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AKTUALITY

Veľa sklamaní na každý deň
 „Ach, darmo je, remeň je predsa len remeň, a keď zviažete viac remienkov 
do takého strapca, júj, to bolí!“ – so zasneným povzdychom sa prihovára 
k televíznemu divákovi Milan Lasica v hranom „skeči“ Životopis v relácii 
Ktosi je za dverami v osemdesiatych rokoch minulého storočia. O takmer 
štyridsať rokov neskôr sa v bratislavskej FUGE v rovnakom priateľskom, 
humornom a nuansovo-ironickom odkazovaní na písanie životopisu tvorcu 
knihy Chaconna (OZ Brak 2018) prihovárali obecenstvu moderátor podujatia 
Ferči Malík a autor Tomáš Hučko.
 Aprílový večer patril uvedeniu debutu slovenského publicistu a spisova-
teľa Tomáša Hučka Chaconna. Ten bol predstavený v rámci projektu Art 
Debut (pod taktovkou literárnehoklubu.sk), ktorý má ambíciu poskytovať 
priestor prevažne mladému umeniu. Jeho úlohou je tak uviesť nielen jed-
ného debutujúceho autora/ku, ale aj hudobného debutujúceho autora/ku 
do nášho kultúrneho priestoru. Hučkova antimemoárová novela, ktorá mala 
podľa popisu akcie pokladať čitateľovi ironickú otázku „Prečo by ťa to malo 
zaujímať?“, bola predstavená v duchu literárno-hudobného performance. 

V samotnej podstate tak nešlo o prvoplánovo nalinkovanú a naškrobenú 
diskusiu k titulu, ale o akési odohrané, „pseudoštruktúrované“ uvede-
nie titulu do literárnych kruhov. V podobne ľahko ironickom tóne ako 
zmienení Lasica a Satinský, ktorí si píšu životopis v danom skeči, bol 
vedený krst knihy Chaconna. V diskusii boli položené otázky ohľadom 
autorových začiatkov, školských časov či akademickej kariéry. Hučko 
a Malík si „zahrali“ hru „Čo by si si zobral na opustený ostrov“. Predčítavala 
sa stará e-mailová korešpondencia medzi autorom a moderátorom. To 
všetko v geste čistej banalizácie a humorného nadhľadu. V duchu „Show, 
don´t tell“ sa tak menej hovorilo k samotnému titulu, viac sa evokoval 
prísľub jeho atmosféry, napríklad aj hudobnou vsuvkou (hra na husle) či 
predčítaním ukážky z knihy.
 Akcia Art Debut: Tomáš Hučko prostredníctvom zaujímavého perfor-
mance ponúkla prítomným divákom pomyselný „teaser“, navnadenie, 
ochutnávku toho, čo im Chaconna môže priniesť.

Lenka Macsaliová

Foto Christian Bordáč

Je Bratislava skutočne, ako naznačoval pred rokom 
Martin M. Šimečka, „prehliadkou premárnených 
príležitostí“? Na túto otázku je možné si odpovedať 
v kontexte krstu knihy Plán Bratislava, ktorý sa 
konal v priestoroch Novej Cvernovky v Bratislave.  
Podujatie bolo organizované pod záštitou Platforma 
pre Bratislavu o. z. v spolupráci s Novou Cvernovkou 
a Vydavateľstvom Slovart. 

Tvorcom návrhu projektu nie je nikto iný ako  
Matúš Vallo, súčasný kandidát na primátora 

mesta Bratislava. Ako pekne uviedla Zuzana Fialová (ktorá aj knihu po-
krstila), pokiaľ ide o hlavné mesto, môžeme hovoriť o verzii štokhol-
mského syndrómu. Bratislavský syndróm znamená, že hoci mesto dusí 
svojich obyvateľov, oni ho stále milujú. Tá láska bola viditeľná nielen  
na vysokej účasti na podujatí, ale aj na samom združení Plán Bratislava. 
Matúš Vallo vo svojom príhovore zdôraznil, že tvorcovia knihy pracovali 

na projekte zadarmo a távznikla vďaka crowdfundingu, čo ukazuje, aký 
význam má publikácia pre samotnú Bratislavu. Podarilo sa mu zoskupiť 
viac ako sedemdesiat odborníkov, ktorí sa rozhodli nájsť odpoveď na 
otázku, čo je možné urobiť, aby sa život v hlavnom meste zlepšil.
 Publikácia je rozdelená do dvoch hlavných častí: Funkčné mesto a Agenda 
mesta. Prvá sa venuje tomu, ako by podľa autorov malo vyzerať riadenie 
mesta, druhá sa sústreďuje na samotný život v ňom. Kniha je aj v rozšírenej 
verzii zverejnená na webe a – čo je ešte podstatnejšie – vyšla s licenciou 
Creative Commons. Ako zdôraznil Matúš Vallo, textový obsah knihy je 
k dispozícii komukoľvek. Tu nachádzame istotu celého projektu a aj odpo-
veď na otázku, ktorá bola položená na začiatku. Je Bratislava „prehliadkou 
premárnených príležitostí“? Tvorcovia Plánu Bratislava si dali za úlohu 
nielen „opraviť“ mesto, v ktorom žijú, respektíve s ktorým sa cítia zviazaní, 
ale aj stvoriť platformu pre ostatných záujemcov o budúcnosť Bratislavy.  
Veľmi si želám, aby sa slová Matúša Valla o tom, že celý projekt „splní 
svoju úlohu a pomôže Bratislave“, stali skutočnosťou, k čomu bude prí-
nosná aj táto kniha. 

Agnieszka Słowikowska

Sen o lepšej Bratislave 



AKTUALITY

Výhercovia z KR č. 02: 
P. Palát, M. Lojdlová, Z. Švecová, J. Hučka, M. Sekerák, P. Gajdoš, M. Dozáková, L. Doboš

Literárna vedkyňa Andrea Bokníková si na odovzdávaní ocenení čitateľskej ankety Panta Rhei Awards 2017 prevzala Cenu literárnej akadémie 
za výnimočné knižné dielo v danom roku s titulom Potopené duše (Aspekt). Foto Panta Rhei

Pozývame Vás 
na vyhlásenie výsledkov 
27. ročníka čitateľskej 
ankety Knižnej revue 

KNIHA ROKA  2017

Štvrtok 3. mája o 18.00 
v kníhkupectve Panta Rhei 
na Poštovej v Bratislave.

č. 04/18



s. 04/05

Cena Jána Johanidesa, ktorá sa vypisuje každé 
dva roky a udeľuje sa v kategórii najlepšie 

prozaické dielo v predchádzajúcich dvoch rokoch 
a kategórii najlepšie prozaické dielo mladého au-
tora do 35 rokov v konkrétnom období, má za cieľ 
pripomenúť a uctiť si pamiatku spisovateľa Jána 
Johanidesa, ktorý podstatnou mierou podnietil 
rozvoj modernej slovenskej prózy. Doterajšími 
laureátmi ceny boli Stanislav Rakús a Ivana 
Dobrakovová, Dušan Dušek a Zuska Kepplová, 
Lajos Grendel a Ján Púček, Alta Vášová a Peter 
Balko. Tohtoročná porota v zložení Dana Hučko-
vá, Peter Michalovič, Peter Darovec, Petr Minařík, 
Radoslav Passia vybrala z finálovej desiatky na-
sledovných ocenených: 

V kategórii za najlepšie prozaické dielo, do kto-
rej boli zaradení Silvester Lavrík (Nedeľné šachy 
s Tisom), Daniel Majling (Ruzká klazika), Ondrej 
Štefánik (Som Paula), Richard Pupala (Čierny zo-
šit), Etela Farkašová (Scenár), Pavel Vilikovský 
(Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa), Jana 
Juráňová (Cudzie príbehy), si odniesol cenu: 

E sej Jána Johanidesa, ktorú vyhlasuje mesto 
Šaľa, Literárne informačné centrum a Ho-

norárny konzulát SR v Hesensku, je každoročná 
súťaž venovaná študentom stredných škôl po ce-
lom Slovensku. Stredoškoláci majú možnosť 
na konkrétne témy, ktoré sú určené na základe 
vybraných myšlienok spisovateľa Jána Johanide-
sa, napísať a zaslať eseje v rámci troch tematic-
kých okruhov. V aktuálnom ročníku boli určené 
nasledovné: 1. Pokiaľ človek žije, nevie, že je 
niť, nič viac, iba obyčajná niť, ani nevie, ako sa 
táto jeho niť prepletá a spletá s ďalšími niťami; 
2. Som priateľ revolty, bojím sa však terorizmu, 
ktorý by mohli riadiť veľmi rafinované mozgy, 
dokonca raritné mozgy s vysokým IQ; 3. Našou 
najväčšou súčasnou chybou je fakt, že sme pri-
pustili odumieranie citov. Spomedzi 128 esejí 
z takých miest ako Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica, Bratislava, Čadca, Komárno, Levice, 
Levoča, Martin, Nitra, Nové Zámky, Prešov, Se-
nica, Spišská Nová Ves, Šaľa, Šurany, Topoľčany, 

(NeVinných pätnásť), si odniesol cenu:
Jakub Juhás s titulom Novoročný výstup 
na Jaseninu (Rubato 2016), krátke hodno-
tenie napísal Radoslav Passia
           
Regionalizmus alebo „lokalizmus“ je produktív-
nym prúdom mladšej slovenskej prózy. Do jeho 
kontextov zapadá aj Juhásova debutová kniha 
Novoročný výstup na Jaseninu cez Horné Fafáky, 
Sebedinú, Sedlo Prieraz, Šutovu jamu a Brložno. 
Táto útla próza nás prenáša do vyľudňujúcej sa, 
sociálne frustrujúcej periférie na pomedzí Vepor-
ských a Stolických vrchov. V lyricko-reflexívnej 
topografii sa na pozadí 31 kilometrov dlhej turis-
tickej cesty na prelome jesene a zimy vynárajú 
temné obrazy chudoby, duchovnej prázdnoty 
a rôznorodých variantov rozkladu, ale zároveň 
aj akási nejasná nádej spojená s návratom roz-
právača do rodného kraja.
 Novoročný výstup na Jaseninu je formálny ex-
periment napojený na tradičný žáner iniciačné-
ho cestopisu s katarzným momentom návratu 
do rodného kraja, hľadania vlastných koreňov. 
                            

Monika Smolková (Gymnázium Jozefa Mi-
loslava Hurbana Čadca), hodnotila Marta 
Bábiková                              
Šimon Vrba (Gymnázium Laca Novomeského 
Senica), hodnotil Marek Vadas

Čestné uznania:
                                            
Michaela Antalová (Gymnázium Golianova 
Nitra), hodnotila Dana Podracká
Boris Bachratý (Gymnázium Jána Hollého 
Trnava), hodnotila Marta Bábiková
Mária Bujdáková (Obchodná Akadémia 
Šurany), hodnotil Marek Vadas
Peter Dobiáš (Stredná priemyselná škola 
strojnícka a elektrotechnická Nitra), hodno-
tila Lenka  Mascaliová                                         
Viktória Klingová (Stredná pedagogická 
škola Levoča), hodnotila Miroslava Vallová  

Silvester Lavrík s knihou Nedeľné šachy 
s Tisom (Vydavateľstvo Dixit 2016), krátke 
hodnotenie napísal Petr Minařík:
  
Není to učebnice o Tisovi, ale skvěle vyprávěný 
román, kde je Tiso měrkou, podle které čteme 
o sobě. Ačkoliv je příběh zcela zasazen do mi-
nulosti s ústředním motivem urbánní legendy 
odehrávající se během Slovenského štátu v Bá-
novcích nad Bebravou, je nejvíc o nás tady a teď. 
Tak jako se Lavrík ptá, jestli byl Tiso více prezi-
dentem podivného státu, anebo duchovním, který 
dbá o své ovečky a boží odkaz, můžeme se ptát 
my po smyslu našich vlastních, třeba i privát-
ních dějin. Je to maximum, co literatura zmůže 
dokázat, když se čtenář zabydlený v domě vlast-
ního života, podívá do základů toho domu, který  
pro něj stavěli jeho předci. 

V kategórii za najlepšie prozaické dielo mladého 
autora do 35 rokov, do ktorej sa dostali autori 
Ivana Gibová (barbora, boch & katarzia), Jakub Ju-
hás (Novoročný výstup na Jaseninu), Marek Mittaš 

Trnava, Veľký Meder, Vráble, Zlaté Moravce, 
boli vybraní nasledovní ocenení:

Ceny:
Porota sa rozhodla udeliť dve prvé ceny

1. cena: Matúš Zelieska (Gymnázium Andreja 
Vrábla Levice) a Marek Moravčík (Stredná 
zdravotnícka škola Bratislava), hodnotili: 
Zelieska – Silvester Lavrík, Moravčík – Jakub 
Juhás
1. cena: Petra Polnišerová (Katolícke gym-
názium Štefana Moyzesa Banská Bystrica), 
hodnotila Miroslava Vallová
2. cena: Martin Šinka (Gymnázium Jána Hol-
lého Trnava), hodnotila Dana Podracká

Prémie: 

Andrej Purkart (Gymnázium Ľ. J. Šuleka  
Komárno), hodnotila Lenka Mascaliová

Esej a Cena Jána Johanidesa 2018 
Prinášame vám výsledky aktuálneho ôsmeho ročníka Eseje Jána Johanidesa a piateho ročníka Ceny Jána Johanidesa.

AKTUALITY



č. 04/18

Text o texte Ľuboša Bendzáka z knihy Sa-
mota je moja staršia sestra v Mikšíkovom 

editoriáli tohtoročnej marcovej Knižnej revue 
predstavuje precedens – po jeho uverejnení sa 
môže stať predchádzajúcim prípadom určujúcim 
alebo ospravedlňujúcim prípady nasledujúce – 
ako hovorí slovník. Stačí jediné neprogresivis-
tické (aby som použil zápor mainstreamového 
mena pre skupinu my) spo-
jenie v knihe – deštruktívny 
matriarchát – a vaša kreati-
vita skončí razom v našom 
progresivistickom ohni. Je 
naozaj zvláštne pozorovať 
ako v emocionálnych, ato-
mizujúcich vlnách súčasného 
západného intelektuálneho 
mainstreamu mizne z dohľadu všetko to, čo bolo 
prednedávnom vcelku dobre vidieť nezastre-
ným zrakom starých detí – detí bez zvláštneho 
vzdelania. Medzi iným skutočnosť, že spravod-
livý emancipačný zápas žien povstal z túžby 
po rovnosti medzi mužmi a ženami za rovnaké 
práva a nie za ideologizáciu týchto práv, sme-
rujúcu k novej nespravodlivosti. Aj preto, že 
všetky (často dobre mienené) zápasy, kreované 
od ideí k ideológiám, sa v čase ukázali neudr-
žateľné. Spomeňme si, koľko intelektuálov, 
progresivistov svojej doby sa pred sto rokmi, 
pohnutí ideami za spravodlivejší, krajší svet, 
stalo aktívnymi komunistami. Bendzák nechce 
byť ani komunista, ani progresivista. Rovnosť 
nie je revolúcia, ani matriarchát, ale najskôr 
to, čo sa ukázalo správne.

 Niečo zhnité je v spôsoboch súčasného 
diskurzu a aby nebolo hnilobu cítiť, oheň 
súčasných progresivistov tiež nesmie štípať 
ako dym z ohňa. Nespálime Bendzákovu kni-
hu, napokon horiace hranice sú práve to, čo 
programovo odmietame. Autora vyradíme 
z prítomnosti tak, že vyberieme z celku de-
tail a upriamime naň pozornosť. (Rovnako 

vznikajú sekty, keď preakcentujú istú časť 
posvätných textov, na ktoré sa sústredia.) 
Prevahu získa detail, navyše vytrhnutý z pô-
vodného celku, odsunutého do úzadia, takže 
to, čo ukazujeme, má podobu, akú chceme 
predviesť.
 Kameňom úrazu sa v Mikšíkovej skladačke 
stalo napokon zavádzajúce, utilitárne čítanie, 
keď z – citujem – „mizogýnnej pasáže“ v knihe 
o „deštruktívnom matriarcháte“, v ktorom „to 
chlapi nemajú ľahké“, vygeneroval diagnózu, 
smerovanie k mizogýnnemu odkazu knihy, 
pričom z vaničky vylial rovnako mizogýnneho 
autora. Pretože to je posolstvo Mikšíkovho edi-
toriálu, ak ho čítame pozorne a rovnako ako 
Mikšík nezostávame pri tom chladní. Lenže 
príčinou zovšeobecňovania či neprimeraného 

zdôrazňovania pri posudzovaní textov je práve 
utilitárne uvažovanie v prospech koho alebo 
čoho a podľa takto nastavenej matrice sú texty 
prijímané alebo odmietané. Za posledných 
tridsať rokov si pamätám v podaní viacerých 
autoriek omnoho nevyberanejšie vyjadrenia 
o mužoch, nehovoriac o patriarcháte, no ni-
kdy mi nenapadlo, že by preto autorky trpeli 

mizandriou. V týchto súvislos-
tiach nemôžem nespomenúť, že 
nutnosť odmietnuť patriarchál-
ny androcentrizmus som vyjad-
ril niekedy pred štvrťstoročím, 
keď som v rozhovore pre Rom-
boid (celkom vážne, s troškou 
rozmarnej schválnosti) navr-
hoval parlament zastúpený 

150 rehoľnými sestrami. 
 Mikšíkov text je vzrušujúci len preto, že 
predstavuje verejnú mediálnu represiu. Post-
scriptovým odkazom, ktorým celý text podsú-
va, sa autorovi nakoniec podarí prepasírovať 
cez predvolenú matricu posudzovaný frag-
ment v prospech progresivistických inter-
pretácií, zdanlivého predvoja kolektívneho 
my, zvlášť pri prospektívnom čítaní. Oveľa 
jasnejší odkaz patrí samotnému autorovi per-
traktovanej knihy, ktorému sa (zrejme postu-
pujúcou stratou kontaktu s realitou) podarilo 
devalvovať svoju vlastnú prácu, meno, povesť, 
a – ak vidíme ľudskú bytosť komplementárne 
– zredukovať svoje sny na bezsenné noci. Take 
that, Bendzák!

Erik Groch

Krátka obrana 
Ľuboša Bendzáka

a nasledujúcich

ad: Keď básnik stráca 
kontakt s realitou 

(Matúš Mikšík)

„Je naozaj zvláštne pozorovať ako v emocionálnych, 
atomizujúcich vlnách súčasného západného intelektu-

álneho mainstreamu mizne z dohľadu všetko to, čo bolo 
prednedávnom vcelku dobre vidieť nezastreným zra-

kom starých detí – detí bez zvláštneho vzdelania.“

Foto bb

KOMENTÁRE



s. 06/07

L ipsko je veľmi staré veľtržné mesto. Tradícia knižnej kultúry je 
tam už od 17. storočia veľmi silná, oveľa silnejšia ako vo Frankfur-

te. Až v 20. storočí po skončení vojny si zobral Frankfurt prvenstvo 
a stal sa najväčším kontraktačným veľtrhom v nemeckej jazykovej 
oblasti. Lipsko má silnú pozíciu aj vďaka polygrafickému priemyslu.  
    Na tohtoročnom knižnom veľtrhu v Lipsku sa zúčastnilo 2 635 vy-
stavovateľov zo 46 krajín a na všetkých podujatiach vystúpilo dokopy 
3600 autorov a účinkujúcich. Podujatí bolo 3400. Každý sa čuduje, 
že to nie je možné, ale naozaj to tak je, pretože každý malý obchod, 
aj second-hand alebo kvetinárstvo či obchod so suvenírmi, takmer 
každý si počas veľtrhu zoberie nejakého autora. Takže to nie je len 
o veľtrhu, ktorý je mimo mesta, na kraji, ale všade (Leipzig liest). 
Celé mesto je istým spôsobom veľtržiskom, ale na báze kontaktu 
čitateľa s autorom a s textami. Ide o knihy a nie (až v takej miere) 
o výnosy, zmluvy, kontrakty a rokovania, čím je typický Frankfurt.  
    Čím ďalej, tým viac dáva lipský veľtrh priestor spoločenským 
témam a politike. Už nie je len o knihách a autoroch, ale aj o sú-
časnej situácii vo svete. Rezonovala tu téma migračnej vlny a tiež 
sa tu venovalo mládeži, teda tomu, ako mladí ľudia vnímajú súčas-
nosť, aj čo si predstavujú pod pojmom demokracia – ako chápu spo-
ločensko-politické súvislosti vo svete prostredníctvom literatúry.  
    Na budúci rok bude predstavená Česká republika, ktorá mala aj teraz 
extra bohatý program s významnými autormi (Michal Ajvaz, Jiří Gruša, 
Silvia Fischerová, Bianca Bellová, Petr Borkovec, Petr Hruška, Radka 
Denemarková a ďalší). Česi si pripravujú nielen čestné hosťovanie, 
ale aj projekt Rok Českej republiky v Lipsku. Od jesene tohto roku 
do septembra budúceho roku sa budú v Lipsku konať koncerty, diva-
delné predstavenia, výstavy – to si dohodli primátori Lipska a Brna. 
Majú jedinečnú šancu, keďže tento rok si pripomenieme založenie 
Prvej československej republiky. Hoci tam od roku 1918 patrilo celé 
desaťročia aj Slovensko, prezentovať budú súčasnú českú kultúru.  
    My sme ešte neboli čestnými hosťami, čo je škoda, pretože máme 
knihy preložené do nemčiny, len z komisie SLOLIA sme podporili 45 kníh 
za posledných 20 rokov. Tí najsúčasnejší slovenskí spisovatelia sú pre-
ložení – Kompaníková, Rankov, Beňová, budúci rok vyjde Dom hluchého 
Petra Krištúfka. Pre nás by to bol veľmi dobrý priestor, nakoľko náv-
števníci poznajú Slovensko. Sú to ľudia, ktorí boli v Tatrách. Vedia, kde 
leží Bratislava. Nemýlia si nás so Slovinskom. Jednoducho vedia, o čo 
ide, a aj ich naozaj zaujíma naša literatúra. 

Danka Humajová

LIPSKO

15. - 18. 
marec

PARÍŽ

16. - 19. 
marec

Salon du Livre je najväčší medzinárodný knižný veľtrh vo Francúz-
sku. Okrem neho sa tam organizujú viaceré knižné veľtrhy zame-

rané na tituly pre deti. Výnimočný je tým, že ukazuje vzťah Francúzov 
k literatúre. Tradícia vzťahu čitateľov, autorov či vydavateľov ku knihe 
je tam veľmi silná, pretože táto krajina si svojich čitateľov vychováva.  
    Deti a študenti majú vstup zadarmo, čo sa u nás nemôže stať. 
Čitatelia sa tu majú možnosť stretnúť s každým zo svojich ob-
ľúbených autorov. Televízie a rozhlas denne vysielajú reportá-
že, sú tam od rána do večera. Pozývajú si hostí, besedujú o všet-
kom možnom, od literatúry až po problémy s čítaním. Veľká 
oblasť je venovaná komiksu a literatúre pre deti. Dobrou príleži-
tosťou je aj pre knihovníkov z celého Francúzska, ktorí chcú kni-
hy vidieť, ohmatať si ich, aj preto je tento veľtrh taký výnimočný.  
    Na našom stánku sme prezentovali najnovšie tituly. Veľmi sa zaují-
majú o detské ilustrované knihy, a, samozrejme, že texty sa im zdajú 
pridlhé, pretože Francúzi poskytujú detským čitateľom najmä obráz-
kové knižky s krátkymi textami. Napríklad sa im veľmi páčila kniha 
Kozliatka, konkrétne nápad, že z jednej strany je klasická rozprávka 
Márie Rázusovej-Martákovej a z tej druhej prerozprávaná rozprávka 
Jaroslavy Blažkovej. Zaujíma ich tiež naša história, ale z historických 
osobností poznajú iba Dubčeka, dokonca sa o ňom učia aj stredoškolá-
ci, potom rok ’68, a tak trochu vnímajú súčasnú situáciu na Slovensku. 
Na stánku sme nemali žiadneho autora a ani podujatie, pretože sme sa 
zamerali na prípravu čestného hosťovania na budúci rok. Pozvané bude 
mesto Bratislava a my cezeň chceme prezentovať slovenskú literatúru.  
    Francúzov zaujíma najmä súčasná literatúra, chcú sa z nej do-
zvedieť o našom súčasnom živote. Ako zmýšľame, aké problémy 
nás trápia, ako tu ľudia žijú a dôležitá je pre nich naša história 
a filozofia, pretože tam sa to najviac ukáže. Keďže Viliam Klimá-
ček uvádzal vo Francúzsku minulý rok v septembri hru o roku ’68, 
prejavili záujem aj o neho, ďalej o Janu Juráňovú a jej dielo Žila som 
s Hviezdoslavom, čo bolo aj pre nás prekvapenie. Podľa nich je to, vraj, 
veľmi podnetný ženský pohľad, feminizmus v takomto podaní by 
radi priniesli na ich trh. Ďalej ich oslovil Rukojemník Petra Pišťanka 
a klasika Živý bič, čo je dobré znamenie, pretože bez kontextu kla-
sickej literatúry nebudú pravdepodobne schopní do hĺbky pochopiť 
aj tú našu najsúčasnejšiu.

 Marta Bábiková 

  
 

Príprava 
na čestné 
hosťovanie 
 

Celé mesto 
je veľtržisko
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BOLOGNA

THESSALONIKI PRAHA FRANKFURT

26. - 29. 
marec

03. - 06. máj 10. - 13. máj 10. - 14. október

Medzinárodný veľtrh detskej knihy v Bologni je špecifický tým, 
že ponúka literatúru pre deti, avšak tie naň nemajú prístup. Je 

určený vyslovene pre vydavateľov a predaj práv. Otvorený je ale aj  
pre verejnosť. Známy je svojimi výstavami mladých ilustrátorov a hos-
ťujúcej krajiny, ktorou bola v tomto roku Čína. Bologna je mekkou 
i rajom pre ilustrátorov a spisovateľov. Pre ľudí, ktorí sa venujú tvorbe 
pre deti, je to najväčší sviatok v roku. Vidieť tu úplne všetko, od naj-
horších kníh až po artové kúsky, najčerstvejšie novinky v ilustračných 
a vydavateľských trendoch. V slovenskom stánku bolo vystavených 
300 titulov od 40 vydavateľov. Mnohí z nich navštívili veľtrh osobne.  
    So slovenskou knihou pre deti je to komplikované. Práve na takomto 
veľtrhu je najviditeľnejšie, v čom je naša literatúra pre deti špecifická, 
ale aj to, čo nám chýba. Prečo máme problém predávať práva na naše 
detské knihy do zahraničia? Pretože nevieme vždy ponúknuť práve to, 
čo zahraničný trh chce. A to sú väčšinou knihy typu picture book, teda 
tituly, v ktorých je veľa obrázkov a málo textu. Väčšinou to predstavuje 
jednu až dve vety na stranu, čo na Slovensku vôbec nefunguje. Keď sa 
zahraniční vydavatelia pozrú na naše knihy, odradí ich množstvo textu 
a niekedy aj špecifický typ ilustrácie, ktorá práve nerezonuje v určitom 
inonárodnom kontexte. Máme však aj ilustrátorov, ktorí tvoria v duchu 
tohto štýlu. Už aj na Slovensku sú vydavateľstvá, najmä z tých mladších, 
ktoré sa vydávajú na cestu picture bookov, ale stále je to predovšetkým 
o texte. Najviac návštevníkov z radov vydavateľov bralo do rúk publi-
kácie z Vydavateľstva Egreš. Zaujali ich výraznou farebnosťou, dôra-
zom na jasné tvary, zaujímavé farebné kombinácie, neúplné detaily…  
    Tieto znaky nie sú spoločné len pre trendy posledných rokov, 
možno sme len konečne objavili, že to takto funguje vo svete.  
 Keď slovenský rodič kupuje deťom knihu a je ochotný zaplatiť za ňu 
pomerne vysokú sumu, vyberá si titul, ktorý má veľa textu. Ak je ho 
v knihe primálo, rodič nadobúda pocit, že by vyhodil  peniaze za „nič“. 
Počula som to už od mnohých rodičov. Je to aj tým, že v 90. rokoch v dô-
sledku rozpadu vydavateľstva Mladé letá zanikla bohatá tradícia picture 
bookov, ktoré vychádzali v rámci veľkých medzinárodných koedícií, čo 
pomáhalo prekonávať finančné úskalia malých trhov viacerých európskych 
krajín. Na slovenskom knižnom trhu tak na dlhé roky ostalo obrovské 
vákuum. Picture booky sú vstupnou bránou dieťaťa do sveta čítania. 
Pre vekovú kategóriu 4 až 7-ročných detí je najdôležitejšie zobrať knihu  
do ruky, pozerať si obrázky, rozprávať sa o nich s rodičmi. Knihy pre tento 
čitateľsky kľúčový vek u nás jednoducho chýbajú.

Kristína Kubáňová 

Londýnsky knižný veľtrh patrí k najvýznamnejším udalostiam 
anglofónneho sveta. Zvlášť ide o dôležité podujatie pre nás ako 

relatívne malú krajinu, pretože je to skvelá príležitosť ponúknuť 
najzaujímavejšie tituly na preklad do anglického jazyka. Podstatné 
je uvedomiť si, aká malá časť celkovej anglofónnej knižnej produk-
cie patrí prekladovej literatúre. Takže je to vynikajúca príležitosť 
nadviazať kontakty s britskými aj americkými vydavateľskými 
domami a možno ich tak trošku upozorniť na to, že aj mimo anglo-
fónneho jazykového sveta vznikajú zaujímavé literárne počiny.  
    Slovenská literatúra v anglických prekladoch má v posledných 
rokoch celkom dobre vykročené do budúcnosti. Po anglicky vyšiel 
napríklad Balla, V mene otca, pripravuje sa preklad jeho ďalšej 
knižky Veľká láska. V angličtine vyšla v nedávnej minulosti Uršuľa 
Kovalyk a jej Krasojazdkyňa, pripravuje sa výber jej poviedok, tesne 
pred vydaním bol pripravený počas môjho príchodu na veľtrh skvelý 
román Pavla Vilikovského Letmý sneh. V nedávnej minulosti vzniklo 
niekoľko antológií, ktoré predstavovali slovenské literárne spek-
trum v plnej šírke a ďalšie antológie, napríklad ženskej literatúry, sa 
pravdepodobne budú realizovať v blízkej budúcnosti. Takže pokiaľ 
by sme mali hovoriť o nejakom záujme anglických vydavateľov o slo-
venskú literatúru, ten nie je taký bezprostredný. Často Slovensko 
a jeho kultúru, zvlášť kultúru literárnu, vnímajú ako súčasť stre-
doeurópskeho literárneho sveta, ktorý má celkom dobrý cveng  
a ku ktorému sa, myslím, že aj slovenská literatúra, veľmi hrdo hlási.  
    Môžem snáď ešte povedať, že slovenská literatúra má veľké 
šťastie v osobe prekladateľky Julie Sherwood, ktorá má stále veľmi 
blízky vzťah k Slovensku, hoci už desaťročia žije v anglofónnom 
prostredí (najskôr v USA a teraz v Londýne). Sama je prekladateľkou 
viacerých titulov, ktoré som spomenul. Rád by som upozornil aj 
na to, že hneď dve slovenské knižky v anglickom preklade – Balla 
a Uršuľa Kovalyk –, zhodou okolností v preklade Julie Sherwood, 
boli súčasťou longlistu prvého ročníka ambicióznej ceny, ktorú 
vyhlasuje Európska banka v Londýne (cenu napokon získal tu-
recký autor).

Peter Michalík

LONDÝN

10. - 12. aprílBalla 
a Kovalyk 
súčasťou 
longlistu 

Taliani preferujú 
picture booky 

Nasledujúce 
veľtrhy
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Začnime tak trochu od konca. Začiatkom 
roka si sa rozlúčil so svojím dlhoročným 
profesionálnym pôsobiskom, Ústavom 
svetovej literatúry SAV. Za symbolickú 
rozlúčku s ním možno považovať aj ko-
lektívnu publikáciu Slovník slovenských 
prekladateľov umeleckej literatúry 20. sto-
ročia, na ktorej si spolupracoval, a ktorej 
druhá časť vyšla iba celkom nedávno. Niet 
pochýb, že ide o jedinečný počin, a to aj 
v európskom meradle. Mohol by si opísať 
proces jeho vzniku? Spomenieš si ešte 
na prvotný impulz, ktorý tento proces 
spustil?
Náš Slovník vznikal s prestávkami okolo desať 
rokov. Problémom bola nedostatočná sústre-
denosť na riešenie základných otázok a ne-
rovnaká úroveň rozpracovanosti jednotlivých 
národných literatúr. Až tandemu Mária Kusá 
a Oľga Kovačičová ako editorkám sa podarilo 
doviesť prácu kolektívu do úspešného konca. 
Treba si uvedomiť, že pri vypracúvaní jednot-
livých hesiel šlo o základný výskum, o prácne 
získavanie bibliografických údajov napríklad 
z fondov Slovenskej národnej knižnice. Autori 
hesiel neraz suplovali nejestvujúce slovakistic-
ké výskumy. Navyše bolo potrebné vyrovnať sa 
s faktom, že početní prekladatelia boli zároveň 

kizovaná čeština. Bardejovský katechizmus je 
vďaka tomu svedectvom vysokej úrovne jazy-
kových prejavov druhej polovice 16. storočia.
 
Bez preháňania možno povedať, že si 
žijúcou legendou slovenskej škandina-
vistiky, v tvojom portfóliu nájdeme úcty-
hodnú zbierku filozofických a umeleckých 
prekladov, ako aj odborných štúdií z tejto 
oblasti. Severskej literatúre sa venuješ 
kontinuálne niekoľko desaťročí. Čo ťa 
vlastne priviedlo k štúdiu severskej filo-
lógie? Kedy si v sebe objavil príchylnosť 
k európskemu Severu?
Som iba jednou z legiend slovenskej škan-
dinavistiky. Nezabúdajme na zakladateľské 
osobnosti ako Gustáv Viktory, Peter Hrivnák, 
Helena Dobiášová, Rudolf Gedeon, Jaroslav 
Kaňa a iní. Z našej generácie tu ešte pôsobil 
Peter Kerlik, naďalej pôsobia Jana Rakšányio-
vá, Teodora Chmelová, Mária Bratová, Zuzana 
Drábeková a iní. K nim sa pripájajú členovia 
tvojej generácie.
 K štúdiu severskej filológie som sa dostal 
viac-menej náhodou a ešte ako študent som vy-
užil možnosť štipendijného pobytu vo Švédsku 
v období liberalizácie v roku 1969. K prekladu 
zo švédčiny som sa dostal vďaka Petrovi Hriv-

významnými prozaikmi a básnikmi. Trvalo 
dosť dlho, kým autori a redakcia našli adek-
vátny rytmus práce a boli schopní vypracovať 
účinný model hesiel ako takých. K výsledkom 
kariéry však rátam aj fakt, že obhájili dizertá-
ciu moje dve doktorandky – ty a Anna Fosse. 
Tie budú môcť nadviazať na mňa.
 
Ďalšou jedinečnou publikáciou, na ktorej 
si sa významným spôsobom spolupodie-
ľal, je vydanie prvej slovenskej knihy,  
tzv. Bardejovského katechizmu zo 16. sto-
ročia. Čo vzbudilo tvoj záujem o ranono-
voveké katechizmy?
S projektom ma oslovil Miloš Kovačka. Po-
treboval spoluprácu s germanistom a trans-
latológom, ak chcel prekročiť rámec úzko 
teologických prístupov k Bardejovskému ka-
techizmu. Ukázalo sa, že za prekladom jedné-
ho z najvýznamnejších diel Martina Luthera  
do slovenčiny stál znalec nemčiny i slovenčiny. 
Usudzuje sa, že ním bol Silvester Škultéty, ro-
dák z Horehronia a dokonalý bilingvista. Ten 
úspešne riešil otázky prekladu, s akými sú 
konfrontovaní prekladatelia dodnes: funkčné 
štýly, zafarbenie lexiky, rola ekvivalentov a po-
dobne. Najmä však úspešne zápasil s cieľovým 
jazykom, ktorým bola v tom čase silne slova-

ROZHOVOR

Severská kultúra 
je vybudovaná 

na pevných základoch 
filozofie, románu 

a drámy
Milan Žitný (1948) je literárny vedec a historik, 

vysokoškolský pedagóg a prekladateľ. Je držiteľom Ceny 
Zory Jesenskej za preklad drám A. Strindberga a Ceny 

Mateja Bela za preklad filozofického diela S. Kierkegaarda 
Buď – alebo. Okrem nemčiny prekladá z troch severských 

jazykov – zo švédčiny, nórčiny a dánčiny. Viac než štyri 
desaťročia pôsobil v Ústave svetovej literatúry SAV, v os-
tatnom období na Oddelení translatológie. V centre jeho 
vedeckého záujmu je literatúra nemeckého romantizmu, 
slovenská recepcia severských literatúr, ako aj štúdium 

medziliterárnych vzťahov. Začiatkom roka oslávil 
významné životné jubileum.

Foto Peter Procházka
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nákovi, ktorý oslovil celý náš krúžok, aby sme 
mu pomohli pri preklade rozsiahleho romá-
nu Jeruzalem od Selmy Lagerlöfovej. Čoskoro 
som začal prekladať – s vypätím síl – z dán-
činy a nórčiny pre Revue svetovej literatúry. 
Boli to poviedky a básne a nemal som vtedy 
potrebné slovníky, na druhej strane som si 
uvedomil, že ak chcem prekladať z dánči-
ny, musím sa vyrovnať s interferenciami či  
tzv. falošnými priateľmi prekladateľa. Záujem 
o dánčinu som si prehlboval ako samouk, čo 
mi pomohlo v situácii, keď sa moje spolužiačky 
zamerali na preklady zo švédčiny, takže som 
mal istú výhodu v konkurencii, ktorá bola už 
od 80. rokov minulého storočia dosť citeľná. 
Inak je v súčasnosti priam nevyhnutnosťou, 
aby prekladateľ ovládal aspoň dva severské 
jazyky, ale to ti nevravím nič nové…

V diplomovej aj dizertačnej práci stála 
v centre tvojho vedeckého bádania ne-
mecká literatúra. Pokladáš sa väčšmi za 
germanistu než za škandinavistu?
Voľba diplomovej práce bola daná tým, že 
muselo ísť o hlavný predmet, to jest nemčinu, 
a podobne to bolo s dizertačnou prácou, navyše 
v tom čase neboli ani školitelia na severské 
literatúry. Išlo teda o súhru faktorov, podmie-
nenú aj politicky – nordistika sa vtedy u nás 
nepestovala alebo len nepatrne. K tej druhej 
otázke: pokladám sa za literárneho historika, 
pričom s odstupom času sa ukazuje, že som sa 
venoval sústredenejšie severským literatúram 
ako nemeckojazyčným literatúram. Na druhej 
strane som však zohľadňoval aj recepčné hľa-
disko – slovensko-severské a slovensko-ne-
mecké vzťahy.
 
Spolu s nemčinou si vyštudoval švédčinu, 
Cenu Mateja Bela si však dostal za preklad 
Kierkegaardovho Buď – alebo z dánčiny, 
ako prekladateľ a literárny vedec si sa 
venoval aj životu a dielu H. Ch. Anderse-
na, M. A. Nexøa či K. Rifbjerga. Je známe, 
že severské národy sú si blízke kultúrne 
i jazykovo, no predsa, čím si ťa získala 
dánska kultúra a literatúra?
Už skoro som vnímal „dánskosť“ niektorých 
kultúrnych javov, originálnosť tvorcov a ši-
rokú rozmanitosť dánskych artefaktov. To sa 
prehĺbilo po roku 1989, keď sa konečne dalo 
cestovať a študovať v dánskych knižniciach. 
Popri beletrii som sa zameral na duchovného 
otca dánskej kultúry S. Kierkegaarda. Na jeho 
dielo ma upozornil František Novosad, ktorý 

kultúra je celok, organizmus napájaný z vý-
datných prameňov. A našou úlohou ako slo-
venských škandinavistov, či už vedcov alebo 
prekladateľov, je sprostredkúvať tieto vzťahy 
a približovať slovenským príjemcom skvosty 
severských tvorcov.

Spomínaš si na nejaké dielo, ktoré si pre-
kladal s mimoriadnym potešením?
Ako začínajúci prekladateľ som dostal na pre-
klad knižku Trollkrittet od nórskej autorky Zin-
ken Hoppovej. Knižka obsahuje slovné hračky, 
a vyznačuje sa trošku skurilným ladením. Mys-
lím, že taký žáner mi vyhovoval, ale už som sa 
s ničím podobným nestretol. Kto neverí, nech 
si zalistuje v knižke Čarovná krieda, ktorá vyšla 
v Mladých letách v roku 1977. Zodpovednou 
redaktorkou bola Vlasta Ballová, ktorá svojimi 
radami prispela k úspechu knižky. 

A ktoré dielo bolo najtvrdším preklada-
teľským orieškom?
Nepochybne Kiekegaardovo Buď – alebo. Jed-
nak rozsahom – skoro tisíc strán –, jednak 
hutnou štruktúrou a žánrovou hybridnosťou. 
Prekladal som ho dva roky a chvíľami som sa 
dostával na dno svojich možností. Výsledný 
produkt sa však číta plynule a aj reakcie čita-
teľov a odbornej kritiky boli pozitívne. 

Začiatkom tohto roka si oslávil výnimočné 
životné jubileum. Ak ťa môžem požiadať 
o malý pohľad späť, aké boli tvoje výhľady 
a plány ako čerstvého absolventa germa-
nistiky a škandinavistiky a do akej miery 
sa naplnili?
Keď som končil roku 1972 štúdium, väčšina 
spolužiakov sa uchytila vo vydavateľstvách, 
resp. niektorí na fakultách a ja som si našiel 
možnosť dizertačného štúdia v akadémii. Tam 
sa však robil výskum tzv. socialistických li-
teratúr, čo ma priviedlo k literatúre NDR, ale 
čoskoro som sa začal venovať výskumu sloven-
sko-nemeckých literárnych vzťahov. V kon-
takte s Karolom Rosenbaumom, Stanislavom 
Šmatlákom, Dionýzom Ďurišinom a inými som 
si postupne vytvoril vlastný smer bádania, čo 
nebolo jednoduché. Keď dnes rekapitulujem, 
môžem konštatovať, že mnohé predsavzatia 
sa mi podarilo naplniť, a že toho nebolo málo. 
Iné, samozrejme, ostávajú víziou, ktorú hádam 
naplnia moje pokračovateľky.

Alexandra Debnárová

ma svojím spôsobom zorientoval v problema-
tike. Od Kierkegaarda som preložil čitateľsky 
zaujímavý Zvodcov denník, ale aj Bibliou inšpi-
rované dielo Bázeň a chvenie. Prekladom roz-
siahleho diela Buď – alebo (nepreložili ho zatiaľ 
ani Česi) som zintenzívnil slovenský diskurz 
o Kierkegaardovi. Dúfam, že mladšia generá-
cia sprístupní aj ďalšie Kierkegaardove diela. 
 
Preložil si diela mnohých významných 
európskych autorov, asi však nebudem 
ďaleko od pravdy, ak poviem, že osobité 
miesto medzi nimi zastáva Franz Kafka. 
Čím ťa tento autor oslovil a v čom podľa 
teba spočíva nadčasovosť jeho diela?
Kafka patril roky k tabuizovaným autorom. 
Keď sa v polovici 80. rokov minulého storočia 
uvoľnila situácia, patril k primárnym cieľom 
prekladateľských záujmov. V zmysle edičného 
projektu pre Tatran, ktorý sa už v plnej miere 
nerealizoval, som začal prekladať poviedky 
a korešpondenciu tohto pražského rodáka, 
zatiaľ čo Perla Bžochová preložila jeho ro-
mánové diela. Až pri preklade samom som si 
uvedomil, že Kafka je kontinent, pokiaľ ide 
o zmýšľanie a postoj k životu. Navyše je to 
autor, ktorý jemne narába s prostriedkami 
humoru a svojskej irónie. Aj pokiaľ ide o jeho 
jazyk, táto symbióza kultivovanej spisovnej 
nemčiny a rakúskej nemčiny kladie vysoké 
nároky na prácu prekladateľa. 
 
Aký je tvoj vzťah k známemu švédskemu 
režisérovi Ingmarovi Bergmanovi? Hoci 
sa Bergmanove filmy premietali v česko-
slovenských kinách, jeho scenáre a pro-
zaické texty vyšli v slovenčine až po re-
volúcii (s výnimkou Šepotov a výkrikov 
z r. 1987). Sám si autorom prekladu troch 
takýchto publikácií, ktoré vyšli v pomerne 
krátkom časovom slede za sebou (1991, 
1993, 1993). A čo dánsky režisér Lars von 
Trier, ktorý sa v tvojom pretlmočení do-
stal na slovenskú divadelnú scénu? Mnohí 
v Trierovej tvorbe vidia inšpiráciu práve 
Bergmanom. Vidíš v tvorivom prístupe 
týchto dvoch autorov nejakú paralelu?
Skôr by som to vyjadril takto: Celá severská 
kultúra je ako pyramída vybudovaná na pev-
ných základoch filozofie, románu a drámy. 
Ibsen a Bjornson sú nemysliteľní bez Grund-
tviga a Kierkegaarda, Hamsun je nemysliteľný 
bez Ibsena, a to platí aj o Ingmarovi Bergma-
novi a do istej miery o Jonovi Fossem, Larsovi 
von Trierovi a ostatných tvorcoch. Severská 
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Hoci prvé sklárske sympózium bolo u nás 
zorganizované až v roku 1990, do roku 

1999 sa ich uskutočnilo ďalších deväť. K zhod-
noteniu tohto úseku sklárskej histórie došlo 
však až po uplynutí viac ako dvadsiatich piatich 
rokov. Vďaka silným osobnostiam, ktoré pôso-
bili na Vysokej škole výtvarných umení, ale aj 
v našich sklárňach, ako aj absolventom VŠVU 
a stredných odborných škôl, sa umelecké sklo 
začalo presadzovať medzi ostatnými výtvarný-
mi disciplínami prinajmenšom s rovnocennými 
výstupmi. Avšak aj napriek všetkým týmto sku-
točnostiam, vybudovanému odbornému školstvu, 
technologickému zázemiu a získaným trhom, 
došlo na Slovensku k útlmu sklárskej výroby  
a vo väčšine prípadov až k zániku sklární, ktorých 
názvy a výrobky bývali súčasťou hospodárskych 
dejín. K tomuto procesu došlo v súvislosti so spo-
ločenskými a hospodárskymi zmenami po deväť-
desiatych rokoch. Preto nás s odstupom rokov 
môže zaujať, že práve v rokoch 1990 – 1999 sa 
na Slovensku uskutočnilo až desať sklárskych 
sympózií, ktorých sa zúčastnilo sedemdesiat-
päť sklárskych výtvarníkov z rôznych štátov. Tí 
dostali možnosť štyrikrát sa stretnúť v Zlatne, 
trikrát v Lednických Rovniach, v priestoroch 
spoločnosti Technické sklo v Bratislave, v Domo-
ve umelcov v Moravanoch nad Váhom, ale vďaka 
Združeniu slovenských sklárskych výtvarníkov 
aj v Čechách (Květná a Teplice).  
 Umelecké sympóziá majú u nás pomerne silnú 
tradíciu a viaceré z nich sú aj dnes dôležitou sú-
časťou aktivít výtvarníckej obce. Podujatia väčši-
nou s medzinárodným obsadením, na ktorých sa 
stretávali a stretávajú sochári, maliari, ilustrátori 
a ďalší umelci, k nám priniesli rôzne nové impulzy 
a prispeli aj k spoznaniu nášho umeleckého pro-
stredia. Ešte aj dnes fungujú zavedené podujatia, 
kde sa vďaka priaznivým okolnostiam, osobným 

diel, ale aj prác z oblasti voľnej tvorby. Už v roku 
1995 sa sklári opäť stretávajú v Zlatne pod vede-
ním kurátorky A. Žáčkovej na podujatí, na kto-
rom participoval aj Francúzsky inštitút a v roku 
1996 opäť v Lednických Rovniach. Akýmsi vybo-
čením sa stalo slovensko-holandské Prvé brati-
slavské sympózium technického skla (1997), kde 
bol kurátorom mladý holandský historik umenia 
S. Wintermans. V rokoch 1998 a 1999 sa uskutoč-
nili ešte dve sympóziá s medzinárodnou účasťou 
(Zlatno a Lednické Rovne).

Čo sympóziá priniesli
Najviditeľnejším zhodnotením výsledkov každé-
ho zo sympózií bola výstava. Rozsah a zastúpenie 
autorov, ich diel na sklárskych výstavách boli roz-
ličné, rovnako ako sa líšili koncepcie jednotlivých 
prezentácií. Okrem okolitých krajín sa slovenské 
sklo dostalo do Nemecka, Holandska, Francúz-
ska. Na Slovensku zase vystavovali zahraniční 
účastníci. Počas desiatich sympózií vznikol ob-
rovský počet diel, ktoré charakterizujú celé spek-
trum jednej etapy slovenského umeleckého skla.  
 Publikácia Umenie skla. Sklárske umenie 
na Slovensku 1990 – 1999 je zostavená z ma-
teriálov, ktoré sa s odstupom rokov podarilo 
po viacročnom úsilí zozbierať z katalógov, osobnej 
dokumentácie a spomienok autorov. Text napí-
sal holandský filozof, editor a historik umenia 
F. Jeursen (1951), ktorý vďaka osobným vzťahom 
s Ferkom spoznal slovenskú sklársku tvorbu. 
Kniha, ktorá vrátane bohatej obrazovej doku-
mentácie a súpisu autorov takto vznikla, sa môže 
stať dokladom doby, na ktorú sa síce pamätáme, 
ale dôkladne ju ešte stále nepoznáme. Keďže 
texty v knihe je možné čítať v štyroch jazykoch 
(slovensky, anglicky, francúzsky a holandsky), 
má predpoklad propagovať sklársku tvorbu aj 
v zahraničí.

Ľubica Pavlovičová

kontaktom a entuziazmu stretávajú osobnosti 
reprezentujúce slovenské, ale aj zahraničné vý-
tvarné umenie. Patria k nim napríklad medziná-
rodné sympóziá umeleckého šperku v Kremnici, 
ale aj sklárske sympóziá v Lednických Rovniach. 

Sklárske sympóziá v 90. rokoch
Združenie slovenských sklárskych výtvarníkov 
spojilo autorov rôznych vekových kategórií, osob-
ných charakterov a programového zamerania. 
Odzrkadlilo sa to aj na činnosti združenia, a to 
nielen pri organizovaní jeho aktivít. Vôbec prvé 
sklárske sympózium na Slovensku sa uskutočnilo 
v roku 1990, paradoxne v kaštieli v Moravanoch 
nad Váhom, teda na mieste bez technologického 
zázemia. Jeho účastníci tu absolvovali kresliarsku 
prípravu a dostali možnosť realizovať svoje diela 
v sklárňach Květná na Morave. O dva roky neskôr 
sa v Zlatne stretli jedenásti sklári zo Slovenska 
na sympóziu fúkaného skla. V spolupráci s miest-
nymi sklármi sa sústredili na oblasť úžitkovej 
tvorby. V roku 1992 sa pod hlavičkou združenia 
odohralo aj posledné česko-slovenské sympózium, 
kde sa objavili hostia aj z Holandska a Kanady. 
V roku 1993 sklárov privítali v Zlatne, na prvom 
medzinárodnom sympóziu so štrnástimi účast-
níkmi vrátane kurátorky J. Račekovej. V zdru-
žení však postupne dochádza k zmenám v jeho 
členskej základni a zároveň dochádza k zmenám 
v zameraní ďalších sklárskych sympózií, ktorých 
organizáciu okrem ďalších členov preberá Ľ. Fer-
ko. V roku 1994 sa v Bratislave uskutočnilo sym-
pózium Glass expres, zamerané na strojové, digi-
tálne spracovanie tabuľového skla, ktoré spojilo 
výtvarníkov z Rakúska, Maďarska a Slovenska. 
Ešte ten istý mesiac ďalší organizátori pripravi-
li sympózium fúkaného skla v našej najväčšej 
fungujúcej sklárni v Lednických Rovniach, kde 
vzniklo približne stopäťdesiat nielen úžitkových 

KUPÓN 
FO ART

  KUPÓN
do 22. mája

O knihu Umenie skla môžete súťažiť zaslaním 
kupónu do redakcie.

O sklároch 
a ich sympóziách
Umenie skla. Sklárske umenie na Slovensku 1990 – 1999 / 
Frans Jeursen / Preklad neuvedený / FO ART 2017

Dejiny sklární na území Slovenska spojené s osudmi ich majiteľov, zamestnancov, 
majstrov, obchodníkov, ale aj výtvarníkov a neskôr dizajnérov, majú z pohľadu his-
torika niekoľko dôležitých etáp. Po pionierskom období zakladania sklárskych hút, 
tovární či spoločenstiev a ich etablovania sa na domácich a zahraničných trhoch sa 
v druhej polovici 20. storočia aj na Slovensku začal zviditeľňovať odbor sklárskeho 
výtvarníctva. 
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KOMENTÁRE

jubilanti
od 27. apríla do 24. mája

27. 4. 1921 – Pavel BRANKO, filmový historik a teoretik, prekladateľ
27. 4. 1929 – Slavo KALNÝ, publicista, dramatik 
27. 4. 1945 – Dušan ŠIMKO, publicista, prozaik
28. 4. 1954 – Anna ONDREJKOVÁ, poetka
29. 4. 1924 – Magda TAKÁČOVÁ, prekladateľka
29. 4. 1971 – Roman MICHELKO, esejista, publicista, vydavateľ
1. 5. 1930 – Elena DZURILLOVÁ, prozaička, prekladateľka
1. 5. 1949 – Zlata MATLÁKOVÁ, poetka, editorka
1. 5. 1964 – Erik ONDREJIČKA, básnik
2. 5. 1947 – Peter ŠTILICHA, básnik, rozhlasový dramatik, prekladateľ
2. 5. 1954 – Miroslav HALÁS, prozaik, dramatik
3. 5. 1941 – Marián VANEK, satirik, autor literatúry pre deti
3. 5. 1956 – Rudolf JUROLEK, básnik, publicista
4. 5. 1923 – Richard MARSINA, historik, autor literatúry faktu
4. 5. 1943 – Helena DVOŘÁKOVÁ, prozaička, publicistka
4. 5. 1978 – Peter BILÝ, básnik, prozaik, prekladateľ
5. 5. 1940 – Elena SLOBODOVÁ, literárna folkloristka
5. 5. 1960 – Stanislava REPAR, literárna vedkyňa, poetka, prozaička
6. 5. 1937 – Sergej MAKARA, básnik, prekladateľ
6. 5. 1943 – Pavol STANISLAV, básnik
6. 5. 1985 – Tamara HERIBANOVÁ, prozaička, publicistka
7. 5. 1968 – Sabina FOJTÍKOVÁ, poetka
8. 5. 1950 – Ladislav ČÚZY, literárny vedec a kritik
8. 5. 1966 – Daša ČEJKOVÁ, prozaička
8. 5. 1967 – Vladimír BALLA, prozaik
8. 5. 1976 – Peter KUBICA, básnik, prozaik, autor kníh pre deti a mládež
8. 5. 1986 – Veronika SAVARIJOVÁ, prozaička

10. 5. 1948 – Beáta VARGOVÁ, poetka
10. 5. 1951 – Jozef JAKUBOVEC, spisovateľ pre deti, básnik
11. 5. 1958 – Ondrej KALAMÁR, básnik, aforista

rátov Beskydské objatie. Ako sme hľadali podpo-
ru pre tieto projekty, spočiatku ich ťahali za svoje 
vlastné peniaze, až kým sme nenašli tých, ktorí 
sa aspoň zamysleli nad našou literárnou snahou 
a neuškŕňali sa nad nami ako nad utopistickými 
bláznami. 
 Dokázal si toho doteraz veľa. Vydal si pár 
skvelých kníh, na facebooku si sa stal kráľom 
bonmotov a aforizmov, prešiel si mnohé cesty 
za svojimi literárnymi snami. No neboj sa, 
po šesťdesiatke ťa to bude čakať stále, ba ešte 
ti aj naložia – veď vieš, vždy najviac nakladajú 
tomu somárovi, čo najviac ťahá.
 Ako šesťdesiatnik by si mal však chytiť rozum 
do hrsti a povedať si: nie som len taký hocija-
ký (p)level. A venovať svoj čas aj svoju životnú 
energiu len tomu, čo má naozaj zmysel. 

Zuzana Kuglerová

Dosť sa pri tejto predstave smejem. Dnes – ak 
by vám ktosi či čosi nepripomenul ubiehajú-

ci vek – by ste možno o svojej šesťdesiatke v tom 
vášnivom víre života ani nevedeli. Napokon, stalo 
sa to aj mne. Moju šesťdesiatku zdarne prehliad-
li všetky literárne organizácie – vďaka čomu si 
pripadám stále mladá. A zase sa len usmievam 
nad predstavou, ako sa cítia tí jubilujúci šesťde-
siatnici starí.
 Ondrej, keďže ťa poznám a viem, čo si zač, mám 
tušenie, že ten fantómový pocit staroby hrozí aj 
tebe. Nič si z toho nerob. Šesťdesiatka je začia-
tok, do ktorého vstupuješ s batohom skúseností. 
Pravdupovediac, môžeš z neho vyhodiť pár zby-
točností: starosti o veci, na ktoré prestávaš mať 

vplyv. O osoby, ktoré sa ocitli za tvojím kruhom. 
O udalosti, ktoré ťa natoľko vyčerpali, že sa cítiš 
prázdny. Avšak to prázdno je zároveň dobrým 
znamením. Máš v sebe miesto pre všetko nové. 
Pre nové aforizmy, novú poéziu, nové glosy. Novú 
silu pre uskutočnenie tvojho životného sna – ce-
lovečerného filmu o tvojom dobrom priateľovi 
Jožkovi Urbanovi.
 V šesťdesiatke sa robia veci inak ako v dvad-
siatke, tridsiatke, štyridsiatke či päťdesiatke.  
Rozvážnejšie, s väčšou zodpovednosťou, ale ešte 
stále s tou  istou veľkou naliehavosťou. Presne 
toto potrebujeme aj pri našich spoločných akti-
vitách v literárnom združení Pars Artem, ktoré 
sme naštartovali v roku 2016. Sám vieš, koľko 
sily nás stálo spustiť také projekty, ako napríklad 
knihy pre deti z rómskych komunít či medziná-
rodný putovný festival poézie alebo cezhraničné 
stretnutie poľských, českých a slovenských lite-

11. 5. 1962 – Ľuboš SVETOŇ, prozaik, literárny kritik
11. 5. 1967 – Denisa FULMEKOVÁ, prozaička, poetka, publicistka
12. 5. 1942 – Jana ŠRÁMKOVÁ, poetka, prozaička, autorka kníh pre deti a mládež
13. 5. 1935 – Ján NAVRÁTIL, básnik, spisovateľ pre deti a mládež
13. 5. 1937 – Pavel DVOŘÁK, prozaik, autor literatúry faktu a odbornej literatúry
13. 5. 1943 – Vladimír HAVRILLA, prozaik, scenárista
13. 5. 1948 – Viliam JABLONICKÝ, publicista, autor literatúry faktu
13. 5. 1969 – Silvia ANTALÍKOVÁ, prozaička
14. 5. 1977 – Daniel GRÚŇ, básnik
15. 5. 1943 – Ivan HABAJ, prozaik
15. 5. 1949 – Božena ČAHOJOVÁ-BERNÁTOVÁ, dramatička
16. 5. 1954 – Nata HOSŤOVECKÁ, poetka, prozaička, dramatička
16. 5. 1969 – Júlia ČURILLOVÁ, poetka
17. 5. 1977 – Nóra RUŽIČKOVÁ, poetka, výtvarníčka
18. 5. 1964 – Juraj ŠEBESTA, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež
20. 5. 1941 – Karol WLACHOVSKÝ, prekladateľ, kritik, editor
21. 5. 1938 – Blažej BELÁK, básnik, prozaik, publicista
22. 5. 1927 – Vojtech KONDEL, autor literatúry faktu, publicista
22. 5. 1937 – Tomáš JANOVIC, básnik, scenárista, spisovateľ pre deti, 
   prekladateľ, textár, prozaik
22. 5. 1944 – Marta ŠURINOVÁ, autorka literatúry faktu
22. 5. 1955 – Viktor MAŤUGA-SIMMER, prozaik, esejista
22. 5. 1957 – Števa OPREMČÁKOVÁ, prozaička
22. 5. 1968 – Róbert GÁL, básnik, prozaik, esejista
22. 5. 1972 – Nata SABOVÁ, prozaička
23. 5. 1929 – Ladislav SZALAY, prozaik 
23. 5. 1936 – Ján PATARÁK, prozaik
23. 5. 1962 – Pavol WEISS, prozaik, dramatik, prekladateľ
23. 5. 1971 – Miloš JESENSKÝ, autor literatúry faktu a sci-fi
24. 5. 1930 – Michal A. KOVÁČ, kultúrny a literárny historik, dramatik
24. 5. 1946 – Štefan SUCHÝ, prozaik, básnik

24. 5. 1960 – René BÍLIK, literárny vedec, publicista 
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Kráľ bonmotov a aforizmov
Mať šesťdesiatku bolo kedysi stresujúce. Niečo ako prah staroby, otvárajúce sa 
dvere, za ktorými vás už čakajú iba choroby, ubúdanie síl, strata záujmu o život.

Foto Peter Procházka
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Do Skice oslovujeme ľudí 
s unikátnymi poznatkami
Značka Kalligram bola neprehliadnuteľnou súčasťou slovenského vydavateľského spektra od 90. rokov uplynulého storočia. 
Mnohým otvorila dvere do oblasti spoločenských vied a literárnej kultúry, zameranej na stredoeurópsky a zvlášť sloven-
sko-maďarský kontext. Po období, kedy sa vážne hovorilo o jej zániku, nabrala nedávno značka Kalligram druhý dych – ako 
súčasť vydavateľstva Absynt. Iniciátorom tohto spojenia bol Juraj Čorba (1978), ktorý dnes aktívne spolupracuje na rozvoji 
jej ďalšej vydavateľskej koncepcie, aj príprave nových titulov.    
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Foto archív J. Č.
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Podnet na zachovanie značky Kalligram 
vzišiel od teba napriek tomu, že si s tým-
to vydavateľstvom v minulosti nijak ne-
spolupracoval. Čo predchádzalo tomuto 
rozhodnutiu?       
Po smrti môjho otca (známeho výtvarníka 
Milana Čorbu, pozn. red.) som našiel v po-
čítači jeden jeho nevydaný text a keď som 
rozmýšľal, u koho by bolo možné ho vydať, 
spomenul som si na pána Lászla Szigetiho 
a jeho vydavateľstvo Kalligram. Sme niekde 
v roku 2013 – 2014. Vďaka tomuto podnetu 
som sa s ním dostal do užšieho kontaktu a text 
nakoniec skutočne vyšiel pod názvom Plameň 
sviečky slnku jasu nepridá. V osobných rozho-
voroch, ktoré som v tomto období s pánom Szi-
getim viedol, som sa od neho dozvedel aj to, že 
slovenská vetva Kalligramu možno zanikne. 
Vtedy som si spomenul, čo pre mňa kedysi táto 
značka počas môjho štúdia znamenala a začal 
som premýšľať nad tým, ako by som sa mohol 
pričiniť o to, aby na Slovensku nezanikla. 

Ako možnosť, ktorá sa v takejto situácii 
ponúka medzi prvými, je vydavateľ-
stvo manažérsky a koncepčne prevziať 
a riadiť. Bol tento variant súčasťou tvojho 
uvažovania?    
Takto som nikdy neuvažoval. Akonáhle 
som trochu pričuchol k svetu vydávania, 
okamžite som pochopil, že tento segment si 
vyžaduje vysoko profesionálnu prácu, hlboké 
porozumenie pre návyky dnešných čitateľov 
a dobre vybudovanú distribučnú sieť. To nie 
je maličkosť. Od začiatku som skôr inklinoval 
k myšlienke, že sa pričiním o to, že značku 
prevezme niekto, kto bude rozumieť jej 
odkazu a zároveň bude ochotný zaoberať sa 
jej budúcnosťou. S pánom Szigetim sme in-
tenzívne hľadali cestu ako ďalej, obehli sme 
niekoľko vydavateľstiev a mediálnych do-
mov. Hľadali sme možnosti, kde by táto znač-
ka mohla ďalej pokračovať. Ja som zároveň 
intenzívne rozmýšľal nad tým, čo je na tejto 
značke to najvzácnejšie, s čím treba rozhodne 
pokračovať a akým spôsobom. Na konci tejto 
sondáže som nakoniec pánovi Szigetimu 
odporučil možnosť, v ktorej by bola značka 
Kalligram zapožičaná vydavateľstvu Absynt. 

Nemal si obavu, že odkaz, spájaný so 
značkou Kalligram, pod krídlami iného, 
jasne vyprofilovaného vydavateľstva, za-
nikne? A keď sa už zhovárame o odkaze 

nových médií, na obálke je jednoduché, krátke 
posolstvo, ale zároveň je vnútri niekoľko 
desiatok strán, ktoré môže čitateľ stráviť 
s autorom posolstva nad rámec toho, že mu 
preletí zrak po obálke. 

Stručné posolstvo na obálke pripomína 
klasický facebookový status – ide o odkaz 
k životu na internete a komunikačným 
návykom zo sociálnych sietí? 
Voľná inšpirácia pre „odkazy“ na obálkach 
pochádza z fenoménu sociálnych sietí a sta-
tusových hlásení, samotný text však ponúka 
niečo ako osobnejší kontakt. Oslovujeme ľudí 
s unikátnymi poznatkami a skúsenosťami 
a usilujeme sa cielene o to, aby ich texty neboli 
popularizáciou poznatkov, ale skôr ich osob-
nou výpoveďou. Práve tento typ titulov sa nám 
javí ako zmysluplný pokiaľ ide o vydávanie 
kníh v slovenčine. Je to priestor domáceho 
jazyka, známeho, možno až susedského 
prostredia – ako keď stretnete niekoho na 
ulici a o niečo sa s ním podelíte. 

Spoločným menovateľom titulov ťažis-
kovej edície Skica sa zdajú byť vysoko 
aktuálne spoločenské a environmentálne 
otázky. Ako budú nastavené ďalšie pláno-
vané vydavateľské línie? 
Edíciu Skica nevnímame tak, že by mala nevy-
hnutne reagovať na výsostne aktuálne témy, 
snažíme sa ju koncipovať tak, aby jednotlivé 
knihy síce reflektovali témy zo súčasnosti, ale 
tieto diela by mali byť pre niekoho čitateľsky 
zaujímavé aj o niekoľko rokov, a to nie len ako 
dokument doby. Čo sa týka ďalších aktivít, pod 
značkou Kalligram bude vychádzať aj krás-
na literatúra, pripravujeme vydanie ďalšieho 
diela Pétera Eszterházyho. Našou filozofiou je 
postupný rozvoj spätý s dôsledným vyhodno-
covaním čitateľského záujmu. Máme ešte veľa 
nápadov, kam by sa dala značka Kalligram 
posunúť, ale hovoriť o tom je v tejto chvíli ešte 
predčasné.  

Peter Michalík  

– ako sa vydavateľská činnosť Kalligramu 
zapísala u teba?    
Študoval som právo, politické vedy a istý čas 
aj filozofiu. To, s čím sa mi Kalligram najviac 
spájal, bol niečo ako priestor spoločenskej 
výmeny. Zároveň som Kalligram  v určitom 
smere chápal ako výraznú veľkomestskú 
značku. Pre mňa išlo hlavne o tituly domá-
cich a zahraničných autorov, ktorí vstupovali 
do verejného priestoru s veľmi rôznorodými 
názormi, no vždy tam bola snaha o dôkladný 
argument. Osobne som bol viac v styku s tou 
časťou Kalligramu, ktorá sa venovala spolo-
čenskovedným oblastiam, menej už krásnej 
literatúre. Je to práve tento rozmer, ktorý 
sme sa spolu s priateľmi z Absyntu – Filipom 
Ostrowským a Jurajom Koudelom – rozhodli 
primárne zachovať. 

Značka Kalligram sa pod vydavateľským 
zastrešením Absyntu prejavila najskôr 
v edícii Skica, v ktorej do dnešného dňa 
vyšlo už niekoľko titulov. Aká je tvoja 
úloha pri jej kreovaní?
Moja úloha je najmä pri rozvoji samotnej 
koncepcie, hoci pri tejto práci nie som sám. 
Snažím sa identif ikovať jednotlivé témy 
a autorov, s ktorými následne pracujem až 
po finálnu podobu textu, ako aj zaujímavé 
prekladové diela. Moja úloha v Absynte je 
spätá nielen s edíciou Skica, ale podieľam sa 
na všetkých tituloch, ktoré vychádzajú pod 
značkou Kalligram. Ďalšia edícia, ktorá zostala 
zachovaná, je Exempla Iuris – edícia klasických 
právnych textov, v rámci ktorej nedávno vyšiel 
preklad ťažiskovej práce Hansa Kelsena Čistá 
právna náuka. O niekoľko týždňov vychádza 
aj preklad ďalšieho diela Pétera Eszterházy-
ho. Nie je to teda len o edícii Skica, hoci tá je 
v tomto momente pre Kalligram ťažisková.    

Zatiaľ vidíme, že pri edícii Skica ide najmä 
o pôvodné slovenské texty. Ide o prácu 
s existujúcimi rukopismi, alebo vznikajú 
na tvoj priamy impulz? 
Všetkých autorov sme oslovili cielene s tým, 
že podnety vychádzajú odo mňa, ale je za 
nimi konsenzuálne rozhodnutie vo vnútri 
vydavateľstva. To isté platí aj o zahraničných 
tituloch. Je pravda, že sme sa v tomto momente 
primárne zamerali na domácich autorov. 
Momentálne máme rozpracovaných trinásť 
– štrnásť titulov v edícii. Koncept edície 
je relatívne nový. Kombinuje hravú formu 
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Čítanie ako 
spolupremýšľanie

O zmysle ľudského života / Ladislav Kováč / 
Vyd. Absynt pod značkou Kalligram 2018

Foto archív E. F.

Foto bb

Knižka je koncipovaná ako pozvanie k roz-
hovoru, k spolupremýšľaniu o nastolených 

otázkach, predovšetkým o jednej zo základných 
filozofických otázok: „Prečo a kvôli čomu žijeme?“ 
Za príznačné pre všetky úvahy pokladám dva mo-
menty, prvým je permanentná osobná prítomnosť 
autorského subjektu, jeho profesionálna i životná 
skúsenosť, jeho myšlienkový i pocitový svet – Ko-
váč nepristupuje k problematike ako kultúrne, 
historicky či hodnotovo neutrálna bytosť, ale ako 
prírodovedec žijúci v konkrétnom historickom, 
kultúrnom, politickom časopriestore. Druhým 
momentom je zdôrazňovanie intelektuálnej, 
emocionálnej, hodnotovej spriaznenosti s vy-
branými predstaviteľmi slovenskej i svetovej 
kultúry, najmä literatúry, prírodnej vedy a filo-
zofie, čo sa premieta do začlenenia ich myšlie-
nok, básní, esejí do vlastných textov. K takýmto 
duchovne príbuzným patria popri Sládkovičovi, 
Hviezdoslavovi, Rúfusovi, Novomeskom alebo 
Niňajovi aj Shakespeare, R. Jeffers, A. Pope, z prí-
rodných vied najmä Darwin, Thomas H. Huxley,  
H. G. Wells, z filozofov Sokrates, Hume, Adorno, 
C. F. von Weizsäcker…

Neprijateľnosť koncepcie „sebeckého génu“
Široké tematické spektrum nemožno vyčerpať 
v jednej recenzii, ani sa necítim kompetentná 
na to, aby som sa vyjadrovala ku všetkým na-
stoleným otázkam, najmä z oblasti prírodných 
a technických vied či samotnej techniky, no aj 
pri zúženom pohľade ostáva veľa toho, čo som 
vnímala ako podnety pre spolupremýšľanie a čo 
fragmentárne naznačím. Tak napríklad auto-
rova polemika s Dawkinsonovou koncepciou 

konceptuálnym opisom“. Len pritakať môžem 
ďalšiemu autorovmu presvedčeniu, že „cez do-
časnosť a pominuteľnosť získava život svoj zmy-
sel“, ako aj jeho ďalším úvahám o „žití v čase“. 

Múdrosť mladosti a múdrosť staroby
Z hľadiska dnešnej spoločnosti, jej prudko akcele-
rovaného vedecko-technického vývoja a následne 
vznikajúcich generačných priepastí je aktuálne 
autorovo metaforické vyjadrenie o dvoch dru-
hoch múdrosti: o múdrosti mladosti a múdrosti 
staroby, v čom vidím náznak kritiky dnes roz-
šíreného chápania múdrosti ako počítačovej či 
inej technickej zručnosti, a s tým súvisiaceho 
podhodnotenia múdrosti ako životnej skúsenos-
ti. So sympatiou som sledovala autorove úvahy 
o sociálnom charaktere mozgu i emócií (dodala 
by som, že to platí aj pre naše zmyslové recepto-
ry), ako aj argumentáciu v prospech človeka ako 
„hypersociálneho živočícha“ – z týchto tvrdení, 
ako to naznačuje aj L. Kováč, vyplývajú etické 
konzekvencie, prinajmenšom uvedomenie si po-
treby iných ľudí, tak pre naše poznávanie, ako 
aj pre sám život, čo je zvlášť v čase vyhroteného 
individualizmu veľmi potrebné.
 Diskutovať by sa dalo o tom, či presun do vir-
tuálnej reality môže priniesť riešenie problémov, 
s ktorými sa boríme v reálnom svete (migračné 
vlny, terorizmus, sociálna polarizácia sveta, dôs-
tojné žitie a umieranie, dosahovanie šťastia, či 
toto možno exaktne skúmať, kvantifikovať). Isté 
je, že kniha L. Kováča prináša výzvy k spolupre-
mýšľaniu, preto verím, že zarezonuje v našej kul-
túrnej verejnosti – zasluhuje si pozornosť.

Etela Farkašová

„sebeckého génu“, a to v kontexte jej dôsledkov 
pre formovanie mentality v západnej, už aj tak 
sebecky orientovanej kultúre. Podnetné sú úvahy 
o vzťahu prírodnej a kultúrnej evolúcie (núka sa 
porovnanie s koncepciou brnianskeho filozofa 
Josefa Šmajsa, podľa ktorého kultúrna evolúcia 
má vzhľadom na svoje predátorské nastavenie 
protiprírodný charakter). Z ďalších tém sa prista-
vím pri tých, ktorým som sa sama profesionálne 
venovala, čím sa zároveň priznávam k „osobné-
mu“ čítaniu knihy.

Rehabilitácia emócií
Potešila ma pozornosť, akú L. Kováč venuje 
pri uvažovaní o ľudskom poznávaní emocio-
nalite, pridávajúc sa tak k viacerým súčasným 
vedeckým autoritám, ktoré sa zasadzujú za jej 
„rehabilitáciu“, výskumy totiž potvrdzujú, že 
emócie (najmä pod vplyvom karteziánskeho ra-
cionalizmu) boli v súvislosti s ľudským pozná-
vaním neprávom podceňované, hoci zohrávajú 
významnú noetickú rolu v živote človeka a sú 
dôležité v procesoch jeho orientácie vo svete. 
Blízky je mi názor o potrebe rovnováhy rácia 
a emócií pre hodnotné ľudské prežívanie a ta-
kisto o potrebe rozvíjať poznávanie aj prostred-
níctvom umenia. Vo filozofii prebehlo nemá-
lo sporov o poznávacie kompetencie umenia 
a o správnosti spájať fenomén umenia s pozna-
ním, pričom často dochádzalo k redukcii pozna-
nia na jeho vedeckú podobu, o to väčšmi možno 
oceniť, ak popredný prírodovedec sa vysloví 
o umení, že prináša „životnú múdrosť a pokoj 
duše“, či dokonca umeniu pripíše schopnosť „sia-
hať hlbšie do povahy sveta, než dokáže veda 
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V novozaloženej edícii Skica ako 1. zväzok 
vychádza knižka úvah uznávaného bioche-
mika L. Kováča, ktorý je známy aj ako roz-

hľadený mysliteľ vyjadrujúci sa k aktuálnym, 
ale i k „večným“ témam. Takto vystupuje aj 

v najnovšej knižke O zmysle ľudského 
života, po jej prečítaní však zistíme, že 

autorove úvahy majú oveľa širší záber, ako 
signalizuje názov. 

KUPÓN 
L. KOVÁČ

  KUPÓN
do 22. mája

Knihu O zmysle ľudského života venovalo 
Vydavateľstvo Absynt do súťaže.
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Foto irk

Príbeh vody 
začína v pôde
Stratená voda / Erik Baláž / Vyd. Absynt 
pod značkou Kalligram 2018

Foto  bb

R iadky tejto knihy sú ako prechádzka lesom. 
Dokonca ju istým spôsobom dokážu zastú-

piť. Čas strávený v prírode alebo pozorovaním 
otvorenej krajiny po tejto skúsenosti vnímam kon-
centrovanejšie a zo širšej perspektívy. Pri chôdzi 
po mäkkej pôde, sledovaní rieky, spozorniem aj 
vtedy, keď vidím vyprahnuté zorané polia alebo 
bubnovať dážď na betón. Každodenné samozrejmé 
obrazy vo mne nijako zvlášť predtým nerezono-
vali. Kniha Stratená voda apeluje na ten druh 
ľudskej citlivosti, ktorý oživuje a spestruje vzťah 
k prírode spôsobom, akým ju vníma autor – ako 
harmonický celok tvorený zo vzájomne a sofisti-
kovane poprepájaných častí a princípov.

Kapsuly na vodu
Nikto sa, pravdaže, nestane ochrancom prírody 
zo dňa na deň. Ani ja nepodlieham ilúzii, že prí-
rode rozumiem. Dôležitosť tejto knihy spočíva 
v tom, že autor k sebe približuje kauzálny vzťah 
príčiny a následku. V prípade cesty vody sú od 
seba príliš vzdialené, a tak si mnohé súvislosti 
nedokážeme prepojiť. Elementárnym príkladom 
je ťažba stromov. Priamym prienikom slnečného 
žiarenia mineralizuje vzácny humus, ktorý sa 
tvoril pod ich korunami, čím nie je ďalej schopný 
vytvárať kapsuly na vodu. Pôda vysychá, degradu-
je úžasný ekosystém, kde sa to predtým hemžilo 
organizmami. Vrstva tejto vzácnej lesnej pôdy 
„sa môže tvoriť viac ako dvetisíc rokov“, zmizne 
však neuveriteľne rýchlo. A ako je možné, že sa 
v týchto hustých chuchvalcoch humusu dokážu 
uchytiť kvapky vody? Veľkou pomocou pre našu 
predstavivosť je jedno z autorových prirovnaní: 
„Hustota uhlíkových vlákien je taká veľká, že ak 

boda, Václav Cílek sa najviac približuje k tomu 
poslednému. Ich uvažovanie je globálne, azda 
aj preto obaja pôsobili ako lektori v Sokratovom 
inštitúte, kde učili študentov myslieť kriticky. 

Udržateľný spôsob života
Napriek tomu, že s permakultúrou nemá autor 
nič spoločné, zachytáva princípy, ktorými sa 
tento populárny fenomén vytvorený človekom 
podľa vzoru prírody riadi. Paradoxne si však ne-
spomínam, že by niektorá z príručiek aj vyššie 
menovaných permakulturistov tak dôkladne 
opisovala význam izolačnej vrstvy (opadané 
listy a organický materiál) pod stromami alebo 
účinok drenážnych dierok po dážďovkách. Baláž 
tu tiež vysvetľuje, prečo je ideálne pre život práve 
rozhranie medzi vodným prostredím a suchou 
zemou, ktorého vlastnosti (svetlo, teplo, kyslík, 
živiny, štruktúry) rozhodnú o tom, koľko života 
v ňom bude. Taktiež dôležitý prvok v permakul-
túrnom dizajne.
 Baláža vlastne nemožno nikam zaradiť. Veď 
aj mediálne je známy tým, že nie je ponorený 
v systéme (hoci aktuálne vstupuje do politiky). 
V prípade kalamít či napadnutia lesa lykožrú-
tom radil vždy opak. Keď mali všetci silnú ľudskú 
potrebu upratovať a spoločnosť sa polarizovala, 
Baláž hovoril nezasahovať. Namiesto priraďova-
nia, zaraďovania či nálepkovania vieme vďaka 
tejto publikácii lepšie porozumieť prírodným 
procesom a s nadobudnutými poznatkami pra-
covať i v bežnom živote. Hoci aj pri takej triviálnej 
činnosti, ako je umývanie riadu.

Beáta Beláková

by sme chceli jeden gram humusu rozprestrieť 
do roviny, výsledná plocha by bola až deväťsto 
štvorcových metrov.“ Tento mikroskopický život 
odohrávajúci sa v pôde je fascinujúci. Konečne 
viem, prečo dážďovka po daždi vylieza na povrch 
pôdy a ako veľa faktorov dokáže ovplyvniť tento 
dokonalý, pohybujúci sa miniatúrny ekosystém.
 Autor sa tomuto procesu venuje podrobnejšie, 
aby sa na jeho základe prepracoval k ďalším sú-
visiacim témam – ako je voda stará tisícky rokov, 
vzácne rašeliniská, bobrie hrádze (vysoko vo 
Východných Karpatoch našiel bobrie hrádze 
v takých malých potôčikoch, že ich možno ľahko 
prekročiť), vylievanie vody v nížinách, erózia 
pôdy či agresívne poľnohospodárstvo. 

Uvažuje globálne
Baláž nie je spisovateľ, to je jasné už od prvých 
riadkov. Pre svetoznámeho filmára dokumen-
tárnych filmov predstavuje slovo až druhotný 
vyjadrovací prostriedok. Ale má čo povedať, a to 
je v tomto prípade viac. O elemente vody uvažuje 
v súvislostiach, vďaka čomu je jednoduché napojiť 
sa na jeho myšlienky. Rozprávanie o vode mu 
pomáha držať sa v jednej línii, v pomaly plynúcom 
koryte myšlienok. Aj Peter Wohlleben vo svojej 
knihe Tajomné pradivo prírody (Vydavateľstvo 
Tatran 2018) píše o podobných témach, no jeho 
reč je rozvetvená a menej disciplinovaná. Ak by 
som mala Balážovi v rámci širšieho kontextu 
určiť miesto medzi ďalšími píšucimi lesníkmi, 
geológmi, ochrancami, aktivistami, ekofilozofmi, 
permakulturistami, spomedzi mien ako Henry 
David Thoreau, Miroslav Saniga, Bill Mollison, 
Robert Walser, Peter Wohlleben, Jaroslav Svo-

TÉMA – SKICA

Niektoré pôvodné kmene sa orientujú podľa ob-
lohy. Ich pohľad smeruje hore. My sa orientujeme 
podľa toho, čo bezprostredne vidíme, čo nás na 
našej úrovni obklopuje. Ale život je aj dole, v pôde. 
Vďaka vode. Možno sú to samozrejmosti, no svoje 
miesto majú aj v podtitule knihy. Hovorím si, je 
to Baláž, musí byť za tým niečo viac. Od neho 
by som neočakávala stotožnenie sa s hotovými 
pravdami či prevzatými názormi.

Knihu Stratená voda venovalo 
Vydavateľstvo Absynt do súťaže. KUPÓN 

E. BALÁŽ

KUPÓN  »
do 22. mája
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Populizmus 
pod lupou

Čo je populizmus? / Jan-Werner Müller / PrekladPetra 
Thomay / Vyd. Absynt pod značkou Kalligram 2018

Foto Vladimír Šimíček – Denník N
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S manželkou sme sa stretli v kúpeľni, v očiach  
mala slzy. Neboli hysterické, skôr neve-

riacky smutné. „Vyhral Trump,“ oznámila mi. 
Vo vedľajšej izbe sa prebúdzali naše deti a mne 
stiahlo žalúdok z obavy, aký život ich čaká. 
A neboli sme sami, koho sa zmocnila úzkosť. 
Lekári po celom svete hlásili nárast diagnos-
tikovaných depresií a recidívu post-traumatic-
kých symptómov u svojich pacientov.

My a jedine my
Keď prvotný šok odznel, nahradila ho snaha 
bojovať za zmenu k lepšiemu a zvedavosť. Čo 
vlastne ten populizmus je? Koho môžeme 
po pravde za populistu označiť? Ako sa s po-
pulistami čo najefektívnejšie pustiť do poli-
tického zápasu?

Nemecký politológ Jan-Werner Müller 
vo svojej eseji Čo je populizmus? hľadá od-
povede na tieto otázky. Jeho ambíciou je pres-
ne vymedziť pojem populizmu, vytvoriť akýsi 
weberovský ideálny typ, ktorý nám umožní 
populistov precíznejšie odlíšiť a skúmať.

„My – a jedine my – zastupujeme skutočný 
ľud.“ Práve toto posolstvo spočíva podľa Müllera 
v jadre populizmu a odlišuje ho od iných poli-
tických pozícií. Snaha prehovárať k ľudu a byť 
populárny je totiž vlastná každému politikovi. 
Populistov odlišuje dôrazné trvanie na tom, 
že len oni majú patent na pochopenie želaní 
a potrieb „toho skutočného“ ľudu, že len im 
patrí morálne právo politicky ho reprezentovať.

Populizmus je preto z princípu protide-
mokratický. Populisti spochybňujú politic-
kú pluralitu a aktérom s odlišným názorom 
upierajú legitimitu kohokoľvek autenticky 
zastupovať. V spochybňovaní plurality idú 

pritom dá písať príťažlivým, zrozumiteľným jazy-
kom. Príkladom je hneď ďalšia kniha Kalligramu 
z edície Skica – Stratená voda od Erika Baláža.

Silnou stránkou Müllerovho textu je pestrý 
geografický záber, na ktorom ilustruje spoloč-
né praktiky pravicových a ľavicových populis-
tov. Dôraz kladie na Európu, Severnú a Južnú 
Ameriku, platnosť svojich téz dokladuje analý-
zou výrokov Marine Len Pen, Nigela Faragea, 
Viktora Orbána, Jarosława Kaczyńskeho, Re-
cep Tayyip Erdoğana, Donalda Trumpa, Huga 
Cháveza, Evo Moralesa a ďalších politikov.

Populizmus v našich životoch
Slovenskí čitatelia populizmus poznajú dôver-
ne. Aj niektorí naši politici sú presvedčení o 
tom, že „desiatky podporných e-mailov“ pred-
stavujú morálne čistú vôľu národa, ktorá ich 
zaväzuje zostať vo funkcii navzdory škandá-
lom. A naopak, že stotisíc ľudí na námestiach 
predstavuje „zanedbateľné percento populá-
cie“, podľa ktorého sa predsa nemôžu riadiť. 
Najmä, ak sú títo ľudia určite „organizovaní 
zo zahraničia“…

S populizmom máme podľa Müllera bojovať 
najmä diskusiou a predkladaním argumentov. 
Slovensko po vražde Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej potvrdzuje, aký význam majú v tejto 
diskusii nezávislé médiá a občianska spoloč-
nosť. Len vďaka nim sa predkladané argumenty 
dostanú až k ušiam populistov. Počet a vytrva-
losť ľudí, ktorí na protestoch slušne odmietli 
korupciu a aroganciu moci, vzbudzujú nádej, 
že víťazstvo populizmu z roku 2016 nemusí byť 
konečné. Svet, ktorý sme poznali, stále trvá, 
v dobrom aj v zlom.

Ondrej Gažovič

populisti dokonca ešte ďalej a zbavujú legi-
timity aj ľud samotný – teda aspoň všetky tie 
skupiny ľudí, ktoré s nimi nesúhlasia. Takýto 
pseudo-ľud je podľa nich falošný, zmanipulo-
vaný a nebezpečný – naopak, súhlasiaci ľud 
populisti chápu ako morálne čistý a jednotný. 
Ich úlohou je porozumieť jeho hlasu a presa-
diť ho v boji proti „nemorálnym, skorumpova-
ným a parazitickým elitám“, ktoré sú od ľudu  
(na rozdiel od populistov) odtrhnuté.

Müller upozorňuje, že boj populistov pro-
ti elitám neznamená, že by sa ich potenciál 
vyčerpal, keď sa týmito elitami stanú aj oni, 
napríklad vstupom do vlády. Naopak, popu-
listi spokojne ovládnu štátnu moc a popritom 
budú naďalej obviňovať „staré elity“ z toho, že 
„v zákulisí stále poťahujú za nitky a bránia im 
uskutočňovať pravú vôľu ľudu“.

Morálny nárok na exkluzívnu reprezentáciu 
ľudu populisti vystužujú ďalšími praktikami. 
Podľa Müllera sú nimi najmä útoky na nezá-
vislé médiá a občiansku spoločnosť, totálne 
ovládnutie štátu a masový klientelizmus, 
prostredníctvom ktorého si populisti kupujú 
lojalitu spojencov.

K silným a slabým stránkam
Müller vo svojej eseji prináša cenné postrehy. 
Jazyk a štýl, ktorý použil, však čitateľský zážitok 
znižujú. Autor v texte často používa trpný rod, 
prekomplikované súvetia a nefunkčné obraty 
typu „v tejto súvislosti nemožno nepripustiť“. 
Historické a politologické odkazy na diela 
iných autorov sú mnohokrát nedopovedané až 
samoúčelné. Text v istých momentoch pripomí-
na skôr akademické skriptá, než dielo určené 
pre širšiu verejnosť. Aj o zložitých procesoch sa 

Rok 2016 patril populizmu. V marci nás šokoval 
vstup fašistov do slovenského parlamentu, v júni 
zasa britskí voliči, ktorí sa rozhodli pre Brexit. 
Novembrové víťazstvo vulgárneho excentrika 
v súboji o prezidentské kreslo v USA zavŕšilo 
náš pocit existenciálnej neistoty. Naozaj kon-

čí svet, ktorý sme doteraz poznali?

TÉMA – SKICA

KUPÓN 
J.-W. MÜLLER
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Knihu Čo je populizmus? venovalo 
Vydavateľstvo Absynt do súťaže.
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Mytológia 
digitálnej éry
Myslenie v sieti / Miroslav Marcelli /  Vyd. Absynt 
pod značkou Kalligram 2018

Knihu Myslenie v sieti tvoria živé skice úvah 
reflektujúcich neustále vyostrujúci sa prob-

lém možnosti zmysluplnej existencie ľudského 
spoločenstva v globálnej komunikačnej sieti 
rozhodenej do neistých vĺn sveta. Jeho nepred-
vídateľnosť, bezhraničnosť slúži M. Marcellimu 
ako pozadie, z ktorého vystupujú mnohé naše 
vedecké (v istom zmysle sebazáchovné) samo-
zrejmosti, pravdy, ako viery či mýty. Radikálna 
zmena „obrazu sveta“, ktorú priniesla digitálna 
revolúcia, nás nielenže stavia do úplne novej 
dejinnej situácie tým, že badáme nedostatočnosť 
našich doterajších logických, kvantitatívnych 
prístupov k poznaniu sveta, ale zároveň nás sta-
via pred nevyhnutnosť hlbšie pochopiť princíp,  
že kvantita v určitom bode vytvára radikálne 
novú kvalitu. Autor veľmi zaujímavo načrtáva 
vzťahy medzi veľkým a malým, pozorne si všíma 
súvislosti matematickej úmernosti a kvalitatív-
nych premien skutočnosti, pričom najnázornej-
ším príkladom sa ukazuje byť oblasť vojenstva, 
armády. Dovolím si tvrdiť, že nie náhodou. Tech-
nika a globálne komunikačné technológie sú 
totiž „len“ prejavom čohosi podstatnejšieho, čo 
sa rodí práve v spore medzi „veľkým“ a „malým“, 
čo vrhá dlhý tieň moci, zjednávania, príkazu. 
Pokiaľ sa ono „malé“ myslenie ani neunúva po-
ložiť si otázku, či je v tejto obrovskej (globálnej) 
otvorenosti a prístupnosti čohokoľvek na jedno 
kliknutie skutočne ešte slobodné. 

Rozpad ilúzií a žiadne poučenie neprichádza
Netreba sa obávať, že Marcelliho úvahy budú 
plné temných či obvyklých filozofických pou-
čení – sám autor, znalec dejín filozofie, veľmi 
dobre vie, že žiadne filozofické reflexie ne-
môžu nič zmeniť na nepredvídateľnosti toho 

Gladwell), aby tak v konečnom dôsledku pro-
dukovali nové, momentálne adaptabilnejšie 
ilúzie lepších zajtrajškov. Ich zdôvodnenie 
sa hľadá v prírode (život mraveniska), ale 
i v samotnom meste (emergentná inteligen-
cia) či v kyberpriestore. Rodia sa projekty  
tzv. chytrých miest, ktoré podporia rozvoj 
malých spoločenstiev, ale už bez velenia 
zhora. Aký charakter bude mať takéto ľud-
ské spoločenstvo, pýta sa kriticky Marcelli 
a odmieta prílišne optimistické vízie budú-
cich sociálnych revolúcií pod záštitou tzv. 
chytrého davu. Existuje priveľa varovných 
znakov – skarikované medziľudské vzťahy, 
masová digitálna demencia, strata súkro-
mia, terorizmus… Zdá sa, a nemožno nesú-
hlasiť s autorom, že kolektívna inteligencia 
či existencia tzv. globálneho mozgu je jednou 
z podôb modernej mytológie. Tu však vôbec 
nejde o pejoratívne označenie. Naopak, autor 
triezvo vyvažuje túto stratégiu vyrovnávania 
sa s aktuálnou dejinnou situáciou. Ani po roz-
plynutí prvotných rajských ilúzií digitálnej 
éry netreba prestávať klásť otázky, ako sa 
teda naučiť myslieť vo veľkom tak, aby sa 
malé nestratilo, ale stalo sa jeho živou, integ-
rálnou súčasťou? Práve otázkou hľadajúcou 
človeku dôstojný, strategický kompromis, 
vyzýva autor na záver čitateľa k priateľskému 
pokračovaniu skicovania úvah o tom, čím 
sme, čím sa v tejto dobe stávame.

Eva Dědečková

veľkého, no dokážu poskytnúť aspoň stratégie 
či taktiky konfrontácie nášho malého, indi-
viduálneho myslenia s tým, čo ho až nepo-
chopiteľne presahuje. Aby napokon nebolo 
len rybkou nevedomky lapenou v rozľahlej 
vlečnej sieti či „šťastným“ otrokom z Kafkovho 
aforizmu, ktorý pánovi vytrháva z ruky bič 
a bičuje sám seba v domnení, že tým sa z neho 
stáva pán…
 Marcelli, originálny mysliteľ filozofickej kon-
cepcie mesta, ukazuje, ako sa práve na problé-
me veľkých urbánnych celkov v modernej ar-
chitektúre prejavila potreba myslieť vo veľkom 
inak. Corbusierovské mesto, ktorého koncep-
cia vychádzala zo zásad racionálnej usporiada-
nosti, kvantitatívnej idey sociálneho pokroku, 
nutne skončilo demoláciou – a tým sa rozvírila 
nedôvera k urbanistickému autoritarizmu, 
k hierarchickým usporiadaniam. Zdalo sa naj-
prv, že ľudstvo vstupuje do veku slobody. Tieto 
princípy sa však otriasli pod ťaživou prítom-
nosťou rozsiahlejšej, do seba nás strhávajúcej 
Veľkosti, siete, ktorej „vlákna našu existenciu, 
naše myslenie a konanie prepájajú s pohybmi 
odohrávajúcimi sa niekde ďaleko“. Pomaly, ale 
isto si začíname uvedomovať, že digitálna éra 
s jej víziami nového domova človeka ako jed-
notky kolektívnej inteligencie, rovnako ako 
i pred ňou zdemolovaná koncepcia sociálneho 
bývania, sľubujúca dôstojné riešenie spoločen-
ského života človeka, je len ilúziou slobody. 

Vek rozumu a jeho mýtus o nehynúcej nádeji
V krízovom ovzduší sa darí rôznym teore-
tickým stratégiám, ktoré sa snažia do eko-
nomických konceptov dôraznejšie zakom-
ponovať ľudskú dimenziu (Schumacher, 

Foto bb

TÉMA – SKICA

„K veľkým mýtom, ktorými sa moderná spoločnosť utvrdzu-
je vo viere o svojom dejinnom poslaní, k mýtom o víťazstve 
rozumu a spravodlivosti nad nerozumom a útlakom, sa 

pridružujú mýty menšie, rozprávajúce o jednotlivých 
epizódach tohto boja. Prečo by sme za jeden z týchto men-
ších mýtov nemohli pokladať príbeh o zrode kolektívnej 

inteligencie z média digitálnej komunikácie?“
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Ťažkopádny dotyk 
s absolútnom

Dotyk s absolútnom / Dušan Vicen / 
Acapu 2017

Kniha Dušana Vicena má veľavravný názov Do-
tyk s absolútnom, ktorý je na obálke ilustro-
vaný čierno-bielou alúziou na Michelangelovo 
Stvorenie Adama. Autor teda (ne)chtiac sľubuje, 
že pôjde o veľa. Naznačuje to aj fakt, že dielo 
je uvedené citátmi intelektuálnych velikánov, 
Friedricha Nietzcheho a Franza Kafku, kompo-
zične pozostáva z troch rozsahovo asymetric-
kých kníh: Evanjelium podľa rozprávača, Evan-
jelium podľa Emana (Lukáča), Evanjelium podľa 
Emila (Mareka).

Sujet sa odohráva v „malej bezvýznamnej kraji-
ne“ v „malom bezvýznamnom meste“. Sprostred-
kujúci subjekt je inteligentný muž s psychický-
mi problémami prameniacimi v jeho inakosti, 
romantických zrážkach so svetom. Ťažkosti sa 
snaží zvládať prijímaním alkoholu a liekov, čím 
sa síce jeho osobná situácia zhoršuje, no z lite-
rárneho hľadiska umožňuje perspektívu nespo-
ľahlivého rozprávača. 

Protagonista je flâneur pripomínajúci postmo-
derných rozprávačov svojím (hraným) odstupom, 

do pripravených bielych plachiet a teraz vlniace 
sa, napínajúce sa v kŕčoch, alebo len tak odo-
vzdane oddychujúce a čakajúce, ležia naukladané 
na pódiu, ležia tam ako čerstvý objav z Údolia krá-
ľov, ako elektrizujúci výjav fascinujúcej humani-
tárnej nekatastrofy“ (s. 21). Podobným spôsobom 
dovysvetľovávať zobrazované je autorovo silné 
nutkanie, ktorému v celej knihe (na jej škodu) 
nedokáže odolať.

Vicen je očividne inteligentný spisovateľ, 
v Dotyku s absolútnom sa rozhodol pre veľké 
témy ako umenie, hľadanie zmyslu života, ne-
nachádzanie svojho miesta na svete, zložitosť 
medziľudských vzťahov, nemožnosť komuniká-
cie, genderové roly, osamelosť – to však samo 
osebe na estetické potešenie z literárneho diela 
nestačí. Vicenova próza rozhodne poskytuje istý 
intelektuálny zážitok, lenže spisovateľ tu idey 
literárne nestvárňuje situáciami, postavami, 
konšteláciou tematických a jazykových zložiek 
textu – o ideách stále len abstraktne rozpráva, 
no treba povedať, že často sa aj vyhovára, ako sa 
niečo „nedá opísať“ a „slová nestačia“. 

Textu absolútne dominuje pásmo rozprávača, 
postavy sú rekvizity slúžiace na jednej strane ako 
zrkadlá rozprávajúceho Ja. Prejavuje sa to v tom, 
že štylisticky sú prehovory postavy a rozpráva-
ča často neodlíšiteľné – sú to tie isté nákladné, 
komplikované, rétorické vety plné syntaktických 

cynizmom a hyperanalytickým prístupom k sebe 
i svojmu okoliu. Príbehu dominuje vzťah k tajom-
nej postave Emana Lukáča (E. L.), s ktorým sa 
stretne na orgiastickom hudobnom vystúpení 
zoskupenia Illegal Ansámbl (podľa indícií v bý-
valom bratislavskom Subclube), kde je svedkom 
netradičného koncertu tvoreného najmä chao-
som hudobných disharmónií. Rozprávač ľahko 
identifikuje zmysel umeleckého gesta mladých 
hudobníkov ako revoltu: „Preto zrejme ten blasfe-
mický duch, preto tá irónia a sarkazmus, preto 
tá neskrývaná pomstychtivá potreba vysmiať 
sa tomu, čím zjavne opovrhujú, ale aj drzá túžba 
zmerať si sily s tým, pred čím stoja so zbožnou 
úctou“ (s. 17). Protagonista sa tu prejaví aj ako 
exkluzívny outsider, intelektuál, pretože, ako 
hovorí: „Bol som zrejme jediný, kto tam nad tým 
rozmýšľal takto“ (s. 17). 

Hlavný bod programu koncertu predstavuje 
scéna pomenovaná „Turínske plátno“, ktorá má 
takúto podobu: nahí mladí ľudia sa oblievajú 
plechovkami farieb a líhajú si na biele plachty. 
Rozprávač má potrebu daný výjav erudovane 
komentovať: „Nahé telá polepené farbami, pred-
vádzajúce sa horúcimi objatiami dvojíc, ale aj 
čoraz menej decentne naznačovanou onaniou 
samotárov a solitérov, prechádzajúcich si po tele 
rukami tak, akoby ho v tomto farebnom poda-
ní nanovo objavovali, sú postupne zabaľované 
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paralelizmov, oxymoronov a kontrastov, napr. 
partnerka protagonistu Uma: „rozhodovanie 
nejaký čas trvá, práve preto nemôže mať také 
rozhodnutie podobu razantného gesta, môže však 
pomaly rásť do nespochybniteľnej pochybnosti, 
za ktorou už nič nie je, rastúca pochybnosť je 
tak jediná istota, o ktorú sa môže rozhodnutie 
oprieť…“ (s. 112), v porovnaní s protagonistovým 
štýlom: „Je tiež možné, že môj návrh na život v tro-
jici nebol z mojej strany iniciatíva, ale obrana, 
možno som sa ním iba vyrovnával so strachom 
z toho, aby sa tam neodohralo niečo bezo mňa, 
niečo, čo sa ma bude týkať tým viac, čím viac 
z toho budem vynechaný“ (s. 100).

Okrem zrkadlenia hegemónneho Ja majú „po-
stavy“ v próze funkciu nahrávača; vo chvíli, keď 
nehovoria ako protagonista, nie je im vôbec 
rozumieť a ich reč musí pretlmočiť rozprávač 
dodávajúci (nad)zmysel ich fragmentárnym, 
nezrozumiteľným vetám. Pohotovo pritom 
vykladá nielen ich slová, ale aj činy. Uma in-
špirovaná informáciou, že rastliny používajú 
ľudí na rozmnožovanie, jedáva celé jablká, aby 
mohla po večeroch chodiť do parku kde „sebou 
takto prehnané semená starostlivo zahrabáva-
la“ (s. 65), pretože (ako netrpezlivo dovysvetľuje 
mužský subjekt), „aj v hovne môže byť obsiahnu-
tý vesmír“.  Tento vševediaci rozprávač v 1. oso-
be singuláru nielen hovorí za postavy, ale aj 
za ne myslí, napr. s E. L. napriek spoločnému 
záujmu nedebatuje o hudbe, pretože (a už sa 
interpretuje): „nachádzal istotu v mojom tápaní, 
priťahovala ho práve tá neurčitosť, tá hudba 
pripomínajúca absolútno natlačené do mydlovej 
bubliny, praskajúcej pri každom dotyku, ktorý 
nie je ten pravý“ (s. 47).

Dušan Vicen by mohol písať zaujímavé filozo-
fické texty, umelecké interpretácie a z literárnych 
žánrov by mu azda lepšie sedel typ performan-
ce, no v rámci jedného prejavu by sa mal držať 
len jednej z týchto línií. Dotyk s absolútnom je 
hybrid viacerých. Na 246 strán textu je takéto 
spojenie azda priveľa. 

Napriek vysokej frekvencii excesívnych mo-
tívov, ktoré majú potenciál hravosti, tu chýba 
nadhľad a ľahkosť – próza síce je netradičná, 
experimentálna, ale je aj pohrebne vážna. Ne-
dostatkom knihy je aj akýsi snobizmus, k čita-
teľovi sa tu nepristupuje ako k rovnocennému 
partnerovi, ani sa s ním autor ne(za)hrá – čitateľa 
v podstate nepotrebuje, vystačí si sám vo svojom 
kaleidoskopickom umeleckom parnase. 

Napriek šokantnosti z hľadiska motívov 
a netradičnosti kompozície je próza vlastne 
veľmi stereotypná – a to z hľadiska štylisti-

ky (vážne, rozložité rečnícke vety miestami 
prerazené vulgarizmom, čo nie je samo osebe 
zlé, ak sa to neustálym opakovaním nezunuje) 
a situačného modus operandi: autor predstaví 
netypickú postavu, ktorá je vždy na akejsi misii 
presahujúcej rámce normality, a sám k nej po-
dáva výklad s filozofickým presahom. Rozprávač 
Dotyku s absolútnom je tragéd, postmoderný 
kunsthistorik – kazateľ. Chýba mu humor, ktorý 
by zmiernil patetickosť okázalého gesta revolty 
a exkluzivity, radosť z nezmyslu, oslobodzujúce 
pošteklenie racionality. 

Celkovo je text prekomplikovaný – ak sa mám 
vyjadriť nietzscheovsky –, nesmierne „ťažkono-
hý“. 

Tamara Janecová

Viera ako neznáma 
radosť 

Archa / Dana Podracká / Spolok sv. Voj-
techa – VOJTECH 2017

Kniha Archa je presná 
a krásna a tajomná, ale 
aby som nerozmnožo-
vala adjektíva – kniha 
je. Je zároveň preroz-
právaním osemdesia-
tich príbehov z Biblie 
(rovnakým dielom  
40 : 40 zo Starého a No-
vého zákona), ktoré ko-

renia v známych textoch, ktoré sme už čítali, ale 
zároveň aj v textoch apokryfických v súčasnosti 
menej známych laickej verejnosti, ako boli, po-
vedzme, pred sto rokmi.

Texty sú určené mladým dospievajúcim 
čitateľom a verím, že texty Dany Podrackej 
spojené s obrázkami, ktoré vybral Palo Bálik 
(zodpovedný aj za modernú príťažlivú grafickú 
koncepciu a sadzbu) si nájdu svojich čitateľov 
nielen medzi mladými, ale po knihe siahnu aj 
čitatelia, ktorí sú s použitými textami oboz-
námení.

Vybrať z množstva biblických príbehov osem-
desiat je nesmierne ťažká vec, preto som sa spý-
tala samotnej autorky básnicky prerozprávaných 
textov, ako ich vyberala. Odpovedala mi: „Vybrala 
som tie, ktoré sa mi najviac páčili.“ Kategória 
„páčiť sa“ obsahuje v sebe nielen estetické kri-
térium, ale aj etické, ktoré je v pozadí krásne 
plynúcich textov podaných jazykom moderným, 
zrozumiteľným a zároveň poznačeným Podrackej 

neuhýbajúcim, ušľachtilým, presným symbolic-
ko-metaforickým prepisom, až mám niekedy 
pri čítaní pocit, akoby ten text znovu stvorila. 
Zároveň príbehy nemení, jadro vždy zostáva, 
dotvára ich, očaruje nás, lebo nás nimi približu-
je nielen k duchovnému stredu Dany Podrackej 
(ako sa o tom sama vyjadrila v doslove), ale k du-
chovnému stredu nás samotných, čo je činnosť 
náročná a osudovo povinná.

Píšem tento text v deň sviatku Troch kráľov. 
Ich príbeh je v knihe pod názvom Traja mudrci 
a hviezda (je to jeden z mojich obľúbených tex-
tov): „keď sa stalo niečo nezvyčajné. Na chvíľu sa 
zastavil čas. Bola to minúta, v ktorej sa narodil 
Ježiš.“ K tomuto príbehu je pridaná fotografia 
Halleyho kométy – betlehemskej hviezdy. Bod, 
v ktorom sa spája to nekonečné s okamihom, 
v ktorom sa Boh stal človekom. Narodenie die-
ťaťa je vždy nádejou, vierou, radosťou. 

„Príbeh Ježiša Krista je najväčším príbe-
hom všetkých čias. Od neho som sa naučila, 
že žiadna podoba zla nesmie byť adorovaná 
ani v myšlienkach. Ak zlu otvárame ústa, dá-
vame mu možnosť pôsobiť. Ohraničuje to naše 
poslanie stať sa pre druhého človeka duchov-
ným darom.“ 

Áno, súhlasím a verím v to, že každý z nás 
tu sebou udržiava rovnováhu dobra a zla. 
A zázraku tajomstva znovuzrodenia ducha 
z ducha ako v príbehu Nikodém pod plášťom 
noci, kde sa Nikodém rozpráva s rabbim Je-
žišom o nebeských veciach. K príbehu patrí 
drevená socha Štefana Papča Bivak a k tomu 
pridaný text mystického zážitku Blaisa Pasca-
la, kde sa na konci textu (ktorý nosil Pascal 
stále so sebou) nachádza trikrát zvolanie: 
„Radosť! Radosť! Radosť!“ Ten istý Nikodém 
sa po smrti Krista vyberá do Emauz v príbehu 
nazvanom Čo sa stalo v Emauzoch a pokraču-
je v rozhovore s Kleopasom tou istou témou, 
o ktorej hovoril s Ježišom – o vzkriesení a zno-
vuzrodení, o svetle.

Tu by som jediný raz možno dala „svoj“ obraz: 
Rembrandtov Kristus sa zastavil v Emauzoch, kde 
svetlo na obraze neprichádza odnikiaľ, ale vyža-
ruje zo samotného Krista. A to je viera a radosť 
a zázrak. Kristus nenapísal ani jediné slovo, ale 
pretrváva v slove. Dane Podrackej sa podarilo 
urobiť knihu, ktorá je rovnako súčasná, ako sta-
robylá. Dávam ju do láskavej pozornosti veriacich 
i ateistov, lebo tieto príbehy sú základom našej 
kultúry, či to chceme alebo nie, mali by sme ich 
poznať, aby sme boli bližšie svojmu duchovnému 
stredu. A nádeji.

Mila Haugová
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Debutovú zbierku poézie Ladislava Lipcseia Svätým mečom môžete 
získať prostredníctvom súťaže zaslaním kupónu na adresu redakcie.

Nevídaný debut 

Svätým mečom / Ladislav Lipcsei / Modrý 
Peter 2017

Za posledných 
dvadsať-tridsať 
rokov vstúpilo 
do slovenskej 
poézie nemálo 
talentovaných 
autoriek a au-
torov, málokto 
sa však zaskvel 

takým výnimočným debutom, akou je kniha Svä-
tým mečom. Ladislav Lipcsei sa predstavuje ako 
autonómny básnik, ktorého východiskom sa stala 
intenzívna introspekcia; tú vkladá do porovna-
nia s tým, čo ponúka vonkajší svet. Vďaka jej 
elementárnosti nevidieť inklináciu k módnym 
vlnám a vychodeným cestičkám, ktoré mladých 
básnikov vedú, no zároveň tiež ničia. Echá, ktoré 
Lipcseiova poézia evokuje, sú vzdialené a skôr 
mimovoľné.

Autor sa prezentuje ako pevný stred svojho 
vesmíru a ide o veľmi bohatý a otvorený priestor. 
Necítiť tu kalkuláciu s čitateľom, odpovedanie 
na otázku, čím by som obecenstvo zaujal a po-
bavil, čím by som sa mohol zapísať do dejín; na-
miesto toho je tu úprimnosť, ktorá odzbrojuje, 
a bezstarostnosť, ktorá pohoršuje. Rozsah vý-
chodiskovej pozície je veľký, zahrňuje sexualitu 
a telesnosť, rolu v rodine, v spoločnosti či vo svete 
a veľmi prirodzene aj spiritualitu a kresťanské 
transcendentno. To, čo sa navonok javí ako 
paradox – ako sa môže bok po boku objaviť ob-
scénnosť a božský údiv – sa dá vysvetliť pomocou 
uplatneného básnikovho postoja. Ten vychádza 
z naplneného predpokladu, že Boh vidí všetko 
a nemá zmysel nič skrývať. To, že sa svedkami 
provokatívnej otvorenosti príležitostne stávajú 
iní ľudia, je druhoradé. Ak sa niekto pohorší, je 
to jeho problém, čistému je predsa všetko čisté. 

Zásadnú opozíciu knihy tvorí dichotómia ja 
a Boh (niekedy len ako „boh“), a hoci sa kniha 
zaľudňuje inými postavami a vypĺňa sa časo-
vo-priestorovými súradnicami, skutočnými 
aktérmi sú subjekt, ktorý je iniciátorom a hý-
bateľom diania v texte, a Boh, ktorý je tvorcom 
princípov sveta ako antagonista, zasahujúci 
a preskupujúci všetko svojou neviditeľnou, 
ale určujúcou silou. Subjekt musí obstáť sám  
pred sebou vo svete, ktorý stvoril a riadi Boh 
a musí tam obstáť, hoci je len chlapec, len básnik, 
len homosexuál, len pozorovateľ, len uctievač, 

Súčasťou disponovanosti je otvorenosť, ktorú 
obsiahne iba slovo – všetko. V rapsodických bás-
ňach v druhej polovici knihy sa ako rieka vylieva 
prúd slov a obrazov, často ako hranice protikla-
dov, ktorých je však toľko a rôznych druhov, že 
konečným dôsledkom je pomenovanie – všetkého. 
I keď básnik takto asociatívne (intuitívne a rov-
nako zámerne) vytvára tok, sám je ako špongia, 
ktorá všetko znova do seba vsaje, lebo – ako už 
bolo povedané – je „prázdny no pripravený“. 

Súčasťou disponovanosti je detská otvorenosť 
a východiskovou pozíciou naivita. Ústrednou 
metódou je zapojenie videného a obyčajného 
do vzťahu s básnickou metafyzikou (odlišnou 
od filozofickej disciplíny s rovnakým menom), 
hoci sám zotrváva v stave vlastnej obyčajnosti. 
Básňam dominuje slovesný mód, dianie a zná-
šanie diania, opis je vitálny až vitalistický, nes-
mierne farebný, spájajúci prirodzeným spôsobom 
reálne aj to imaginatívne.

Lipcsei napĺňa princíp „byť“, ktorý Erich 
Fromm v knihe Mať alebo byť opisuje ako jeden 
zo základných postojov k svetu. Kým princíp 
„mať“ chce svet vlastniť (niekedy aj za vzneše-
ným účelom jeho záchrany, čo sa však ukazuje 
skôr ako ilúzia a sebaklam), princíp „byť“ sa 
usiluje iba o zotrvanie ako súčasť veľkého sveta  
(bez zámeru podrobiť si ho). Je dôležité, že chlap-
čensky imaginatívnu opisnosť dopĺňa aj rovina 
výkladu vlastných pohľadov, ktoré prezrádzajú, 
že záujem o hľadanie odpovedí je systematický, 
rovnako citový (intuitívny) ako rozumový (uve-
domovaný), podporovaný vlastným životom aj 
skúsenosťou získanou lektúrou iných kníh. 
Bez rozpakov sa púšťa do niektorých najťažších 
otázok ako ten, čo sa túla „po svete ktorý je sám 
osebe odpoveďou“ (s. 98), a v mnohých ohľadoch 
začína tam, kde iní majstri skončili. 

Ján Gavura

Dievčenský Eragon 

Venile / Valentína Sedileková / Artis 
Omnis 2017

Artis Omnis nedávno uviedlo na trh novú 
slovenskú autorku. Valentína Sedileková je 
mladá, sedemnásťročná baba so širokým 
spektrom záujmov a aktivít, za ktoré by sa 
nemusel hanbiť ani lepší vysokoškolák. Je od-
hodlaná niečo dosiahnuť, zmeniť svet, zane-
chať stopu. Je to mierne naivné, ale nesmierne 
sympatické. Jej kniha má podobného ducha. 
Venile má byť prvý diel fantasy trilógie Pokrvní 

ktorý v tomto duchovno-telesnom svete sleduje 
a usiluje sa pochopiť princípy stvorenia ako bá-
dateľ, ktorému je aj vlastný život a vlastné telo 
materiálom na skúmanie. 

Lipcsei obsadzuje svoj básnický subjekt 
do hlavnej roly, je „prázdny no pripravený“ (s. 14), 
to on hrá, kreslí, spieva, komunikuje, zvádza mi-
lenca, pozoruje seba, akoby bol niekým iným. 
Subjekt v básni sa neraz predvádza, ale nie kvôli 
ľuďom. Výstižným symbolickým zachytením si-
tuácie subjektu je dynamický obraz tancujúce-
ho chlapca, ktorý tancuje „pre hviezdy“ (s. 37), 
čiže kvôli sebe, pretože to sám chce, a ktorý svo-
jím tancom „takto na ulici / ako holý chlapec“ 
roztancuje „svet“ (s. 18). 

Lipcseiove básne nepoznajú hranice. Vôbec 
to však neprekvapuje. Keď dôsledne prijmete 
Boha za skutočnosť, všetky veci a javy naberú 
inú dimenziu. Slová ako „obloha, more, plané-
ta, večnosť, vesmír, anjeli, všetko“ a „nič“ nie sú 
vďaka metafyzickej perspektíve klišé, ale meto-
nymiou nekonečna, ktorého malou čiastkou je aj 
básnikov subjekt. Pod váhou takéhoto videnia sa 
Lipcseiova poézia radikalizuje do veľkého nezme-
rateľného gesta. V tomto geste je priveľa slov, ale 
v tejto chvíli mladý básnik nemá čo iné ponúknuť. 
Je to však v poriadku – a nielen preto, že slová sú 
v podstate všetkým, čo majú básnici k dispozí-
cii. Nemieni klamať, že je niekým iným, niekým 
veľkým: „veď som obyčajný debil / ale napriek 
tomu práve preto / čítam celú oblohu z jej malého 
kúska / a ona je tam v ňom / celá“ (s. 12). To, čo 
má naozaj, je jeho mimoriadna disponovanosť, 
ktorou pretvára všetko: „maľujem Kodaň // […]
a keď na to príde / vymaľujem aj vás / všetkých / 
a nakoniec seba dívajúc sa na všetky tie obrovské 
kodanské ruže / nič a nikto neujde môjmu štetcu 
/ a hoci by farba vybledla čo len za jeden deň / 
nič a nikto neujde môjmu červenému štetcu / 
lebo ja som večnosť / a ten štetec držím pevne 
/ vo svojich schopných rukách / maľujúc ruže 
sveta“ (s. 47).

Svoju disponovanosť ukazuje nepretržite; 
svety sa prestupujú, akoby to bola jedna homo-
génna matéria. Boh prichádza domov na návšte-
vu, subjekt sa prevteľuje do taxikára, do boha, 
sumerského chlapca, iného a toho istého čarov-
ného chlapca, ktorého hviezdy pritiahli napriek 
gravitácii, objavuje v sebe osemročného chlapca, 
ktorý v ňom neprestal hrať na „farebné husle“, 
a preto je natrvalo poznačený: „ten osemročný 
chlapec / ktorý sa ubytoval v jadre môjho bytia / 
nevedel čo si svet na nás prichystal / vedel iba ako 
správne držať tie zvláštne farebné husle / a keď 
dohral vybral sa domov / navždy iný“ (s. 90 – 91). 
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o svete, v ktorom sa ľudia menia na zvieratá. Boh 
a Príroda je jedno. Planéta má svoje vlastné ve-
domie. V knihe sa však odohráva najmä osudový 
súboj dobra a zla. Na jednej strane sedí Temný 
pán, narúšajúci rovnováhu Venile a na druhej 
strane je tínedžerka Kathrin – vyvolená na zá-
chranu svojej rodnej krajiny.

Už na prvý pohľad je jasná slabina tejto knihy 
– množstvo klišé klasickej fantastiky. Pri tom-
to žánri nie je možné sa vyvarovať niektorým 
archetypom alebo stereotypom, lenže skúsení 
autori vedia s nimi narábať tak, aby nebili do očí 
a nepôsobili na čitateľa unavujúco. Sedileková 
ešte nie je skúsená autorka. Klišé v jej podaní 
znie skôr ako povinná jazda než cielený autor-
ský zámer. Navyše je ho toľko, že si často od-
poruje a vytvára výrazné logické nedostatky 
vo fungovaní jej fikčného sveta alebo je mierne 
redundantné.

Nepoteší ani úvod, ktorý je v kontexte distri-
búcie informácií a expozície zbytočný a zmä-

točný, lebo kniha má 
na to priestor neskôr, 
keď sa hrdinka učí 
všetko, čo potrebuje 
vedieť nielen ona, 
ale aj čitateľ. V tom 
momente Venile 
stratí všetko tempo 
a výrazne sa spomalí. 
Respektíve, niekoľ-
ko kapitol sa snažia 

utiahnuť postavy. Tie sú však ploché, a tak ne-
dostatok akcie nie je čím vyvážiť. Zároveň je 
najviac cítiť, že práve prostredná časť je to, čo 
Sedileková chcela naozaj napísať – popis alego-
rického sveta, ktorý by mal slúžiť ako príklad 
pre ten náš. Škoda len, že miera naivity a dob-
rosrdečnosti je vyhnaná tak vysoko, že Venile 
pôsobí umelo a nie ako reálny, fungujúci svet. 
Utópia, v pravom význame slova, príliš vzdialená 
na to, aby sme ju mohli brať vážne.

Sedileková má však jednu veľkú výhodu – ta-
lent. Jednotlivé pasáže sú opísané dobre, zvláda 
aj akciu či romantickú líniu, ktorá si nekradne 
pre seba viac priestoru, ako je nevyhnutné. 
Tak isto jednotlivé nápady i spomínané ale-
górie majú niečo do seba, len mohli byť lepšie 
dotiahnuté.

Sedileková ako začínajúca autorka nemá totiž 
vyvinutú zručnosť na prácu s príbehom na vyššej 
úrovni ako je samotné rozprávanie. Ploché po-
stavy, naivita či klišé nemusia prekážať, ale vnú-
torná (ne)logika príbehu je tu výraznou chybou. 
Čosi mi však hovorí, že si nájde svojich čitateľov. 

Mnohí jej aj toto budú ochotní prepáčiť. Jej text 
je totiž príťažlivý hlavne pre mladého, nená-
ročného či menej skúseného čitateľa. Je ľahký 
a spomínaná skupina aj tak nečíta pre radosť 
z prepracovaného fiktívneho sveta, ale hlavne 
pre očarenie jednotlivými obrazmi: mladá hrdin-
ka bojujúca vo víťaznej bitke, popis neistej lásky, 
šiat, vzťahov a podobne. Fantázia moci (v anglič-
tine „power fantasy“) je asi to, čo dominovalo 
pri tvorbe Kathrin. Autorka si cez ňu plnila vlast-
né fantázie a podobne na tom budú aj čitatelia. 
Ešte poznamenám, že kniha je písaná v prítom-
nom priebehovom čase, netypickom pre sloven-
ských rozprávačov, navyše sa s ním nakladá veľ-
mi voľne. Nie je to problém sám osebe, skôr je to 
vec vkusu. Sú čitatelia, ktorým takýto prístup 
môže prekážať, ale sú i takí, ktorí sa nad tým 
ani nepozastavia.

Mám chuť Venile prirovnať k Eragonovi. Ten 
bol tiež plný klišé a nápadov, tiež trpel neskúse-
ným a nevypísaným autorom. Mal množstvo až 
nekritických fanúšikov či podobne vystavané-
ho hlavného hrdinu. Paolini sa vo svojom diele 
stratil. Nepoznal mieru. Nevedel odhadnúť, čo 
príbehu ešte prospieva a čo je prebytočné. Ani 
Valentína to nevie.

Venile je teda kniha kdesi na polceste medzi 
dobrou fantasy a nepodareným brakom. Nie je 
to zlé, ale text je nevyvážený.

Príjemným poznaním je, že Sedileková nemie-
ni zamrznúť v jednej póze. Chce sa ako autorka 
vyvíjať, a teda pokračovanie Venile môže byť 
omnoho lepšie. Potenciál tu je. 

Juraj Búry

Myslenie hlbín 

Hlbiny bezpečia / Rút Lichnerová / Lite-
rárne informačné centrum 2017

Rada čítam knihy, 
s ktorými sa môžem 
rozprávať počas čí-
tania aj po zatvorení 
knihy, niekedy sú-
hlasne prikyvovať, 
inokedy protirečiť, 
niekedy nachádzať 
na stránkach myš-
lienky, pocity, zá-
žitky blízke mojim 

vlastným, inokedy objavovať niečo nové, mož-
no prekvapujúce až provokujúce. Sú to osobité 
rozhovory, ktoré môžem prerušovať, môžem sa 

k nim v duchu opakovane vracať, dotvárať ich 
do množstva podôb a po opakovaných návratoch 
k zapamätanému sa môžem reálne vrátiť aj k sa-
motnej knihe. Ku knihe Rút Lichnerovej Hlbiny 
bezpečia som sa vrátila viackrát, pôvodne so zá-
merom sprítomniť si v pamäti len vybranú pasáž, 
takmer zakaždým to však skončilo čítaním celej 
kapitoly a, veru, zo tri razy aj celej knihy.

Zaujímavá, veľmi osobná až intímna, no zá-
roveň približujúca viaceré významné osobnosti 
našej literatúry, výtvarného umenia a aj knihy, 
ktoré autorka pokladá za dôležité pre prehĺbe-
nie jej pohľadu na svet, ozrejmujúca aj kultúrne 
udalosti, v ktorých bola (najmä ako kurátorka 
výstav či účastníčka rozmanitých literárnych 
podujatí) aktérkou i svedkyňou. A medzitým 
len tak akoby mimochodom roztrúsené zážitky 
z ciest po Slovensku i po svete, autom i na bicykli, 
útržky z rozhovorov v priateľskom okruhu, ale 
i vlastné myšlienky vyvolané konkrétnou situ-
áciou či spomienkou.

Kniha pozostáva zo šiestich častí, šiestich 
esejistických vstupov do autorkinho intelektu-
álneho, umeleckého i ľudského sveta, šiestich 
stretnutí s osobnosťami, s ktorými cíti duchovnú 
spriaznenosť, a aj s tým, čo je jej blízke, čo ju 
trápi, znepokojuje, ale i teší a obohacuje. Prvá 
časť Catalogus librorum, ako prezrádza názov, 
bude najmä o knihách, no aj o tých, ktorí ich píšu, 
presnejšie, o vybraných knihách a vybraných 
píšucich: Ján Johanides (k tomu sa autorka vracia 
častejšie), Theo H. Florin, Julien Gracq, Michaela 
Jurovská…; o knižniciach – o tej v rodičovskom 
dome, zapamätanej z detstva, aj o dolnokubínskej 
„Čaplovičiane“ (budove s knižnicou, ktorú založil 
Vavrinec Čaplovič). 

Etické, estetické, metafyzické otázky sa pre-
línajú v eseji Dobro a zlo. Poučená spisovateľka 
ich reflektuje Bibliou, svetovou modernou litera-
túrou, výtvarným umením, filozofiou, históriou 
a nemenej aj vlastnou životnou empíriou. Jedným 
z východiskových materiálov na jej uvažovanie 
je Švantnerova novela Sedliak, tento drastický 
obraz sebectva, zbabelosti, zločinnosti, ktorý 
Lichnerová  precízne a s hlbokou účasťou ana-
lyzuje, iným zdrojom sa pre ňu stáva historická 
skúsenosť z rodného kraja z obdobia protirefor-
mácie: zloba, nenávisť, pomsta, fenomény, ktoré 
sa opakujú v ľudských dejinách, nadobúdajúce 
rôzne podoby. Lichnerová neostáva pri opisoch 
niektorých z podôb zla, ale zamýšľa sa nad mož-
nosťami postaviť sa proti nemu a vyvažovať ho 
dobrom. Pomoc hľadá medziiným vo filozofických 
dielach. Blízka je jej Buberova vôľa odhaľovať 
v človeku stopy po božských iskrách, ale rov-
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nako cíti blízkosť voči frommovskému príklonu 
k „byť“ v opozícii k aj dnes prevažujúcemu „mať“, 
podobne voči kohákovskému pátraniu po zmysle 
ľudského prebývania na Zemi alebo voči dielu 
Jána Amosa Komenského (autorka sa k tomuto 
mysliteľovi prihlasuje aj názvom svojej knihy 
esejí, odkazujúc tak na Komenského dielo Hlbina 
bezpečnosti). Jednou z možných ciest môže byť 
podľa Lichnerovej (súhlasím s ňou a iste nie som 
sama) absolútne sústredenie sa na vykonávanie 
zvyčajnej činnosti, robiť všetko naplno, s odda-
nosťou, láskou a radostne.

Vo všetkých šiestich esejach zahrnutých 
do knihy nachádzame čaro aj v tom, ako sa v nich 
prepája intelektuálny rozmer prístupu k nastole-
ným vážnym problémom s „odľahčujúcimi“ odboč-
kami týkajúcimi sa autorkinho osobného života 
a každodenných obyčajných udalostí so spomien-
kami na detstvo v rodine vzdelancov, ale aj na to, 
čo súviselo s jej kurátorským pôsobením vráta-
ne stretnutí s mnohými umelcami a rozhovorov 
s nimi. Nemenej pôsobivé sú odbočky, ktoré tvo-
ria vstupy rodinných príslušníkov osvetľujúcich 
z odborného hľadiska reflektovanú tému (v eseji 
Emauzy list brata Ondreja – jadrového chemika 
a teológa objasňujúceho istú biblickú pasáž, alebo 
v najrozsiahlejšej eseji Listy nenáhodné list ses-
try Bohumily – historičky vysvetľujúcej niektoré 
momenty zo Štefánikovho života). Každá z esejí 
by si zaslúžila zvláštnu pozornosť, no priestor 
recenzie núti vybrať si a ja sa rada rozhodujem 
pre spomenutú najrozsiahlejšiu a pre mňa najpô-
sobivejšiu esej Listy nenáhodné, ktorej súčasťou 
sú listy Ivana Kadlečíka adresované duchovne 
spriaznenej spisovateľke a jej reflexie o Kadlečí-
kových knihách, o témach, ktoré sú pre oboch 
relevantné, a aj o vlastnej tvorbe. Listy (môže-
me ich vnímať ako kadlečíkovským sarkazmom 
okorenené mikroeseje) hovoria o pisateľových 
všedných dňoch, knihách, ktoré číta alebo píše, 
literárnom liptovskom i bratislavskom živote, 
o význame písania, hudbe, samozrejme, najmä 
Bachovej. Tie sú kritické, ironické, no hlavne 
podnecujúce k premýšľaniu. Rovnako podnecu-
júce sú aj Lichnerovej úvahy, ktoré sa prelínajú 
s Kadlečíkovými listami v niečom na ne nadvä-
zujúce, v niečom sa rozbiehajúce k iným témam, 
všetko tak sugestívne podané, že chvíľami som 
mala pocit, akoby som bola sama účastná ich 
„hovorov“. Myslím, že podobný pocit by mohli mať 
viacerí, ktorí siahnu po tejto pozoruhodnej knihe.

P. S.: Musela som sa usmiať, keď som na strane 
150 našla vetu: „Mám rada texty, s ktorými možno 
vnútorne komunikovať…“

 Etela Farkašová

sa to posralo a už sa z toho ďalších sto rokov len 
tak ľahko nevyhrabeme, ja som tiež len človek, 
my sme mali zamlada iné hodnoty… Nebolo to 
ľahké ale takto posraté a skorumpované, ako 
je všetko teraz, tak to teda ešte nebolo NIKDY! 
Rozumieš?! Nikdy!“ (s. 191, V skratke); a najviac 
zo všetkého je v tejto každodennosti priestor 
na sebaľútosť. 

Vďaka týmto rekurentným motívom Micen-
ková dáva svojim postavám punc reálnosti a au-
tentickosti – ostatne, sú to ľudia, okolo ktorých 
každý deň prechádzame, možno sme nimi i my. 
Aj v poviedkach za hranicami bežnej reality (Vy-
mazanie pamäti, Sabat, Pán Hybš tu už nebýva, Pa-
radise) sú všetky postavy so svojimi starosťami, 
postojmi, spomienkami, túžbami či snami veľmi 
skutočné. Hľadajú seba, svoje miesto, hľadajú 
niekoho, hoc fiktívneho, len aby bol, len nech 
na tomto svete nie som sám/sama a nech to má 
nejaký zmysel a ak to už nemá zmysel, nech je 
to aspoň vtipné, bizarné, absurdné, nech je to 
hlavne nejaké (!). To majú spoločné všetky posta-
vy Micenkovej poviedok a považujem to za naj-
hodnotnejšiu výpoveď, akú Sladký život má. 

Problematicky hodnotím rozprávača. Kým 
Micenková píše v er-forme a podáva nám uda-
losti očami neznámeho rozprávača, pôsobí tá 
jej prča a nadhľad nasilu. Ako konštrukt, ktorý 
vôbec nechcel byť konštruktom, ibaže ten po-
stoj, akokoľvek chce byť laxný, pôsobí umelo. 
Micenková často používa vulgarizmy – čo je 
úplne v poriadku, ak majú svoje miesto. Len-
že tu ho nie vždy majú, plytvá sa nimi – načo? 
A zase – kým Micenková používa vulgarizmy 
v ich-forme, prípadne v priamej reči, sedia. Keď 
ich používa v reči rozprávača v poviedkach 
s er-formou, škrípu. 

Možno sa tiež len beriem vážne, možno by 
sme všetci mali pochopiť, že najlepšie, čo mô-
žeme urobiť, je spraviť si z toho sladkého života 
prču. Možno. Lenže nie je to tak, že univerzálne 
(i keď dobre mienené) rady nemožno aplikovať 
na celú generáciu? Humor je liek na kadečo, 
ale nie pre každého. A nie všetko sa dá zakryť 
chceným cynizmom. 

Jana Micenková píše o generácii, ktorá je stra-
tená alebo strateno iba pôsobí. Hľadá niekoho 
a/alebo seba, naozaj i menej reálne, tu i tam, 
ale najviac zo všetkého píše o generácii, ktorá 
je slobodná. Napriek tomu, že často nevie, ako 
so svojou slobodu naložiť. No je to jej právo – rov-
nako, ako je právo Micenkovej postáv i čitateľov 
brať život akokoľvek chcú. 

Radka Komžíková

Nemusí to byť sladké, 
len nech to stojí za to 

Sladký život / Jana Micenková / Marenčin 
PT 2017

Autorka charak-
terizuje svoj debut 
Sladký život ako: 
„Poviedky pre všet-
kých, ktorí ešte ne-
pochopili, že inak to 
už asi nebude a že 
najlepšie je robiť si 
zo všetkého prču“. 
No a to je dokonalé 
zhodnotenie toho, 

čím by Sladký život chcel byť, ale nie je. 
Micenková vie v čitateľovi vzbudiť zveda-

vosť, jej poviedky sú premyslené a vyvíjajú 
sa nepredvídateľným smerom. Občas sa však 
autorka kamsi ponáhľa (napr. Vymazanie pa-
mäti), inokedy zase zbytočne dovysvetľováva 
(Schrödingerova mačka, Svadba), čo neraz zatieni 
aj jej zjavný talent na vymýšľanie jedinečných 
námetov. 

Micenkovej protagonisti sa vyrovnávajú 
so svojou každodennosťou, v ktorej výraznú 
rolu zohráva túžba vytrhnúť sa z nej: „Ubehlo 
pár mesiacov, možno dokonca i celý rok, Zuzana 
stále bývala v podnájme s kamarátkou a stále 
predávala v kníhkupectve. Kúpila si novú kul-
mu na vlasy, pretože cítila, že by mala niečo 
vo svojom živote zmeniť“ (s. 11, NEKROgames). 
V každodennosti Micenkovej postáv je priestor 
aj pre sny: „Anna už bola opitá, ale vyzeralo to, 
že tento muž ju naozaj chápe – a navyše, má vždy 
čas“ (s. 194, V skratke); pre šialené pohnútky: 
„Zuza začala pracovať na svojej transformácii. 
Okrem uší si uplietla aj špeciálne labky a v práci 
študovala všetky možné knihy o mačacej chôdzi, 
výskokoch, stravovaní… Doma trénovala ladné 
mačacie pohyby, dokonca sa jej časom podarilo 
vyskočiť na stôl ako mačke“ (s. 40, Cat woman); 
konšpiračné teórie: „Betkin otec tvrdil, že teraz 
sme ešte väčšie ovce a že za všetko môže ame-
rický žid. Túto tému už Betka počula stokrát: 
otec, ktorý nadáva na amerických židov“ (s. 168, 
Svadba); generačné konflikty a spomienkový 
optimizmus: „Vieš, ja nie som až taký chuj, ako 
vyzerám, ja som to tak nemyslel, ale chápeš, tiež 
ma život serie. Nemysli si, že len vy mladí máte 
právo byť nasratí. Veď nielen vy, aj my, aj naša 
generácia, všetci sme niečo stratili, proste raz 
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Smrť, kňaz 
a krásna herečka 

Kreslo / Jozef Andraščík / DAXE 2017

Kreslo je románovým debutom mladého autora Jo-
zefa Andraščíka, ktorý svoje prevažne poviedko-
vé texty publikuje na webe slavonica.sk. Kniha sa 
v krátkom informačnom odseku predstavuje ako 
próza odlúčenia, opätovného nachádzania pria-
teľstva, prehodnocovania života či odhaľovania 
dávno zabudnutých „hriechov“ matiek a otcov.

Z anotácie publikácie je už zrejmé, že v nej 
pôjde o tradičné témy ako vyrovnávanie sa 
s minulosťou, disfunkčné rodinné vzťahy či 
návrat veľkomestského človeka do dedinského 
prostredia. Divadelná herečka Dominika, ktorá je 
znechutená svojím životom kozmopolitnej popu-
lárnej hviezdičky, sa navracia po rokoch domov 
do dediny Lapčíkovo. Po správe, že jej zomrela 
matka, opúšťa nielen Bratislavu, ale zároveň aj 
úspešnú hereckú kariéru. Počas toho, ako s veľ-
kou neochotou a znechutením vybavuje náleži-
tosti okolo pohrebu či poslednej vôle zosnulej 

nenávidenej matky, 
stretáva starého pria-
teľa Pavla. Dominika 
v rodnom dome hys-
tericky likviduje ro-
dičovské veci (čím by 
pokojne mohla kon-
kurovať šialenstvu 
Tommyho Wiseaua 
v kultovom filme The 

Room). Pracuje v zanedbanej záhrade a zoznamu-
je sa s obyvateľmi zapadnutej dediny. Pomedzi 
tieto aktivity sa protagonistka snaží neúspešne 
nadviazať prerušený kamarátsky vzťah s kňazom 
Pavlom. Postupom času sa jej týždenná návšteva 
rodiska preklenie do trvalého pobytu. 

Z tejto perspektívy by sa mohlo zdať, že autor 
ľahko skĺzava do konceptov románov Jennifer 
Probstovej či Nicholasa Sparksa. Prvá polovica 
prózy ukazuje prevažne hrdinkine zamilovanie 
sa do kňaza či to, ako nachádza stratenú du-
ševnú rovnováhu a harmóniu v starostlivosti 
o záhradu. Avšak v druhej polovici tento koncept 
idylického života na dedine značne narúša kri-
minálnou zápletkou. Dominika pri upratovaní 
otcovej knižnice nachádza jeho staré denníky, 
z ktorých sa dozvedá o nelegálnych aktivitách 
okolo tehelne, ktorú vlastnil. Odklon od šabló-
novitosti príbehu o krutých rodičoch a dieťati, 
ktorému nasilu vopred predpísali hereckú karié-

ru, k ilegálnym aktivitám či (ku koncu) motívu 
vraždy je tak vítaným presmerovaním, avšak nie 
úplne zvládnutým. Napriek tomu, že sa autor sna-
ží vpísať Dominike či postave Pavla hlbšie moti-
vácie či silné emócie vyplývajúce z ich minulosti, 
v konečnom dôsledku stále ostávajú na rovine 
priemernosti. Nevidíme ich tak často v interakcii 
s inými charaktermi, tobôž v komunikácii medzi 
sebou. Obaja sú uzatvorení vo svojich osobných 
bublinách, nenávistiach a komplexoch, čím sa 
od čitateľa a jeho empatického radaru značne 
vzďaľujú. Protagonisti tu nie sú výnimoční, vý-
razní či zaujímaví. Neurazia a ani nenadchnú.

Andraščík tak v nadväznosti na príbeh 
čerpá pri jeho konštruovaní z pomerne zná-
mych literárnych toposov. Jedným z nich je 
silno prítomná idyla: „Deti sa hrali pri potoku. 
Chlapec dvíhal kamienky z brehu, ukladal ich 
na seba a budoval múr, zatiaľ čo dievča stavalo 
domček“ (s. 3). Obrázky z vidieckeho života ako 
veselé, nevinné hry detí pri potoku, prechádz-
ky lesom, pohľady na slnkom zaliate polia či 
pomalé plynutie bežných dní bez technológií 
tak úzko súvisia s témou návratu. Postava sa 
presúva z neosobného, chladného prostredia 
veľkej metropoly do intímne pôsobiaceho, 
pokojného, tichého, uzatvoreného prostredia 
odľahlejšieho mestečka, obklopeného nedo-
tknutou prírodou, čo však na čitateľa nemusí 
nijak zvlášť zapôsobiť. Druhým úzko súvisiacim 
toposom je záhrada. V nej hrdinka dennodenne 
manuálne pracuje, a tým sa duševne oslobodzu-
je od nenávisti k zosnulým rodičom. Zároveň 
sa snaží nájsť samu seba. Týmto spôsobom sa 
autor približuje napríklad k línii próz Moni-
ky Kompaníkovej, v ktorých miesto záhrady 
predstavuje taktiež bezpečný prístav, útočisko, 
prostredie, v ktorom sa hrdinka ukrýva pred 
nefungujúcou inštitúciou rodiny. Atmosféru 
idyly či heterotopie záhrady navyše preskupuje 
s tajomstvom, viažucim sa k miestu opustenej, 
chátrajúcej tehelne. Tým próza naberá mierny 
nádych Lynchovho a Frostovho seriálu Twin 
Peaks či Nellisinej minisérie Pustina.

Románová prvotina Jozefa Andraščíka Kreslo 
čitateľa neohúri, ale ani nenaštve. Ide si bezpeč-
nou strednou cestou priemerného písania s ne-
výraznými postavami, jednoduchším príbehom 
pomsty a odpustenia, známymi témami protikla-
du mesta a dediny či hľadania identity moderného 
človeka s dobrým štylistickým výstupom (bez 
gramatických excesov), ktorý občas pretnú nie 
veľmi šťastné schematické formulácie.

Lenka Macsaliová

Človek človeku vlkom

Retrotópia / Zygmunt Bauman / Preklad 
Dezider Kamhal / Artforum 2017

Posledná kniha vynika-
júceho sociológa a filo-
zofa Z. Baumana ponúka 
živý obraz našej „tekutej 
modernej spoločnosti“, 
pričom so všetkou na-
liehavosťou bezostyš-
ne kladie otázky, ktoré 
osvetľujú to podstatné, 
pre čo nám často chýba 

porozumenie – a to sú ekonomické, sociálne a kul-
túrne súvislosti, ktoré sa zdajú byť kŕčovitou 
predzvesťou nezvratných zmien v ľudských deji-
nách. Otázne však je, či sú to vskutku „pôrodné“ 
bolesti, ktoré privádzajú na svet nové, uvedomelé, 
kozmopolitné ľudstvo s citom pre univerzálnu 
sociálnu ekonomiku, alebo ide o diaroický syn-
dróm nepoučiteľného ľudského rodu.

Už samotný názov knihy vystihuje ovzdušie 
dneška. V strachu pred budúcnosťou, ktorá nám 
kedysi sľubovala rajské zajtrajšky, obraciame 
nostalgicky svoj pohľad do minulosti, do čias 
prekypujúcich ideálmi, víziami o nepochybnom 
napredovaní k definitívnemu blahu a šťastiu. Ob-
raciame krky ku pamäťovej krajine snov a ambícií 
rodičov, ktorá je však v skutočnosti – nikde. Naša 
retrospektívna utopickosť je výdatne živená roz-
trpčením z až príliš hmatateľnej priepasti medzi 
globálnymi požiadavkami pokroku, možnosťami 
spolupráce či pôsobenia technológií, a lokálny-
mi, až príliš bolestivými ranami pretrvávajúcej, 
ba prehlbujúcej sa sociálnej nerovnosti, ktoré 
len rozdúchavajú prostoduché nacionalistické 
nálady, rozoštvávajú proti sebe národy i jednot-
livcov, pričom sa v nás prebúdza prapôvodné, 
sebazáchovné heslo: späť ku kmeňom! 

Prirodzene, človek cítiaci krivdu hľadá a by-
tostne potrebuje nájsť vinníka, vybiť si svoju zlosť 
a nájsť akékoľvek zdôvodnenie pre svoj nespra-
vodlivý, biedny stav. Globalizácia skomplikovala 
možnosť aspoň akosi rozumne vyložiť svet, urobiť 
si ako-taký obraz o ňom a mať aspoň inštinktívny 
pocit relatívneho bezpečia, istoty, že veci sa majú 
približne tak a tak. No internet a nové technológie 
zmazali všetky horizonty a človek ocitnuvší sa 
v podivných vodách tejto doby chce jednoducho 
prežiť – každý druhý je mu príťažou, cudzincom, 
bytostným ohrozením.

Bauman vo svojich analýzach nerobí len prostý 
výpočet problémov, s ktorými sa dnes stretávame 
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Šíre more, zástava dymu, sivá diaľava, stúpanie a klesanie 
lode na vlnách, úzkosť a nádej, ktorú sme v sebe niesli, to 
všetko si teraz vybavujem, povedal doktor Selwyn, akoby to 
bolo iba včera. Asi po týždni, oveľa skôr, ako sme rátali, sme 
dorazili do cieľa. Ocitli sme sa v širokom ústí rieky. Všade 
boli veľké a malé nákladné lode. Za riekou sa rozprestierala 
rovina. Všetci vysťahovalci sa zhromaždili na palube a čakali, 
či sa z prevaľujúcej sa hmly vynorí Socha slobody, lebo všetci 
mali kúpený lístok do Ameriky. Keď sme vyšli na pevninu, 
bolo pre nás mimo akýchkoľvek pochybností, že máme pod 
nohami pôdu Nového sveta, vychýreného mesta New York. 
V skutočnosti, ako sa onedlho – loď medzičasom dávno 
odplávala – na našu nevôľu ukázalo, sme pristáli v Londýne. 
Väčšina vysťahovalcov sa chtiac-nechtiac zmierila so svojou 
situáciou, podaktorí sa však, napriek všetkým protirečiacim 
dôkazom, dlho držali viery, že sú v Amerike. 

Štvoricu silných ľudských príbehov z knihy W. G. Sebalda 
Vysťahovalci spája nielen téma exilu, zapríčineného turbulentnými 
dejinnými pohybmi 20. storočia, ale predovšetkým hlboký 
záujem o ľudskú pamäť a vzťah, ktorý vytvára medzi človekom 
a miestom. Zároveň sa v nich naplno rozvíja výrazný autorský 
štýl, balansujúci na pomedzí memoárovej prózy, cestopisu 
a fotografickej eseje, ktorým si nemecký spisovateľ získal ešte 
pred svojou tragickou smrťou v roku 2001 pevné miesto v kánone 
modernej svetovej literatúry. 

Winfried Georg Sebald

VYSŤAHOVALCI

(otázka vlastnej identity, problém migrácie a po-
krytecký postoj USA, nezamestnanosť a celková 
zmena charakteru trhu práce, atď.), ale bez okol-
kov upozorňuje na to podstatné – čo alebo koho 
záujmy vytvárajú medzi blížnymi toto bojové pole. 
Na jednej strane sa pyšne považujeme za najvys-
pelejšiu civilizáciu s vysokou životnou úrovňou, 
ale ako je možné, že viac ako polovica sveta hla-
duje? Aby sme však neboli takí odťažití, veď ne-
bolo to tak dávno: stojíte v obchode a niet vajec, 
niet masla… a vtom vám vo vrecku zazvoní váš 
iPhone. Tragikomická fraška. Alebo ešte na nôtu 
„jednotnej Európy“ – zatiaľ čo vy ako plnohod-
notný člen EÚ kupujete desať vajec za viac ako 
tri eurá, brat Nemec ich má stále za nezmenenú, 
polovičnú cenu a „centrálny mozog“ v Bruseli 
o brutálnych výkyvoch kdesi na ďalekom východe 
Európy ani netuší.

Na tejto reálnej situácii si môžeme ukázať, čo 
chce Bauman vlastne povedať, a síce to, že naj-
jednoduchšie je hneď znenávidieť tohto suseda, 
ale práve touto svojou pudovou krátkozrakosťou 
pristupujete na hru ekonomických skupín, hranú 
pre pobavenie horného jedného percenta.

Nie, cesta zdôrazňovaním neprekonateľnej 
odlišnosti, cudzoty druhého nevedie nikam. 
Naopak, uvedomiť si, že v osídlach peňažného 
ekonomického aparátu, ktorý bytostne potrebuje 
otrokov, masu chudoby a nacionalistických hlu-
páčikov, sme všetci spoločne – globálne. Myslieť 
si, že nás spasí politika, tzv. politické opatrenia, je 
dnes už veľmi naivné, pretože od tej sa moc dávno 
oddelila. Spolupatričnosť, nielen kozmopolitné 
vedomie, ale predovšetkým svedomie je tým, 
čo musí každý jednotlivec v sebe sám vydobyť 
a zároveň byť ochotný postaviť sa za rovnaké 
práva druhého, aj keby som ja sám mal dostatok. 
Nedajme si nahovoriť, že riešenia neexistujú, len 
preto, že by pre „niekoho“ boli „neekonomické“! 
Bauman veľmi pekne načrtáva rôzne (ne)možnos-
ti, ako sa postaviť k tejto pálčivej situácii (napr. 
zavedenie univerzálneho základného príjmu), ide 
„len“ o to, aby boli k dialógu pripustení a vzájom-
ne uznaní a uznávaní všetci partneri. Pretože 
v globálnej ére sú sociálne problémy spoločné 
viac než kedykoľvek predtým. Z. Bauman verí, že 
i napriek dlhej a nesmierne problematickej ceste 
je azda možné prelomiť jednostrannú, technickú 
vyspelosť sveta (existujúcu na úkor ľudskosti) 
a „pozdvihnúť ľudskú integráciu na úroveň ce-
lého ľudstva“ alebo (ako nakoniec konštatuje) 
„skončíme v spoločnom hrobe“.

Možno to znie paradoxne trošku utopicky, ale 
len zdanlivo. Nejde tu o definitívne vyriešenie 
všetkých problémov sveta, ale o odstránenie 

číta ich denníky, hľadá lekárske záznamy, robí 
dokumentačné fotografie. Stáva sa životopiscom, 
cestopiscom, dokumentaristom, detektívom. 
Kompozícia textu navodzuje dojem, že jeho defini-
tívna podoba sa utvára priamo pred čitateľovým 
zrakom. Osobitá je aj syntax; výpovede plynú 
často ako jeden nezastaviteľný prúd, uvádzacie 
vety prerušujú myšlienkový sled hovoriaceho, 
aby mu vzápätí znovu nechali voľný priebeh. Táto 
syntaktická útržkovitosť sa následne prenáša 
aj na celú plochu textu, kde sa z malých kúskov 
roztrúsených spomienok skladá aspoň náčrt 
života jednotlivých postáv. V tejto súvislosti je 
potrebné vyzdvihnúť slovenský preklad Milana 
Žitného – najmä jeho jazykovú a štylistickú ro-
vinu –, ktorý len podčiarkuje „rozpomienkovosť“ 
Sebaldovho textu.

Vysťahovalci sú knihou, ktorou sa W. G. Se-
bald vyrovnáva s vlastnou minulosťou i minulos-
ťou svojho národa. Zároveň však načrtáva otázky, 
ktoré si skôr či neskôr kladieme všetci – otázky 
zmyslu ľudskej existencie, ľudského utrpenia 
a pamäte. Ako si do zápisníka poznačil Ambros 
Adelwarth: „Spomienka […] mi neraz prichodí 
ako hlúposť. Človeku robí ťažkú hlavu, spôsobuje 
závraty, akoby ani nehľadel späť záhybmi času, 
ale z veľkej výšky dole na zem z jednej z oných 
veží, ktoré sa strácajú v nebi“ (s. 126).

Eva Bubnášová

Balans medzi telom 
a smrťou

Julieta Valero / Plynutie / Preklad Lucia Bi-
znárová / Ars Poetica 2017

„Verím, že významom 
písania je pochopenie 
seba samého a snaha 
pochopiť svet z hľadis-
ka rizika a skúmania 
vecí,“ povedala kedysi 
pre španielske médiá 
poetka Julieta Valero 
(1971). Jej básne boli do-
teraz preložené a publi-

kované v USA, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, 
Argentíne, Brazílii či Grécku. Najnovšie ich môžu 
zdegustovať aj čitatelia na Slovensku. Nedávno 
vyšla kniha s názvom Plynutie, ktorú tvorí výber 
z jej básnickej tvorby.

„Poézia Juliety Valero je mimoriadne súčas-
ná vo svojej naliehavosti vysloviť existenciálne 

do očí bijúcej nespravodlivosti života hŕstky ľudí 
v nepredstaviteľnom a de facto aj nezmyselnom 
luxuse, fyzicky i emocionálne (nutnosť upracovať 
sa k chorobe v márnej túžbe po lepšom živote ako 
v televízii či na fotkách na internete) zneužívajú-
cej väčšinu ostatných, sotva prežívajúcich zo dňa 
na deň, na tento svoj nepatričný cieľ.

Eva Dědečková

Spletitosť 
ľudského osudu

Vysťahovalci / Winfried Georg Sebald / Pre-
klad Milan Žitný / OZ Brak 2017

Štyria muži. Doktor Hen-
ry Selwyn, učiteľ Paul Be-
reyter, majordómus Am-
bros Adelwarth, maliar 
Max Ferber. Štyri ľudské 
osudy, ktoré spája skúse-
nosť emigrácie, pocit od-
cudzenia a vykorenenia. 
Zanechali vlasť, rodinu 

alebo oboje, aby si zachránili život a slobodu, no 
stávajú sa neslobodnými, spútanými reťazami 
minulosti.

Tvorba nemeckého spisovateľa Winfrieda 
Georga Sebalda (1944 – 2017) sa vyznačuje memo-
árovým charakterom, prostredníctvom pamäte 
a procesu spomínania neraz tematizuje hľadanie 
vlastnej identity. Podobne je to aj v zbierke próz 
Vysťahovalci. Aj tu postupne rozmotáva životné 
príbehy sčasti autentických, sčasti fiktívnych 
postáv, ktoré okolnosti prinútili opustiť rodnú 
krajinu, prerušiť vzťahy s blízkymi a nanovo sa 
pokúsiť definovať svoje miesto na zemi. Ich snaha 
je však odsúdená na neúspech, keďže spomienky, 
ktoré sa pokúšali zahnať, sa vracajú, prenasledu-
jú ich a nakoniec niektorých doženú až k smrti.

Sebald v diele pracuje s témou pamäte, túž-
bou rozpamätať sa a túžbou zabudnúť, spome-
núť si a spomienky vytesniť (v prípade Ambrosa 
Adelwartha dokonca pomocou elektrošokov), 
želaním vrátiť sa a odhodlaním nikdy znovu 
nevkročiť do tej istej rieky. Do popredia vystu-
puje jeho záujem o obyčajného človeka, ktorého 
osobná história je hodná zaznamenania. Dotýka 
sa témy holokaustu (príbuzní viacerých postáv 
boli odvlečení do koncentračných táborov), ako 
aj spolužitia židov a nežidov vôbec (vari najexpli-
citnejšie v časti venovanej Paulovi Bereyterovi). 
Autor doslova pátra po životných osudoch svojich 
postáv, navštevuje ich príbuzných a známych, 
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pochybnosti modernej spoločnosti jazykom, 
ktorý osciluje medzi modernou a postmoder-
nou,“ píše prekladateľka a literárna kritička 
Lucia Biznárová v doslove ku knihe. Ide o básne 
plné imaginácií, realistických, surrealistických 
i existenciálnych obrazov. Julieta Valero čitateľovi 
ukazuje, ako viditeľne plynie svet pozorovaný 
z okna izby, v nemocničnej čakárni či na pozadí 
dejinných udalostí. Názov knihy je výstižný a zá-
roveň zatieňuje podstatu. Tou totiž nie je plynutie 
ako neuvedomované unášanie sa životom, ale 
skôr ako neodvratné (a uvedomované) plynutie 
ku koncu. Napríklad v úvodnej básni s názvom 
Oltár stojatých dní: „Dni bežia za dňami / všetko, 
čo sa rúca, nesie v sebe spomienku. / Učenie re-
ťazí riadi smrteľníkov.“

Je to plynutie času a života, ktorého súčasťou 
je dennodenné umieranie (akoby Heideggerove 
bytie k smrti) a existenciálne ohrozenia: hlad, 
zima, nákazlivé choroby, zranenia a vraždy. 
V niektorých básňach nájdeme náznaky pohrebu, 
odvolávanie sa na ničotu, neexistenciu, telesnú 
neprítomnosť a kladie sa dôraz na smrteľnosť 
a samotný akt umierania: „Po tvojom boku pre-
nocujem do svojho konca, do konca všetkého…“ 
Motívy smrti na prvý pohľad knihe nedominu-
jú, sú však jej silnou súčasťou, myšlienkovým 
odkazom. Lyrický subjekt svoje existenciálne 
pocity často hyperbolizuje, prosí o miesto pre svoj 
skon, nazýva samovraždu vykúpením, prípadne 
odkazuje na 70 miliónov mŕtvych. Autorka zá-
roveň upriamuje pozornosť čitateľa na ľudské 
telo a telesnosť. Krk, pečeň, čelo, ústa, krv či 
vlasy nám v jednotlivých básňach fragmentár-
ne pripomínajú, že za všetkým je živá, cítiaca 
a premýšľajúca ľudská bytosť.

V mnohých básňach sa stretávame s posu-
nom od intimity lyrického subjektu k prirov-
návaniu človeka ku kusu mäsa. Tak je tomu 
napríklad v básni s názvom Nemocnica: „Milo-
vané mäso pohodené v kúte“. Dobrou správou 
je, že niektoré „konce“ v básňach Juliety Vale-
ro predsa len nie sú definitívne. Nastáva totiž 
transformácia smrti na nový začiatok, kolobeh, 
kde-tu sa objaví aj reflexia lásky a materstva 
alebo prichádza viera v niečo nesmrteľné. Ju-
lieta Valero je považovaná za poetku generácie 
2000, preto vás v knihe určite neprekvapia ani 
verše o „gúglení“, virtuálnej realite či zmienka 
o sociálnych sieťach.

„Píšem v kuchyni alebo v parku počas pre-
chádzky so psom. Väčšinou hľadám otvorené 
priestory,“ prezradila Valero španielskym mé-
diám. Vo svojej domovine debutovala zbierkou 
básní Oltár stojatých dní (2003), za ktorou nasledo-

svetovej vojny sa preorientoval z poézie na prózu. 
Tá podľa neho dokázala presnejšie pomenovať 
svedectvo doby. Priklonil sa k formátu povied-
ky a opis každodenného teroru, ktorý morálne 
znecitlivil väzňov a premieňal obyčajných ľudí 
na zbabelcov, udavačov, zlodejov, zdokumentoval 
na relatívne malej ploche. Nemoralizuje, nenabá-
da, iba poukazuje.  Za múrmi geta sa odohrávali 
neuveriteľné príbehy ľudského pudu. Na to všet-
ko prihliadali nielen strážcovia, ale aj táborový 
zákon s vlastnou morálkou, ako napríklad mi-
losrdne klamať ľudí idúcich na istú smrť (Nech 
sa páči do plynu), alebo ako ich potom okradnúť, 
aby mohli prežiť ďalší (Ľudia, ktorí šli). To sú tie 
okolnosti, ktoré podľa Borowského robia človeka 
adaptabilným na každé utrpenie. Avšak, ako do-
dáva, tí na slobode sa správali ešte horšie – keď 
rozpráva o otrokároch budujúcich spoločnosť 
na kostiach iných a o korporáciách, ktoré si bu-
dujú svoj kapitál na vojnových zločinoch a po 
skončení vojny menia ruiny na prosperujúce 
mestá a do nich sa potom vráti skrivená, zlo-
mená a prázdna „schránka“ bez duše. Borowski 
do tohto žiaľu vnáša sugestívny komentár: „tu 
máš milión ľudí alebo dva, alebo tri milióny ľudí, 
zabi ich tak, aby o tom nikto nevedel, ani oni 
sami, uväzni niekoľko stotisíc, zlom ich solida-
ritu, poštvi človeka proti človeku“, a vo svojej 
bezmocnosti si pokladá  otázku: „Ako to, že nikto 
nevykríkne, nenapľuje im do tváre, nevrhne sa 
na nich, snímame čiapky pred esesákmi vraca-
júcimi sa z lesa, keď prečítajú naše mená, ideme 
s nimi na smrť – a nič?“ 

V poviedkach pomaly buduje atmosféru, 
do ktorej sa slová zarývajú ako nôž a ten rez 
pomaly ťahá po spomienkach. Pestrý text v mo-
nochromatickej atmosfére buduje príbeh. Hoci sú 
zápletky miniatúrne a skôr slúžia iba ako kulisa 
toho, čo sa v Osvienčime odohrávalo, majú svoju 
silu. Koľajnice vedúce do táborov smrti, pričňa 
a na nej posteľ v zhnitých budovách, komín v spa-
ľovni, sanitka Červeného kríža, ktorá namiesto 
ranených vozí plyn. Priestor a miesta vnášajú 
asociácie, ktoré povedia viac než konkrétne si-
tuácie. V tomto smere je Borowski majstrom. 
Z jeho diela cítiť smrť a jej farbu, zápach a obrysy. 
Je to naturálna literatúra, sčasti fabulovaná, no 
stále s veľkou mierou autenticity, inak by to bolo 
znesvätenie pomníka obetiam Osvienčimu a ďal-
ších táborov smrti. Veď, ako vraví v poviedke 
Januárová ofenzíva: „Plynové komory vyhasli, ale 
ich dym sa ešte neusadil. Nechcem, aby podkuro-
vali našimi telami. A nechcem byť podpaľačom. 
Chcem žiť, to je všetko.“

Daniel Hevier ml.

vali ďalšie zbierky: Ťažko ranení (2005), Autorstvo 
(2010) a Čo sa týka (2015). Za svoje knihy získala 
viaceré literárne ocenenia. Figuruje aj v bás-
nických antológiách v Španielsku, Argentíne 
a Čile. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných 
festivalov poézie v Kolumbii, Mexiku a v roku 
2012 zavítala aj na Slovensko. Je nielen poetkou, 
ale aj prozaičkou, redaktorkou a esejistkou. Jazyk 
a literatúru má v krvi, vyštudovala hispánsku 
filológiu a súčasnú španielsku literatúru na uni-
verzite v Madride.

Oľga Gluštíková

Chcem žiť, to je všetko

Nech sa páči do plynu / Tadeusz Borowski /  
Preklad Jozef Gerbóc, Jozef Marušiak / 
Artforum 2017

Minulosť sa ako dýka zaborí do duše. Zanechá 
veľkú jazvu a spomienky pretlačí do každoden-
ného života. Poľský spisovateľ Tadeusz Borowski 
celý svoj umelecký život bojoval s otrasnou skú-
senosťou z koncentračného tábora.

Pri písaní koncentráčtiny či gulagovej litera-
túry, ako ich v úvode knihy počastoval termínom 
Ivan Kamenec, je dôležité, aby nebolo narábanie 
s emóciami samoúčelné, ale aby sa prostred-

níctvom nich pomohlo 
dotvoriť pútavý príbeh 
a priniesť nové infor-
mácie. Nie každý to 
dokáže. Navyše, ak ste 
autor, ktorý podobnú 
skúsenosť prežil, je to 
o to bolestivejšie. Ísť 
hlboko do  tmavých 
spomienok, nájsť v nich 

podstatu a objaviť primerané tempo rozprávania 
si vyžaduje veľkú literárnu zručnosť. Len tak sa 
dá napísať silný príbeh založený na skutočnosti. 
Dokázal to poľský prozaik Tadeusz Borowski, 
ktorému v slovenčine vyšiel výber autobiogra-
fických poviedok. 

Ako príslušník literárnej avantgardy odmietal 
antisemitizmus, bojoval proti krivde a prikláňal 
sa k ľavicovej orientácii. To všetko mu nacisti 
spočítali a odvliekli ho do pracovného tábora 
v Osvienčime. Unikol smrti, keďže v tom čase 
sa už ľudia s doloženým árijským pôvodom ne-
splyňovali, no prebrať sa z letargie táborového 
života obklopeného násilím a bezmocnosťou ho 
stálo veľké úsilie. Poznačilo to nielen jeho osobný 
život, ale aj literárnu dráhu. Po skončení druhej 
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Jorge Luis Borges

a r t e f a k t y

Ak sa Fikcie rozhodneme čítať lineárne, 
začíname bielou obálkou, v polovici treba 

knižku obrátiť a začať za čiernou obálkou. Nie 
síce odznova, pokračujeme, ale už sme za obrát-
kou, v tej istej knižke a predsa v inej. Forma je 
mimoriadne dôležitá, u Borgesa zvlášť, a aktu-
álne nádherné knižné vydanie Fikcií je doslova 
fyzickým zhmotnením tohto poznania. 
 Iste, ide vlastne o spoločné vydanie dvoch 
celkom rozdielnych Borgesových poviedkových 
zbierok z rokov 1941(Záhrada rozvetvených chod-
níkov) a 1944 (Artefakty, v roku 1956 doplnenej 
o tri ďalšie poviedky), ale to je vlastne vedľajšie, 
lebo pri Borgesovi naozaj nemusíme byť otrokmi 
faktickosti, zvlášť ak toto „spoločné“ vydanie 
Fikcií I a Fikcií II je až objektívne krásne. Objek-
tívne, akože vravíme o objekte, o knihe, o jej fy-
zis, o obálke, grafickom spracovaní, vnútorných 
ilustráciách, papieri, písme a tak ďalej. Forma, 
čo vzbudzuje takú akoby prirodzenú bázeň, 
výnimočnosť asociovaná vonkajšou podobou, 
žiadne zdanie, ale tvar hmoty, ktorý nám ešte 
pred samotným začítaním sa našepkáva, že tre-
ba spomaliť, sústrediť sa, usadiť sa, nenechať sa 
rozptyľovať, lebo toto nebude len také hocijaké 
náhodné stretnutie, toto bude slávnosť a svia-
tok. Nádherná kniha, čo ju azda ani nevyhnutne 
netreba čítať, lebo si vystačí s tým, v akej podobe 
fyzicky jestvuje, pokojne snobský darček, nie 
okázalo drahý, ale striedmo elegantný. Kniha 
prvého dojmu, z ktorého je jasné, že tu sa ľudia 
za knižkou, pred knižkou snažili čo najviac 
ošetriť každý detail. Borges preložený znova 
Barbarou Ďurčovou, ktorá ku knižke napísala aj 
veľmi striedmy, vecný a pokorný doslov. Bez hys-
térie, superlatívov a slepého adorovania, zato 
s literárnovedným presahom, teda presne ten 
typ doslovu, čo čitateľa navedie kamsi ďalej, ak 

Nie je pre hŕstku vyvolených
Borges neelitársky, chce sa mi napísať, Borges, 
čo mu je v konečnom dôsledku ľahostajné, čo si 
čitateľ myslel, myslí, bude myslieť, písanie, ktoré 
slúži predovšetkým jemu, písanie nie ako výraz 
poznania, ale ako jeho prostriedok a my okolo 
mu môžeme ponad plece nazerať do papierov, 
čo si to vlastne píše.
 Kvôli tomu by Borges zniesol, nazdávam sa, 
aj obyčajný paperback, také to lacné vydanie, 
čo by človek pokojne po dočítaní nechal vo vla-
ku, akože o nič nejde, kniha sama je iba médiom 
a McLuhanovské „The Medium is The Message“ 
neplatí. 
 Lebo Borges nie je autorom pre hŕstku vyvole-
ných, čo vedia knihy čítať „lepšie“ ako my ostatní, 
sú vzdelanejší, senzitívnejší, náchylnejší k „ume-
niu“, ale môže sa len tak obyčajne a priamočiaro 
páčiť, alebo pokojne aj nepáčiť, ale znamená to 
ešte menej, ako nič. 
 On sa pri tom písaní, píše si sám pre seba, my 
mu len nazeráme cez plece do papierov, takže 
to nevidíme, usmieva. Kútiky úst len tak jemne 
zdvihnuté, skoro vôbec, žiadny zjavný rehot, len 
úsmev. Tušený úsmev, čo nemôžeme vidieť, ale 
cítime to tak.     
 Tak veľmi som sa Borgesa bál, tak veľmi, nie 
teraz, ale na začiatku, lebo som si ho nenašiel 
sám, ale vedel som, že by sa patrilo, a tak som 
sa doň pustil. Bál som sa, že nebudem rozumieť, 
že nespoznám, o akú veľkú literatúru ide, bál 
som sa, že sa mi nebude páčiť, že nepochopím, 
nepocítim, že zostanem vonku a vlastne to bude 
znamenať, že nemám nárok, že nie som dosť dob-
rý, nie taký dobrý, aby som mohol čítať Borgesa.
 Zbytočne, Borges taký nie je, Borges je pre kaž-
dého a keby aj hneď nebol, znamená to ešte menej 
ako nič.  

Juraj Malíček

má chuť, ale funguje aj sám osebe. A má to vlast-
ného redaktora a jazykového korektora a nie je 
to tá istá osoba a vôbec, ešte sme zo samotného 
Borgesa neprečítali ani slovo, len doslov a ti-
ráž a už je jasné, že sa niekto s Fikciami tak 
starosvetsky vyhral. Akože viac nás zaujíma 
literatúra ako literárny trh a je to dôležité, nie 
že nie, lebo Fikcie nereprezentujú dnešné vyda-
vateľské štandardy, ale čosi, čo by sme pokojne 
mohli nazvať ideálom. 

Poviedky bez kalkulu
No, a potom je tu Borges sám, šestnásť jeho 
„poviedok“, sedem a deväť esenciálnych textov, 
o ktorých už bezpečne zvonka vieme, že sú sú-
časťou dejín tej najväčšej literatúry a zároveň sa 
mi zdá až nepatričné takto k nim pristupovať. 
Lebo vkus tu presahuje svoju primitívnu rovinu 
jednoduchého páči sa alebo nepáči sa, nie preto, 
že by sa ti poviedky páčili či nepáčili, ale preto, 
že z nich je absolútne jasné, že nech hrá Borges 
so svojimi čitateľmi akékoľvek hry, táto k nim 
nepatrí.
 Poviedky bez kalkulu, necítiť za nimi autora, 
ktorý vedome s čitateľom komunikuje a snaží 
sa mu čosi povedať, naznačiť mu, naučiť ho, 
odovzdať mu čosi, ale autora, ktorý až akoby si 
netrúfal čokoľvek o svojom čitateľovi predpokla-
dať. Necítiť tu ani podkladajúc sa angažovanosť 
poníženého služobníčka, ktorý sa snaží svojim 
čitateľom vyhovieť, ani nadradenú didaktizu-
júcu arogantnosť kohosi, kto na rozdiel od svo-
jich čitateľov vie, čo oni nevedia, a je odhodlaný 
konfrontovať ich so svojím poznaním bez ohľadu 
na to, koľko toho znesú. A mohol by, všetci cítime, 
že by mohol, Borgesova výnimočná ukotvenosť 
v literatúre a poznaní vôbec je prítomná v každej 
vete, ale nerobí to. 

Jorge Luis Borges

z á h r a d a
r o z v e t v e n ý c h

c h o d n í k o v

KLASIKA

Borges? Žiadny ostych, 
smelo doňho!
Fikcie / Jorge Luis Borges / Preklad Barbara Ďurčová / 
Vydavateľstvo Artforum 2018

Dva v jednom, nie šampón a kondicionér v jednej fľaštič-
ke, ale dvoje Fikcie v jednej knižke. Záhrada rozvetvených 
chodníkov, obsahujúca osem borgesovín vrátane prológu 
a Artefakty, v ktorých je borgesovín desať a k nim krátky 
text o slovenských prekladoch Borgesových poviedok, 
doslov, poznámky a vysvetlivky.

„Systematické písanie mi pomáha 
nemyslieť na momentálny stav ľudstva.“
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Kniha o lyrike Štefana Strážaya ti vyšla 
so sedemročným odstupom od predchádza-
júcej samostatnej publikácie. Súdiac podľa 
edičnej poznámky, rodila sa, respektíve 
pôvodné verzie štúdií, z ktorých ako ce-
lok pozostáva, sa rodili práve počas tohto 
obdobia. Ako sa tvoja predstava o „strá-
žayovskej“ knihe utvárala z koncepčného 
hľadiska?
Kniha vznikala naozaj pomaly a postupne. 
Od začiatku som však mal predstavu o strá-

žayovskej monografii ako o knihe zameranej 
interpretačne, na texty básní, a to v plnej 
konkrétnosti – s osobitným zreteľom na od-
krývanie ich zmyslu.

Za „legitímny“ sa obvykle považuje postup, 
keď autor monografie skúma tvorbu básnika 
z náležitého nadhľadu, pri ktorom je preňho 
nevyhnutným základom, z ktorého môže vyvo-
dzovať relevantné zistenia pre svoje bádateľ-
ské zámery, minimálne zbierka, aj to v širšom 
kontexte. Malo by teda platiť, že až na úrovni 

básnických kníh je možné spoľahlivo iden-
tifikovať isté súvislosti, znaky či tendencie 
smerodajné z hľadiska charakteru básnikovho 
diela ako celku. „Izolovaná“ báseň sama osebe 
pre väčšinu monografistov zvyčajne neposky-
tuje túto možnosť v dostatočnej miere. To je 
aj dôvod, prečo sa monografické práce zväčša 
nesústreďujú ťažiskovo na estetické a význa-
motvorné dianie jednotlivej básne. Literárni 
teoretici-monografisti v tom lepšom prípade 
svoje konštatovania vyvodzujú tak či onak 

ROZHOVOR

Nad otvoreným dielom 
Štefana Strážaya
Zoltán Rédey (1968) sa ako literárny vedec a vysokoškolský pedagóg osobitne zameriava na analýzu súčasnej slovenskej 
lyriky a jej poetologické a recepčné aspekty. Aktuálne je autorom monografie Od „poézie vecí“ k „poetike vecnosti“. Lyrika 
Štefana Strážaya (Modrý Peter 2017).

Foto archív Z. R.



 ››

s. 28/29

z textu, resp. dokladajú textovými ukážkami, 
málokedy však pritom interpretujú jednotlivé 
básne v úplnosti, skôr „prierezovo“ celú zbierku 
či určitú „vývinovú etapu“, vždy so zreteľom 
na autorovu poéziu celkovo, a z konkrétnych 
básní si nanajvýš vyberajú len úryvky, ktoré 
potrebujú pre svoje „globálne“ interpretačné 
ciele. Nezameriavajú sa v skutočnosti na to, čo 
„hovorí“ tá-ktorá báseň sama osebe – nesnažia 
sa odokryť ani tak zmysel, sémantiku, výpo-
vedný obsah a hodnotu konkrétneho lyrického 
textu, ale skôr básnického diela ako celku.

Prirodzene, vo svojej práci o Strážayovej 
lyrike taktiež zohľadňujem vzájomné vzťahy, 
resp. prepojenosť, previazanosť jednotlivých 
básní v rámci tej-ktorej zbierky a následne jed-
notlivých zbierok (a ich textov) medzi sebou. 
Mňa však až natoľko nezaujíma práve onen 
literárnohistoriograficky nevyhnutný „nad-
hľad“, zámer či úsilie podať literárnohistoricky 
a faktograficky, materiálovo poctivo spracova-
ný, komplexný a vyčerpávajúci prehľad o auto-
rovi a jeho diele v kontexte širokospektrálne 
evidovaných súvislostí.

Zaujíma ma poézia sama, nie literárna histo-
riografia alebo kontexty – teda predovšetkým 
celok básne. A poézia sa „odohráva“, reálne 
existuje – a je identifikovateľná a interpreto-
vateľná – v konkrétnej básni, je to báseň sama.

Napriek tomu, že Strážayovo dielo nie je 
dajako rozsiahle (ostatne krátka je aj väč-
šina jeho jednotlivých básní), vyznačuje 
sa vysokou mierou migrujúcich motívov 
a nekladie čitateľovi okázalý odpor, aj 
tvoje sondovanie a mapovanie jeho úze-
mia nasvedčuje, že je to poézia, ktorá 
zároveň dôsledne koriguje, tlmí bádateľ-
ské ambície priblížiť sa čo najviac k méte 
komplexného spracovania. Čo podľa teba 
robí Strážayovu lyriku takou „hutnou“ či 
„hustou“?
Tých dvanásť zbierok zase nie je ani tak málo. 
Celá Strážayova tvorba v jednom zväzku – sú-
borné vydanie Štefan Strážay: Básnické dielo 
(ed. Michal Jareš, Kalligram 2011) – predsta-
vuje v takejto podobe nielen impozantný, ale 
vďaka návratnosti, previazanosti – „migrácii“ 
jednotlivých motívov aj neobyčajne koherent-
ný, organicky celistvý korpus, ktorý poskytuje 
možnosti strhujúcej lektúry.

A otázka „tajomstva“ hutnosti a hustoty 
(sémantickej, výrazovej, výpovednej) Strá-
žayovej lyriky – to ako keby by sme sa rovno 
pýtali: v čom je jeho poézia osobitá, v čom 

mrzí, že som sa nemohol dôslednejšie a syste-
matickejšie venovať problematike času – „ča-
sovosti“, budúcnosti, pominuteľnosti a smrti, 
ale napr. aj motívu nádeje (najmä v posledných 
troch autorových zbierkach); z „exteriérových“ 
strážayovských toposov, ktoré s tým súvisia, 
zas napr. motívu cintorína. Nepodarilo sa mi to 
– symptomaticky – práve vzhľadom na časové 
a rozsahové obmedzenia pri tvorbe monogra-
fie. Problémom času u Strážaya som sa pritom 
podrobnejšie zaoberal napr. už vo svojej dip-
lomovej práci o Strážayovej zbierke December 
(obhájil som ju v roku 1992, „tesne“ pred tým, 
ako vyšla Strážayova nateraz stále posledná 
zbierka Interiér).

Vnútorný posun básnikovej lyriky pomenú-
vaš na žánrovej rovine ako oblúk od zátiší 
k filozofujúcim poznámkam. Je tu však aj 
tretia dôležitá zložka Strážayových básní, 
fragmentárna i ponorná, niekedy manifes-
tovaná, inokedy len latentná príbehovosť, 
sujetovosť.
Áno, príbehovosť a sujetovosť je pre Strážaya 
taktiež obzvlášť symptomatická. Aristoteles 
nás v Poetike presviedča o tom, že dobrý bás-
nik nie je ten, ktorý dokáže „dobre usporiadať 
slová“, ale ten, kto dobre ovláda „usporiada-
nie udalostí“ (pravda, má na mysli epického 
a predovšetkým tragického básnika). Strážay 
je prípad lyrika, ktorý má pritom v talóne celé 
príbehy bez toho, aby na to vôbec potreboval 
„udalosti“ – túto stránku jeho tvorby možno 
taktiež vysoko oceniť.

Záverečnú časť knihy tvoria Exkurzy a do-
datky. Dopĺňajú zistenia z jednotlivých 
kapitol, pokiaľ ide o príznačné motívy, 
výrazové prostriedky a tematický záber, 
ale viac než o sumarizáciu zistení, ku kto-
rým kniha dospela, je pre ne príznakové 
to, že naznačujú niektoré ďalšie možné 
rozmery Strážayovej lyriky ponúkajúce 
sa na zmapovanie. Znamená to, že svoj 
čitateľsko-bádateľský vzťah s poéziou  
Š. Strážaya naďalej pociťuješ ako nedopo-
vedaný, otvorený? Ak áno, čo konkrétne 
máš v tomto smere vo výhľade?
To je opäť zásah „do čierneho“ – čo sa týka 
záverečnej kapitoly Exkurzy a dodatky, mo-
jím zámerom bolo zahrnúť do nej stručnej-
šie a voľnejšie zachytené postrehy k určitým 
problémom alebo aspoň „odkazy“ na niektoré 
kľúčové motívy a aspekty Strážayovej poézie, 
ktoré síce považujem za dôležité, no v „hlav-

spočíva jej špecifikum, podstata? Obávam sa 
však, že čím dlhšie sa venujem Strážayovej 
poézii, tým menej by som si trúfol odpovedať 
na to – akýkoľvek pokus o odpoveď by bol asi 
nepresný.

Tvoje uvažovanie o lyrike Štefana Strá-
žaya je už v názve rámcované intervalom 
od – k. Nejde ti však o literárnohistorickú 
úplnosť, skôr o také sondovanie a mapo-
vanie básnikovej tvorby, ktoré by umož-
nilo uzrieť, že pre Strážaya sú príznačné 
dve modality: tá, ktorú nazývaš „poézia 
vecí“, a tá, ktorej vravíš „poetika vecnosti“. 
V metonymickom výbere pritom obsiah-
neš celok básnikovej tvorby, príznakovo 
zvýšenú pozornosť však venuješ najmä 
debutovej zbierke Veciam na stole (1966) 
a knihe Interiér (1992), ktorá uzatvára 
korpus básnikom verejne publikovanej 
poézie. Znamená to, že v tvojich očiach sú 
to kľúčové knihy Strážayovho diela?
Zbierky Veciam na stole a Interiér jednoducho 
vymedzujú či „rámcujú“ Strážayovu tvorbu 
a jej „vývinový oblúk“ (ak o niečom takom mož-
no vôbec hovoriť) – v tomto zmysle aspoň sú 
kľúčové. Vonkoncom to však neznamená, že to 
„medzitým“ – básnické knihy medzi debutovou 
a nateraz poslednou zbierkou – je nebodaj me-
nej dôležité. Ako som už naznačil, mojou ambí-
ciou nebolo dosiahnuť komplexnosť v zmysle 
interpretačného záberu, ktorý by prierezovo, 
paradigmaticky zahrnul „všetko“, ale skôr za-
chytiť rozpätie – aj ako kontinuum premeny.

Pravda, označenia z názvu knihy („poé-
zia vecí“ a „poetika vecnosti“) sa síce snažia 
vystihnúť to podstatné, ale nemajú platnosť 
„exaktných termínov“.

Pre tvoj prístup je charakteristická po-
zornosť k utváraniu zmyslu jednotlivých 
básní, ale aj k utváraniu zmyslu tvorby 
konkrétneho autora v celku. Ibaže ten ce-
lok nemožno ako celok obsiahnuť – je to aj 
Strážayova lekcia –, dôležitá je selekcia. 
Ako si dospel k výberu oblastí, ktorým sa 
v publikovaných štúdiách venuješ? Exis-
tujú podnety, problémy, ktoré si nateraz 
ponechal bokom len s ťažkým srdcom?
Myslím, že teraz si naplno trafil klinec po hla-
ve. Samozrejme, že existujú! Dokonca som mož-
no musel ponechať bokom väčšiu časť všetkého 
toho, čo som pôvodne zamýšľal – veru, neviem, 
či toho nakoniec nie je viac než toho, čo som 
realizovať stihol či zvládol. No asi najviac ma 
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nej“, výkladovej časti knihy som ich nestihol 
pertraktovať, zároveň som však nechcel, aby 
zostali zdanlivo nepovšimnuté (alebo som 
ich vzhľadom na rozsahové limity nemohol 
už podrobnejšie rozvinúť a organicky včleniť 
do „základného“ výkladu). Okrem iného to mal 
byť vyššie spomenutý problém času – „časo-
vosti“. Exkurzy a dodatky som entuziasticky 
zamýšľal koncipovať čo najprehľadnejšie, 
no pritom, hoci to inak nebolo cieľom kni-
hy, na úrovni takto poňatých doplňujúcich 
informácií aj čo najkomplexnejšie, takpove-
diac „od základu“, z veľkej časti v nich však 
nakoniec sumarizujem to, čo bolo interpre-
tačne rozvinuté už v predchádzajúcich ka-
pitolách a k zamýšľanej problematike času 
u Strážaya som sa v nej napokon ani nedostal. 
Jednoducho sa to ani pri všetkej maximálnej 
editorskej trpezlivosti a ústretovosti Petra 
Milčáka už nedalo zrealizovať – takže táto 
posledná, „rámcová“ kapitola pôsobí sčasti 
možno skôr ako rekapitulácia a len čiastoč-
ne ako „doplnenie“. Tie „nedopovedané“ veci 
akoby zostali čnieť do prázdna – a s nimi aj 
pociťovaná potreba „dopovedať“ ich.

Pre mňa teda zostáva básnické dielo Š. Strá-
žaya naďalej otvoreným problémom. Ak by 
som k nemu ešte vôbec kedy mohol – mal to 
šťastie „povedať“ niečo v knižnej podobe, teda 
vo forme monografie, bol by to určite problém 
času v Strážayovej poézii (to by mohol byť jej 
pracovný názov).

V knihe len v zredukovanej podobe zohľad-
ňuješ literárnohistorický kontext a dobovú 
literárnokritickú recepciu básnikových 
zbierok. Napriek tomu, že Strážay napo-
sledy novú tvorbu publikoval v roku 1992, 
z tvojich analýz vyplýva, že jeho lyrika je 
pre teba osobne živá bez ohľadu na plynu-
tie času. Ak ťa zároveň oslovím ako znalca 
našej ponovembrovej literatúry a poézie, 
ako je to s živosťou Strážayovej poézie 
v rámci súčasnej literárnej vedy a tvorby 
súčasných básnikov?
Myslím, že Strážayova poézia zaznamenáva 
istý posun aj v tomto ohľade – s istým zjed-
nodušením a bez nároku na presnosť by som 
mohol povedať, že je to posun od nenápadnosti, 
od tichého rešpektu (s akou bola jeho tvorba 
prijímaná, povedzme, pred štvrťstoročím) 
k jej čoraz výraznejšej reflektovanosti, pozi-
tívnemu hodnoteniu a vyslovenému uznaniu 
zo strany literárnej historiografie a teórie 
i čitateľov v súčasnosti. Medzičasom totiž 

vysvitlo, resp. postupne, pomaly stále vychá-
dza najavo, aký význam mala a má Strážayova 
lyrika nielen pre čitateľov, ale aj samotných 
básnikov, pre koľkých autorov to bola alebo 
je takpovediac podstatná či smerodajná re-
cepčná skúsenosť, ktorá, hoci aj nepriamo, ale 
do istej miery a v určitom zmysle ovplyvnila 
ich vlastnú tvorbu – koľko autorov to aspoň 
s odstupom času dodatočne takto vníma. To 
isté platí o predstaviteľoch literárnej vedy. (Ak 
teraz len tak úchytkom a naozaj iba pars pro 
toto uvediem niekoľko prípadov, zďaleka tým 
nevystihnem reálny stav – napochytre mi na-
padá, že v tomto zmysle sa vyjadril v ktoromsi 
rozhovore napr. R. Jurolek, s osobitným rešpek-
tom k Strážayovej tvorbe sa vyjadruje I. Štrpka, 
vysoko ju hodnotia a nové, zásadné aspekty 
v nej objavujú literárni vedci ako V. Mikula, 
P. Zajac či F. Matejov, alebo dvojdomí autori 
ako J. Zambor či J. Gavura; to je iba, opätovne 
zdôrazňujem, útržkovitý prehľad.)

Ak pripustíme, že došlo k takémuto posunu, 
potom sa to stalo – paradoxne – práve v obdo-
bí, v ktorom už autor nepublikoval, odkedy sa 
Strážay ako básnik odmlčal.

Časom teda jeho poézia nestráca na hod-
note ani aktualite (naopak, akoby ich skôr 
„nadobúdala“) – je čoraz „živšie“ prijímaná, 
rešpektovaná. Podstatné pritom je práve to, 
že tento rešpekt či záujem a „živý ohlas“ sú 
autentické, prirodzene prejavované – nie sú 
výsledkom krátkodobej príležitostnej či „mó-
dou“ vyvolanej pozornosti. Nebolo to vždy až 
natoľko zjavné.

Možno si to ešte pamätáš: keď sme spolu 
pripravovali druhý zväzok antológie sloven-
skej poézie Rytíři textových polí II (Antologie 
slovenské poezie postmoderny) pre české vy-
danie, prekladateľ a spolueditor M. Zelinský 
vyjadril isté počudovanie nad tým, že sme 
do výberu chceli, celkom prirodzene, zaradiť 
aj Strážaya (my sme sa zase divili tomuto jeho 
postoju, celkom sme tomu nerozumeli, aspoň 
ja nie), a na margo celej veci, resp. v súvislosti 
so Strážayom poznamenal čosi v tom zmysle, 
že je to „solitér“ („solitérní básník“). Nuž, áno, 
solitér, ale v tom výsostne pozitívnom zmysle 
slova, rozhodne nie vo význame „okrajový“, 
nepodstatný, bezvýznamný a pod. Dovolím si 
povedať, že Strážay je doteraz svojím spôso-
bom skôr akousi „sivou eminenciou“ slovenskej 
poézie.

V skutočnosti vlastne predznamenal a v rám-  
ci svojej neskoršej tvorby sám realizoval výra-
zovú a vývinovú polohu nielen civilne vecného, 

„nemetaforického“, ale až objektivisticky poj-
mového, denotatívneho, nocionálneho, v tomto 
zmysle poetologicky „sterilného“ básnického 
jazyka a vyjadrovania.

Ešte k tej literárnej histórii. Miesto Strá-
žayovej lyriky v korpuse povojnovej slo-
venskej literatúry sa momentálne javí 
ako pomerne stabilizované. Podstatným – 
a všeobecne uznávaným – faktorom je v tej-
to súvislosti napríklad to, že básnikova 
tvorba sa dokázala ubrániť explicitnejším 
ústupkom voči kultúrnopolitickým požia-
davkám komunistického režimu na ume-
nie. Pri takom sústredenom výskume, ako 
je tvoj, sa ti zaiste kadečo zo Strážayovho 
účinkovania vo vývinovom procese sloven-
skej poézie ukázalo v novom svetle.
Na okolnosti či fakte, že Strážay v zásade ne-
podľahol dobovým režimovým požiadavkám, 
sa sotvačo môže zmeniť – i keď aj posudzova-
nie týchto javov a ich interpretácia (otázky 
ich reálneho priemetu do básnických textov) 
môže byť rôzna. Ja, povedzme, nevidím sto-
py takýchto ústupkov ani v prípade textov, 
pri ktorých to napr. Valér Mikula nevylučuje 
(teda pri ktorých sú podľa neho určité známky 
„poznačenosti“ dobou badateľné).

Strážay celkom jednoducho s priamou 
ideologicko-politickou angažovanosťou reži-
mového básnika nemal nič spoločné; a že by 
vytvoril niektoré básne, hoci aj nie priamočia-
ro poplatné, no predsa len „konjunkturálne“ 
s normalizačnou dobou, aj keď v oveľa rafi-
novanejšej podobe, teda nenápadnejšie, ale 
predsa len vypočítavo, účelovo – to ja osobne 
taktiež odmietam. Takejto „konjunkturál-
nosti“ a poplatnosti dokázal dokonca odolať 
aj pri „vojnových básňach“ zo zbierky Igram 
z roku 1975, ktoré po nej priam volali. V Igrame, 
hoci vyšiel v časoch vrcholnej normalizácie, 
nájdeme texty s témou vojny ako Zatemnenie 
alebo Spamäti, čo sú, dovolím si povedať, básne 
maximálne autentické, bez náznaku ideológie, 
alebo báseň Starostliví, v ktorej ideologicky 
nápadne príznakovú sociálnu tému „žobrákov“ 
poníma autor práveže „existenciálne“ (o jeho 
nezávislosti od režimovej ideológie svedčia aj 
také básne z tej istej zbierky ako Starý otec, 
Na cintoríne a i.). Strážay je jednoducho básnik 
nadčasový a univerzálny.

Jaroslav Šrank
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V jednom i druhom prípade k textom básní 
však Rédey vždy pristupuje rovnako – sústreďuje 
sa na najmenšie detaily jazykovej a tematickej 
výstavby interpretovaného textu a zároveň ho 
číta v súvise s celou Strážayovou tvorbou, čo mu 
umožňuje v príslušných lyrických textoch rozpo-
znať typicky strážayovskú autorskú koncepciu 
v nich zobrazeného výseku sveta. Podľa Rédeya 
smerodajným koncepčno-tematickým aspektom 
Strážayových básní je ich zameranie na deficitný 
životný svet, ktorý je pre subjekt lyrickej výpo-
vede „z existenciálneho hľadiska problémový, 
t. j. nedostatkový, nevyhovujúci, neúplný; svet, 
v ktorom existovať preňho znamená pretrvávať 
v neuspokojivom rozpoložení, byť v problémovej 
životnej situácii“ (Rédey, s. 129).

Ja sama obľubujem Strážayove básne najmä 
preto, lebo si ich lyrický subjekt na základe svo-
jej osobnej skúsenosti uvedomuje, ako na tom 
v problémovej životnej situácii skutočne „je“, ako 
to dnes naozaj „chodí“ v reálnom živote človeka. 

Spomínané súborné Básnické dielo do tlače 
pripravil M. Jareš, ktorý básne z jednotli-

vých zbierok doplnil informáciami o ich časo-
piseckých variantoch a dokladmi o ich dobovej 
literárnokritickej recepcii, čím vytvoril reprezen-
tatívny, vnútorne ucelený prehľad o Strážayovej 
tvorbe a zároveň vyvolal polemiku o tom, či je 
autorovo básnické dielo už definitívne uzavreté, 
alebo ešte nie.

Hoci sa nám Strážay už roky nepripomenul 
žiadnou novou básňou, jeho tvorba je stále v ko-
munikačnom obehu. Zásluhu na tom majú najmä 
odborníci na slovenskú poéziu druhej polovice 
20. storočia, ktorí sa k nej priebežne vracajú a for-
mou interpretácií jednotlivých básní ju otvárajú 
dnešnému čitateľskému publiku. Aj v Rédeyovej 
monografii dominuje interpretačný prístup k vy-
braným Strážayovým básňam – viaceré z nich 
pritom už prešli testom iných interpretov, v od-
haľovaní jedinečného posolstva ďalších Rédeyovi 
patrí prvenstvo.

V tomto ohľade nevidím rozdiel medzi lyrickými 
subjektmi básní, ktoré Strážay napísal vo svojom 
mladšom veku – a ktoré majú osobne zaujatejšiu 
zmyslovo-konkrétnu podobu – a básňami, ktoré 
napísal v staršom veku – tie majú reflexívnejšiu, 
analytickú podobu založenú na vecnom, zdanlivo 
nezaujatom, neosobnom odstupe od skutočnos-
ti. Jedny i druhé sú pre mňa zdrojom špecificky 
lyrického zážitkového poznania. 

Letné a zimné básne
Báseň Tiché leto pochádza z prvej Strážayovej 
zbierky Veciam na stole. Zároveň to je jedna 
z tých jeho básní, v ktorých sprítomňuje stav 
lyrického subjektu prostredníctvom konotácií 
slova leto, na rozdiel od tých z nich, v ktorých 
sa stav lyrického subjektu naopak sprítomňu-
je prostredníctvom konotácií slova zima. Ré-
dey s ohľadom na túto skutočnosť rozpoznáva 
v Strážayovej tvorbe tzv. letné a zimné básne. 
„Zima a leto a ich atribúty sú buď priamo te-

A mesiac, ten ho ľutuje
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Štefan Strážay
Tiché leto

1
Sekera vzlietne do podoby
motýlieho krídla.

Je slnko, kde bol chládok.
Plechový hrnček,
otlčený dažďom, 
je plný svetla a kyslý
ako jablko.

2
Ruka na vypratom obruse
a s tabakovým tieňom.

Zoťatý strom. A mesiac
ako ho ľutuje. 

Básnik Štefan Strážay (1940) je prítomný v slovenskej poézii takmer šesť dekád. Roku 1960 de-
butoval časopisecky v mesačníku Mladá tvorba, roku 1966 knižne zbierkou básní Veciam na stole. 
Doposiaľ vydal celkom 12 zbierok. V roku 2011 – s odstupom takmer 20 rokov od vydania poslednej 
zbierky Interiér – vyšlo jeho súborné Básnické dielo. Najnovším uceleným príspevkom do reflexie 
poézie tohto autora je monografia Zoltána Rédeya Od „poézie vecí“ k „poetike vecnosti“. Lyrika Štefana 
Strážaya.

Foto Peter Procházka
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matizovaným, alebo len rámcujúcim motívom 
či jednoducho súčasťou obraznosti viacerých 
autorových básní a majú u Strážaya viac-menej 
ustálenú motivickú paradigmu. Zima sa obvykle 
u Strážaya spája s očakávaním, predvídaním – 
leto zase s retrospektívou a tenziou. Leto pred-
stavuje v básnikovej tvorbe nezriedka čas už 
prežitého, minulého alebo práve sa minuvšieho 
(čoho uplývanie alebo koniec si lyrický subjekt 
uvedomuje), to, čo sa práve končí, odchádza 
a pod. Oproti tomu zima u Strážaya má často 
ešte len nastať…“ (Rédey, s. 23).

Slovo leto, ktoré figuruje v názve básne ako 
informácia o tom, čo bude jej témou, označuje to 
zo štyroch ročných období, ktoré je vďaka vysokej 
intenzite slnečného žiarenia – a s ním súvisiaceho 
svetla a tepla v jeho priebehu – plné života, ru-
chu, pohybu a hluku. Z tohto dôvodu je prívlastok 
„tiché“ v ostrom protiklade s predstavou, ktorú 
máme bežne o lete – že býva rušné, ba až búrlivé, 
nepokojné, najmä ak ide o naše emócie, city. Ak 
je leto tiché, dôvodne možno predpokladať, že 
život vtedy plynie nečujne, nezvučne, bezhlasne, 
len vo vnútri, vo vedomí jeho aktérov. Aj lyrický 
subjekt básne Tiché leto, ako vyplýva z dvojver-
šia „ruka na vypratom obruse / a s tabakovým 
tieňom“, nekoná, len sedí osamelý za stolom, 
na ktorom má položenú ruku s cigaretou, mlčky 
fajčením zaháňa nervozitu a zrejme reflektuje 
aj zmenu, ku ktorej došlo v jeho najbližšom oko-
lí: „je slnko, kde bol chládok“ a od ktorej azda 
očakával zlepšenie svojej životnej situácie, na-
príklad vyriešením, odstránením problému, 
ktorý ju komplikuje. Domnievame sa, že môže 
ísť o problém, ktorý súvisí s jeho partnerským, 
ľúbostným vzťahom. 

V názve ani v samom texte básne síce nič nena-
značuje, že by sme pod slovom leto mali rozumieť 
dajaký, hoci aj neuspokojivý „stav“ lásky, isté však 
je, že do prostredia dedinského dvora, na ktorom 
stál strom, pod ktorým sa nachádzal onen stôl, 
pri ktorom lyrický subjekt aktuálne sedí, fajčí 
a rozmýšľa, patria aj ľudia a že môže byť medzi 
nimi aj žena, s ktorou ten ľúbostný vzťah môže 
mať. A potom je tu napríklad aj Strážayova „letná“ 
báseň Koniec leta z jeho tretej zbierky Sviatky 
(1974), na ktorú sa možno odvolať tvrdiac, že leto 
je v Strážayovej poézii časom neuspokojivej lásky. 
Lyrický subjekt tejto básne je totiž rád, že leto 
– a s ním aj jeho ľúbostný vzťah, ktorý sa dostal 
až do fázy telesného zbližovania s partnerkou 
– končí: „Po lete, ktoré nemalo byť/ také svetlé 
[…] po tom, čo si sa bál dýchnuť na jej úzkostné 
hrdlo, / znova medzi samozrejmými predmetmi 
a ľuďmi; po lete, ktoré nemalo byť.“

Otlčený hrnček, kyslé jablko
Ak z básne Koniec leta cítiť istú úľavu vyplývajúcu 
z návratu jej lyrického subjektu zo sveta neuspo-
kojivého, nesamozrejmého ľúbostného vzťahu 
do sveta samozrejmých predmetov a ľudí, z básne 
Tiché leto cítiť nepokoj a napätie, pretože nádej 
jej lyrického subjektu na ľúbostný vzťah zanikla 
– zostal namiesto neho iba „zoťatý strom“, čo mu 
nie je po vôli, čo ho omína. Odkiaľ to však o lyric-
kom subjekte vieme, keď nám v básni sám o sebe, 
o svojom probléme, nič dôležité neprezrádza? 

Od lyrickej básne očakávame, že nám pred-
staví vnútorný stav lyrického subjektu, báseň 
Tiché leto však v tomto ohľade naše očakávanie 
sklamáva. Namiesto obrazu vnútorného stavu 
nám v nej Strážay ponúka záznam, opis diania 
na dedinskom dvore v jeden tichý letný deň 
(báseň Tiché leto bola časopisecky uverejnená 
pod názvom Tichý letný deň). Tento záznam pozo-
stáva z dvoch častí. V prvej časti „lieta“ v priesto-
re dedinského dvora ťažký predmet – sekera. Ako 
motýľ – elegantne, poľahky a nečujne – sa dostáva 
do pohybu (do vzduchu) a akoby mávnutím krídla, 
na ktoré sa podobá jej kovová hlava zakončená 
ostrím, spôsobuje zmenu v poveternostnej situá-
cii panujúcej na dvore: „je slnko, kde bol chládok“. 
Sekerou bol zoťatý strom, ktorý tienil dvor, takže 
teraz sa slnečné svetlo „nalialo“ aj do dažďom 
otlčeného plechového hrnčeka stojaceho na stole, 
ktorý bol pod stromom. Zvláštne pritom je, že 
slnečné svetlo, ktoré pod stromom nebolo, a teraz 
je ho všade dostatok – ba aj hrnček je ho plný –, 
je kyslé, má chuť kyslého jablka, ktorá je, najmä 
ak jablko nie je ešte zrelé, ostrá, štipľavá, nie 
príjemná. Prirovnanie slnečného svetla z hrn-
čeka ku kyslému jablku preto možno brať ako 
náznak, že s lyrickým subjektom básne nie je 
niečo v poriadku, že sa prinajmenšom v priestore 
slnkom zaliateho dvora necíti celkom komfortne. 

Pozorujúci subjekt
V druhej časti básne sa pozornosť sústreďuje 
priamo na konanie jej lyrického subjektu. Lyrický 
subjekt, muž, sedí pri stole, fajčí a rozmýšľa o zo-
ťatom strome a s tým súvisiacej zmene. Na „ob-
raze“ tejto situácie však muža synekdochicky 
sprítomňuje iba jedna ruka – tá, ktorá položená 
na stole drží cigaretu. Odhadujeme, že slnko 
na dvore musí byť mimoriadne silné a jeho svetlo 
naozaj ostré, pretože na obruse, ktorým je pri-
krytý stôl, je viditeľný aj slabý tieň cigaretového 
dymu. Ruka lyrického subjektu je však zároveň 
rukou toho, kto držal sekeru, keď zotínal strom 
so zámerom zmeniť situáciu na dedinskom dvore, 
v hrnčeku svojho životom skúšaného partnerské-

Od „poézie vecí“ k „poetike vecnosti“. 
Lyrika Štefana Strážaya / Zoltán Rédey /  
Modrý Peter 2017

ho vzťahu, vo svoj prospech. Tento zámer však 
lyrickému subjektu nevyšiel, namiesto slasti 
zakúša strasť, trpí a trápi sa, jeho mementom je 
ním „zoťatý strom“, ukončený vzťah. 

Odkiaľ toto všetko o lyrickom subjekte vie-
me tentoraz? Od jeho pozorovateľa, ktorý sa 
v priestore dedinského dvora pohybuje spolu 
s ním, no neparticipuje na výrube stromu. Celú 
situáciu pozoruje iba zvonka, resp. zhora. Skry-
tý za „maskou“ mesiaca vciťuje sa do citového 
rozpoloženia lyrického subjektu a poskytuje 
nám o ňom vybrané informácie, a to vo forme 
osobitných dodatkov, priradených k opisu diania 
na dvore: „hrnček […] plný svetla a kyslý ako 
jablko“; „ruka na vypratom obruse a s tabakovým 
tieňom“; „a mesiac ako ho ľutuje“. Bez informácií 
tohto druhu by sme sa pri čítaní básne určite 
kĺzali iba po jej povrchu a vnímali ju možno len 
ako „obraz“ istého životného prostredia, a nie aj 
ako správu o vnútre lyrického subjektu. 

V básni Tiché leto je totiž veľa nedourčených 
miest a skrytých súvislostí medzi jej jednotlivými 
motívmi. Je to dané tým, že v počiatočnom období 
svojej tvorby Strážay vytváral obrazy životné-
ho sveta cestou statického opisu vecí bez opory 
v príbehu. Čím viac neurčitosti pritom v literár-
nom texte je, tým viac odlišných interpretácií 
jeho zmyslu vzniká. O tom, k akému širokému 
rozptylu môže pritom dôjsť, ukazujú interpretácie 
básne Tiché leto z pera J. Zambora, J. Briškára,  
J. Gavuru a Z. Rédeya uverejnené roku 2015 v ča-
sopise Vertigo. Čím viac interpretácií toho istého 
textu však jestvuje, tým väčší je predpoklad, že 
sa dospeje k jeho skutočnému zmyslu.

Mária Valentová
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Trnovskou sa snažili zachovať pôvodného 
ducha týchto priestorov, až mi je ťažké uveriť, 
že pätnásť rokov tu bolo len skladisko odpadu, 
a predtým jedáleň, kde chodili obedovať sud-
covia. Keď občianske združenie Diera do sveta 
prejavilo o tieto priestory záujem, začali byť 
atraktívne aj pre iných. V symbióze kaviarne, 
kníhkupectva a kultúrneho centra sa tu už 
od roku 2014 dejú všakovaké podujatia skôr 
alternatívneho charakteru – výstavy, verni-
sáže, čítačky, diskusie, prednášky, koncerty 
– návštevníci už mohli spoznať tvorbu košic-
kej výtvarníčky Svetlany Fialovej, fotografa 
Petra Cibáka, maliara Petra Cvika… Na máj 
pripravila Janka s ďalšou členkou združenia 
Alicou Paličkovou Antašovou rodovo orien-
tovaný festival ArtWife zameraný na tvorbu 

ženských umelkýň naprieč multižánrovým 
spektrom. Pozvanie prijala napríklad význam-
ná česká fotografka Dita Pepe. Priestor otvá-
rali literárnym festivalom Mobilis, o ktorom 
pre Knižnú revue písal Ján Púček. Aj tento rok 
bude v októbri a zameria sa na tému utópia.  
 Originálny koncept a atypický vizuál spo-
čiatku vzbudzoval rozpaky a zvláštne reakcie 
návštevníkov, čo hnevalo predovšetkým Janku: 
„Na začiatku ma strašne štvalo, keď k nám 
ľudia chodili a pýtali sa, či sme požičovňa 
kníh alebo antikvariát, to sa ma vždy hrozne 
dotklo. Ani ich len nenapadlo, že tie knižky 
sú na predaj. Ale už to beriem s nadhľadom.“  
 
Liptovská naivita
Predtým, ako to celé rozbehli, navštívili 

Keď som sa trošku viac porozhliadla, našla 
som všetky knižky, ktoré toto kníhkupec-

tvo ponúka, ako na dlani. Návštevníka ohúria 
hneď pri vstupe. Nie je ich veľa, úplne posta-
čí otáčať sa okolo vlastnej osi, ale ručím vám 
za to, že pri nich dokážete stráviť veľmi dlhý 
čas. Ako doma hľadiac na vlastnú poličku kníh, 
z ktorej každá zaznamenáva dôležité obdobie 
vášho života. Ako tak na ňu hľadíte, všetky 
spomienky sa vám premietajú pred očami.
 Ďalšie kroky vedú do kaviarne, ktorá neko-
píruje žiaden z existujúcich vizuálnych trendy 
štýlov, nesie originálny rukopis, akúsi všeho-
chuť v tých správnych a vyvážených kombiná-
ciách. Diera do sveta sa nachádza v historickej 
budove Župného domu. V spolupráci s archi-
tektmi Michalom Lošonským a Veronikou 

Keď som vstúpila do Diery do sveta, našla som dvoch mladých ľudí postávať nad škatuľou plnou kníh. Práve im prišla dlho 
očakávaná zásielka a nevedeli sa od nej odtrhnúť. Tak som aj ja do nej nakukla a prvý dojem mi napovedal, že to budú obdivo-
vatelia literatúry pre deti, ilustrácií a komiksu. Ľudia, ktorí sa dokážu nadchnúť pre krásne knihy a myšlienky. Aj preto je také 
ľahké nasať atmosféru tohto miesta a spriateliť sa s bezprostrednými spoluzakladateľmi konceptu kultúrneho centra v Liptov-
skom Mikuláši, jedinečného v tomto regióne –  manželmi Jankou Mikuš Hanzelovou (1984) a Jánom Mikušom (1984). 

PRÍBEH

Všetky knihy u nás sú odporúčané

Spolu s Jankou Mikuš Hanzelovou (v strede) a Jánom Mikušom (vľavo) spoluzakladala Dieru do sveta aj Helena Hajková (vpravo). Foto Ján Humaj
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u nás to ide rapídne hore.“ K tomu dopĺňa Ján: 
„Máme ešte takých zákazníkov, ktorí sú pre-
kvapení z nášho výberu a odchádzajú s veľkým 
počtom kníh. Sú to úžasní ľudia. My sme boli 
tiež takí, keď sme prišli do veľkého mesta.“  
 
Kniha ako obraz 
Od prvého okamihu je jasné, že kultúrne cen-
trum Diera do sveta nejde po vychodených 
šľapajách, ale má vlastný názor na to, čo by 
chcelo ponúkať, jasno má aj v tom, akým spôso-
bom: „Nechceli sme to robiť nejako konvenčne, 
s regálmi, prakticky sme nemali veľa peňazí 
na kúpu skríň a poličiek. Tak sme sa zamysleli 
a s našimi priateľmi architektmi sme vymysleli 
taký koncept, že knihy budeme ukazovať, že 
to bude galéria kníh. Tým sme si síce ubrali 
ešte viac miesta, ale zistili sme, že to bol dobrý 
ťah, pretože jednak tie knižky sú vidieť a ľudia, 
ktorí k nám zvyknú chodiť, vedia, že tu existuje 
nejaký predvýber, že všetky knihy, ktoré tu sú, 
sú odporúčané. Zvyčajne sú v kníhkupectvách 
odporúčané knihy uložené na stole, aby ich 
bolo vidieť, tie sa menia, a potom sú knihy, 
ktoré sú v poličkách. No a u nás nie sú poličky, 
takže všetky sú odporúčané,“ zanietene hovorí 
o tomto galerijnom koncepte Ján. Môže sa vám 
však stať, že knihu, ktorú ste si tu plánovali 
kúpiť, o týždeň už nenájdete, pretože tie sa 
stále obmieňajú. „Ľudia si na to zvykli a je to 
pre nich aj vzrušujúce, že niečo, čo chceli, tu 
už nie je. Ale zrazu je tu niečo úplne iné, takže 
nemôžu zaváhať.“ 
    Ako kníhkupectvo sa stretávajú s problé-
mom, ktorý načrtli aj iní kníhkupci na strán-
kach Knižnej revue, a tým je výhradka. V akom- 
si biznisovom zozname sú na posledných prieč-
kach. „Pre väčšie vydavateľstvá sme ako biznis 
partneri nezaujímaví. Najmä pred Vianocami 
sa nám stáva, že knižné trháky nám posiela-
jú ako posledným, dakedy až po Vianociach, 
primárne to ide do veľkých sietí Panta Rhei, 
Martinus. Pretože nepredáme päťdesiat, ale 
päť kusov. A to stojí naozaj kopec námahy, stále 
im volať, že prosím vás, pošlite to aj nám. Nie 
vždy sa to stihne do termínu.“
    Diera do sveta nabehla na trend, ktorý je 
v okolitých európskych krajinách samozrej-
mosťou. Keďže manželia Mikušovci majú malú 
dcérku, pozornosť zameriavajú najmä na knihy 
pre deti v predškolskom veku, ktoré sú typické 
celostranovými výraznými ilustráciami len 
s minimom textu. „Menej textu neznamená me-
nej informácií alebo menej literatúry. Niekedy 
texty nepovedia toľko, ako môže povedať ne-

jaký dobrý výtvarný moment. Kedysi sa v Čes-
koslovensku vydávali knihy, ktoré mali málo 
textu, no už sa tak nevydávajú, čiže sa možno 
vraciame k nejakej vlne, kde by mali viac pre-
hovárať výtvarníci. Je to veľké umenie urobiť 
dobrú knihu s minimom textu.“ Ján je umelec, 
obrázková kniha pre neho znamená spoluvy-
tvárať príbeh: „Prostredníctvom obrázkovej 
knihy bez textu si dokážem vymýšľať a roz-
právať príbehy, som v nej slobodnejší, preto je 
pre mňa často zaujímavejšia ako tá, kde je text.“  
 
Mesto ich považuje za krčmu
Situovanosť Župného domu je priamo v centre 
mesta, čo znamená zároveň výhodu i nevýho-
du. Pýchu Liptovského Mikuláša predstavuje 
už roky zrekonštruované námestie s pešou 
zónou, kde si vďaka nepovolenému prístupu 
áut vychutnáte pokojnú prechádzku ako v má-
loktorom meste a zároveň môžete vstúpiť aj 
do Diery do sveta. Súčasne sú však i tŕňom 
v oku samospráve práve tým, ako premýšľa-
jú a aké hodnoty sa usilujú ľuďom ponúkať. 
„Pre nich je kultúra folklór, história, nejaká 
tradícia a končí to pri zabíjačke na námestí 
v priamom prenose,“ hovorí Ján a pokračuje 
ďalej: „My si myslíme, že to patrí na vidiek, nie 
do centra mesta. Nemôžeme od nich chcieť, aby 
nás pochopili, ale mali by sme chcieť, aby nás 
akceptovali. Mestu robíme veľmi dobré meno aj 
mimo regionálnych médií.“ Podľa toho, ako mi 
o svojich skúsenostiach s mestom rozprávali, 
sa zdá, že jeho predstavitelia skrátka nechcú 
alebo nevedia vybočiť zo zabehnutých koľají. 
Občianske združenie Diera do sveta sa usiluje 
vytvoriť balans medzi neziskovou organizáciou 
a podnikaním, no mesto to vidí úplne inými 
očami: „Ťažko sa preklenie tá priepasť, keďže 
mnohí ľudia nemajú skúsenosť s tým, čo to je 
občianske združenie. Vedeniu mesta sme sa 
snažili vysvetliť, čo vlastne robíme. Pre nich 
predávame pivo, čiže sme krčma. Nie sú schop-
ní prijať iný koncept,“ spomína na stretnutia 
Janka. 
 Manželia Mikušovci sú milí ľudia s otvore-
nou mysľou. Ján spolupracuje aj s neziskovou 
organizáciou Červený nos, Janka pracovala 
pre časopis Javisko. Vďaka FPÚ robia presne to, 
čo majú radi a svoj entuziazmus bezprostred-
ným spôsobom posúvajú ďalej. Odporúčam sa 
zastaviť cestou na hory. Pohladí vám to dušu.

Beáta Beláková

niektorých vydavateľov v Bratislave: „Vy-
svetlili sme im kto sme, čo chceme a hneď 
bola komunikácia úplne iná. Vedeli, kto 
za tým stojí, aj  podmienky sa dali oveľa ľah-
šie dohodnúť,“ spomína Janka a jej manžel 
ju dopĺňa, že aj tak sa mnohí stále čudujú: 
„Niektorí sú zaskočení a prekvapení z našej 
naivity. A my radi zaskakujeme ľudí našou 
naivitou. To je taká naša liptovská naivita. 
A zvláštne na tom je to, že to stále funguje. 
Keď k nám prídu nejakí podnikatelia, tak sa 
chytajú za hlavu, že ako to môže vlastne ísť.“  
 Mnohých kníhkupcov, spisovateľov či vy-
davateľov ovplyvnilo Artforum, čo sa sta-
lo aj Jánovi, ktorý zažil príjemný šok, keď 
v sedemnástich rokoch navštívil toto kníh-
kupectvo na Kozej. „V mojom meste Bánov-
ciach nad Bebravou nikdy nebolo kníhkupec-
tvo, ktoré by malo nejakú úroveň. Boli tam 
len farebné knižky s veľkými písmenami.“ 
Vlastne spočiatku aj koketovali s myšlien-
kou, že by išli pod artforácku značku, ale 
nakoniec sa rozhodli, že do toho pôjdu sami.  
 Ani jednému neutkvelo v pamäti, že by 
v Liptovskom Mikuláši bolo kníhkupectvo, 
kde by kníhkupci vedeli nielen predávať, ale 
aj odporučiť dobré tituly. Aj teraz sú tu kníh-
kupectvá, ktoré sa orientujú skôr na učebnice, 
počítačovú a ezoterickú literatúru. „A tá kva-
litná literatúra je tam niekde v regáli stratená,“ 
dodáva Janka.
 Členovia občianskeho združenia teda veľ-
mi dobre vedeli a intenzívne vnímali, čo v lip-
tovskom regióne chýba: „Rozhodli sme sa, že 
budeme mať okrem iného aj kníhkupectvo, 
kde bude práve všetko to, čo je zapadnuté v re-
gáloch alebo to vôbec predávajúci nepoznajú. 
Je to vlastne občianske združenie, ktoré hneď 
na začiatku malo podnikateľskú činnosť, aby 
sme mohli zarobiť nejaké peniaze a investovať 
ich napríklad do predstavení pre deti, alebo 
do prednášok.“ 
 Prispôsobiť kultúrne centrum tomuto turis-
tickému regiónu nebolo jednoduché, mnohé 
ich však aj prekvapilo: „Tým, že sme vyberali 
náročnú, kvalitnú literatúru, sme vôbec ne-
tušili, ako tu tie knihy pôjdu. Napriek tomu 
je predaj od začiatku stabilizovaný. Predáva-
me osemdesiat kníh mesačne. Dve-tri knihy 
za deň. A vôbec to rapídne nerastie ani nekle-
sá, okrem leta a Vianoc. Ľudia si zvykli, máme 
skôr štamgastskú klientelu. Leto je tu strašne 
fajn, príde veľa turistov, najmä Česi sú zvyknu-
tí kupovať knihy, často odídu aj s dvadsiatimi 
titulmi. Inde majú v lete uhorkové sezóny, no 

Všetky knihy u nás sú odporúčané
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Nick Cave: Mercy on Me / Reinhard Kleist / Z nemčiny prel. 
Michal Hvorecký / Monokel 2018

Komiksový príbeh hudobnej legendy, ktorý sleduje tvorivú cestu 

hudobníka a spisovateľa od detstva v Austrálii, cez divoké roky v Londýne 

a Berlíne až do súčasnosti. Slávny grafický dizajnér oživuje postavy 

a motívy z kultových piesní, spája životopis a mýtus v strhujúcom 

rozprávaní. Reinhard Kleist prerazil v roku 1994 životopisným komiksom 

o autorovi hororov Howardovi P. Lovecraftovi. Mercy on Me je prvou 

publikáciou nového vydavateľstva Monokel, graficky ju spracovala 

Kristína Kubáňová.
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Spútaní časom / Martin Repa / Forza 
Music 2018
Debutové dielo autora (1971) zaujímavo dotvorené 
ilustráciami Ladislava Štibrányiho, slovenské-
ho grafika a maliara (1914 – 1985). Mysteriózny 
príbeh o sile lásky a tajomstvách podvedomia.

Terapia / Sebastian Fitzek / Z nemčiny 
prel. Andrej Záhorák / Vydavateľstvo Tat-
ran 2018
Psychologický triler, ktorý sa stal v Nemecku 
bestsellerom. Josy, 12-ročná dcéra renomovaného 
psychiatra, zmizne z ambulancie vyšetrujúceho 
lekára. Jej utrápený otec sa po štyroch rokoch 
utiahne na ostrov Parkum, kde lieči bludné pred-
stavy spisovateľky.

Výstrel z kazateľnice / Zostavil a z nem-
činy prel. Ľudovít Petraško / Vydavateľstvo 
Pectus 2017
Zbierka kriminálnych noviel z nemeckej klasi-
ky obsahuje prózy Kláštor pri Sandomieri (Franz 
Grillparzer), Židov buk (Annette von Droste-Hüls-
hoffová), Výstrel z kazateľnice (Conrad Ferdinand 
Meyer), Pod hruškou (Theodor Fontane).

Krajina diamantov / Land of Dia-
monds / Erik Ondreička / Slovenské cen-
trum PEN – Skalná ruža 2018
Revidované vydanie z roku 2014 dvojjazyčnej 
zbierky poézie významného básnika (1964).  
Do angličtiny zbierku prebásnil John Minahane 
a ilustráciami prispel Karol Felix. 
O knihu môžete súťažiť zaslaním kupónu.

Vlak na slobodu / Ivan A. Backer / Z an-
gličtiny prel. Michal Zidor / Vydavateľstvo 
Motýľ 2018
Príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami, 
ktoré autor zažil. V roku 1939 sa mu podarilo 
utiecť v jednom z posledných Wintonových vla-
kov vypravených do Veľkej Británie, ostatné deti 
transportovali do koncentračných táborov.

Dvadsať inšpiratívnych učiteľských 
príbehov / Centrum environmentálnej 
a etickej výchovy Živica 2018
Publikácia s podtitulom Ako meníme školstvo 
zdola bola vydaná v spolupráci s Komenského 
inštitútom. Prináša príbehy začínajúcich uči-
teľov, ako aj skúsených riaditeľov škôl, ktorí sa 
snažia o neobyčajné veci.
Knihu nám Živica poskytla do súťaže. 

Ambivalentnosť ľudských práv a ne-
určitosť ich pojmu z pohľadu filozofie 
/ Zuzana Palovičová / Veda 2017
Štúdia tematizuje problematiku ľudských práv 
z pohľadu filozofie. Autorka rieši aj problém, či exis-
tujú absolútne ľudské práva, ktoré apriori nemožno 
nikdy porušiť, a k akým dôsledkom v praxi to vedie.

Základné motívy fenomenológie cu-
dzieho / Bernhard Waldenfels / Z nemčiny 
prel. Pavol Chlebana / Občianske združenie 
HRONKA 2018
Práca autora (1934) o fenomenológii cudzieho, jej 
centrálnymi témami sú: poriadok, pátos, odpo-
veď, telo, pozornosť a interkulturalita.



č. 04/18

Z NOVÝCH KNÍH

Vlnené tkané kapsy / Silvia Geringová / ÚĽUV 2018

Edícia Škola tradičnej výroby a remesiel zaznamenáva predovšetkým techniky tradičných 

remesiel, ktoré sú v súčasnosti na ústupe alebo sa na ne úplne zabudlo. Aj tkanie doma 

spracovanej vlny patrí medzi menej známe techniky, keďže v súčasnosti je v povedomí 

najmä domácke tkanie ľanovej alebo bavlnenej priadze. Autorka nadväzuje na dlhoročnú, 

aj keď už zaniknutú tradíciu domáckeho spracovania vlny, ktorá sa ručne spriadala a ná-

sledne tkala na domácich krosnách. Ovláda mnohé textilné techniky, no ako sama vraví, 

najlepšie sa cíti pri vlne, ktorá ju nabíja energiou. Pri spracovaní textilu je pre ňu zaujíma-

vá exaktnosť práce, často spojená s rozpočítavaním, čo je blízke jej civilnému zamestna-

niu ekonómky. Nápady nosí v hlave a nachádza ich poľahky vo veciach okolo seba. 
O knihu môžete súťažiť zaslaním kupónu. 

Konšpiračné teórie: témy, historické 
kontexty a argumentačné stratégie / 
Zuzana Panczová / Veda – Ústav etnológie 
SAV 2017
Výskum konšpiračných teórií ako zdroja informá-
cií v súčasnej spoločnosti. Konšpiračné teórie vy-
tvárajú na prvý pohľad z fádnej reality vzrušujúce 
príbehy, sú prostriedkom šírenia a obhajovania 
konkrétnych ideológií.

Prievozník / Rastislav Podhorský / VŠVU 
– Vydavateľstvo Slovart 2017
Autor sa v knihe s podtitulom O ľuďoch v neumení 
a figúrach v umení venuje špecifickej koncepcii tvor-
by, ktorá je založená na prechodoch medzi umením 
a neumením, pozornosť upriamuje aj na vzťahy 
medzi výtvarníkmi a ľuďmi mimo oblasti umenia.

Nesamozrejmé / Marcin Świetlicki / 
Z poľštiny prel. Peter Milčák / Modrý Pe-
ter 2018
Zbierka básní s podtitulom 77 náboženských bás-
ní Marcina Świetlického vo výbere Wojciecha Bo-
nowicza vychádza s ilustráciami Roberta Bielika. 
Je výberom z 30-ročnej tvorby významného súčas-
ného poľského predstaviteľa duchovnej poézie.

Básne 1986 – 2013 / Jon Fosse / Z nórčiny 
prel. Anna Fosse / Modrý Peter 2018
Výber poézie nórskeho prozaika, dramatika 
a básnika (1959) obsahuje básne vydané od 
roku 1986 po rok 2013. Zbierka vychádza v edí-
cii Súčasná svetová poézia s ilustráciami Jakuba 
Milčáka. 

Nie som svoj typ / Derek Rebro / Modrý 
Peter 2018
Tretia básnická zbierka literárneho kritika a re-
daktora vychádza v edícii Mušľa s ilustráciami 
Ivany Šátekovej. Autor uzatvára trilógiu započatú 
knihami Okamih pred dopadom (2010) a Ako tieň 
na pľúcach (2014).

Tinta / Alice Broadway / Z angličtiny prel. 
Katarína Slivková / Vydavateľstvo CooBoo 
v Albatros Media 2018
Próza, v ktorej Leora študuje otcove tetovania po 
jeho smrti. Na šiji nájde znak, ktorý je dôkazom 
tých najstrašlivejších zločinov a razom sa ocitá 
v nebezpečenstve.

Ako oslobodiť medvede / John Irving / 
Z angličtiny prel. Marián Gazdík / Vydava-
teľstvo Plus v Albatros Media 2018
Historický román amerického spisovateľa o na-
cistickom obsadení Rakúska a sovietskej okupá-
cii Viedne. V roku 1967 dvaja študenti uskutočnia 
oslobodenie viedenskej Zoo s komickými a záro-
veň hroznými následkami. 

Kronika zabudnutých pocitov (Dejiny 
našej krčmy) / Miroslav Pius / Spolok slo-
venských spisovateľov 2018
Vtipno-smutné poviedky o známych či menej 
známych ľuďoch z Nemčinian od prozaika (1942). 
Publikácia je vlastne beletrizovaným záznamom, 
pamäťou malého dedinského kolektívu a jeho 
osudov.
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Gréta / Andrea Gregušová / Egreš 2018
Kniha ilustrovaná Nastiou Sleptsovou venova-
ná deťom predškolského veku rozpráva príbeh 
o podmorskej speváčke, veľrybe Gréte. Hravým 
spôsobom odkrýva závažnú súčasnú tému – zne-
čisťovanie morí a oceánov.

Človek v dejinách / Adam Bžoch / Vyda-
vateľstvo Európa 2018
Publikácia s podtitulom Johan Huizinga a humanit-
né vedy je venovaná nizozemskému kultúrnemu 
historikovi (1872 – 1945). Sprostredkúva celostný 
pohľad na život a dielo tejto poprednej osobnosti 
európskej vedy a odkrýva jej význam pre rozvoj 
humanitného myslenia v 20. storočí.

Príbeh Angelina Browna / David Almond 
/ Z angličtiny prel. Lucia Nižníková / Vyda-
vateľstvo Slovart 2018
Príbeh laureáta Ceny Hansa Ch. Andersena, au-
tora oceňovanej knihy Skellig (2009). Ilustrovaná 
kniha (Alex T. Smith) o tom, ako malý Bert Brown 
objaví vo svojom náprsnom vrecku anjela.

Dvanásť / Vlastný hororskop / Rapsó-
die a miniatúry / Hlavolamy / Ivan 
Kadlečík / KK Bagala 2018
Druhý zväzok súborného diela autora (1938 
– 2014) obsahuje texty štyroch kníh z konca 
80. a 90. rokov. Sú originálne, intímne a výraz-
ne nadčasové. 

Cigánka / Janette Motlová Maziniová / Cen-
trum environmentálnej a etickej výchovy 
Živica – Sokratov inštitút 2018
Druhé doplnené vydanie autobiografickej knižky 
o strete, prelínaní a živote v dvoch svetoch – róm-
skom a gadžovskom.

Zraňujúca láska / Elena Ferrante / Z ta-
liančiny prel. Peter Bilý / Inaque 2018
Debutový román populárnej spisovateľky, autor-
ky Neapolskej ságy, rozpráva príbeh o matkách 
a dcérach v spleti lží, citov a spoločnej minulosti. 
Próza je špecifická zúrivým prúdom rozprávania, 
prináša témy paradoxov rodinných vzťahov, fy-
zického a psychického násilia.

V šestnástich rokoch muž / Jean Arthur 
Rimbaud / Z francúzštiny prel. Ľubomír 
Feldek v spolupráci s Annou Lara / Spolok 
slovenských spisovateľov 2018
Výber poézie významného francúzskeho básnika 
(1854 – 1891), ktorý podstatnú časť svojho diela, 
vrátane erbovej básne Opitá loď, vytvoril ešte 
pred dovŕšením sedemnástich rokov. Okrem pre-
kladu napísal Ľubomír Feldek k tejto publikácii 
kalendárium, poznámky a doslov.

Dilemy obyčajných žien / Zuzana Janov-
ská / Slovenský spisovateľ 2018
Druhá próza autorky (1981) je príbehom boja o ži-
votné šťastie hlavných hrdiniek – Etely, jej matky 
Ilony a dcéry Paulíny. Spisovateľka debutovala 
v roku 2016 prózou Zostaň so mnou v Írsku.

Pre jednu a sto piesní / Liao I-wu / Z an-
gličtiny prel. Viera Lelkesová / Vydavateľ-
stvo Absynt 2018
Román čínskeho spisovateľa a hudobníka (1958) 
s podtitulom Básnikovo putovanie čínskou väzni-
cou, kde reflektuje svoje temné zážitky z pobytu 
v krutom čínskom väzení. Publikácia vychádza 
v edícii 100% s predslovom Herty Müller.

Saudek: Technické noviny 1971 – 
1977 / Kája Saudek / Nakladatelství Plus 
v Albatros Media 2018
Rekonštruované komiksy Káju Saudka, ktoré 
vychádzali v období normalizácie v Technických 
novinách a nikdy nevyšli knižne. Zaujímavý do-
slov k publikácii napísal Tomáš Prokůpek 

Mlynárske povesti / Hana Košková / Vy-
davateľstvo Matice slovenskej 2018 
Zbierka povestí obsahuje viac ako tridsať príbe-
hov spojených s tematikou mlynov a mlynárske-
ho remesla od spisovateľky a zberateľky povestí 
(1942). Titul vychádza v edícii Povesťová mapa 
Slovenska s ilustráciami Miroslava Regitku. 

Zem ľudí / Antoine de Saint-Exupéry / 
Z francúzštiny prel. Jozef Brandobur / Vy-
davateľstvo Európa 2018
Novela francúzskeho spisovateľa (1900 – 1944) 
z roku 1934. Celým dielom sa vinie myšlienka, 
že človek premôže svoju osamelosť len vtedy, 
keď v láske a priateľstve daruje seba samého.
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V ďalšom čísle si prečítate:
 reportáž z festivalu BRaK
 víťazné texty Eseje Jána Johanidesa 2018
 reflexiu Príbehu služobníčky Margaret Atwoodovej (Vyd. Slovart 2018) od Zuzany Belkovej
 recenziu na zbierku básní Dereka Rebra Nie som svoj typ (Modrý Peter 2018)

Knižná revue 05 vychádza 24. mája!
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Macbeth
Jo Nesbø
Prekladateľ Jo Nesbøa Jozef Zelizňák povedal: 
„Je to najlepšia kniha akú Nesbø doteraz 
napísal.“ V podaní bestsellerového nórskeho 
spisovateľa Jo Nesboa sa miesto a postavy 
slávnej Shakespearovej tragédie menia, 
ale najdôležitejšie prísady – ambície, vášne 
a zrada – zostávajú rovnaké. 

Príbeh služobníčky
Margaret Atwood
Kanadská spisovateľka, poetka, feministická 
a politická aktivistka, pohľadom literárnej 
postavy Fredovej opisuje zákutia skryté 
pod pokojnou fasádou Gileádskej republiky. 
Kniha vyšla v odvážnej grafi ckej úprave,  
ktorá poteší aj zberateľov.

Príbehy na dobrú noc 
pre rebelky
Elena Favilli, Francesca Cavallo
Príbehy na dobrú noc pre rebelky sú novodobé 
rozprávky, ktoré nehovoria o princeznách, 
ale o ženách, ktoré zmenili svet. Inšpirujú 
dievčatá stovkou hrdinských príbehov žien 
od kráľovnej Alžbety až po Serenu Williamsovú.

Všade samé korytnačky
John Green
Aza sa snaží byť dobrou dcérou, dobrou 
kamarátkou, dobrou študentkou a možno 
aj dobrou detektívkou, no pritom musí bojovať 
s vlastnou úzkosťou. Autor bestsellera 
Na vine sú hviezdy s drsnou úprimnosťou 
rozpráva svoj doteraz najosobnejší príbeh 
o láske, vytrvalosti a sile ozajstného priateľstva.

Zraňujúca láska
Elena Ferrante
„Zúrivý prúd rozprávania Eleny 
Ferrante je zriedkavým úkazom,“ 
napísal denník New York Times. 
Elena Ferrante je skutočne 
jedinečná spisovateľka, ktorá 
dokáže vystihnúť paradoxy 
rodinných vzťahov, bludných kruhov 
fyzického či psychického násilia.

Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo.

Výnimočná knižná jar

Odporúčame

KR_2018.indd   5 16.04.2018   15:58:26
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02 Veľa sklamaní na každý deň (správa, Lenka Macsaliová) / Sen o lepšej Bra-
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Na potulkách kánonmi

Tesne pred uzávierkou tohto čísla som sa vrátil z Bar-
celony. Na 23. apríla pripadá Svetový deň knihy, ktorý 
v Katalánsku slávia pod patronátom sv. Juraja ako „Sant 
Jordi“ (v súvislosti s týmto sviatkom majú vraj lokálne 
kníhkupectvá silnejší predaj ako tie naše pred Vianocami). 
V úzkych uličkách gotickej štvrte Barcelony som narazil 
na kníhkupectvo, do ktorého som vošiel aj napriek mojim 
(zatiaľ) mizerným znalostiam španielčiny (a katalánčiny). 
Po preplávaní celým priestorom som zakotvil pri regáli 
s latinskoamerickou literatúrou – tí, ktorí ma poznajú, už 
zrejme vedia, kam smerujem (resp. kam som dosmeroval).
 Môj školiteľ, prof. Zambor, zvykne zavše hovoriť o titu-
loch, ktoré by kníhkupectvo „malo mať“ – najmä klasické 
diela danej jazykovej proveniencie, ideálne v kritickom 
vydaní s literárnovednou štúdiou a poznámkami. No 
a v tomto priestore, ktorý inak naozaj nepôsobil nijak 
staromilsky či archaicky (za takú je totiž neraz klasická 
spisba považovaná), som našiel poličku(!) s knižkami Ju-
lia Cortázara. Ktožehovie, ako by som pochodil v našich 
kníhkupectvách s takým Švantnerom, Hronským, alebo 
Kraskom.
 Nechcem nikomu krivdiť, z času na čas sa aj v domá-
com prostredí nejaká reedícia objaví – vtedy sa ju v KR 
usilujeme zaradiť do rubriky s klasikou, alebo, ak ide 
o poéziu, vytiahnuť jednu báseň na interpretáciu. Ibaže 
toho máme málo a aj to málo stojí viac na (ešte) nadšených 
jednotlivcoch, než na nejakej ucelenej systematickosti. 
Omnoho citeľnejšie je preto prázdno po edícii Knižnica 
slovenskej literatúry z vydavateľstva Kalligram, i po sa-
motnom Kalligrame (navyše, knihy spomínanej edície sa 
v súčasnosti dajú v mnohých prípadoch už len zapožičať, 
v predaji ich nenájdete – to sa týka aj spomínaného Kraska 
a Hronského).
 Z istého uhla pohľadu však môžeme vidieť svetlo na kon-
ci tunela v podobe edície Skica, ktorú bližšie predstavujeme 
v téme tohto čísla – hoci tá, samozrejme, nie je zameraná 
na beletriu, kopíruje skôr spoločensko-filozofické línie 
edičnej činnosti pôvodného Kalligramu. Azda však bude 
iskrou k ďalším dobrým a potrebným projektom aj z oblasti 
pôvodnej umeleckej literatúry (ťažko sa nádejať, že by sa 
takého niečoho chopil niekto iný, ale v tomto prípade sa 
budem rád mýliť). Dovtedy nám asi ostáva iba vyhliadať 
osamelé literárnovedné a literárnohistorické počiny – 
akým je napríklad monografia Zoltána Rédeya o poézii 
Štefana Strážaya, ktorej sme venovali 1/8 čísla – prípadne, 
teda to už mne, naučiť sa lepšie po španielsky a utešiť sa 
čítaním tých Cortázarových poviedok.

Matúš Mikšík
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