početných opakovaní vždy v inom uhle po-
stupne odhaľovanej optiky ukáže niečo nové 
z motivácie hrdinov, ich prežívania či faktickej 
stránky redukovaného príbehu. Fosse nenu-
dí, neskúša naprázdno trpezlivosť čitateľa, 
je schopný udržať jeho pozornosť i napätie. 
Vyťaží maximum z dobrého nápadu nechať 
vyrozprávanie príbehu na protagonistovi. 
Postmoderným spôsobom – lebo veď próza 
vznikla ešte v roku 1989 – variuje stále nové 
vrstvy výpovede o jeho vnútornom svete.

Nezanedbateľné je situovanie deja do identi-
fikovateľnej scenérie západonórskych fjordov, 
ostrovčekov a minimálne dotknutej prírody. 
Odkazuje na autobiografickú líniu príbehov 
o mladých osamelých mužoch spätých s prí-
rodou a odcudzených od komunity, dotvára 
však aj originálnu značku Fosseho minima-
listického písania s redukovaným dejom, zre-
teľne odlíšiteľného od konštruktov bez opory 
v empírii a uveriteľných reáliách.

Nepokoj protagonistu zachytený v obse-
dantnej potrebe vypísať sa z niečoho, čo ho 
ťaží, spolu s majstrovským zobrazením úzkost-
ných stavov generujú vývoj deja. Ak na niečom 
záleží, potom to nie je vonkajšok (hoci autor 
nevynecháva charakteristiky vizáže postáv 
či detaily prostredia). Status rozprávača, ako 
človeka, z ktorého „nič poriadne nevzišlo“ 
(minimalistický životný štýl, žiadna kariéra, 
žiadne výraznejšie sociálne a rodinné väzby), 
má tiež svoju dôležitú úlohu: nič redundantné 
nehatí základné silné rozprávanie o emóciách 
ako hnacom motore drámy. 

Minulostné návraty v podaní rozprávača 
(bez zamestnania a perspektívy) sú pozname-
nané sentimentom a naivným začudovaním sa 
nad rozdielom medzi idylicky zapamätanou 
minulosťou a súčasnosťou, z ktorej je vykore-
nený. Keď sa k minulosti vracia konvenčne spo-
ločensky ukotvený Knut, návraty majú strohý, 
vecný charakter. Dalo by sa uvažovať o miere 
depresie a paranoje rozprávača, čoraz viac 
uviaznutého v nepokoji a obsedantnej potrebe 
čeliť mu písaním, pravdou však zostáva najmä 
charakteristika načrtnutá v posudku diela: 
„stretnutie dvoch kamarátov z detstva súvi-
sí s autorovým hľadaním zmyslu, strateným 
časom a pohybom medzi opozíciami (mladosť 
– staroba, mužské – ženské, racionálne – emo-
cionálne, lyrické – epické, chladné – empatické, 
prírodné – ľudské, experimentálne – klasické, 
svetské – božské a podobne)“. Mimochodom, 
za významný možno považovať akt rozprá-

vačovho písania ako potreby deklarovať ne-
verbalizovateľné v osobnom rečovom prejave.

Písaním metarománu sa postava usiluje za-
chytiť neuchopiteľné, znovu a znovu rozpráva 
tie isté sekvencie, aby ich obohatila o nové tóny 
a náhľady. Je v tom niečo hudobné, zosilňujúce 
senzibilitu, hypnotizujúce svojou rytmikou. 
Moment písania ako nástroja na lepšie po-
rozumenie svetu korešponduje aj s osobnou 
filozofiou autora. Písanie je v jeho perspektí-
ve prostriedkom na zmenšenie vzdialenosti 
medzi osamelým autorom a zvyškom sveta. 
Literatúra – vo Fosseho originálnom rytmic-
kom štýle chápaná ako istý druh hudby – je 
potom výrazom základnej bytostnej potreby 
vypovedať o veciach tak, aby bola nastolená 
rovnováha. S tézou literatúry ako hudby súvisí 
aj Fosseho konštatovanie hľadania istého ko-
reňového, bazálneho rytmu – Lodenica so svo-
jou uhrančivou refrénovitosťou využíva svoje 
hudobné podhubie na brilantné vyjadrenie 
zintenzívňovania napätia v čoraz labilnejšom 
hypersenzitívnom vševediacom, a predsa ta-
kom zraniteľnom rozprávačovi.

Za zmienku azda stojí aj etický rozmer 
Fosseho písania. Hoci sa autor programovo 
bráni neustálemu pripomínaniu kresťanských 
východísk a ich aplikácii v tvorbe, otvorene 
priznáva sympatiu voči Wittgensteinovmu 
spájaniu etiky a estetiky. Písanie je pokus do-
stať sa pod kožu inej ľudskej bytosti a pochopiť 
svet očami tých druhých, gestom priblíženia 
sa k tým druhým, gestom šance na vypočutie 
iného diskurzu. Presne v tomto duchu budu-
je Fosse Lodenicu ako prózu o citovej kolízii 
naplno odzrkadľujúcej dynamiku mužsko-žen-
ských vzťahov a schému drámy, v rámci ktorej 
nikto nie je bezvýhradne dobrý a nikto nie je 
univerzálnym vinníkom. 

Zuzana Belková

Každý okamih sa 
môže zrútiť

Ráno modré zviera a iné básne / Sylvia 
Geist / Preklad Martina Straková – Martin 
Solotruk / Ars Poetica 2017

Preklad je veľmi dôležitý, o tom nemusíme dis-
kutovať – hlavne pre malé (aj mladé) jazyky, 
ako je slovenčina a, samozrejme, aj naopak, 
preklad zo slovenčiny do iných jazykov, ten-
tokrát menovite do nemčiny. Sylvia Geist bola 

jednou z prekladateliek antológie slovenskej 
poézie v nemčine Lob des Wildtier im Winter, 
ktorá mala v Nemecku veľmi dobrý ohlas, žiaľ, 
doma sa o nej hovorilo málo.

Sylvia Geist patrí medzi elitu nemecky písa-
nej poézie. Nečíta sa ľahko: jej komplikované, 
ale nakoniec veľmi presné videnie sveta pri-
ťahuje hlavne náročných čitateľov. 

Poézia Sylvie Geist, ktorá študovala ché-
miu, dejiny umenia a germanistiku, sa pohy-
buje v širokom horizontálnom i vertikálnom 
tematickom rozpätí: od fotografie citrónu 
maliara a sochára Cy Twomblyho (jeho foto-
grafické dielo je známe len zasväteným) až 
po zmienku o uráne (v našej poézii napísal nád-
hernú báseň o M. C. Sklodowskej Ivan Štrpka).

Všetky svoje znalosti z vedy a umenia pre-
pletá veľmi sofistikovane s denným životom: 
cestovaním, návštevami, životom s milova-
ným mužom, stretnutiami a rozlúčkami; dve 
básne venované matke a otcovi sú skutočne 
netradičné: plné zadržiavanej nehy, lebo Sylvia 
Geist (Geist znamená po nemecky duch) je skôr 
intelektuálne, a nie emocionálne založenou 
tvorkyňou.

Tvorí akoby vnút-
ri nedotknutej ulity 
izby, ktorú rozbíja 
síce oneskorene, 
ale predsa (narážka 
možno na ešte her-
metickejšie básne 
jej predchádzajú-
ceho obdobia).

„Čo už viem len 
o spomínaní / odo-

hráva sa teraz“, píše v básni Dráhy, ktorou sa 
tento preklad otvára. Ďalej sledujeme veľmi 
húževnatý a statočný boj autorky so sebou 
(s pocitom „odmietnutá prvá osoba“), s okolím 
a s nie vždy ľahkými vzťahmi, hlavne k tým 
najbližším.

Chladivé slová, ktoré sa nezrátavajú, ale 
berú mieru. Vstupy k úderom, kde sa pomaly 
zachraňujú plány. Zadržiavajú nevydýchnu-
té slová. V krásnej básni Červené želanie (asi 
venovanej synovi) je cítiť utíšenie, červená je 
farba lásky, v básni spolu s niekým nachádza 
názov knihy: viem, aké je to šťastie.

V básni Roháč je celkom blízko prírode a po-
rozumie – spolu s človekom, ktorý chrobáka 
našiel – prírode a jej zákonom. 

Jazyk poézie Sylvie Geist je mnohovrstevný, 
používa výrazy z celého bohatstva nemeckého 
jazyka, aj tie menej frekventované, a takisto 
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vytvára nové slová a nezvyklé slovné spoje-
nia, čo muselo byť pre prekladateľku Martinu 
Strakovú (posledné štyri básne výberu preložil 
Martin Solotruk, pozn. red.) neľahkou úlohou 
– myslím, že výborne zvládnutou –, hlbšiu ana-
lýzu prekladu možno urobia germanisti.

Všetky básne tohto výberu sú kvalitou veľ-
mi vyrovnané, zrelé, plné významov a neob-
vyklých obrazov nášho sveta. 

Ak by som mala byť osobná, mne najviac, 
pri viacnásobnom čítaní, utkvela v pamäti bá-
seň Modrý kôň (možno s myšlienkou na maliara 
Franza Marca a jeho Modré kone).

„variácia / slobody pohybu, slobody pocitu / 
len zvyčajne nehybne, tak ako aj ja / vysadám 
na modrého koňa pri dome / mohla by som sa 
nechať unášať, v jednom / priestore pod zmen-
šovacím sklom…“

Skvelá poézia Sylvie Geist, ktorú odporúčam 
čítať, vychádza v knižnej edícii Artefakty vy-
davateľstva Ars Poetica, ktorá nedávno, vďaka 
grafike & layoutu Lívie Kožúškovej dostala 
nový, veľmi krásny vzhľad. Kniha je ilustrova-
ná priliehavými kresbami Kataríny Cákovej.

Poézia Sylvie Geist balansuje na hranici 
skepsy a nádeje. Verím, že si navlečie znova 
rukavice, ktoré sú pravdivé a napíše svoju 
správu o jej (našom) svete.

Mila Haugová

Poetika samoty 
a odstupu

Slon mizne / Haruki Murakami / Preklad 
Dana Hashimoto / Vydavateľstvo Slovart 
2017

Po niekoľkých od-
kladoch konečne 
prichádza preklad 
poviedkovej knihy 
Slon mizne. Sloven-
skému čitateľovi je 
Murakami známejší 
cez  dlhšie útvary 
(Hon na ovcu, Kronika 
vtáčika na kľúčik…), 
ktoré vyšli tiež v pre-

klade Dany Hashimoto.
Ide o poviedky napísané vo väčšom časovom 

úseku (1980 až 1991), teda texty sú tematicky 
a štylisticky pestré. To sa zároveň ukazuje aj 
ako najväčší nedostatok knihy. Zbierka sa zdá 

(čítanie Anny Kareninovej) a dostáva priestor 
spätne zhodnotiť svoj život v manželstve. Ide 
o veľmi autentické stvárnenie mentálneho sve-
ta hrdinky. Murakami svojich protagonistov 
veľmi dôverne pozná a píše o nich tak zručne, 
že im porozumie aj čitateľ.

Manželstvo je práve ďalšia Murakamiho ty-
pická téma a často píše o tomto vzťahu s dávkou 
fascinácie: „Nevedel som si vysvetliť, prečo má 
moja žena brokovnicu a masky na lyžovanie. 
Ani ja, ani ona sme nikdy v živote nelyžova-
li. Ona sa to nijako nepokúšala vysvetliť a ja 
som sa nevypytoval. Len som si uvedomil, že 
manželský život je čosi strašne čudné“ (s. 64). 

V knihe sa opakuje jednak práve motív man-
želstva a hľadania si svojho miesta v ňom, ako 
aj pracovné pozície manželov: muž (bývalý) 
právnik, žena pracujúca vo vydavateľstve. Au-
tor je známy svojou obsesiou voči niektorým 
obrazom: tajomné ženy, miznúce veci, ženské 
uši, meno Noboru Watanabe (čo je skutočné 
meno Mizumarua Anzaia, Murakamiho pria-
teľa)… Často je mu preto vyčítaná recyklácia 
vlastných motívov, no v skutočnosti ich pou-
žije zakaždým iným spôsobom. Nedá sa preto 
hovoriť o opakovaní sa, skôr ide o akýsi refrén 
jeho tvorby.

Zároveň sa v niektorých poviedkach obja-
vuje akési navrstvovanie dejových línií tým, 
že sa hlavný dej odohráva v minulosti, alebo 
sa týka postavy, ktorá v príbehu aktívne ne-
vystupuje. Autor sa tak usiluje čitateľa udržať 
v určitom odstupe, nenechá ho empaticky pri-
ľnúť k postavám. Takto je to v prípade povied-
ky Lederhosen, v ktorej rozpráva kamarátka 
protagonistovej manželky o rozvode svojich 
rodičov. Tento prístup, kde Murakami stavia 
retrospektívu ako hlavnú dejovú líniu, pôso-
bí veľmi sviežo a necháva čitateľovi priestor 
na interpretáciu.

Vďaka prítomnosti nostalgie sa Murakamimu 
darí vytvoriť silnú atmosféru, väčšinou pohodo-
vú a bezstarostnú. „Po hodine práce s kosačkou 
som si urobil prestávku, posadil som sa do tie-
ňa gáfrovníka a popíjal som ľadovú kávu. […] 
Nad hlavou mi cvrlikali cikády“ (s. 317).

Napriek využívaniu prvkov magického re-
alizmu pôsobia poviedky veľmi autenticky 
vďaka bohatému vnútornému svetu postáv 
a otvoreným koncom. Takto mnohovrstevnato 
vybudované texty hovoria o autorovej zručnos-
ti aj na pôde kratších útvarov. Kniha je teda, 
aj napriek svojej nevyváženosti, reprezenta-
tívnou ukážkou Murakamiho tvorby.

Júlia Oreská

kvalitatívne veľmi nevyvážená. Nápadité, mo-
tivicky bohaté a miestami až psychologické 
poviedky sa striedajú s menej vypovedajúcimi, 
ktoré sú vybudované na jedinom, ústrednom 
motíve. Ten sa však ďalej nikam neposunie. 
Poetika Murakamiho písania stojí na hroma-
dení motívov, na ich zauzľovaní a paralelnom 
prelínaní. Je to akási mozaika fantastiky a kaž-
dodennosti, ktorá by prestala fungovať, ak by 
sa čo i len jeden prvok odstránil. 

Poviedka Kengurie Komuniké hovorí o jed-
nostrannej komunikácii zamestnanca rekla-
mačného oddelenia a ženy, ktorá sa rozhodla 
reklamovať produkt. Pozostáva z chaotických 
obrazov zo života protagonistu a vyslovenia 
erotickej túžby voči tejto tajomnej žene. Celý 
príbeh stojí na motíve monológu zaznamena-
nom na kazete, nič okrem tohto formálneho 
prvku však neponúka.

Poviedka O stretnutí so stopercentným dievča-
ťom v jedno slnečné aprílové ráno je o stretnutí 
muža s dievčaťom, ktoré sa v tej chvíli neod-
vážil osloviť a premýšľa, ako to mohol spraviť. 
Príbeh ako celok funguje v jednom aj druhom 
prípade. Pri oboch poviedkach, ak by sa objavili 
samostatne, nemôžeme hovoriť o konkrétnych 
nedostatkoch. V kontexte celej zbierky sa to 
však nezdá dostačujúce a pôsobia skôr ako 
výplň medzi komplexnejšími prácami. Ak by 
sme teda túto poviedku porovnali napríklad 
s Druhým útokom na pekáreň, kde Murakami 
pracuje s hladom ako nejakou nadprirodze-
nou bytosťou, s retrospektívou, životom no-
vomanželov, a zároveň tam prebieha aktivita 
v prítomnom čase, Stopercentné dievča sa javí 
skôr ako úryvok, než svojbytný útvar. 

Murakami píše o sexualite svojich postáv 
otvorene, nie však vulgárne. Objavuje sa pre-
važne u mužských protagonistov. Ženy neslú-
žia len ako objekty vášne, často sú to práve 
ony, ktoré vyvinú iniciatívu a muži sú pre ne 
prostriedkom uspokojenia vnútornej túžby, 
ktorá s nimi vôbec nesúvisí. Ako v poviedke 
Posledný trávnik popoludnia, kde protagonista 
spomína na súlož s jednou klientkou, ktorej 
sa pri akte nemohol nijak dotýkať.

Hlavné postavy necháva Murakami nečin-
né, k akejkoľvek akcii potrebujú vonkajšie 
motivácie. Pre mužských protagonistov je to 
primárne manželka, femme fatale alebo snaha 
o ňu. Zaujímavé je, že keď sa Murakami pokúša 
o introspekciu postáv, zvolí si pre to ženskú 
protagonistku. Príkladom je poviedka Spánok, 
v ktorej sa žena oslobodí od reality vďaka ne-
spavosti, dopraje si dlho odkladané činnosti 
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Eco umrel 19. februára 2016 a Foucaultovo 
kyvadlo, teda táto jeho upravená verzia, 

bola vytlačená, ako sa uvádza v tiráži, vo feb-
ruári toho istého roku – a nám zostáva iba 
dúfať, že to bolo pred 19., alebo radšej oveľa, 
oveľa skôr. Samotnú úpravu urobil autor v roku 
2013 a v rozhovore pre denník La Repubblica 
komentoval tento počin rovnakými slovami, 
akými označil rovnakú úpravu Mena ruže zo-
pár rokov predtým. „Je to čosi ako veľkonočné 
upratovanie, čiže nevymeníš byt, jednoducho 
iba zavoláš maliara, aby zatrel zopár vlhkých 
machulí na stenách.“ Cieľom tohto „uprato-
vania“ podľa jeho slov bolo upraviť niektoré 
možno trochu ťažkopádne vyznievajúce dialó-
gy, pri ktorých protagonista rečnil za hranicu 
únosnosti.

filename.doc
Za najzásadnejšiu zmenu oproti pôvodine ozna-
čil tú, ktorú urobil v 75. kapitole, kde dlhý výpo-
čet najrozličnejších siekt, slobodomurárskych, 
falošných, okultistických lóží vznikajúcich 
v XVII. a XVIII. storočí, teda zoznam, navyše 
sprevádzaný rokmi vzniku, vložil do úst Casau-
bona, jedného z troch protagonistov príbehu. 
Cieľom pôvodnej úpravy bolo vyvolať dojem 
neprehľadného, totálne zmäteného spletenca, 
no Eco si po čase uvedomil, že vyvolaný dojem 
bol až prisilný a pri jeho čítaní mu to trochu 

„liezlo na nervy“. V Casaubonovom podaní sa 
táto unavujúca ťažkopádnosť stráca.
 Ďalšiu zmenu vyvolal prudký a rýchly roz-
voj v oblasti komunikačných techník: zatiaľčo 
v pôvodnom vydaní označoval Eco Belbove 
záznamy z počítača výrazom filename, v upra-
venom vydaní používa označenie .doc. Ako 
uvádza v spomenutom rozhovore, veľmi mu 
odľahlo, keď na internete objavil, že už v roku 
1984, keď sa celý príbeh odohráva, existoval 
program označovaný výrazom .doc, takže Bel-
bo si ho mohol pokojne zadovážiť a používať. 
Z pohľadu prekladateľa (a následného úpravcu 
v duchu najnovšej a – tri razy žiaľ! – posled-
nej verzie z pera… teda, z PC autora) nastali 
významné zmeny aj v citátoch uvádzajúcich 
jednotlivé kapitoly. Niektoré z nich Eco upravil 
čiastočne, viaceré vymenil za celkom nové. 
„Dotklo sa ma toľko nových vecí!“

Eco nanajvýš aktuálny
Na záver uvediem milú epizódku s kioskom 
na predaj lósov, ktorou do našej súčasnosti 
plnej konšpirácií prispel Umberto Eco – v roku 
1988. Akoby nás chcel… ak nie zachrániť, tak 
aspoň vystríhať: 
 „Páni, vyzývam vás, aby ste šli pomerať 
tamten kiosk. Uvidíte, že dĺžka podesty je 
149 centimetrov, čiže stomiliardtina vzdia-
lenosti Zeme od Slnka. Ak zadnú časť vydelí-

me šírkou okna, čiže 176:56, dostaneme 3,14. 
Predná výška je 19 decimetrov a toto číslo 
zodpovedá počtu rokov gréckeho lunárneho 
cyklu. Súčet výšky dvoch predných a dvoch 
zadných trámov vyzerá takto: 190*2 + 176*2 
= 732, a to je víťazstvo pri Poitiers. Hrúbka 
podesty je 3,10 centimetra a šírka okenného 
rámu 8,8 centimetra. Keď za celé čísla dosa-
díme príslušné písmeno abecedy, dostaneme 
C10H8, čo je vzorec naftalínu.“
 „Fantastické,“ povedal som, „vy ste to pre-
verili?“
 „Nie. Urobil to na inom kiosku istý Jean-Pier-
re Adam. Nazdávam sa, že všetky kiosky 
s lósmi lotérie majú viac-menej rovnaké rozme-
ry. S číslami môže robiť človek, čo len chce. Ak 
si napríklad vezmem posvätné číslo 9 a chcem 
sa dostať k číslu 1314, čo je rok upálenia Jacqua 
de Molay – dátum drahý každému, kto sa tak 
ako ja oddane hlási k rytierskej tradícii tem-
plárskej – ako to zariadim? Vynásobím ho čís-
lom 146, čo je osudový dátum zániku Kartága. 
Ako som dospel k tomuto číslu? Vydelil som 
1314 dvoma, tromi a tak ďalej, kým som sa 
nedostal k uspokojujúcemu dátumu. Mohol 
by som 1314 vydeliť aj 6,28, dvojnásobkom 
3,14 a dostal by som 209. No a to je rok, kedy 
nastúpil na trón Attalos I., kráľa pergamský. 
Spokojní?“

Stanislav Vallo

Veľkonočné 
maľovanie 
u Ecovcov

Foucaultovo kyvadlo / Umberto Eco / 
Preklad Stanislav Vallo / 

Vydavateľstvo Slovart 2018

V roku 2013, teda 25 rokov po prvom vydaní, pustil 
Umberto Eco do sveta svojich čitateľov a obdivova-

teľov revidovanú verziu Foucaultovho kyvadla. 
Pravda, v mnohých predchádzajúcich vydaniach sa 
zjavovali drobné úpravy, ako je napokon potrebné, 
nevyhnutné a celkom legitímne pri akejkoľvek inej 

knižke. V poslednom vydaní za života autora akoby 
sa všetky predchádzajúce zmeny a úpravy zliali 

s jednou zásadnou, rozsiahlou, v každom prípade 
rozsiahlejšou ako tie predchádzajúce.

Fotografia vznikla vďaka spolupráci s ÚĽUV-om. Foto bb
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toku básnenia zvláštnym protiprúdom. Od-
mietajú všeobecnú náladu, ktorá vládla všade 
od Írska až po Rusko. Vo vojne nevidia cestu 
k sláve, vidia len katastrofu. 

Dá sa predpokladať, že Hviezdoslav čítal 
všetky dostupné správy o vypuknutí vojno-
vého konfliktu. Čítal aj básne v prospech vojny 
a literárne eseje v troch jazykoch: v sloven-
čine, nemčine aj maďarčine. Pravdepodobne 
čítal maďarský literárny časopis Nyugat a aj 
jeho nové číslo, ktoré vyšlo v polovici augusta. 
Básnik Béla Balázs na jeho stránkach konšta-
toval, že „táto vojna je svätá vojna“, a dodal, 
že nadchádzajúci vojenský konflikt celkom 
iste prispeje k evolúcii ľudstva. Hviezdoslav, 
naopak, to otvorene vnímal ako obscénny 
paradox: Európsky pokrok vo vede a techno-

Keď sa v auguste roku 1914 začala prvá 
svetová vojna, po celej Európe sa spus-

tila povodeň vojnovej poézie. Básnický tok 
bol neskutočný, bezprecedentný. V novinách 
každodenne vychádzali básne, ako aj nespo-
četné množstvo ďalších publikácií. Londýnske 
noviny The Times vraj za deň prijali sto zásie-
lok, v ktorých ľudia ponúkali na zverejnenie 
svoje básne. Nemecký zostavovateľ vojnových 
básnických antológií Július Bab raz odhadol, že 
len za august 1914 vzniklo v nemeckom jazyku 
pol druha milióna básní.

Drvivá väčšina poézie v tom čase vyjadro-
vala militantný entuziazmus. Alebo aspoň 
podporovala vojnové úsilia štátu, z ktorého 
ten-ktorý básnik pochádzal. Hviezdoslavove 
Krvavé sonety sú v tom obrovskom vášnivom 

lógii, rozmach literárnej a umeleckej kultúry, 
to všetko akoby viedlo len na „ľudskú jatku“.

Človek nie je hmyz
Hviezdoslav zaiste čítal i krutú báseň Vae victis 
z pera viedenského básnika Antona Wildgan-
sa, ktorá takisto vyšla v osudnom auguste: 

Weh den Besiegten! Härtester der Sprüche… 
Der Sieger wird die Großmut unterdrücken 
Und über schmählich hingekrümmte Rücken 
Hin stampfen wie auf haßliches Insekt. 
Und das ist recht so und ist wahre Güte! 
(„Beda porazeným! Najtvrdšie všetkých 

slov… / Víťaz potlačí svoju veľkorysosť, / a ich 
ponížené chrbty / bude dupať sťa ohavný hmyz. 
/ A to je správne, práve to je dobré!“) 

Hviezdoslav na tieto verše priamo reaguje 

Všade ľudská jatka
The Bloody Sonnets / Pavol Országh Hviezdoslav / 
Literárne informačné centrum 2018

Fo
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Krvavé sonety – sonet 3

Nad zemou v letku utkvel na krielach
posupný démon, v pravej hlaveň vojny,
z nejž, zmáchav ňou, plam šľahol dvojný, trojný…
a k zemi vzal sa splývať v pramenách,

iskriaci síru, meteorov prach —
Rod ľudský dlho spal už nepokojný:
i strhol sa! — ziv sudbinej vtom trojny
zrel, úžas v očiach, v údoch mrazný strach.

Kam dieť sa, Bože!? (zúpel). K spáse vrátka
kde? rokľa v bralách, zápač pralesa
či morská choboť, loďka čo jak vratká
za útočište?… Ale kryje sa
nadarmo v svete; všade ľudská jatka:
či tvŕď či oceán či nebesá!

The Bloody Sonnets – sonnet 3

A dreadful demon soared above the earth,
holding a warhead; resting on his wings,
he shook the weapon – two, three flames came forth…
then flew off downwards to corrupt the springs,

scattering sulphur sparks and meteor dust.
The race of men, who‘d long had troubled dreams,
was torn awake! – they saw fate’s jaws wide-thrust;
shock filled their eyes and terror gripped their limbs.

Where to take flight!? What exit, Lord? (they wailed).
What fissure in the rocks, or strip of shore,
or jungle shade, or ship (however frail)
for refuge? None! – no cover any more!
The human slaughterhouse is everywhere:
on earth, upon the ocean, in the air!

Pri príležitosti stého výročia vzniku 1. ČSR vychádzajú v spoluprá-
ci Literárneho informačného centra a tlačiarne Neografia v Mar-
tine Krvavé sonety P. O. Hviezdoslava v anglickom preklade Johna 
Minahana. Na tomto mieste uvádzame prekladateľov komentár 
ku Krvavému sonetu 3.
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vojny, bombardovanie zo vzduchu. Už v roku 
1916 bol jeho potenciál jasný: aspoň v dvoch 
prípadoch letci zabili takmer sto ľudí naraz. 

Je možné, aby Hviezdoslav už s predstihom 
tak prenikavo tušil, čo nastane? Svoje Sonety 
písal v auguste a septembri 1914, a letecké 
vojenské kampane sa začali až v roku 1915. 
Najskôr som predpokladal, že Krvavé sonety 
do konečnej podoby prerobil asi v roku 1916 ale-
bo v roku 1917, teda v čase, keď už boli vojnové 
horory naplno odhalené. Potom som však názor 
zmenil. Jeden priateľ ma upozornil, že letecká 
vojna bola už roky v príprave, noviny o nej po-
dávali správy. Hviezdoslav ich zaiste čítal a jeho 
mohutná imaginácia z nich dokázala vytvoriť 
obrazy budúcich hrôz. S niečím podobným sa 
stretávame i v jednej anglickej básni, možno 
menej silnej, no predsa pozoruhodnej: Bom-
bardment od Amy Lowellovej z konca roku 1914.

Preniesť silu myšlienok do cudzieho ja-
zyka
Čítal som pomerne veľa ranej vojnovej poézie 
v angličtine aj v nemčine. Ale nenatrafil som 
na žiadneho iného básnika, ktorý by bol proti 
vojne hneď na začiatku vystúpil tak zvučne, 
tak jasne ako Hviezdoslav. Pri prekladaní bolo 
preto mojou prioritou preniesť silu básnických 
myšlienok do druhého jazyka. „Tieto znelky 
vyvreli z jeho vnútra ako sopečná láva“, napísal 
o Hviezdoslavových Krvavých sonetoch jeho 
priateľ Albert Pražák. Môj cieľ je dosiahnuť, aby 
čitateľ tú „sopečnú lávu“ pocítil aj v angličtine. 

Rýmový vzor originálu som v preklade zjed-
nodušil, a to radikálne. Zvolil som shakespea-
rovskú podobu sonetu namiesto petrarcovskej 
formy, s ktorou pracuje Hviezdoslav. To zna-
mená, že sonet nemá len štyri rýmy, ktoré sa 
používajú viackrát: naopak, má sedem rýmov, 
a každý sa používa len raz. Ideálne by som mal 
napodobniť originálnu schému, ale nie som 
prvý, ktorý vytušil, že „English is a rhyme-poor 
language“ („angličtina je nedobrý jazyk na rý-
movanie“ – takto písal John Ciardi v prekla-
dateľskej poznámke k svojej anglickej verzii 
Danteho Očistca.) Preto musíme také brilantné 
talianske výtvory ako sú tercína či sonet re-
dukovať podľa možností anglického jazyka. 
Shakespeare to jasne chápal.

… „všade ľudská jatka: / či tvŕď či oceán či 
nebesá!“ – dokážem byť pre toho, kto napísal 
tieto verše, hodným médiom? Lebo o to ide 
v preklade. O to som sa usiloval i ja.

John Minahane

Pavol Országh Hviezdoslav s manželkou 
Ilonou Országhovou.

v Krvavých sonetoch 18 a 19. Ak vôbec majú 
nastať lepšie budúce časy, tvrdí v 19. sonete, 
vladári musia pochopiť, „že človek nie hmyz 
pod šľap podošví“. Pokiaľ mi je známe, doposiaľ 
nemáme k dispozícii obšírny prehľad literatú-
ry, ktorú vtedy Hviezdoslav čítal. To je úloha 
pre slovenského historika či literárneho vedca. 

Básnici po celej Európe ďakovali osudu či 
priamo Bohu za to, že ich obdaroval darom 
vojny. Medzi takých patrili i osoby naozaj sláv-
ne. Richard Dehmel vyzýval Nemcov: „Dank 
dem Schicksal, Volk in Waffen“ („Ďakuj osudu, 
národ v zbroji!“). Angličan Rupert Brooke ve-
ril, že Boh vojnou láskavo zobudil jeho i jeho 
generáciu, ktorá doposiaľ tvrdo spala: 

Now, God be thanked who has matched us 
          with his hour, 

and caught our youth, and wakened us from  
                sleeping! 

(„Nuž, vďaka Bohu, ktorý nás vyrovnal 
so svojou hodinou, / schytil našu mladosť, 
a prebudil nás zo spánku!“)

Veľmi silnou témou je vo vojnovej poézii po-
žiadanie Boha o podporu v boji. Básnici vo všet-
kých zúčastnených krajinách prosili Boha, aby 
bojoval na ich strane. Uvediem len stručné 
príklady z básnictva dvoch anglických kňazov 
raného vojnového obdobia. Citáty pochádzajú 
zo zbierky One Hundred of the Best Poems on the 
European War, (ed. C. Forshaw, Londýn 1915). 
Po prvé, Rev. Sir G. Fetherston, Bart.: 

O God, our soldiers help, we pray, 
And make them victors of the day. 
(„Bože, pomôž našim vojakom, prosíme, / 

daj im víťazstvo v dni boja!“) 
Po druhé, Rev. R. Ross: 
Defend the Right, Thou God of Might! Our  

              “God of Battles” be! 
O’erwhelm our foes, we humbly pray, in air,  

    on land, on sea. 
(„Chráň právo, Bože moci! Buď naším Bohom 

bitiek! / Pokorne ťa prosíme, rozdrv našich 
nepriateľov na nebi, na zemi, na mori.“) 

Vojnové inferno
Podobných výrokov by sme ľahko našli veľa 
v angličtine aj v nemčine, ale i v ďalších jazy-
koch a určite aj v slovenčine. Volať Boha do bo-
jujúcich armád však Hviezdoslav považoval 
za desivé. „Kresťanstvo tvoje — lož je, faloš, 
mam!“ – tieto slová (z deviateho sonetu) hovoria 
jasnou rečou. Oproti tomu stavia najbohatší 
zdroj negatívnych obrazov typický pre európ-
sku kultúru – peklo. Vojna podľa neho nie je 
Božia. Naopak, je infernálna. 

Onen strojca dávajúci na vojnu počiatočný 
impulz je nejaký strašný démon (sonet 3, hore). 
To on je skutočná vojenská postava, zúčast-
ňuje sa boja. Bojuje nie za všetkých, ale proti 
všetkým. Zo vzduchu riadi strely proti ľudstvu, 
chce nakaziť a zničiť najcennejšie zdroje ľud-
ského života. Pred jeho strelami niet žiadneho 
útočiska. 

Zaujímavé je, že ten démon je letec, akýsi 
vojenský pilot. Hviezdoslav s priam neuveri-
teľnou jasnozrivosťou tuší rozsah a deštruk-
tívnu silu tejto vojny. Keď dnes čítame jeho 
verše „všade ľudská jatka: / či tvŕď či oceán či 
nebesá!“, nemôžeme nepomyslieť na to, čo sa 
vtedy ešte len pripravovalo. Na nebesiach už 
naozaj nebude bezpečie. Svetová vojna po prvý 
raz priniesla najstrašnejšiu podobu modernej 
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túru, prostredníctvom ktorej sa zoznámila 
s pomerne širokou kultúrnou obcou: „Robili 
sme veľa eventov, to znamená, že produkcia 
smerom k verejnosti nám nebola neznáma. 
Na týchto akciách boli vždy aj čitateľské alebo 
detské kútiky, takže sa to tak všetko pospá-
jalo. Tím ľudí, ktorí mi od začiatku pomáhali, 
zostal, akurát sa urobila ďalšia prevádzka 
ako odnož reklamnej agentúry,“ vysvetľuje 
okolnosti vzniku. 

Tvorivo a spontánne
Ako prvé organizovali divadielka pre deti 
priamo pred predajňou. Vždy jednu sobotu 
v mesiaci. Pozvali mamičky a oteckov s deť-
mi, starých rodičov, porozkladali stoličky, 

a predstavenie vychádzajúce z knižnej pred-
lohy sa mohlo začať. Rýchlo však vyčerpali 
repertoár. Neskôr robievali autogramiády 
s Martou Fartelovou, ktorá v Stupave žije, 
pre inú cieľovú skupinu bola zas zaujímavá 
návšteva Gabiny Weissovej (Diagnóza F50). 
Nateraz poslednú autogramiádu usporiadali 
s Dušanom Budzakom a jeho tretím dielom 
série Sine Metu s názvom Rozprávkar. „Dá sa 
povedať, že vieme veľmi pružne urobiť hoci-
čo,“ dodáva majiteľka kníhkupectva. 
 Priestor zdanlivo neponúka veľa možností 
na organizovanie stretnutí so spisovateľmi, 
napriek tomu k nemu kníhkupkyne pristupujú 
tvorivo, a vždy sa to dá: „Robíme to spontánne, 
ako chce autor, on si sám vyberie, či sa chce 

Hana Haldová sa s rodinou presťahovala 
z Bratislavy do Stupavy pred dvadsia-

timi rokmi. Od samého začiatku tu túžila 
prevádzkovať malú predajňu: „Chcela som 
niečo na zakorenenie. Aby som už nemusela 
na staré kolená cestovať do Bratislavy. Byť 
užitočná tu v Stupave, aktívne byť blízko jej 
návštevníkom a obyvateľom.“ To, že si na Zá-
horí otvorí útulné kníhkupectvo ovplyvnili 
najmä dva faktory. Ku knihám ju prirodzene 
nasmeroval svokor Imrich Halda, ktorý bol 
štyridsať rokov riaditeľom Slovenskej knihy. 
No a ďalej sa to vyprofilovalo cez obľúbený 
film Láska cez internet. 
 V čase vzniku kníhkupectva viedla jeho 
majiteľka už pätnásť rokov reklamnú agen-

Kníhkupectvo v Stupave je vzdialené od hlavného mesta čo by kameňom dohodil, no darí sa mu tu dobre. Na jeho plynulý 
chod dohliadajú štyri dámy – Mirka Ivicová, Danka Fábryová, Zuzka Minarovičová – na čele s majiteľkou Hanou Haldovou. 
Siedmeho júna predajnička s názvom Knihy dovŕši desaťročie svojej existencie. Zázemie našla v zrekonštruovanom objek-
te Avana na Hlavnej ulici a vizuálne je výnimočná tým, že nesie rukopis výtvarníka Fera Liptáka. 

PRÍBEH

Návštevník nesmie odísť naštvaný
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viac knižiek a ja to už mám tiež. Takže už to 
chápem. Čítam odbornú literatúru v oblasti 
personalingu, to je moja špecializácia, aj to 
potrebujem, aj ma to zaujíma, a rôzne moti-
vačné publikácie o riadení kolektívu, ale to 
skôr beriem ako taký bonbónik, lebo prax je 
úplne iná ako v knižkách.“ 
 Hana Haldová má niekoľko certifikova-
ných masérskych kurzov, ale aj trénerské, 
certifikát na pilates a skúšky z anatómie, 
preto ju veľmi zaujíma aj odborná literatúra 
z oblasti životného štýlu a zdravia. „Potom je 
to oblasť medzi nebom a zemou, teda rôzne 
životné filozofie a kultúry. Knihy tohto žánru 

mi veľmi pomohli v určitej mojej osobnej krí-
ze.“ Zároveň si však uvedomuje, že čím viac 
človek vie, tým viac vie, koľko nevie. Takmer 
v každom žánri, no predovšetkým v tom mo-
tivačnom, je veľa braku a komercie, „takže 
treba vedieť, ktorá literatúra je hodnotná“. 
Pozoruje to aj na zákazníkoch, ktorí chodia 
do kníhkupectva: „Veľa ľudí má buď zdravotný 
problém alebo ich postihne nejaká životná 
tragédia či bolesť, a vtedy ich to nasmeruje 
aj ku knihám, ktoré im ponúkajú trochu iné 
životné hodnoty. Kniha im pomáha lepšie 
zvládať tieto veci a nasmeruje ich niekde inde 
než na materiálno.“ 
 Po dlhšej dobe sa opäť na pár dní vrátila 
za pokladňu, čím sa jej naskytla príležitosť 
zákazníkov si akoby „refreshnúť“: „Chronicky 
sa to opakuje. Prídu choroby, ľudia si chcú 
pomôcť, vyberajú teda zdravotnú literatúru. 
Ale väčšinou je to o tej hlave, tam niekde sa 
to musí odľahčiť. Ďalej sú to vzťahové konflik-
ty, chorý manžel… Čiže tie normálne, bežné 
problémy, s ktorými sa stretávate každý deň.“ 

Výchova budúceho čitateľa
Keďže Hana Haldová vníma detských zákaz-
níkov ako kľúčových, dáva si záležať aj na vý-
bere vhodnej literatúry do predajne. „Keď je 
na titulke nakreslený záchod a z neho niečo 
vystreľuje, tak tú knihu proste neobjednám, 
jednoducho je to nevhodné. Keď som to videla, 
bolo mi z toho smutno. Knihy v rámci prvého 

čítania na predajni musia byť.“ Medzi také ti-
tuly patrí Strom, ktorý dáva Shela Silversteina, 
Môj macík Márie Rázusovej-Martákovej, Srdce 
Edmonda de Amicis. 
 Aj keď si deti prídu knihy len prelistovať, 
pozrieť sa zo zvedavosti alebo sa iba zo-
hriať, dvere tu majú vždy otvorené. Dokonca 
sa domáci naučili nechávať deti v predajni 
na krátky čas, kým si nevybavia poštu alebo 
iné záležitosti. Aj takto sa podľa pani Haldovej 
vychováva budúci čitateľ. Tým, že ich tam 
nechajú istý čas pobudnúť, hoci si nikdy nič 
nekúpia.
 V Stupave sú, našťastie, jediným kníhku-

pectvom, no keď posta-
vili v Lamači nákupné 
centr um Bor y Mal l , 
v rámci ktorého funguje 
aj Panta Rhei, výrazne 
to pocítili. „Bory nám 
zobrali zhruba dvad-
sať percent obratu. Ale 
na druhej strane máme 

zákazníkov aj z Bratislavy, tí nechcú ísť 
do tých nákupných šialenstiev. Zväčša soboty 
máme zákazníkov odinakiaľ.“ 

Zoženú všetko
Dôležitou zásadou, ktorú majiteľka stupav-
ského kníhkupectva preferuje je, že zákazník 
nikdy nesmie odísť naštvaný. Aj keď príde 
v podobnej nálade, musí odísť v pohode. „Diev-
čatá veľmi citlivo pristupujú k zákazníkom 
a oni sú im za to veľmi vďační. Sú chápavé, 
vnímavé a patrí im za ich prácu, nasadenie 
a prístup moja veľká a úprimná vďaka.“
 Pre to, aby zohnali knihu, ktorú zákazník 
požaduje, robia maximum. „Proste vyhrabeme 
spod zeme všetko, čo si naši zákazníci želajú, 
čo im urobí radosť. Nemusia si to zháňať sami. 
Neúčtujeme im pritom ani poštovné.“ Že sa 
nedá nejaká kniha zohnať? To sa stane možno 
dvakrát do roka. Bežnou praxou je, že knihy 
hľadajú aj v antikvariátoch (napríklad Čier-
ne na bielom či nitrianske Pod vŕškom). No 
a keď situácia vyzerá už naozaj zúfalo, siahajú 
po archívnych výtlačkoch alebo kontaktujú 
autora. Odhodlanie a skúsenosti týmto kníh-
kupkyniam určite nechýbajú, preto odporú-
čam kontaktovať ich na info@kniznyshop.sk 
alebo nakuknúť na e-shop www.kniznyshop.
sk alebo priamo na ich centrálu info@lart-
juven.sk. 

Beáta Beláková
 

voľne pohybovať medzi ľuďmi alebo by radšej 
sedel. Je lepšie, keď sa návštevníci pohybujú, 
rozprávajú sa, nosia dozadu na koberček de-
tičky, ktoré sa tam hrajú.“ Takýmto spôsobom 
už urobili množstvo podujatí – napokon, všet-
ky sú zaznamenané v kronike kníhkupectva.
 
Od primátora nedostala súhlas
Hana Haldová sa angažuje aj v komunál-
nom živote. Oslovila kolegyňu zo Združe-
nia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska, 
ktorá má skúsenosti vo výrobe máp. Tá jej 
poskytla digitálne údaje, a tak spoločne vy-
tvorili aktuálnu mapu Stupavy a jej okolia. 
Dovtedy totiž žiadna 
neexistovala, podobne 
ako propagácia tohto 
mestečka: „Chodi l i 
sem turisti a ja som sa 
hanbila, že nemáme 
ani mapu Stupavy,“ 
hovorí Hana Haldová, 
ktorá sa postarala aj 
o ďalšie propagačné materiály. Na vlastné 
náklady vyrobili tiež omaľovánky pre deti, 
v ktorých sú prekreslené ťažiskové budovy 
mesta, magnetky a pohľadnice – tie si aj sami 
nafotili. Zakúpiť si ich je možné jedine v tom-
to kníhkupectve. 
 Hana Haldová mienila rozbehnúť hneď 
niekoľko projektov a vyrobiť viac suvenírov, 
ktoré by mohli využívať aj ďalšie prevádz-
ky – pivovar, kaviarne či hotely – a každá 
z nich ich môže mať prispôsobené na vlast-
né účely. Ale na používanie erbu Stupavy, 
žiaľ, nedostala od primátora mesta Stupava 
súhlas. Plánovala sa venovať práve deťom 
v rôznych vekových kategóriách, pre každú 
z nich niečo vypracovať tak, „aby to bol ucele-
ný blok o Stupave. Deti si robia do školy rôzne 
referáty, chceli sme preto vydať niečo také, 
čo by bolo pre nich dostupné, napríklad aj 
puzzle erbu Stupavy. Prišlo mi to zmysluplné, 
aby tam ten erb bol.“ Momentálne pracujú 
na bedekri Stupavy a okolia, ktorý je v štádiu 
spracovania textov. 

Uznesenia, nariadenia…
Aj preto na otázku, čo naposledy čítala, odpo-
vedala: „Samé uznesenia a všeobecne záväzné 
nariadenia, lebo ja v tej kauze pokračujem.“ 
Inak je jej záber pomerne široký. Vyníma 
však z neho kriminálky. „To nemusím,“ vra-
ví, a v odpovedi pokračuje: „Nikdy som ne-
chápala, ako môže mať niekto rozčítaných 

Návštevník nesmie odísť naštvaný

Keďže Hana Haldová vníma detských zákazníkov ako kľúčových, 
dáva si záležať aj na výbere vhodnej literatúry do predajne. „Keď je 

na titulke nakreslený záchod a z neho niečo vystreľuje, tak tú knihu 
proste neobjednám, jednoducho je to nevhodné. Keď som to videla, 

bolo mi z toho smutno.“



Z NOVÝCH KNÍH

KUPÓN 
JANA PRONSKÁ

KUPÓN 
SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ

KUPÓN 
SLOVART

KUPÓN 
SPN – MLADÉ LETÁ

  KUPÓNY
do 24. apríla

Rastlinopis / Jiří Dvořák / Z češtiny prel. Ján Litvák / 
Artforum 2018

Kniha s podtitulom Podivuhodné pravdy a výmysly zo zeleného sveta je 

určená pre detských čitateľov. Obsahuje krátke príbehy o rastlinách, 

stromoch, ovocí či zelenine (napr. agát, alchemilka, bromélia, broskyňa, 

cibuľa a mnohé iné), ktoré sú spolu so zaujímavosťami zo zeleného 

sveta určené pre väčšie deti, ale aj dospelých čitateľov. Veršíky 

s rovnakou tematikou zaujmú deti od troch rokov. Knihu ilustrovala 

Alžběta Skálová.
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Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník 
základných škôl / Eva Dienerová / SPN – Mladé 
letá 2018
Praktická brožúra ilustrovaná akademickou ma-
liarkou Táňou Žitňanovou obsahuje matematické 
úlohy, ktoré precvičujú logické myslenie, rozvíjajú 
pozornosť a bystrosť, nútia žiaka premýšľať a sú-
strediť sa. Ak máte o publikáciu záujem, pošlite kupón SPN 
– Mladé letá na adresu našej redakcie.

Tajomné pradivo prírody / Peter Wohlleben / 
Z nemčiny prel. Elena Diamantová / Vydava-
teľstvo Tatran 2018
Nemecký autor (1964), povolaním lesník, opisuje 
populárno-náučným štýlom súhru rastlín a zvie-
rat, to, ako sa oba svety vzájomne podmieňujú, ale 
tiež ako človek pretvára prírodu. Vychádza pritom 
z najnovších vedeckých poznatkov a vlastných dl-
horočných pozorovaní.

Divadlo / Zuna Chmúrna / Norami 2017
Básnická zbierka rozdelená do troch častí – Naruši-
teľ, Púť, Šelest. V prvej časti sa do popredia dostáva 
ľúbostný cit, zdrojom inšpirácie pre druhú časť sú 
literárne destinácie a tretia nesie atmosféru inten-
zívneho vnímania všadeprítomnej bolesti.

Ohnivý stĺp / Ken Follett / Z angličtiny prel. 
Mária Kočanová / Vydavateľstvo Tatran 2018
Výpravné dielo populárneho autora, ktoré pokra-
čuje v ságe nastolenej predchádzajúcimi dielami – 
Piliere zeme (2011) a Na veky vekov (2011). Román sa 
odohráva v roku 1558, proti sebe stoja ľudia veriaci 
v tolerantnosť a tyrani.

Krása bolí / Eka Kurniawan / Z angličtiny prel. 
Vladislav Gális / Ikar – Odeon 2018
Román indonézskeho autora (1975), v ktorom sa in-
špiroval Melvillom, Gogoľom aj Márquezom. Bývalá 
kurtizána Dewi Aju vstane z hrobu, aby ochránila 
svoje štyri dcéry, ktoré majú zložitý osud. Pretrpieť 
museli vraždy, znásilnenia, incest i duchov, ktorí 
im robia zo života peklo.

Tá hudba mi stále znie v hlave / Agnès Mar-
tin-Lugand / Z francúzštiny prel. Zuzana 
Szabóová / Nakladateľstvo Motto v Albatros 
Media 2018
Román úspešnej francúzskej spisovateľky a psycho-
logičky. Príbeh o mladej rodine, ktorá trpí dlhmi 
a alkoholizmom manžela. Autorka sa preslávila 
románom Šťastní ľudia čítajú a pijú kávu (2015).

Krajinou ľudí, zvierat a bohov / Antoni Fer-
dynand Ossendowski / Z poľštiny prel. Karol 
Chmel / F. R. & G. 2018
Próza poľského cestovateľa, publicistu, spisovate-
ľa, univerzitného profesora a prírodovedca (1876 – 
1945) s podtitulom Na koni strednou Áziou. Obsahuje 
zážitky, keď autor počas občianskej vojny v Rusku 
utekal pred boľševikmi cez Sibír, Mongolsko a Čínu.

Bosorkina dcéra / Jana Pronská / Slovenský 
spisovateľ 2018
Revidované vydanie ľúbostného historického romá-
nu od populárnej autorky o krásnej dcére maurské-
ho emira, ktorá sa po upálení matky skrýva pred 
inkvizíciou. Stretáva ju však láska úžasného muža, 
no aj tá je ohrozená intrigami. O knihu môžete súťažiť.



č. 03/18

Z NOVÝCH KNÍH

Anotačný zoznam nových kníh k aktuálnemu vydaniu Knižnej revue nájdete na www.litcentrum.sk/noveknihy

Ako sme kedysi žili / Zora Mintalová Zubercová / 
Vydavateľstvo Slovart 2018

Známa etnografka nadväzuje na svoju publikáciu z roku 2015 Tradície 

na Slovensku. V knihe s podtitulom Obrazy každodenného života našich 

predkov autorka rozpráva o živote našich starých a prastarých rodičov, 

o ich všedných i sviatočných dňoch, o tom, ako vyzeralo ich vzdelávanie, 

oblečenie i hygiena. Ako kedysi vyzerali dediny, mestá, obydlia? Ako trávili 

naši predkovia voľný čas? Aké práce ľudí zamestnávali okolo domu i mimo 

neho? Publikácia zachytáva všetky aspekty ich života.

Autorka príde knihu predstaviť 11. apríla o 16.30 do kníhkupectva Martinus v Martine.

Smäd po živote / Irving Stone / Z angličtiny 
prel. Šarlota Barániková / Slovenský spiso-
vateľ 2018
Autor napísal príbeh o maliarovi Vincentovi van 
Goghovi (1853 – 1890) na základe dlhoročného 
štúdia zachovanej korešpondencie, autentických 
dokumentov a spomienok žijúcich súčasníkov.

Džentlmen v Moskve / Amor Towles / Z an-
gličtiny prel. Jana Pernišová / Vydavateľstvo 
Tatran 2018
Román odohrávajúci sa v roku 1922, kedy boľševici 
vyhlásia 32-ročného grófa za zarytého aristokrata 
a odsúdia ho na domáce väzenie v hoteli Metropol 
neďaleko Kremľa. Ten sa snaží pochopiť podstatu 
cieľavedomého života.

V manželskej posteli / Tracy Anne Warrenová 
/ Z angličtiny prel. Diana Ghaniová / Slovenský 
spisovateľ 2018
Ľúbostný román o Byronovcoch z Braebournu. 
Gabriel Northcote je nútený oženiť sa s Esme By-
ronovou pre škandalóznu kresbu.
Knihu nám vydavateľstvo poskytlo do súťaže.

Ako sme sa s Ťukťukom ťukťukovali / Peter 
Karpinský / Vydavateľstvo Slovart 2018
Peter Karpinský (1971), autor, ktorý sa venuje tvorbe 
pre deti a mládež, napísal príbeh o Ťukťukovi. Je 
to zvláštna postavička, nie je škriatkom ani čertí-
kom – hoci má malé rožky –, mimozemšťanom ani 
strašidlom. Jednoducho je to Ťukťuk a čítať o ňom 
môžu deti od 7 rokov. Knihu ilustrovala Martina 
Matlovičová.

Lož má krátke nohy / Helena Kraljič / Zo slo-
vinčiny prel. Viktor Murcín / Pro Solutions 
2017
Príbeh o Matúšovi, ktorý zaklamal rodičom, a to 
klamstvo ho začalo ťažiť každým dňom viac a viac. 
Namiesto gitary, na ktorú mu dali peniaze rodičia, 
si kúpil vysnívané autíčko, a teraz nevie, ako z toho 
vycúvať. O ilustrácie sa postarala Suzi Bricelj.

Povesti z Tatier / Anton Marec / Ikar 2018
Autor rozhlasovej tvorby, kníh pre deti a mládež, 
prozaik (1953) napísal zbierku povestí o slovenských 
veľhorách. O tom, ako otec Tatran viedol svoje deti 
k skromnosti, vzájomnej láske i pracovitosti.

Odsúdený na slávu: život Samuela Becketta / 
James Knowlson / Z angličtiny prel. Katarína 
Karovičová, Jana Levická. Verše prebásnila 
Jana Kantorová-Báliková / Divadelný ústav 
2017
Monumentálne dielo o živote a tvorbe významného 
dramatika (1906 – 1989). Podľa niektorých kritikov 
bol Beckett posledný dramatik, ktorý sa stal sve-
toznámy, rovnako ako jeho hra Čakanie na Godota.

Nad vecou / Ruth Soukupová / Z angličtiny 
prel. Martina Kamencová Lörinčíková / Vy-
davateľstvo Tatran 2018
Autorka rozdáva osobné skúsenosti a praktické 
rady, ako sa zbaviť neporiadku nielen v dome, ale 
aj vo svojej duši. Tému načala už v knihe Lepšie žiť, 
menej míňať (2015) a aj v tej aktuálnej pokračuje 
v zmysle známeho porekadla „menej je niekedy viac“.
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Dom duchov / Isabel Allende / Zo španielčiny 
prel. Jarmila Srnenská / Vydavateľstvo Slo-
vart 2018
Román súčasnej španielskej spisovateľky je ságou 
latinsko-americkej rodiny, prežívajúcej víťazstvá 
i pády na pozadí pohnutých spoločenských udalostí, 
prírodných i ľudských katastrof.

Kde sa stretáva Boh a medicína / Neale Do-
nald Walsch / Z angličtiny prel. Štefan Kočiš 
/ Ikar 2018
Konfrontačný rozhovor spiritualistu s lekárkou 
Brit Cooperovou, ktorá sa venuje klasickej západnej 
medicíne, no zaujíma sa o oba prístupy k ľudskému 
životu.

Spisy a básne z pozostalosti Hermanna 
Lauschera vydané Hermannom Hessem / Her-
mann Hesse / Z nemčiny prel. Marián Hatala 
/ Petrus 2018
Kniha obsahuje prozaickú a básnickú časť tvorby 
významného autora (1877 – 1962), literárnu štú-
diu odborníka na Hesseho dielo Volkera Michelsa 
a tri predslovy (okrem prvého Hesse priznáva svoje 
autorstvo).

Noc / Bernard Minier / Z francúzštiny prel. 
Mária Gálová / Nakladateľstvo XYZ v Albatros 
Media 2018
Štvrté pokračovanie kriminalistickej série s Marti-
nom Servazom. Tentoraz sa stala vražda na ropnej 
plošine v Severnom mori. Predchádzajúce bestselle-
ry vyšli pod názvami Mráz (2015), Kruh (2016) a Tma 
(2016).

Bez kože / Mads Peder Nordbo / Z dánčiny prel. 
Zuzana Kocsisová / Ikar 2018
Novinár Matthew pracuje na prípade zavraždeného 
policajta, ktorý mal strážiť práve objaveného mu-
mufikovaného severského Vikinga. S tým súvisí 
prípad z roku 1973, kedy prišli o život štyria muži 
podozriví zo zneužívania vlastných maloletých dcér.

Červený pavilón / Róbert Van Gulik / Z an-
gličtiny prel. Jarmila Samcová / Slovenský 
spisovateľ 2018
Druhé vydanie románu holandského sinológa, 
diplomata a spisovateľa, v ktorom sudca Ti vyšet-
ruje smrť mladej kurtizány a údajnú samovraždu 
akademika.

Mosty ponad búrlivé vody / Pavlína Tongeľo-
vá-Ivanová / Vl. náklad 2017
Dielo obsahuje rozhovory o živote, no najmä o vzťa-
hu muža a ženy podané s nadhľadom i humorom. 
Tie naznačujú možné scenáre aj východiská z často 
bezvýchodiskových situácií.
Autorka nám knihu venovala do súťaže.

Rozchod / Katie Kitamura / Z angličtiny prel. 
Aňa Ostrihoňová / Inaque.sk 2018
Román americkej autorky zachytáva rozprávanie 
ženy, ktorá sa rozvedie s neverným manželom. Pre-
mýšľa o láske k mužovi, ktorý nikdy nebol tým, kým 
sa zdal. Skúma ich bývalý vzťah a zisťuje, že mužovi, 
ktorého milovala, vôbec nerozumie. 

Žena v okne / A. J. Finn / Z angličtiny prel. 
Matúš Kyčina / Ikar 2018
Anna trpí chorobných strachom z otvorených 
priestranstiev, tzv. agorafóbiou, a tak okno je jej 
jediným spojením so svetom. Stáva sa svedkyňou 
zločinu, no nik jej nechce uveriť. Ani ona sama 
si nie je istá tým, čo zachytili jej zmysly otupené 
samotou. 

Čas a (bez)čas / Jana Bodnárová / Zost. Vladi-
mír Petrík / Tranoscius 2017
Výber z literárnej tvorby poetky, prozaičky a au-
torky pre deti a mládež (1950). Sú doň zaradené 
poviedky, úryvky z próz a poézia. Profilový výber 
je doplnený o rozhovory a kritické ohlasy, kalendá-
rium a fotografie autorkinho života a diela.

Zabudnutí mŕtvi / Tove Alsterdal / Zo švédčiny 
prel. Katarína Uhríková / Nakladateľstvo Plus 
v Albatros Media 2018
Triler švédskej spisovateľky, v ktorom pátranie 
newyorčanky Ally po manželovi, investigatívnom 
novinárovi Patrickovi, zavedie do najtemnejších 
zákutí európskeho podsvetia.

Rozprávky nad zlato z pokladu Pavla Dobšin-
ského / Ondrej Sliacky / Vydavateľstvo Matice 
slovenskej 2018
Výber najkrajších rozprávok v spracovaní znal-
ca rozprávok (1941) a s farebnými ilustráciami 
Kristíny Šimkovej. Vhodný je aj ako prvé čítanie 
pre školákov. Obsahuje napríklad rozprávky Jan-
ko Hraško, Slncový kôň, Pecko sprostáčik, Krajina 
Dživiben a ďalšie.



č. 03/18

INZERCIA

KNIŽNÁ REVUE, mesačník o nových knihách. 

Vydáva: Literárne informačné centrum. IČO 31 752 381. Redakcia: šéfredaktor Mgr. Matúš Mikšík, Mgr. Beáta Beláková. Adresa redakcie: Knižná revue, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava, 
tel.: 02/204 73 514, 0918 640 831, e-mail: krevue@litcentrum.sk, www.litcentrum.sk, www.kniznarevue.sk. Spolupráca: Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Spolok slovenských knihovníkov. 
Ilustrácia na obálke: Michaela Kompaníková. Grafika: Mgr. art. Veronika Kružliaková. Tlač: ULTRA PRINT, s. r. o. Rozširuje: MEDIAPRINT-KAPA, PRESSEGROSSO, a.s. Objednávky na predplatné prijí-
ma: ARES, Banšelova 4, 821 04 Bratislava, tel.: 02/4341 46 65 a L.K. PERMANENT, spol. s r.o., Poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34, tel.: 02/4911 12 01. Neobjednané rukopisy sa nevracajú. EV 2983/09, 
MIČ: 49 315. Podávanie novinových zásielok povolené RPP Ba-Pošta 12 dňa 21.10.93, č.j.129/93. ISSN 1210-1982 (tlač. verzia), ISSN 1336-247X (online).

ROČNÉ PREDPLATNÉ: 10,80 €. Kontaktujte nás!

V ďalšom čísle si prečítate:
 o knihách z novej kalligramovsko-absyntovskej edície Skica – O zmysle ľudského života (Ladislav Kováč), Stratená voda (Erik Baláž), 

 Čo je populizmus? (Jan-Werner Müller), Myslenie v sieti (Miroslav Marcelli)
 rozhovor so Zoltánom Rédeyom – literárnym vedcom a jedným z porotcov Anasoft litera 2018
 interpretáciu básne Štefana Strážaya s ohľadom na novú monografiu Zoltána Rédeya Od „poézie vecí“ k „poetike vecnosti“ 

 (Lyrika Štefana Strážaya) (Modrý Peter 2017)
 o tom, ako sa darilo slovenskej literatúre na veľtrhoch v Lipsku, Bologni či v Paríži

Knižná revue 04 vychádza 26. apríla!

PRIPRAVUJEME

vydavateľstvo fantastických kníh
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Martin   
OC Galéria Martin
Námestie SNP 2

Nitra   
OC CENTRO
Akademická 1
                                                  
Poprad   
OC Forum
Námestie sv. Egídia

Považská Bystrica 
M-Park
Centrum 8
                                                  
Žilina   
SC Mirage
Nám. A. Hlinku 7/B

MARTINUS
KNÍHKUPECTVÁ

NAVŠTÍVTE

Pozývame vás na besedu pri príležitosti výročia knižnej edície 
MM, ktorú už 20 rokov vydáva Vydavateľstvo SLOVART.

Hostia:

Juraj Heger – majiteľ vydavateľstva Slovart

Dodo Dobrík – autor aktuálneho dizajnu edície MM

Igor Navrátil – prekladateľ, ktorý preložil najviac kníh z edície

Roman Brat – prekladateľ, ktorý stál pri vzniku edície

5. apríl o 18:00

Oslávte s nami XX 
rokov edície MM

Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo.

Martinus, Obchodná 26, Bratislava

Zločin a zrada sa vykúpia krvou

Macbeth bude vládnuť 
aj e-knižnému svetu!

Krvilačnosť ako z Macbetha v podaní Jo Nesbøa! 
Nenechajte si túto novinku ujsť aj v e-knižnej podobe.

Prečo nakupovať e-knihy práve u nás?

E-knihy sme začali predávať medzi prvými na Slovensku 
už od roku 2010 a naša ponuka je spomedzi všetkých 
predajcov najširšia. Vyberte si z viac ako 13 000 e-kníh 
a 2 500 audiokníh na stiahnutie na www.martinus.sk
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AKTUALITY

02 Prekladateľská elita v slovníku (správa, Beáta Beláková) // 03 Nepodporovať kul-
túru znamená duchovne umrieť (za Olegom Pastierom) // 04 BRaK (tlačová správa) 

KOMENTÁRE

05 Len osobne (laudácia na Márius Kopcsaya, Pavel Matejovič)

TÉMA – ARCHITEKTÚRA

06 Nemí svedkovia dávnej éry (recenzia: BLOK – Sprievodca socialistickou Bratisla-
vou, Daniel Hevier ml.) // 07 Odveci? (recenzia: OFF SEASON, Zuzana Duchová) // 
08 Dlhá cesta smútku (recenzia: Na konci cesty. Krematórium v Bratislave, Barbora 
Šajgalíková) // 09 Aby nám drevenice nezhnili (recenzia: Zachovanie a pokračovanie 
rodu, Ivan Gürtler) // 10 Kritizujú najviac tí, čo o architektúre nič nevedia (rozhovor 
s Darinou Lalíkovou, Beáta Beláková)

TÉMA – VIZUÁLNE UMENIE

11 Usilujeme sa o kultivovanie vizuálnej gramotnosti dieťaťa (rozhovor s Katarí-
nou Kosánovou, Beáta Beláková) // 14 Tu žijú jeho sny (recenzia: Energia kresby, 
Lucia Miklošková) // 15 Filozof obrazu (recenzia: Anton Jasusch – Pútnici nebies, 
Tomáš Straka) // 16 Miznúci analóg (recenzia: Memoria. Miznúce Slovensko, 
Petra Stračiaková) // 17 Trojročné resumé galérie Kunsthalle LAB (recenzia: 
LAB Kunsthalle Bratislava 2014 – 2017, Silvia Čúzyová)

ROZHOVOR

18 Sústrediť sa tak, že začnete žiť v postave (rozhovor s Richardom Pupalom, 
Ivana Gibová)

RECENZIE

20 Chaos je prechodným stavom harmónie (recenzia: Pán Ó, Gabriela Rakúsová) // 
21 Záznam z ústrania (recenzia: Samota je moja staršia sestra, Zuzana Barloková) 
// 22 Skúsenosti s týmito veršami (a zátvorkami) (recenzia: Skúsenosti týchto dní 
(zvierat), Peter Prokopec) / Bratislavská nostalgia (recenzia: Všetko je raz prvý raz, 
Tamara Janecová) // 23 Nenápadná kniha plná silných príbehov (recenzia: Stretnu-
tia naslepo, Jana Nemčeková) // 24 Nielen o bezznalostnej gramatickej dispozícii 
(recenzia: Jazyk v sociálnej kultúre, Slavomíra Krištofová) / Ako prežiť albánske 
pondelky (recenzia: Pondelok v siedmich dňoch, Oľga Gluštíková) // 25 Drsnosť, ktorá 
prekvapí svojou nežnosťou (recenzia: Veľké asi ako vesmír, Miroslava Košťálová) // 
26 Putovanie za slobodou (recenzia: Ďaleká cesta za domovom, Diana Mašlejová) / 
Literatúra ako hudba (recenzia: Lodenica, Zuzana Belková) // 27 Každý okamih sa 
môže zrútiť (recenzia: Ráno modré zviera a iné básne, Mila Haugová) // 28 Poetika 
samoty a odstupu (recenzia: Slon mizne, Júlia Oreská)

KLASIKA

29 Veľkonočné maľovanie u Ecovcov (esej: Foucaultovo kyvadlo, Stanislav Vallo)

INTERPRETÁCIA

30 Všade ľudská jatka (interpretácia: sonet 3 / The Bloody Sonnets, John Minahane)

PRÍBEH

32 Návštevník nesmie odísť naštvaný (reportáž: Knihy / Stupava, Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH 

34 – 36 anotácie

Obsah

Keď básnik stráca kontakt s realitou

Pred niekoľkými dňami som v rámci projektu LQ – lite-
rárny kvocient absolvoval svoju prvú diskusiu. S Martou 
Součkovou, Vladimírom Barboríkom a Petrom Darovcom 
sme sa rozprávali aj o knihe Ľuboša Bendzáka Samota je 
moja staršia sestra (recenziu Zuzany Barlokovej na tento 
titul nájdete tu vnútri). Diskutéri a diskutérky v „kvociente“ 
sú profesionáli (mňa môžeme vyňať pred zátvorku – ešte 
nemám ani 30 a ani doktorát), takže aj táto rozprava bola 
profesionálna. Možno až príliš.
 V Bendzákovej knihe je istý „slon v miestnosti“ (veľký, 
no prehliadaný problém) – nebudem citovať celú predmetnú 
pasáž, teda len parafráza: podľa autora žijeme v akejsi dobe 
„deštruktívneho matriarchátu“, v ktorom to chlapi „nema-
jú ľahké“. Hej, toto som sa dočítal, aj som z toho pôvodne 
chcel na kvociente urobiť tému, aj som to v istom momente 
nadhodil, aj sa k tomu v iných momentoch vyjadrili moji 
kolegovia a kolegyňa v diskusii, ale – téma z toho nebola. 
A to aj napriek tomu, že sa asi zhodneme v tom, že tento 
názor protagonistu knihy je nielen hlúpo zjednodušujúci, 
ale aj hlúpo hlúpy a vo svojej hlúposti môže byť aj nebez-
pečný – o to horšie, ak je próza Samota je moja staršia sestra 
priznane autobiografická. (Je.)
 Ak sa od takejto mizogýnnej pasáže nedokážem odosob-
niť, tak (možno) nie som profesionál – lenže ja sa od toho 
odosobniť nielen neviem, ale ani nechcem. Staromódne 
si myslím, že literatúra má človeka kultivovať (povzniesť 
ducha, ak by sme to chceli povedať ešte patetickejšie), teda 
ak by si niektorá z postáv literárneho diela aj čosi podobné 
myslela, myslím, že by to malo byť zasadené do širšieho 
kontextu, vďaka ktorému sa zvýrazní možnosť recipienta 
výrok tvrdo odmietnuť. Samozrejme, čitateľa má vždy právo 
s ktoroukoľvek štylizáciou nesúhlasiť (autor má zasa právo 
čokoľvek napísať), ale vlastne tým chcem povedať nasledov-
né: predmetnú Bendzákovu knihu ako celok po prečítaní 
tejto pasáže neviem prijať ľudsky (teda čitateľsky), preto sa 
na ňu nedokážem pozrieť z čisto profesionálneho hľadiska. 
Nedokážem, neviem, nechcem, nedá sa. Nakoniec – mal by 
byť profesionál za každých okolností takto precízne chladný?
 Pri zanášaní posledných korektúr aktuálneho čísla som 
si však všimol jednu vec – v tejto marcovej KR máme desať 
materiálov, z ktorých iba tri pripravili muži, v recenznom 
bloku dokonca z dvanástich textov jedenásť pripravili ženy. 
Nebol to zámer, rovnako však nejde o žiadny matriarchát 
(a ak hej, tak nie deštruktívny, lež kreatívny, že áno).
 Take that, Bendzák!

Matúš Mikšík

P. S.: Všetci by sme mali byť (umiernenými) feminist(k)ami – 
pozdrav (nielen) pre Chimamandu Ngozi Adichie.
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