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AKTUALITY

Druhý ročník literárnej ceny René – Anasoft litera gymnazistov, ktorá má za úlohu priblížiť súčasné kvalitnejšie domáce tituly mladej generácii, vyhlásilo Literárne infor-
mačné centrum a Anasoft litera. Päticu finálových kníh aktuálneho ročníka ceny vybrala porota v zložení Miroslava Vallová, Lucia Molnár Satinská, Derek Rebro, Patrik 
Oriešek a Zoltán Rédey. Foto Anasoft litera

akými rôznymi spôsobmi sa na román môže čitateľ pozerať (od žánru 
rozprávky cez podtón eposu až po biblický ráz).
 Pútavé predčítavanie v podaní Ludwiga Bagina ponúklo divákom 
možnosť vypočuť si pár vybraných úryvkov, ktoré podľa pozitívnej, 
živej reakcie prísediacich navnadilo spolu s hudobným sprievodom 
Archívneho chlapca. Na záver podujatia knihu pokrstil Tomáš Janovic 
Xanaxom.

Lenka Macsaliová

Žena v klietke, 
chlapec s kľúčom

Katarína Holetzová – s pomocou Dada 
Nagya, ktorý sa zhostil úlohy moderátora 
– v priestoroch kníhkupectva Martinus 
uviedla svoju už tretiu knihu Správa 
od mŕtveho chlapca (Marenčin PT). 
Tentoraz nejde o detektívku, ale o psy-
chologický román. Počas besedy autorka 
priznala, že dielo vzniklo v priebehu písa-
nia jej predchádzajúceho románu Svorka. 

Kto je tu 
vlastne blázon?
Krst knihy Lady Xanax, pán 
Snehulienka a ja (Marenčin PT) 
Petra Krištúfka sa niesol v duchu 
literárnych hraníc, ktoré vyplývali 
z podstaty predstaveného titulu. Mo-
derátor Dado Nagy spolu s hosťom 
Viktorom Suchým uviedli najnovšiu 
prózu autora, ktorá je literárnou 
plat formou, prinášajúcou potenciál-
nemu čitateľovi rozličné rozhrania.

Či už ide o frustráciu, pocit zú-
falstva, hnev zo súčasného sveta, 

prekrývajúce sa so satirickým či groteskným tónom rozprávania, ale-
bo motív duše, ktorá sa snaží odpovedať si na otázku, čo znamená byť 
v aktuálne prežívanej realite (ne)normálnym. Debatujúci tak zdôraznili 
to, že Krištúfkov román sa vyznačuje deformačnou modalitou reali-
ty, a zároveň zachytáva paradoxný charakter života, teda nielen jeho 
humornú stránku, ale aj bizarnosť či tvrdosť, ktoré sú v autorových 
prozaických momentkách prítomné. Viktor Suchý taktiež hovoril o tom, 



AKTUALITY

Výhercovia z KR č. 04: 
A. Kubašková, R. Balajová, V. Kozubová, L. Gális, J. Šinálová, S. Lehocká, H. Figliarová, 
D. Gonos, H. Dobrovičová, D. Riško, J. Schwarz

Poviedka IstroCONu 2018
Literárna súťaž Poviedka Istroconu tento rok vstupuje 
do 12. ročníka. Súťaž už nebude dvojkolová (ako to 
prebiehalo v posledných ročníkoch), ale bude opätovne 
jednokolová.

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz nepublikované poviedky 
v slovenčine alebo v češtine, ktoré nesmú byť do vyhlásenia 
výherných poviedok poslané do inej súťaže. Počet poviedok 
od jedného autora je neobmedzený, pričom maximálna dĺžka 
textu je 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier).

Poviedky súťažia v troch kategóriách:
1. fantasy – „les“
2. sci-fi – „kyborg“
3. voľná téma

Uzávierka súťaže je 21. augusta (rozhoduje dátum poštovej 
pečiatky). Výherné poviedky vyberie porota zložená z redaktorov 
žánrových periodík a médií. Vyhlásenie výsledkov prebehne 
na septembrovom Istrocone – festivale Comics Salón 2018. Z kaž-
dej kategórie nad desať príspevkov budú určené prvé tri miesta, 
pri nižšom počte poviedok sa môže porota rozhodnúť znížiť počet 
výhercov v danej kategórii. Najlepšie poviedky budú zverejnené 
na portáli Fandom.sk. Zloženie poroty ohlásia organizátori 1. júla.
 Víťazná poviedka získa hlavnú cenu 50 eur. Poviedky na dru-
hom a treťom mieste budú odmenené sumou 30 a 20 eur. Naj-
lepšie poviedky budú zverejnené v zbierke poviedok Istrocon.
 Poviedku spolu s prihláškou zasielajte vytlačenú v dvoch kó-
piách na adresu: Tomáš Kubovič, Raketová 6, 821 02 Bratislava. 
Obálku označte heslom Poviedka Istroconu. Neposielajte povied-
ky doporučene. Po uzávierke uverejníme na Facebooku zoznam 
prijatých poviedok a autorov budeme informovať aj mailom.
 Poviedky musia byť vytlačené čitateľným fontom (organizátori 
preferujú CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 bodov. Zá-
roveň musí autor poslať e-mailom elektronickú verziu poviedky  
vo formáte .rtf, .odt alebo .doc na adresu tomas.kubovic@gmail.
com. K tlačenej aj elektronickej verzii priložte prihlášku, ktorú si 
môžete stiahnuť na adrese: www.comics-salon.sk/download/pri-
hlaskaPIC.doc. V prihláške nezabudnite uviesť kategóriu, v ktorej 
chcete s poviedkou súťažiť (téma / subžáner / voľná kategória). Ak 
to neurobíte, kategóriu určí administrátor súťaže.
 Súťaž je anonymná. Na vytlačené exempláre sa autori nepod-
pisujú, svoje meno a kontaktnú adresu uvedú v registračnom 
formulári. Meno je potrebné uviesť aj v e-maili s elektronickou 
verziou poviedky.

red

č. 06/18

Začala sa nudiť, a tak si jedného večera otvorila nový súbor a písala až 
do rána.
 Hlavnou zápletkou románu je ľúbostný vzťah hlavnej hrdinky Niny 
so svojím násťročným študentom. Dado Nagy prirovnal napätú atmosféru 
knihy k románu Dievča vo vlaku. Holetzovej knižka sa mu dobre a rýchlo 
čítala a napriek tomu, že je Nina nesympatická hrdinka, sa s ňou dokázal 
stotožniť.
 Autorka čerpala inšpiráciu na mnohých miestach. Z klasických diel si 
požičala motív ženy v zlatej klietke, ako sú pani Bovaryová či Anna Kare-
ninová. Objavuje sa tu motív osudu, ale aj strach z predvídateľnosti života.
 Po diskusii nasledovalo čítanie ukážky z románu a besedu zakončil krst. 
Knihu krstili autorkine najlepšie kamarátky červeným vínom. Holetzová 
tiež prezradila, že sa čitatelia môžu tešiť aj na tretí román s policajným 
vyšetrovateľom Reném Juhászom.

Veronika Košičiarová

Obrazová správa 
o stave dizajnu 
písma

Je najdlhší deň v roku, dusná predbúrko-
vá horúčava, a v preplnenom košickom 
kníhkupectve Artforum začína prezen-
tácia knihy, z ktorej počas večera neza-
znie nijaké čítanie. Fonts SK (Slovenské 
centrum dizajnu) Samuela Čarnokého, 
grafického dizajnéra a písmotvorcu, je 
v prvom rade knihou písiem, kniha 

o písmach a napokon kniha 19 rozhovorov s tvorcami písiem. Akási sú-
hrnná obrazová správa o stave dizajnu písma na Slovensku.
 Britva, Deva, Galliba, Lečo, Preto, Prechod… Napríklad písmová séria 
Lečo vznikla na základe špajzového bádania Čarnokého, konkrétne nápismi 
na etiketách leča zo 70. a 80. rokov. Medzi ďalšie autorove impulzy patrí 
tínedžerské zaujatie streetartom a grafitmi, neskôr aj fascinácia retro 
neónovými obchodnými nápismi, z ktorých vznikla v spolupráci s Radom 
Sinčákom dnes už beznádejne vypredaná kniha NEONa.
 V rozhovore so spisovateľkou Ivanou Gibovou sme sa dozvedeli, že nie-
len písmenká sú dôležité, ale aj svetlý priestor medzi nimi. Prvé písmená, 
ktoré tvorca začne vytvárať, sú hranaté „n“ a oblé „o“, z ktorých sa dajú 
odvodiť ďalšie. Vytvoriť písmo sa dá za týždeň, ale zvyčajne to trvá mesia-
ce, niekedy roky. Čarnoký nikdy nie je so svojím písmom spokojný úplne, 
najviac však asi s Inkou, ktorú vytvoril pre priateľku Evu. Nikdy zatiaľ 
nevytvoril písané písmo – správne sa volá skriptové –, lebo to už je o dosť 
náročnejšie, teda to, ako sa budú znaky navzájom spájať. A že niektoré 
slová sú v procese dizajnu obľúbenejšie ako iné, sú to napr. „hamburger“ 
alebo „minimum“. Slová, kde sa dobre testuje rytmus medzi písmenami.
 A napokon sa dozvedáme, prečo je na obálke knihy najväčší nápis „Päť-
týždňové vĺčatá nervózne štekajú na môjho ďatľa v tŕní…“ – lebo je to 
pangram.

Karol Voleman
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AKTUALITY

CENY

Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu
Anton Baláž za dielo Povedz slovo čisté (LIC)

Cena Ivana Kraska
Porota cenu neudelila.

Cena Imre Madácha
- za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:
László Barak za dielo Én nem menni lakni külföld 
– Ja neísť bývať na zahraničie (OZ Kalligram)

Cena Ivana Franka
- za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku:
Jozef Zbihlej za dielo Naodynci z požovklym 
listiam – Osamote so zožltnutým lístím (SUSS)
- za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny:
Ivan Jackanin za preklad diela Ľuboš Jurík: 
Rik dovšyj niž storiččia – Rok dlhší ako storočie 
(Timpani) 

Cena Alexandra Pavloviča 2016 – 2017
- za pôvodné dielo v rusínskom jazyku:

- v kategórii literatúra faktu:
Ivan Mrva za dielo Mária Terézia – vladárka 
a matka (Perfekt)

- v kategórii literárna veda: 
Andrea Bokníková za dielo Potopené duše 
(Aspekt)

- v kategórii esejistika:
Rút Lichnerová za dielo Hlbiny bezpečia (LIC)

V rámci Ceny Ivana Kraska

Nina Kollárová za dielo Premlčané ticho (SSS) 
Mara Stanková za dielo LottiNElásky (Ma-
renčin PT)
Peter Gustáv Hrbatý a Ján Jendrichovský 
za dielo Apokalyptická dráma (SSS) 

V rámci Ceny Imre Madácha

Anikó N. Tóth za dielo Szabad ez a hely? – Máte 
tu voľné? (OZ Kalligram)

Ľudmila Šandalová za dielo Červenyj bereh 
– Červený breh (Tota Agentura)

PRÉMIE

V rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú 
literárnu tvorbu

- v kategórii poézia:
Oľga Gluštíková za dielo Atlas biologických 
žien (SSS)

- v kategórii próza:
Jaroslav Klus za dielo Pseudologia phantas-
tica (VSSS)

- v kategórii dráma:
Ladislav Kerata za dielo Dobro (DAB NIT-
RA)

- v kategórii detská literatúra:
Peter Karpinský za dielo Teta Agáta a jej ma-
čacia sedmička (Perfekt)

Ceny a prémie Literárneho fondu 
za literárnu tvorbu a preklad
Literárne ceny a prémie za rok 2017 udeľuje Sekcia pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu (LF). 

Anton Baláž si prebral Cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za dielo Povedz slovo čisté (LIC). Taktiež sa stal laureátom Ceny ministerky kultúry 
za rok 2017 za dlhoročnú prozaickú tvorbu predovšetkým v oblasti románovej spisby a významnú tvorbu s presahmi do publicistiky, rozhlasovej dramatiky a televíznej 
a filmovej scenáristiky. 

Foto Peter Procházka
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AKTUALITY

Cena 
Márie Ďuríčkovej

Na festivale Zázračný oriešok 2018 v Pieš-
ťanoch si prevzal Tomáš Janovic zvláštnu 
cenu Literárneho informačného centra – 
Cenu Márie Ďuríčkovej 2018. Tá je určená 
autorovi v oblasti detskej tvorby za význam-
ný umelecký prínos. Riaditeľka LIC Miro-
slava Vallová Janovicovi odovzdala plaketu 
s ilustráciami určenými priamo jemu, prispel 
Tomáš Klepoch, Martina Matlovičová a Má-
ria Nerádová.

red

Knižnica roka

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
vyhlasuje 1. ročník súťaže Knižnica roka. 
Hodnotiace obdobie súťaže je stanovené 
od 1. januára 2018 až do 31. decembra 2018. 
Prihlášky je možné zaslať v priebehu celého 
roka, najneskôr však 28. februára 2019.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky knižnice, 
ktoré sú registrované v zozname knižníc 
vedenom ministerstvom kultúry. Súťaží sa 
v dvoch kategóriách:

 regionálna knižnica

 obecná knižnica / mestská knižnica

Hlavné ceny v týchto kategóriách, ocenenie 
Knižnica roka, odovzdá ministerka kultúry 
Ľubica Laššáková na jar roku 2019. Výhercu 
navrhne odborná porota na základe ohodnote-
nia výsledkov profesionálneho chodu knižnice.
 Ministerstvo kultúry spolupracuje pri re-
alizácii so Slovenskou národnou knižnicou 
v Martine, Slovenskou asociáciou knižníc 
a Spolkom slovenských knihovníkov a kniž-
níc. Termín na zaslanie prihlášky do súťaže 
je stanovený najneskôr do 28. februára 
2019 (rozhoduje dátum na poštovej pečiat-
ke) na Ministerstvo kultúry Slovenskej re-
publiky, Námestie SNP 33, 831 31 Bratislava.
 Výhercovia týchto dvoch kategórií získajú 
popri osvedčení o udelení a užívaní titulu 
Knižnica roka plaketu symbolizujúcu udele-
nie titulu Knižnica roka a finančnú odmenu 
vo výške 2500 eur. 

red

č. 06/18

Prozaička Rút Lichnerová si preberá Prémiu Literárneho fondu za dielo Hlbiny bezpečia (LIC) v kategórii 
esejistika.

Zoltán Szalay za dielo Felföld végnapjai – Po-
sledné dni Hornej zeme (OZ Kalligram)
Pál Száz za dielo Fűje sarjad mezőknek – Tráva 
v poliach bujnie (OZ Kalligram)

V rámci Ceny Ivana Franka

Vasiľ Dacej za dielo Karnaval – Karneval (SUSS)
Prokip Kolisnyk za dielo Čarunka misterij – 
Voština mystérií (SUSS)

V rámci Ceny Alexandra Pavloviča 2016 
– 2017 

Mikuláš Kseňák za dielo Medviďata na prohuľ-
ci – Medvieďatá na prechádzke (OZ KOLYSOĆKA) 

CENY JÁNA HOLLÉHO 2017 
ZA PREKLAD 

Ceny Jána Hollého za preklad, Cenu Blahosla-
va Hečka, prémie za knižnú tvorbu a uznania 
za významný edičný čin za rok 2017 udeľuje 
Sekcia pre umeleckú tvorbu Literárneho fondu.

Za preklad umeleckej prózy
Peter Macsovszky za preklad diela Miklós 
Szentkuthy: Burgundská kronika (Drewo a Srd) 

Za preklad poézie
Jana Kantorová Báliková za preklad diela 

John Donne: Vzduch a anjeli (Ikar)
Vydavateľstvá Drewo a Srd a Ikar zároveň získali 
Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Cena Blahoslava Hečka za celoživotné dielo 
za rok 2018
Viera Hegerová

Prémie za knižnú tvorbu
Katarína Jusková za preklad diela Ian 
McEwan: V orechovej škrupinke (Vyd. Slovart)
Ján Štrasser za preklad diela Marina Stepno-
vová: Bezbožná ulička (Vyd. Slovart)
Anna Fosse za preklad diela Jon Fosse: Hry 
(Divadelný ústav)
Igor Hochel za preklad diela Jordan Radičkov: 
Prak a iné prózy (AlleGro)
Marián Hatala za preklad diela Rafik Schami: 
Sofia alebo začiatok všetkých príbehov (Zelený 
kocúr)

Uznania za významný edičný čin
Vyd. Slovart za vydanie diel Ian McEwan: 
V orechovej škrupinke a Marina Stepnovová: 
Bezbožná ulička 
Divadelný ústav za vydanie diela Jon Fosse: Hry
Vyd. AlleGro za vydanie diela Jordan Radič-
kov: Park a iné prózy 
Vyd. Zelený kocúr za vydanie diela Rafik 
Schami: Sofia alebo začiatok všetkých príbehov

red

Foto Peter Procházka
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Program druhého ročníka Feliber poetry bol 
vystavaný naozaj bohato a lákal návštevníkov 
na zvučné mená slovenskej aj zahraničnej poé-
zie, pričom nechýbali ani sprievodné podujatia 
v podobe recitačnej súťaže pre deti alebo výstav 
fotografií.

Tí, ktorí sa zaujímajú o poéziu, sa mohli tešiť 
na spisovateľky a spisovateľov ako Anna Ondrej-
ková, Erdös Virág, Ján Buzássy, Erik Jakub Groch, 
Zbigniew Machej, Marcin Sendecki, Jáchym To-
pol, Petr Borkovec, Marek Šindelka alebo Petr 
Maděra. Okrem klasických čítaní organizátori 
pripravili aj netradičný zážitok v podobe spuste-
nia mlyna s Michalom Habajom. Výtvarné ume-
nie zastupovali mladí umelci, ktorých tvorivé 
reakcie na prednášané diela sa mali diať v pria-
mom prenose. Svoje miesto si našiel aj Poéziomat, 
teda „jukebox na poéziu z dielne českých autorov  
(O. Kobzu, J. Tomsovej a V. Ježeka)“. Hudobnú 
zložku zastrešili primárne kapely Budoár staré 
dámy a Sto múch so sekundujúcim Stroonom 
v rámci vlastnej live performance.

proporcie. Vonku sa zatiaľ mimo rušnejšej ulice 
zhovárali desiatky ľudí pri víne a postupne sa pri-
pravovali na cestu do blízkej Historickej radnice, 
kde sa mali odohrať avizované autorské čítania.

Medzizastávkou sa stala miestna kaviareň 
a stánok so zmrzlinou, kde sa poetky a básnici 
miešali s náhodnými okoloidúcimi a pre nezain-
teresovaného diváka by bolo ťažké určiť, kto si 
o chvíľu sadne pred publikum so svojimi verša-
mi a kto sa vyberie opačným smerom za úplne 
iným cieľom.

Odtiaľ kroky návštevníkov festivalu viedli 
do budovy, ktorá zvnútra vyzerala, že sa viac 
rozpadá než stojí, ale práve to jej dodávalo nádych 
surovej intimity. Pre básne, ktoré mali v ten deň 
zaznieť, išlo o zaujímavé prostredie a spoločne 
vytvárali pozitívny dojem.

Sériu autorských čítaní otvorila dvojica Juliana 
Sokolová a Peter Cibo spolu s moderátorom Rado-
slavom Passiom. Priestor teda dostala mladá ge-
nerácia, ktorá ale divákov držala v strehu, nešlo 
len o akési zahrievacie kolo, ale o plnohodnotné 

Premietanie filmov Takovej barevnej vocas letící 
komety (s následnou účasťou producenta Romka 
Hanzlíka) a Válek (za prítomnosti režiséra Patrika 
Lančariča) bolo akousi povestnou čerešničkou 
na torte v organizátorskej koncepcii.

Sobotná Modra
Pracovné dni sa k festivalu poézie zväčša ne-
správajú džentlmensky a neprepustia mu svoje 
miesto, preto sa moja cesta na Feliber poetry 
začala až v sobotu. Celú predchádzajúcu časť 
som tak musel vynechať a vhupol som do napl-
no rozbehnutého vlaku. Doobeda moje kroky 
paradoxne smerovali na autobusovú stanicu, 
z ktorej vyrážal autobus do Budmeríc so zastáv-
kou v Modre na Štúrovej ulici. Odtiaľ to bolo len 
pár krokov do Múzea Ľ. Štúra, kde prebiehala 
expozícia s názvom Jej mesto v jeho svete. Foto-
grafie zo súkromia dvoch osobností slovenskej 
literatúry – Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Joze-
fa Mihalkoviča – boli naaranžované v maličkej 
miestnosti, no ich príbehy nedbali na všedné 

Dotyk felibsféry

AKTUALITY

Básnik a prekladateľ Jozef Mihalkovič v rozhovore s publicistkou Tinou Čornou. 
Foto Malokarpatská knižnica v Pezinku

Zamyslený Peter Cibo, autor zbierky básní Apnoe. 
Foto Malokarpatská knižnica v Pezinku

Mila Haugová vysvetlila pojem „feliber“ vo svojom článku o prvom ročníku festivalu Feliber 
poetry nasledovne: „… pochádza z francúzštiny. Felibristi boli occitánski básnici, ktorí sa hlásili 
k svojmu kraju, jazyku, slobodnému písaniu, nazývali sa robotníkmi slova. K našim ‘feliberom’ 
patril aj Ján Smrek.“ Spomínaný prvý ročník festivalu sa odohral na prelome júna a júla minulého 
roka v Pezinku a Modre a trval tri dni. V roku 2018 sa v rovnakých mestách konalo jeho 
pokračovanie, ktoré sa posunulo na skorší (májový) termín a rozrástlo sa o ďalšie dva dni.
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AKTUALITY

„Neoficiálna“ diskusia českých spisovateľov Jáchyma Topola a Petra Borkovca. 
Foto Malokarpatská knižnica v Pezinku

Návštevníci festivalu sledujú jednu z umeleckých inštalácií, ktorá vznikla v rámci 
sprievodného podujatia s názvom PoeArtry. Foto Malokarpatská knižnica v Pezinku

Na druhej strane stojí slovenská (aj zahranič-
ná) poézia, ktorej vydávaniu sa síce venujú (aj) 
kvalitné vydavateľstvá, no tam to začína i končí. 
Akoby sa tento žáner odsúval kdesi dozadu, pri-
čom jeho potenciál je zásadný. Slovenská poetic-
ká scéna rozhodne má čo ponúknuť.

Veronika Šikulová, jedna z hlavných organizá-
toriek Feliber poetry, na úvod festivalovej brožúry 
napísala: „Každý vysielač, akokoľvek dobrý, po-
trebuje prijímač. Hádam aj tento rok ho nájdeme 
v podobe tých, čo budú poéziu počúvať a čo Pezi-
nok aj Modru navštívia, možno sa stanú svedkami 
zázraku, lebo dobrá báseň zázrakom je!“ Tí, ktorí 
tak učinili, by azda potvrdili výnimočnosť zážit-
ku, ktorý im Feliber sprostredkoval. Vracali sa 
z neho pravdepodobne s podnetmi na premýšľa-
nie, ale aj s akýmisi nevysvetliteľnými emóciami, 
čo vznikajú účinkom veršov. Tie dokážu v sebe 
miešať rôzne prísady tak, že výsledok zasiahne 
senzitívne miesto vo vnútri. Ak to človek pocíti 
raz, potom má potrebu tento pocit vyhľadávať 
opäť a opäť: stane sa pravidelným čitateľom. 
Potvrdzujú to aj Šikulovej slová v spomínanom 
úvode: „Jednu z mojich najmilších básní od čes-
kého básnika Vladimíra Holana v knižke nájdete 
pod názvom Ptala se tě… V istej chvíli bol pre mňa 
Vladimír Holan iniciačným básnikom a báseň 
Ptala se tě, povedzme, návodom, ako báseň čítať.“ 
A práve v tom tkvie dôležitosť tohto festivalu. 
Výrazne pomáha pri šírení poézie v rámci cie-
ľového publika, teda u kohokoľvek, kto prejaví 
záujem o básne a deje sa tak v priateľskej nálade, 
ktorá pôsobí radostne a oddychovo – jadro toho 
všetkého však siaha oveľa hlbšie. 

Peter Prokopec

vystúpenie. Následne som zamieril na nádvorie 
radnice, kde boli postavené dlhé stoly a stolič-
ky, malé pódium a stánky s občerstvením. Toto 
miesto sa stalo dejiskom mnohých rozhovorov 
(nielen) o literatúre, ktoré sprevádzala Stroo-
nova hudba. 

Po návrate ma čakalo čítanie Márie Ferenčuho-
vej a Petra Maděru, ktoré moderoval Patrik Lan-
čarič. S menom českého básnika sa mi doteraz 
nepodarilo zoznámiť, ale vďaka počutému sa moje 
obzory rozšírili. Verše, ktoré čítal, mali potenciál 
zaujať a podporené v istom zmysle zovretejším 
prednesom plnili miestnosť vlastným nábojom.

Nasledujúce vystúpenie, ktoré som absolvo-
val, spojilo dve na pohľad odlišné poetiky Evy 
Tomkuliakovej a Erika Jakuba Grocha, pričom 
jeho chod určovala Miroslava Vallová. Netradič-
né prepletenie ale vyústilo do dobrého zážitku. 
Tomkuliaková predstavila svoje básne po období 
debutovej zbierky Sie Forma a Groch „pokračoval 
tam, kde (v Pezinku) skončil“ čítaním zo svojej 
najnovšej knihy nil, úvod, ktorá vyšla v zošitovej 
verzii – vnútorný objem textov však napovedal, 
že predčí ten vonkajší.

Potom sa už priblížil večer, čo znamenalo od-
chod autobusom do Bratislavy.

Čaro festivalu napísané medzi veršami
Jednou z najväčších devíz festivalu Feliber poetry 
bola jeho nezameniteľná atmosféra. Tá sa nedá 
vybudovať iba príjemnými priestormi a zvuč-
nými menami – zvlášť v období, keď aj najväčšie 
meno poézie (v zmysle akéhosi meradla) ponechá 
veľa ľudí chladnými. Na vystavaní atmosféry sa 
teda musí podieľať organizátorský tím v spojení 
s účinkujúcimi a obecenstvom – ani jedna zložka 

nemôže ostať v pozadí, pretože celkový efekt by 
sa neprejavil. Nejde tu o len nejaké know-how, 
zafungovať musí všetko naraz, čo sa na Feliberi 
podarilo.

Diváci festivalu dotvárali jeho tvár v obdivu-
hodnej miere. Sledovali jednotlivé čítania a tiež 
živo diskutovali na nádvorí, kde sa miešali s píšu-
cimi a nebolo možné ich selektovať na dva tábory. 
Netrúfam si odhadnúť, ako by takýto formát us-
pel v Bratislave. Je možné, že fanúšikovia poézie 
– a literatúry všeobecne – sú v hlavnom meste 
už rozmaznaní množstvom akcií, čo sa podpisuje 
na návštevnosti niektorých podujatí.

V Modre sa čaro festivalu písalo medzi ver-
šami. Videl som pokope mnoho ľudí, ktorí sa 
rozhodli stráviť voľný deň s básňami. V tejto 
dobe, ktorá praje skôr nenáročnej kultúre, je to 
potešujúce.

Dôležitosť Feliberu vychádza z dôležitosti 
poézie
Na Slovensku vo všeobecnosti chýba väčšia miera 
popularizácie básní a ich autorov. Ak sa pozrieme 
na slovenskú prózu, môžeme povedať, že Cena 
Anasoft litera na seba berie úlohu približovania 
kvalitných slovenských diel potenciálnym čita-
teľom. Organizuje festival, kde sa každoročne 
predstaví desiatka najlepších prozaických kníh 
podľa odbornej poroty – tú pravidelne tvoria ľu-
dia s dostatočným kreditom. K tomu si pridajme 
ďalšie podporné podujatia, napríklad besedy s au-
tormi po rôznych miestach na Slovensku alebo 
ich návštevy na školách. Samozrejme – na záver 
prichádza galavečer, kde sa ocení najlepšia kniha, 
pričom laureát získa finančnú odmenu a – hlav-
ne – publicitu.



s. 08/09

Americká (socio)lingvistka Deborah Tannen v knihe The 
Argument Culture (1999) píše, že naše sociálne interakcie sú 
na komunikačnej úrovni nezriedka rámcované ako súboj 
či hra, v ktorej máme jedinú obavu, a to či vyhráme alebo 
prehráme. Takéto „kto z koho“ sa javí byť jedným z výraz-
ných rysov vzájomnej komunikácie dnešnej spoločnosti, čo 
potom nezriedka vedie k polarizácii, nepochopeniu, vyhro-
covaniu bez schopnosti načúvať druhým.

Sociálne fenomény zdieľania, diskusie, dia-
lógu ako umenia počúvať, porozumieť, pý-

tať sa, spochybniť, prehodnocovať a možno 
si i nanovo vystavať vlastný názor akoby sa 
z verejného diskurzu pomaly vytrácali. Ak 
sa s nimi stretneme, vnímame ich skôr ako 
výnimočnú ľudskú situáciu. Niekoľko takých 
je možné nájsť aj v knihách rozhovorov, kto-
ré kultivujú umenie zanietene živého, načú-
vajúceho aj erudovaného dialógu (výberovo 
napr. rozhovor J. Juráňovej s A. Kalinovou či 
V. Barboríka s V. Petríkom), a takou je aj kni-
ha Jána Štrassera zahĺbeného do rozhovoru 
s básnikom Ivanom Štrpkom. 
 Štrasser má za sebou niekoľko podobných 
kníh (napr. s J. Buzássym či A. Vášovou), v kto-
rých prezentuje svoj prehľad vychádzajúci 
nielen z osobnej skúsenosti pamätníka, ale 
aj z výbornej predprípravy. Inak to nie je ani 
v knihe Žiť svoju báseň. S Ivanom Štrpkom, 
jedným z trojice Osamelých bežcov (spolu s I. 
Laučíkom a P. Repkom), v chronologickom sle-
de nanovo rekonštruujú dôležité formatívne 
zážitky, spomienky, v novej, prirodzene sub-
jektívnej a z odstupu uchopenej perspektíve 
nazerajú na kľúčové (aj dejinne relevantné) 
momenty a udalosti, ktoré ovplyvnili Štrp-
kovo ďalšie premýšľanie i život. V ich roz-
hovore nejde ani tak o klasické interview, 
ale o voľný, slobodný a inšpiratívny dialóg, 
prezentáciu obojstranného poznania (bez po-
treby sebaprezentácie pýtajúceho sa), ktoré sa 
napája z dvoch základných prúdov – z vlastnej 
skúsenosti zo zažitého, kam patria i dôležité 
ľudské stretnutia, a z celoživotnej sebakulti-
vácie umením. 

za to, čo bolo, t.j. udržaním „pakt[u] s vlastnou 
pamäťou“ (s. 127). Rozhovor sa tu dotýka ďal-
šieho dôležitého medzníka, stretnutia s Dežom 
Ursinym, prináša opisy skúseností s prácou 
v redakciách literárnych periodík, knižné 
strety so svetmi J. L. Borgesa, F. Pessou či A. 
Camusa. Zaujímavou časťou je tiež vnímanie 
roku 1989 a ďalšieho vývinu postsocialistickej 
spoločnosti počas mečiarizmu i po ňom, re-
flektovanie absencie povedomia pojmu občan 
a občianska spoločnosť, vyprchávanie hodnôt 
a myšlienok Novembra ’89, súčasné nastavenie 
spoločensko-civilizačno-kultúrnych rámcov.
 Posledná časť rozhovoru sa hlbšie venuje té-
mam, ktoré Štrasser pomenoval ako „básnické 
bytie“ (s. 197), teda poézii, písaniu, problema-
tizácii jazyka, ale aj potrebe písania o (svo-
jej) poézii mimo poézie, o jej odbornej reflexii 
či inšpiračných zdrojoch v literatúre i iných 
umeniach. Dôležitými, skôr naznačenými a veľ-
mi subtílnymi momentmi, sú úvahy o slobode 
a smrti. Autor knihu uzatvára textom Akési 
srdce zo zbierky Fragment (rytierskeho) lesa 
(2016), doplnkom je obrazová príloha a mož-
nosť sa cez QR kód dostať k videu, na ktorom 
Štrpka číta svoje básne. 
 Žiť svoju báseň možno zaradiť do veľkej 
mozaiky Štrpkovej tvorby (o Štrpkovej tvorbe) 
– aj v tomto rozhovore pokračuje v budovaní 
a potvrdzovaní svojho básnického Ja. Napokon, 
mnohé fragmenty v odpovediach vyvolávajú 
spomienky na jeho básne či eseje – prepoje-
nie, zosieťovanie jeho tvorivého sveta je veľmi 
silné. Ale to je asi prirodzené.

Veronika Rácová

Stretnutia, performancie a textappealy
O Osamelých bežcoch sa napísalo v posled-
ných rokoch niekoľko publikácií, na základe 
ktorých si môžno utvoriť oveľa jasnejší prehľad 
ich umeleckého formovania a tvorby. Dôležité 
z hľadiska spätného pohľadu na ich fungova-
nie sa javia byť najmä tie, ktoré pripravil Oleg 
Pastier (Pohybliví v pohyblivom, Pohybliví neho-
ria a Poker s kockami ľadu [spolu s J. Púčekom]). 
Na ne, spolu s vybranými básňami či úryv-
kami z esejí, sa Štrpka v rozhovore i viackrát 
odvoláva. 
 Kniha je rozdelená do niekoľkých väčších 
celkov. V prvom básnik rozpráva o svojom det-
stve, histórii rodiny, do ktorej patril aj básnik 
Ivan Kupec, mestách a miestach, behu, písa-
ní, iniciačných autoroch, význame časopisu 
Světová literatura a celého českého kultúrneho 
kontextu pri utváraní jeho individuálneho li-
terárneho vkusu. Spomína na prvé stretnutie 
Osamelých bežcov a ich dobové „prijatie“, kul-
tovú návštevu Allena Ginsberga, performancie 
a textappealy, atmosféru 60. rokov 20. storočia, 
pri ktorej sa nedá zrejme vyhnúť istej dávke 
sentimentu, a postupný pád do tých norma-
lizačných. Významné miesto v spomienkach 
zohráva niekdajší minister kultúry Miroslav 
Válek, popri celej plejáde iných kultúrnych či 
politických predstaviteľov asi najčastejšie sa 
vyskytujúca historická osoba v knihe.

Je potrebné udržať pakt s vlastnou pamäťou
V druhej časti sa Štrasser nevyhýba ani otáz-
kam o Štrpkovom vstupe do komunistickej 
strany, ktorý svoj súčasný postoj k tejto skutoč-
nosti vyjadril potrebou prijatia zodpovednosti 

Prepísať sa inam
Žiť svoju báseň. Rozhovory s Ivanom Štrpkom /  
Ján Štrasser / LIC 2018
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Vojtech Dangl je dlhoročný profesionálny historik, no zároveň 
patrí aj medzi najplodnejších slovenských autorov literatúry 

faktu. Jeho celoživotnou ťažiskovou témou sú vojenské dejiny 
vzťahujúce sa predovšetkým k územiu dnešného Slovenska. 
Takmer 800-stranová monografia Bitky a bojiská v našich 

dejinách sumarizuje výsledky jeho dlhoročných bádaní.

V zťah slovenskej spoločnosti k jej vojenským 
dejinám je v porovnaní s okolitými krajina-

mi vlažnejší. Neexistuje tu napríklad panteón 
generálov a veliteľov, ktorým by sa stavali sochy, 
či po ktorých by sa pomenovávali námestia. Dôvo-
dy sú zrejmé. Slovensko bolo takmer tisíc rokov 
súčasťou Uhorska a s jeho dejinami sa spoločnosť 
neidentifikuje. Kult legionárov nebol z pochopi-
teľných dôvodov nikdy taký silný ako v českých 
krajinách a vojenské vedenie počas SNP bolo šty-
ridsať rokov systematicky zaznávané. Pokusy 
so Svätoplukom vyvolali oprávnené kontroverzie 
a štúrovským dobrovoľníckym výpravám predsa 
len velili predovšetkým českí a neskôr cisárski 
dôstojníci. Na pomyselnom tróne historického 
vedomia spoločnosti si teda svoje miesto ne-
ohrozene drží Milan Rastislav Štefánik. Kniha 
Vojtecha Dangla sa nesnaží o opak a v žiadnom 
prípade nie je oslavou militarizmu. Zdôrazňuje 
však, že naši predkovia „boli nielen objektom, 
ako sa v minulosti s obľubou zdôrazňovalo, ale 
aj činným subjektom ozbrojených konfliktov 
a vojnových dianí“. 

Od Samovej ríše k prvej svetovej vojne
Publikácia je novým a rozšíreným vydaním 
dvoch zväzkov diela s rovnomenným názvom, 
ktoré zaznamenali čitateľský úspech. Vo vyše 
päťdesiatich kapitolách približuje vojny, bitky 
a ozbrojené konflikty, ktoré boli vedené na území 
Slovenska alebo výrazne zasiahli do dejín štátov, 
v ktorých sa toto územie nachádzalo. Ide teda 
predovšetkým o vojenské dejiny Veľkej Moravy, 
Uhorska a habsburskej monarchie. Približuje ich 
v širšom politickom kontexte, s dôrazom na dobo-
vú taktiku, výzbroj, vojenský výcvik, fortifikáciu 

pravy v rokoch 1848 – 1849. Vojtech Dangl veľ-
mi zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje zložitú 
problematiku revolúcií v habsburskej monarchii 
so zreteľom na jednotlivých aktérov. V centre 
záujmu sú pochopiteľne dobrovoľnícke jednotky 
pod politickým vedením štúrovcov. Nasledujú 
konflikty druhej polovice 19. storočia. Posled-
né kapitoly sa venujú situácii na nepokojnom 
Balkáne v predvečer prvej svetovej vojny. Tu sa 
Danglov exkurz končí. Okrem regulárnych vojen 
autor neobchádza ani ľudové povstania a živel-
né vzbury proti vrchnosti, akými boli napríklad 
Dóžovo, Časárove alebo tzv. cholerové povstanie. 
Osviežujúcou vsuvkou je kapitola venujúca sa 
dôstojníckej „súbojovej mánii“, ktorá sa rozmohla 
v 70. rokov 19. storočia. 

Ukážková popularizačná monografia
Publikácia je vybavená veľkým množstvom obráz-
kov a moderne spracovaných máp, ktoré pomáha-
jú pri lepšej orientácii v problematike. Je potrebné 
oceniť úryvky z primárnych historických prame-
ňov, ktorými je vybavená každá kapitola. Kniha 
by mohla byť veľmi funkčnou súčasťou školských 
knižníc. Sú to totiž práve vojenské dejiny, ktoré 
mnohých žiakov dokážu pritiahnuť k hlbšiemu 
záujmu o históriu. Je vhodným zdrojom, z kto-
rého môžu čerpať pri tvorbe svojich referátov 
a prezentácií. Jednotlivé kapitoly je možné čítať 
aj samostatne podľa aktuálneho záujmu čitateľa. 
Publikácia Bitky a bojiská v našich dejinách je 
výbornou ukážkou čitateľsky príťažlivej syntetic-
kej monografie vhodnej pre širší okruh záujemcov 
o vojenskú históriu nášho územia. 

Ivan Stodola

a ďalšie faktory ovplyvňujúce samotné udalosti. 
Všíma si však aj situáciu v zázemí a dopady vojen 
na nebojujúce obyvateľstvo.
 Pokiaľ sa čitateľ rozhodne zahryznúť systema-
ticky do celého textu, čaká ho podrobný exkurz 
zahŕňajúci najprv strety veľkomoravských pa-
novníkov so susednou franskou ríšou; pustošivé 
nájazdy Tatárov (Mongolov), ktoré trvali len niečo 
vyše roka, no po ich skončení boli aj v dôsledku 
hladomoru niektoré oblasti takmer úplne vyľud-
nené; nasledujú konflikty uhorských panovníkov 
s mocnými oligarchami, ako aj vpády husitov 
a ich obávaných bojových vozov, vďaka ktorým 
dlhé roky odolávali križiackym výpravám; veľká 
časť sa venuje konfliktom s osmanskou ríšou 
a neľútostným bojom kurucov a labancov v rámci 
stavovských povstaní, počas ktorých sa uhorská 
šľachta domáhala svojich práv a privilégií voči 
centralizačným snahám Habsburgovcov.
 V dôsledku permanentných bojov, rabova-
čiek, ako aj konfesionálnych rozporov sa stalo 
17. storočie jedným z najkrvavejších období 
slovenských dejín. Autor ďalej podrobne opisuje 
ťažkú situáciu Márie Terézie po jej nástupe 
na trón a jej snahy o udržanie územnej integ-
rity monarchie sprevádzané nevyhnutnými 
reformami armády. Za zmienku stojí, že len 
vo vojne o Sliezsko bolo zranených 400-tisíc 
mužov a počty mŕtvych sa odhadujú na 120-ti-
síc. Veľký priestor sa dostáva vojnám s revo-
lučným a neskôr napoleonským Francúzskom, 
počas ktorých francúzski vojaci niekoľkokrát 
prešli územím dnešného Slovenska.
 Historicky prvým vojenským vystúpením Slo-
vákov so sformulovaným politickým, sociálnym 
a národným programom boli dobrovoľnícke vý-

Čitateľsky príťažlivá 
pre záujemcov 

o vojenskú históriu
Bitky a bojiská v našich dejinách / Vojtech Dangl / Perfekt 2017 

Foto lm

Foto archív I. S.
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Kniha Dobrú noc a pozor na hady (Technická univerzita vo Zvolene – Centrum environmentálnej a etickej výchovy 
Živica 2018) sa sčasti číta ako román, prinášajúci príbeh britského misionára Daniela L. Everetta, ktorý študoval kultúru 
kmeňa brazílskych Indiánov, no sčasti je aj odbornou antropologicko-lingvistickou štúdiou. O tom, čo všetko nás môže 
naučiť toto prírodné spoločenstvo, porozprávali prekladatelia knihy – Zuzana Szabóová a Milan Zvada.

Ako ste sa dostali k prekladu takej špe-
cifickej publikácie?
M. Z.: Aktivity Živice sledujem už dlhšie. 
Vnímam najmä Sokratov inštitút, ktorý pre-
vádzkujú, a taktiež poznám viacero študen-
tov a absolventov tohto unikátneho „projektu“ 
na rozvoj globálneho vzdelávania a aktívneho 
občianstva. Mám prehľad o ich témach a kni-
ha Daniela L. Everetta s ponukou prekladu 
sa ku mne dostala od vtedajšieho riaditeľa 
Sokratovho inštitútu. Po prečítaní zhrnutia 
na zadnej strane knihy som bol nadšený, kultu-
rológia a antropológia je pre mňa veľmi dobrý 
spôsob ako porozumieť svetu a človeku.
Z. S.: K prekladu som sa dostala pomerne 
ľahko. Dlhšie som vedela o tom, že Živica 
plánuje v roku 2018 vydať niekoľko zaujíma-
vých titulov, napríklad aj Cigánku od Janette 

jem. Za niektoré som ohodnotený, niektoré 
robím dobrovoľnícky. Nepremýšľam príliš 
nad tým, aká je moja profesia, lebo za deň 
občas vykonávam aj dve-tri, podľa situácie 
a potrieb. Som v neustálom kolobehu, nové 
projekty vyžadujú nové výzvy, veľa sa pritom 
učím za pochodu. Často myslím na Pirahov 
(vyslovuj pí-da-HOV, pozn. red.) – ako by sa asi 
zachovali v tej či onej situácii, myslím na ich 
veselosť, vytrvalosť a zároveň voľnosť – ve-
dia, čo musia urobiť, a inak môžu oddychovať. 
V rámci jedného predmetu na škole vyučujem 
aj o nich – bavíme sa so študentami o rôznych 
konceptoch, pojmoch a hodnotách, ktoré boli 
alebo sú charakteristické pre rôzne kultúry. 
Sprevádza nás pri tom zvedavosť, učíme sa kri-
ticky a s odstupom pozerať nielen na druhých, 
ale aj na seba. Myslím, že je to v dnešnej dobe 

Motlovej Maziniovej a aj knižku Don’t sleep 
there are snakes od Daniela L. Everetta. Ne-
skôr ma oslovili s ponukou, či by som túto 
knižku nechcela preložiť. Sama som si však 
netrúfla – a to najmä kvôli mojim iným pracov-
ným záväzkom. Jedinou možnou cestou teda 
bolo preložiť knižku vo dvojici, a tak sme sa 
spojili s kamarátom Milanom Zvadom. Zhod-
li sme sa na tom, že nám táto párová práca 
bude vyhovovať a začali sme čítať, spoločne 
konzultovať a prekladať.

Dovolím si tvrdiť, že takýto typ knihy sa 
neprekladá „pre peniaze“, ale pre vnú-
torné presvedčenie, že je pre našu spo-
ločnosť dôležitá. Ako sa prepája s vaším 
profesijným životom?
M. Z.: Mám viacero aktivít, ktorým sa venu-

Foto Hamza Makhchoune
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To, ako myslíme, 
určuje našu realitu
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veľmi potrebné. V istom zmysle od toho závisí 
budúcnosť nás všetkých.
Z. S.: Dlho som mnohé aktivity robila dobro-
voľnícky a doteraz sa dobrovoľnícky angažu-
jem. Pracujem v Centre komunitného organizo-
vania, som spoluzakladateľkou kníhkupectva 
Artforum v Banskej Bystrici, zároveň som člen-
ka Amnesty International Slovensko. Jedna 
moja „práca“ sa prelína s druhou, tá s treťou, 
je to všetko prepletené. Samozrejme, aj preklad 
tejto knižky sa stal veľmi organicky súčasťou 
mojej práce, môjho života. Išla som do toho pre-
to, lebo som to považovala za dôležité. Daniela 
Everetta som zažila osobne počas jeho work-
shopu na Sokratovom inštitúte a presvedčilo 
ma to o tom, že by sa o Pirahoch a ich spôsobe 
života malo dozvedieť čo najviac ľudí. Sama 
na nich často myslím. 

Na prebale knihy sa riaditeľ Sokratovho 
inštitútu Juraj Hipš vyjadril, že príbeh 
Daniela L. Everetta nastavuje zrkadlo 
civilizovanému svetu. Aké zrkadlo na-
stavil vám?
M. Z.: Mnohé zo života, resp. životného štýlu 
Pirahov, ma v kontraste s „civilizovaným“ sve-
tom neprekvapilo – už predtým som sa zaoberal 
vplyvom jazyka a konceptov na náš život a sve-
tonázor, na ľudskú myseľ a vnímanie. Potvrdilo 
sa mi mnohé – že to, ako myslíme, výrazne 
určuje realitu, resp. našu reakciu na to, čo si 
myslíme, že je reálne, a čo pri tom pociťujeme. 
Utvrdil som sa v tom, v akom etnocentrizme 
či „globálnom“ šovinizme žije tzv. „západná“ 
civilizácia, a že pokrok meriame len techno-
lógiami a úspešnosťou pri predlžovaní života 
vďaka medicíne. Samozrejme, aj Pirahovia sú 
v istom zmysle etnocentrickí, hrdí a sami seba 
považujú za najlepších, no v žiadnom prípade 
nie sú primitívni, menejcenní ani zaostalí (ako 
sa zvykli označovať tieto prírodné spoločen-
stvá). Jednoznačne sa máme od nich čo učiť – 
dokonca som dospel k názoru, že všetci ľudia 
na zemi sú v podstate v srdci Pirahovia, len 
na to zabudli, resp. nánosy vlastnej sebastred-
nosti a konformnosti v nich toto uvedomenie 
potlačili.
Z. S.: Príbeh Daniela Everetta hovorí o mno-
hých stránkach života kmeňa Pirahov, a tým 
nám nastavuje zrkadlo v rôznych oblastiach 
nášho európskeho spôsobu života. Ide naprí-
klad o praktické veci, akými je spôsob stravo-
vania a jedlo samotné – Pirahovia sa stravujú 
veľmi zdravo, jedia spoločne, dokonca aj varia 
viac-menej spoločne. Je to komunita, ktorá dbá 

lém hovoriť o problémoch, riešiť ich, rozvíjať 
vzťahy s ľuďmi okolo nás, byť úprimní k ostat-
ným, no aj k sebe samým. Preto máme problém 
odísť z tohto sveta, rovnako ako prijať odchod 
našich blízkych. Pirahovia toto nezažívajú, 
žijú inak ako my. 

Podľa Everetta je naše vnímanie získa-
né, naučené, a to, ako hovoríte, ovplyv-
ňuje našu realitu. Ilustruje to na príklade 
z vlastnej skúsenosti, kedy si pomýlil ana-
kondu s brvnom. V jeho kultúre ho naučili, 
ako vyzerajú plávajúce brvná, no úplne 
mu chýbal obraz plávajúcej anakondy, čo 
ho vystavilo nebezpečenstvu. Zjednoduše-
ne povedané, naša kultúra nám prekáža 
v tom, aby sme videli poza naše predsudky 
a stereotypy, poza naše vlastné myslenie. 
S ktorými stereotypmi sa stretávate vy 
a ako sa ich snažíte preklenúť?
M. Z.: Áno, dá sa to tak povedať. Čím viac 
sme ukotvení v „strede“ vlastnej kultúry, tým 
vidíme viac na okraj a menej do stredu inej. 
Stereotypy sú do určitej miery potrebné, nedá 
sa nimi však riadiť všeobecne, nereflektujú 
totiž realitu jednotlivcov. Na Slovensku mi 
prekáža rétorika a celkovo predsudky ľudí 
a „hejslovákov“ voči menšinám – cudzincom, 
homosexuálom, Rómom, príslušníkom iných 
náboženstiev –, ktoré sa stávajú nebezpeč-
nými. Zruční rétori z toho vytĺkajú politický 
kapitál, narábajú s podvedomým strachom 
ľudí zo straty pohodlia a bezpečia. Priťahujú 
pozornosť adresátov, spoliehajúc sa na ste-
reotypy a predsudky rozšírené v spoločnosti 
a zneužívajúc rýchle emócie ako strach, po-
hŕdanie, hnev a frustrácia. To, ako hovoríme 
o inej skupine ľudí vo verejnom diskurze, ako 
ich zobrazujeme v médiách a s akými emócia-
mi na nich reagujeme, veľmi vplýva na naše 
správanie, postoje v budúcnosti.
 Stereotypizácia veľmi súvisí aj s naším nau-
čeným zvykom premýšľať binárne a kauzálne 
– dvojpólovo a príčinne, chronologicky (zvlášť 
od čias Aristotelovskej logiky). Všetko roz-
deľujeme na čierne alebo biele, dobré alebo 
zlé, celého človeka na dušu alebo telo, našinca 
alebo cudzinca, muža alebo ženu. Tertium non 
datur. Ignorujeme tým celé spektrum možností 
a odtieňov stavu vecí. Zoberme si len, koľko 
problémov niektorým inovercom spôsobuje 
napr. neutrálne slovo „gender“, ktoré podľa 
nich ohrozuje nielen jazykovú, ale i kultúrnu 
integritu Slovákov (či slovensky hovoriacich?).
Z. S.: S Danielom Everettom v tomto úplne 

o svojich členov a členky, navzájom sa o seba 
starajú, pomáhajú si, veľa sa smejú, veľmi zjed-
nodušene by sme mohli povedať, že prežívajú 
skutočne výraznú ľahkosť bytia. 
 
Tieto nánosy možno pozorovať v každej 
oblasti nášho západného života? Aj v tom, 
ako sa vyrovnávame so smrťou? Zaují-
mavý je príbeh o žene, ktorá rodila sama 
na pláži: „Pirahovia nechali mladú ženu 
samú a bez pomoci zomrieť, pretože veria, 
že ľudia musia byť silní a musia sa sami 
dostať z ťažkostí.“
M. Z.: V našej civilizácii máme problém 
so smrťou – alebo inak: s prijatím kolobehu 
života a smrti –, od čoho sa odvíja poňatie 
času a vlastne celé naše správanie vzhľadom 
k pohodliu, peniazom, práci, voľnému času. 
Zbytočne žijeme väčšinu času v hlavách, a nie 
v telách, na zemi, zmyselne – ako Pirahovia. 
Máme výčitky a pocity viny z minulosti, ako 
aj obavy a úzkosti z budúcnosti, ktoré nie sú 
reálne. Skúsme si spočítať, koľko času venu-
jeme negatívnym emóciám a televízii denne, 
pre nič. Vedome sa oberáme o možnosti seba-
rozvoja, lebo nemáme dostatok sebadisciplí-
ny (na rozdiel od Pirahov), nevieme si užívať 
prítomnosť, len tak sa smiať, byť spontánni, 
žiť v spojení s okolím, so sebou. Bojíme sa cu-
dzincov – a pritom sa nepoznáme medzi sebou. 
Nepoznáme ani svojho suseda, ani väčšinu 
z ľudí, keď vyjdeme z vlastného domu na uli-
cu. Pirahovia sú spolupatriční, spoločenskí, 
súdržní. Vedia, že prežiť v džungli znamená 
spolupracovať, nie súťažiť a hádzať si polená 
pod nohy. Ak sa o sebe chceme naozaj niečo 
dozvedieť – a to je Everettova téza – obklopujme 
sa ľuďmi, ktorí sú od nás rozdielni, ktorí sú iní. 
Znie to paradoxne, ale práve tí nám poskytujú 
najlepšie zrkadlo.
Z. S.: Pirahovia majú iný postoj k smrti. Keď 
cítia, že novorodeniatko neprežije, nevyvinú 
úsilie na jeho záchranu. Malo zomrieť, tak to 
je a nikto z nich to nemá právo meniť. Pre nás 
– ak to môžem takto zovšeobecňovať – je tento 
postoj nepochopiteľný. Veda sa predsa ne-
ustále vyvíja, prečo by sme nemali vynaložiť 
úsilie na záchranu života? U nich je to inak. 
A aj Everettovi trvalo dlho, kým to pochopil. 
Smrť je čosi, čo je prirodzené. Je súčasťou ži-
vota, toho, čo zažívame. Stretávame sa s ňou, 
no akoby sme sa ju stále pokúšali z našich 
životov vylúčiť. Myslím, že je to spôsobené 
tým, ako žijeme. Ako povedal Milan – žijeme 
vo svojich hlavách, nie na zemi. Máme prob-  ››
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súhlasím. Keď nás nikto neučí vidieť rôzne 
obrazy, máme len malú šancu ich neskôr 
identifikovať. Vidíme prvý obraz, prvý plán, 
prvý impulz, ktorý človeka privedie k tomu, 
aby konal tak, ako koná. Nepoznáme – a často 
ani nechceme poznať – pozadie rozhodnutí, 
skutkov, životných osudov či omylov. 
 Tiež si neuvedomujeme, akú silu má reč 
a spôsob nášho vyjadrovania. Zabúdame 
na to, že keď komentujeme príspevky na fa-
cebooku, pod článkami na spravodajských 
weboch či pod statusmi našich známych 
a priateľov, ide o živých ľudí. Máme problém 
spolu hovoriť osobne, no nemáme zábrany 
napísať takmer čokoľvek, ak ide o online 
priestor. Neoverené „fakty“, polopravdy, 
vymyslené tvrdenia, ktoré sa hrajú na ab-
solútnu a nikým nespochybniteľnú pravdu, 
útoky na rasu, náboženstvo, rod, sexuálnu 
orientáciu, etnický pôvod, to všetko je vidi-
teľné, vieme si to prečítať, vieme to niekedy 
aj prehltnúť, pretože pravidlá prestali exis-
tovať a všetci si môžeme dovoliť všetko. Je 
to ale naozaj tak? Veď predsa sloboda slova 
a prejavu má svoje limity. Mám pocit, že 
presne toto sa nám, bohužiaľ, darí až príliš 
úspešne vytesňovať. A vytesňujeme to nielen 
pri online diskusiách, ale aj pri osobných roz-
hovoroch. Ľahko naskočíme na vlnu urážok 
a zosmiešňovania či podceňovania. 

My však máme príbehy, prostredníctvom 
ktorých sa vieme pozrieť na svet inými 
očami. V kultúre Pirahov absentujú mýty 
o stvorení sveta a všetko, čo si rozprávajú, 
podlieha princípu bezprostrednej skú-
senosti. Hovoria len o tom, o čom vedia, 
že existuje. Čo nás z tohto pohľadu môžu 
naučiť?
M. Z.: Aj Pirahovia majú príbehy – rozprávajú 
o tom, čo sa stalo, kde sa čo nachádza, čo idú 
robiť, kde je jedlo, komu sa čo snívalo a pod. 
Rozdiel je v definícii „príbehu“ a jeho vzťahu 
k realite a fikcii. Teda v tom, ako „zarámcuje-
me“ to, čo hovoríme, za akým účelom, v akom 
kontexte. Napríklad aj snový svet je pre Pi-
rahov rovnako reálny ako ten každodenný. 
Tiež stojí za zamyslenie, koľko z vecí, o kto-
rých hovoríme, sú len táraním či zbytočnými 
klebetami… 
 Lingvistika definuje tzv. evidenciály. Sú to 
prvky reči, ktoré vyjadrujú úroveň rečníkovej 
znalosti toho, o čom rozpráva. V jazyku Pira-
hov sú tri: klebety, pozorovanie a dedukcia. 
Na pochopenie týchto evidenciál môžeme pou-

vznikol svet, resp. čo bude po smrti. „Všetko 
je tak, ako vždy bolo“ – to je náboženstvo Pira-
hov. Všetci dokonale poznajú svoje prostredie, 
necítia sa oddelení, žijú zmyslami a zmysel-
ne, „neintelektualizujú“ (i keď ktovie, o čom 
oddychujúci Piraha rozjíma – či o nejakých 
konceptoch alebo platónskych ideách).
Z. S.: Myslím, že to, že takéto príbehy máme, 
nemusí znamenať, že sa vieme na svet pozerať 
inými očami. A zároveň to, že Pirahovia vy-
chádzajú pri rozprávaní príbehov z osobných 
skúseností, nemusí znamenať, že sú o čosi 
ochudobnení. Mám skôr pocit, že je to úprim-
nejšie – a to práve v zmysle toho, že netrávia 
čas zbytočnými rečami. Hovoria o tom, čo sa 
im deje, nezaoberajú sa ohováraním a šírením 
klamstiev, domnienok a výmyslov. Presne ako 
tvrdí Milan, rozdiel je v tom, čo pre ktorú kul-
túru znamená príbeh ako taký. 
 
V poslednej dobe sa u nás vyostrujú hnev 
a násilie. V rovnostárskej kultúre Pirahov 
sa hnev považuje za najväčší hriech. Nási-
lie voči komukoľvek je pre nich neprijateľ-
né. Prečo je to u nich možné a u nás nie?
M. Z.: Áno, už len prejavenie hnevu je pova-
žované za najväčšiu neresť, nieto ešte násilie. 
V jednom rozhovore Everett uvádza, že keď 
nechtiac zvýšil hlas (nebol v skutočnosti na-
hnevaný, ako profesor mal tendenciu niekedy 
zvyšovať hlas), Pirahovia ho na to upozornili 
– požiadali ho, nech sa upokojí. Neznamená to 
však, že by hnev potláčali alebo vytesňovali. 
Sú naučení tráviť čas v džungli aj osamote, 
sú fyzicky aktívni a vitálni, čo určite vplýva 
na silu ich charakteru. Môžeme povedať, že 
tento typ emócií akoby spracovávali efektív-
nejšie práve kvôli tomu.
Z. S.: Práve to sa mi na Pirahoch páčilo. 
Pre mňa je veľmi ťažké v niektorých situáci-
ách svoj hnev ovládať, prežiť si ho sama v sebe 
a ísť ďalej. V tomto sú pre mňa veľkým vzorom. 
Pochopiteľne, nie je možné, aby hnev vôbec 
necítili. Dajú mu však len toľko priestoru, 
koľko sami dovolia. Nezožierajú sa ním, neži-
via v sebe negatívne emócie, nepretavujú ich 
do správania – a tobôž nie do fyzického nási-
lia. Svoju silu a vitalitu potrebujú investovať 
do oveľa dôležitejších vecí, a teda napríklad 
do lovu či do života samotného. A tam hnev 
nemá miesto. 

Beáta Beláková

žiť príklad z angličtiny. Ak sa vás opýtam, „Išiel 
Joe na ryby?“ mohli by ste mi odpovedať: „Áno, 
počul som, že išiel,“ alebo „Áno, viem, že išiel, 
lebo som ho videl odchádzať,“ alebo „Áno, mys-
lím, že išiel, lebo tu nemá čln.“ Rozdiel medzi 
angličtinou a jazykom Pirahov spočíva v tom, 
že na vyjadrenie týchto evidenciálov použije 
anglicky hovoriaci človek vetnú skladbu, kým 
Pirahovia slovesné prípony. Obsah a vývoj kon-
verzácie teda záleží aj od toho, čomu u/veríme 
– či tomu, čo počujeme, alebo tomu, čo vidíme 
na vlastné oči a máme s tým osobnú skúsenosť. 
 Navyše, Everett v knihe píše, že Pirahovia 
sú mimoriadne zhovorčiví ľudia, rozprávajú 
takmer nonstop – v osade je neustála vrava aj 
počas noci (nestane sa, že by celá osada spala 
naraz). Ich kognitívne schopnosti a emócie sa 
nijako nelíšia od tých našich. A napriek tomu 
si vystačia bez písma, príbehov o tom, ako 

 ››

Neskrátenú verziu rozhovoru si môžete prečítať na www.litcentrum.sk.

ZUZANA SZABÓOVÁ (1991) 

Absolventka Fakulty politických vied 
a  medzinárodných vzťahov UMB 
v Banskej Bystrici a druhého ročníka 
Sokratovho inštitútu, spoluzakladateľ-
ka banskobystrického kníhkupectva 
Artforum. Momentálne pôsobí ako ko-
ordinátorka vzdelávacieho programu 
Školy za demokraciu v Centre komunit-
ného organizovania, ktorý je zameraný  
na prevenciu radikalizácie mládeže. Je 
podpredsedníčkou správnej rady Am-
nesty International Slovensko.

MILAN ZVADA (1982) 

Vyštudoval anglický jazyk a filozofiu  
na Fakulte humanitných vied UMB 
v Banskej Bystrici, v rámci štúdia v Ho-
landsku a vo Fínsku absolvoval program 
Erasmus Mundus MA v odbore Interna-
tional Performance Research. Venuje sa 
prekladateľstvu a divadelnej publicis-
tike. Pôsobí ako učiteľ anglického jazy-
ka, dramaturg a projektový manažér 
v oblasti nezávislej kultúry, v súčasnosti 
je dramaturgom kultúrneho centra Zá-
hrada v Banskej Bystrici.

TÉMA – KULTÚRNE ROZHRANIA
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T ieto slová sú z úvodu ku knihe Cigánka. 
Pôvodne som ich bagatelizovala, rovnako 

ako podtitul Skutočný príbeh o živote v dvoch sve-
toch. Takzvaných príbehov zo života som totiž 
ako dlhoročná publicistka mala možnosť čítať 
viac ako dosť. Lenže spôsob, akým svoju životnú 
skúsenosť pretavila do slov Janette Motlová Ma-
ziniová, ma viac než prekvapil, vyslovene ma až 
„dostal“. Knihu som prečítala na dúšok, za jednu 
noc. Rezonuje však vo mne ešte dnes. Postupne 
som si našla na internete materiály o knihe, ktorá 
vyšla tento rok v druhom, rozšírenom vydaní 
(prvé vydanie je z roku 2012). Ako vydavateľ figu-
ruje Technická univerzita vo Zvolene a Centrum 
environmentálnej a etickej výchovy Živica. 

V gadžovskom svete
Knihu tvorí vlastne monológ Janette, ktorú jej 
mama napriek rodnému listu volá Kristínka. 
Narodila sa v roku 1973 v Trenčíne ako dcéra 
dojičky a pastiera kráv. Od malička bola priam 
hladná po vedomostiach. Bola posadnutá čítaním 
a mala šťastie, že už v ranej mladosti stretla tri 
skvelé „gadžovky“. Dve jej boli akoby druhými 
mamami: učiteľka na základnej škole, ktorá 
ju naučila spisovnú slovenčinu; a knihovníčka 
v malej miestnej knižnici, tzv. Teta Knižná, ktorá 
ju naučila knihy nielen čítať, ale im aj rozumieť 
a diskutovať o nich. Tretia bola jej priateľka Len-
ka z gymnázia.
 Janette sa úprimne vyznáva z toho, ako veľmi 
chcela „zapadnúť do kolektívu“ a pokúšala sa 
vybieliť si kožu i dušu. Až kým sa vyrovnala s po-
znaním, že pre jedných bude vždy príliš tmavá 
a pre vlastných zas príliš biela. Otvorene hovorí 

s mojím pohľadom nesúhlasí, lenže svoj vlastný 
príbeh zmeniť neviem… Kto nezažil, nevie. Kto 
nechce vidieť, neuvidí…“
 Na internete sa o autorke píše, že vyštudovala 
sociálnu prácu na Fakulte sociálnych vied a zdra-
votníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
Pracovala ako poistná poradkyňa, robotníčka, 
asistentka učiteľa na základnej škole, manažér-
ka pre vzdelávanie na Úrade splnomocnenky-
ne vlády SR pre rómske komunity, projektová 
manažérka, externá koordinátorka programov 
podpory a vzdelávania rómskych detí a mládeže, 
v neziskových organizáciách a medzitým zalo-
žila a krátko viedla Rómsky inštitút. Za blogy 
na sociálnych sieťach získala v roku 2009 Novi-
nársku cenu a neskôr národnú cenu v európskej 
novinárskej súťaži Za rozmanitosť, proti diskri-
minácii.
 Možno literárne spracovanie autobiografic-
kého príbehu nie je celkom vyvážené a možno 
mať isté výhrady k celkovej koncepcii a stavbe 
diela. Ale v tomto prípade je omnoho dôležitejšie 
to, že tá kniha vôbec vznikla, podstatné je, čo sa 
v nej hovorí a ako oslovuje rôzne vrstvy a gene-
rácie našej spoločnosti práve dnes, keď sa tak 
polarizuje. Nie nadarmo je aj v knihe samotnej 
zmienka o projekte Živé knihy, v rámci ktorého sa 
mladí stretli aj s autorkou. V závere svojej knihy 
Cigánka píše: „Občas potrebujeme vidieť, aby 
sme uverili. Občas potrebujeme vidieť, aby sme 
sa odhodlali. No na to, aby sme pochopili, musíme 
počúvať.“ Dodávam: Občas musíme čítať, aby sme 
dokázali pochopiť. Takže: vďaka.

Elena Ťapajová

o predsudkoch, s ktorými sa stretávala a stretáva 
dodnes. Navyše sa tesne pred maturitou pridali 
i zdravotné problémy s epileptickými záchvatmi. 
A po vydaji za svoju prvú lásku, Róma-diabetika, 
problémy s cukrovkou a jej komplikáciami u pr-
vorodeného syna. Choroby sa obávala natoľko, 
že muža presvedčila, aby druhé dieťa – dievčatko 
– radšej adoptovali. Rodina sa nakoniec pre man-
želovu neovládateľnú žiarlivosť predsa len roz-
padla. Mimochodom, dnes je Janette druhý raz 
šťastne vydatá (za gadža) a porodila tretie dieťa. 
Ale, ako konštatuje: „Vždy budem Rómka, ktorá 
žije v gadžovskom svete.“
 Zaujímavé sú jej postrehy o „zrážkach“ dvoch 
štýlov života. Napríklad prvé stretnutia s ústnou 
hygienou. Alebo typická rómska vlastnosť, de-
liť sa s ostatnými, myslieť na nich, pomôcť im, 
neuvažovať však dopredu, ale tešiť sa z toho, čo 
práve je. Napríklad: keď má Róm peniaze, treba 
ich hneď minúť a poriadne sa najesť. Čo bude jesť 
o týždeň, o to sa nestará. Podobne sa nestará o to, 
či splatí, čo si bez ostychu napožičiaval. K tradí-
ciam totiž patrí aj akési spoliehanie sa na to, že 
sa niekto (napr. rodina alebo štát) postará…

K porozumeniu
Na druhej strane je tu „gadžovská“ predpoja-
tosť, neschopnosť empatie. Je také ľahké hneď 
odsúdiť, zaškatuľkovať, nenávidieť. V jednom 
z rozhovorov Janette hovorí: „Knihu som písala 
s jediným cieľom – aby ľudia, ktorí prichádzajú 
do kontaktu s malými rómskymi deťmi, vnímali, 
že to, čo z nich vyrastie, majú v rukách aj oni 
a nemôžu sa tváriť, že všetko majú v rukách 
len Rómovia samotní. Viem, že mnoho Rómov 

Kto nechce 
vidieť, nevidí

Cigánka / Janette Motlová Maziniová /  
Centrum environmentálnej a etickej výchovy 

Živica – Technická univerzita vo Zvolene 2018

„Počúvanie a čítanie osobných príbehov ne-
vyrieši problémy. Umožňuje nám však pozrieť 
sa na svet očami tých druhých. Pochopiť, ako 
málo sme ovplyvnili prostredie a podmienky, 

do ktorých sme sa narodili. Znovu si uvedo-
movať, aké je nebezpečné zovšeobecňovanie. 

Premýšľať. Vcítiť sa. Spracovať.“ 

TÉMA – KULTÚRNE ROZHRANIA



s. 14/15

TÉMA – KULTÚRNE ROZHRANIA

Multikulturalizmus, otázky hľadania iden-
tity v cudzej kultúre či postavenie cudzin-

ca v majoritnej spoločnosti sú dnes nepochybne 
dominantnými kultúrno-spoločenskými témami. 
Vplyv globalizácie a predovšetkým migrácie tieto 
otázky oživil v novom svetle a podnietil veľké 
množstvo kultúrnych projektov a umeleckých 
reflexií tejto problematiky. Výnimkou nie je ani 
aktuálna slovenská literárna produkcia. Irena 
Brežná je však špecifická. A to nielen tým, že patrí 
tak do švajčiarskej, ako aj do slovenskej literatúry 
(čo sme si na Slovensku uvedomili až pomerne 
neskoro). Téma hľadania identity na pomedzí 
kultúr u nej nie je žiadnou módnou záležitosťou. 
Možno povedať, že je to jej životná téma, podmie-
nená emigráciou a v literárnej tvorbe premenená 
na neustálu otázku sebe a čitateľovi.

Permanentný proces hľadania
V poradí šiesta kniha Ireny Brežnej v slovenskom 
jazyku pozostáva z už publikovaných, aktuali-
zovaných aj nových textov. Predstavuje druhý 
knižný výber, ktorý na základe premysleného zo-
radenia esejí, próz a reportáží vytvára zaujímavý 
kontext. Stretáva sa tu totiž dávne s menej dáv-
nym, čím sa osvetľuje zmysel terajšieho a možno 
predikuje budúce. Niťou, na ktorú sa navliekajú 
jednotlivé texty, je emigrácia. Skúsenosť pre Ire-
nu Brežnú nesmierne hlboká a determinujúca 
celý jej život. Emigrácia – a s ňou súvisiaca život-
ná zmena – je tu centrálnym bodom, z ktorého 
autorka odvodzuje uvažovanie o sebe, o svojom 
najbližšom okolí, o spoločnosti, aj o štruktúrach 
moci. Svoju skúsenosť s vykorenením a s ina-
kosťou vykresľuje reportážne presne (texty Zrak 

posúva ďalej: „Naozaj ma omrzelo vystupovať 
na školách, v literárnych domoch či na cirkvou 
organizovaných podujatiach vo švajčiarskych 
mestečkách a dedinkách ako profesionálna cu-
dzinka. Už žiaden cudzinecký folklór. […] V duchu 
som spálila osvedčenie o svojej interkultúrnej 
kompetencii, čo som si sama vystavila.“ „Len čo 
som zo svojho slovníka vyškrtla národné prívlast-
ky, prekonala som právo na cudzotu.“ Brežná 
sa v knihe akoby posúva z pozície bojovníčky, 
aktivistky a mediátorky v kultúrnom dialógu 
a obracia optiku viac na seba.
 Postrehy emigrantky sú výberom, ktorý uka-
zuje Irenu Brežnú ako angažovanú ľudskoprávnu 
aktivistku, vynikajúcu reportérku a prozaičku 
s veľmi príťažlivým štýlom. Skúsenosť s neslo-
bodou a emigráciou v nej podnietili humanitár-
nu aktivitu v Guinei, Rusku, Čečensku. Vzťahy 
so zahraničnými novinármi a ľudskoprávnymi 
aktivistami, ich ťažké osudy a osobná zanietenosť 
autorky, to všetko je vtlačené v jedinečnom ruko-
pise. Hľadanie vlastnej identity v tomto výbere 
prekračuje hranice štátov či národov. Vlastne sa 
nad ne povznáša. Irena Brežná totiž v závere knihy 
presúva pozornosť z „veľkých udalostí“ a „veľkých 
máp“ na seba: „V istej chvíli som musela začať po-
čítať k ľudstvu aj samu seba a pripustiť neslýchanú 
vec, že statočný čin je i to, keď sa postarám aj o tú 
ľudskú bytosť, ktorou som ja sama. Bol to obrat 
o stoosemdesiat stupňov a trval mi celé roky.“ 
 Postrehy emigrantky sú výberom, ktorý sa 
oplatí prečítať a spolu s Irenou Brežnou sa znovu 
zamýšľať nad otázkou domova, cudziny, slobody, 
tolerancie a ochoty pomáhať. 

Mária Halašková

sklopený na pol žrde, Emigrantská existencia), ale 
aj hlboko metaforicky (Plávam, teda som). Tému 
okupácie Československa približuje zo svojej 
perspektívy (Môj okupant), ale ponúka aj pohľad 
zvonku (Za vašu i našu svobodu!). Emigrácia sa 
v knihe tematizuje ako zlom, datovaná zmena, ale 
aj spúšťač procesu uvažovania o vlastnej integri-
te, ktorá nie je definitívna, ale neustále sa vyvíja.
Špecifickú kultúrnu identitu Ireny Brežnej pod-
čiarkuje aj jej autorský výraz. Čitateľ plynulo 
prechádza z reportážneho štýlu do esejí a próz, 
pričom stále má pred sebou autorku, ktorá veľmi 
citlivo vníma a reflektuje spoločenské dianie. 
Výber tvoria texty vznikajúce na časovej osi trid-
siatich šiestich rokov, čo samo osebe poukazuje 
na hĺbku, s akou autorka k téme pristupuje. Nejde 
pritom len o zoradenie už existujúcich textov, pre-
tože práve autorské korekcie poukazujú na ne-
ustále premýšľanie otázky cudziny a vlastného 
miesta v inej kultúre. Ak sa List čiernemu synovi 
v aktuálnom výbere zmení na List synovi, nejde 
len o zmenu názvu. Možno to pochopiť aj ako 
poukázanie na istý posun vo vnímaní inakosti. 
Rozhodne iný tón však Brežná zvolila v komentári 
aktuálnej diskusie o krajnej pravici, pred ktorou 
varuje v texte Hovoria o Európanoch, nie o ľuďoch. 

Metafora zadných dvorov
Zásadným posolstvom knihy je posun v spôsobe 
uvažovania o asimilácii a integrácii, na ktoré 
v tvorbe Ireny Brežnej poukazuje najmä meta-
fora zadných dvorov. Ak si v poslednom románe 
Nevďačná cudzinka hrdinka vyhradzuje právo 
na vlastnú cudzotu, v poslednom texte recenzova-
ného výberu – Moje srdce visí na topoli – sa autorka 

O vytrvalom 
hľadaní vlastnej 

integrity
Postrehy emigrantky / Irena Brežná / Preklad Jana 

Cviková, Nikoleta Račková/ Aspekt 2017

Jana Cviková premyslene a citlivo zostavila druhý 
výber textov Ireny Brežnej, ktoré túto autorku 

predstavujú v jej rôznorodých autorských polohách 
a ponúkajú pohľad na jej skúsenosť s emigráciou, 

na hľadanie vlastnej cesty v cudzej kultúre a jej 
angažovanosť v kultúrnych, spoločenských i poli-

tických otázkach dneška.
Foto bb

KUPÓN 
ASPEKT

  KUPÓN
do 24. júla

Knihu Ireny Brežnej Postrehy emigrantky môžete získať, 
ak zašlete kupón Aspekt na adresu redakcie.
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Knižka v preklade Kristíny Karabovej ponúka 
netradičný vhľad do sveta, s ktorým sloven-

ský čitateľ väčšinou do kontaktu neprichádza. 
O to vzácnejšie je teda čítať knihu, ktorá nám 
predstavuje toto miesto priam bezprostredne, 
s neskrývanou úprimnosťou, s priznaným le-
sklým povrchom i vecami pod ním. 
 Chimamanda Ngozi Adichie je spisovateľka, 
ktorá sa dostala do povedomia čitateľov práve 
vďaka svojmu upozorňovaniu na rozdielnosť. 
Ako žena, ktorá sa sama musela konfrontovať 
s množstvom odlišností a zažiť si na vlastnej 
koži, čo to znamená neprijať človeka z princí-
pu, poukazuje na to, aké ťažké je presadiť sa len 
preto, že je iná. Na základe týchto skúseností sa 
vo svojej tvorbe detailnejšie zaoberá problema-
tikou rasovej diskriminácie, znevýhodňovania 
žien a ich právami v spoločnosti. Feminizmus 
samotný bližšie rozoberá v eseji Všetci by sme 
mali byť feminist(k)ami (Absynt 2017), s ktorou 
vystúpila aj na konferencii TED. 

Jadierka a pomaranče
Pútavý dej Amerikánky, ako nazvali hlavnú hr-
dinku Ifemelu po návrate z Ameriky do rodnej Ni-
gérie, sa odohráva kruhovým rozprávaním, ktoré 
začína v Trentonskom kaderníctve so zameraním 
na typické africké copíky. Po rokoch násilného 
vyrovnávania vlasov v domnienke, že tak bude 
viac prijatá, sa kaderníctvo stáva metaforou, 
ktorá ju oslobodzuje a priznáva svoju identitu 
silou, ktorú počas rokov získala. Ifemelu, mladá 
ambiciózna blogerka s rozbehnutou kariérou, 
žije už trinásť rokov v štátoch Ameriky, skadiaľ 
sa napriek rozbehnutej kariére rozhodne vrátiť 

aj na ľudí, ktorí okrem toho, že používajú slová 
ako „kúl“ a „nadšený“, narážajú najmä na farbu 
jej pleti nie veľmi taktným spôsobom. Čo však 
oproti priam sektársky zasvätenej nigérijskej 
komunite, v ktorej bola, objavuje, je sloboda pre-
javu a tvorby. A to je niečo, čo sa jej zapáči.

Písané ľahkým perom
Vzdialenosť ju ale oddiali od Obinzeho natoľko, 
že s ním preruší kontakt na dlhý čas, počas kto-
rého sa paralelne rozvíja jeho príbeh vo Veľkej 
Británii. Ani tam ale začiatky nie sú ľahké, no 
v oboch prípadoch sa situácia veľmi rýchlo mení 
a počas rokov sa z nich stávajú „úspešní“ pri-
sťahovalci. Osud ich cesty však znova spojí, aj 
keď sa na rodnej hrude stretnú už ako iní ľudia. 
 Chimamandine blogové príspevky, knihy 
a prednášky otvorili oči mnohým prisťahovalcom, 
ľuďom inej rasy, no najmä ženám, ktoré sami seba 
vnímajú ako niekoho, kto nemá právo na svoj 
názor. Bez zbytočného klišé sa Amerikánka ši-
kovne otvára svetu – ťažšie stráviteľné pravdy 
podáva ľahkou a vtipnou formou. 

Veronika Jánošíková

naspäť do Afriky. V spomienkach sa rozpamätá-
va na udalosti, ktoré predchádzali jej príchodu 
za „veľkú mláku“. Počas strednej školy sa v hlav-
nom meste Nigérie Lagose zaľúbila do Obinzeho, 
vytvoriac tak ten druh páru, ktorý by len ťažko 
mohlo niečo rozdeliť. Vojenská diktatúra, ktorá 
sa v tom čase v Afrike odohrávala, a sprevádza-
júce štrajky učiteľov, donútia Ifemelu a neskôr aj 
Obinzeho krajinu opustiť. Nadšená Amerikou, 
novou školou a prostredím však po čase začína 
narážať na mnohé problémy, ktoré sa z veľkej 
väčšiny týkajú jej národnosti. 
 Je priam prekvapujúce, koľko odlišností dokáže 
jedna planéta vytvoriť a aké rôznorodé kultúry 
v sebe môže zahrnúť. Aj keď je Nigéria zemou, 
ktorá je plne rozvinutá a s úradnou angličtinou, 
rozdielnosti sa zdajú enormné a čudné: Ako ne-
môžu deti vedieť, že v pomarančoch sú prirodze-
ne jadierka? Prečo znamená v USA „ísť na párty“ 
len postávať a piť a nie tancovať? A prečo je vlast-
ne v Amerike „zhodiť kilá“ lichôtka, keď v Nigérii 
je to niečo zlé? Ifemelu si musí zvyknúť na rad 
nových vecí, ktoré nie sú ani lepšie ani horšie. 
Sú proste iné. Čo je však horšie, musí si zvyknúť 

Amerikánka 
z Afriky
Amerikánka / Chimamanda Ngozi Adichie / 
Preklad Kristína Karabová / Absynt 2018

Snažiť sa zaradiť v novom prostredí, v cu-
dzom meste či inom štáte, to je pocit, ktorý 
mnohí bežne v živote zažívajú. Aké to je ale 
pre niekoho, kto má inú farbu pleti a jeho 
rodné mesto je vzdialené nielen zemepis-
ne? O tom vypovedá v poradí tretí román 
nigérijskej autorky Chimamandy Ngozi 
Adichie Amerikánka.Foto Veronika Jánošíková

V Nigérii je žena, ktorá vojde do hotela sama, považovaná za prostitútku. Prioritou afric-
kej ženy je manželstvo, deti a domácnosť. Ak žena poukáže na nerešpektovanie svojich 
práv a nerovný prístup, je buď ignorovaná alebo označená za „nahnevanú ženu“. A kto 
by si už len vzal za manželku „nahnevanú“ ženu? A ak si ženu v Afrike nikto nechce 
vziať, tak sa podľa niektorých ľudí jej život skončil.

Recenziu Niny Bruckerovej na esej Chimamandy Ngozi Adichie Všetci by sme mali byť feminist(k)ami 
nájdete na webe www.litcentrum.sk pod názvom Úvaha „do kabelky“ na tému rodová rovnosť.
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Knižka T.C. McLuhanovej predstavuje 
súbor textov, ktoré nám otvárajú (jed-

no) okno do indiánskeho života. Texty boli 
napísané a často aj prednesené indiánskymi 
náčelníkmi, verejnými osobami či bojovník-
mi, väčšinou pri oficiálnych príležitostiach. 
Nájdeme tu texty známeho Sediaceho býka, 
náčelníka Logana z kmeňa Mingo či náčel-
níka Stojaceho medveďa. Kniha zahŕňa listy, 
oficiálne prehovory, ale aj piesne či úryvky 
orálnej poézie. 

Na palete kultúr
Pri percepcii týchto rôznorodých textov treba 
mať na zreteli, že vidieť indiánsky ľud ako ho-
mogénnu entitu plnú vznešených ľudí na koni, 
alebo naopak neprispôsobivých povaľačov, 
znamená splošťovať ich realitu. Nejde pritom 
len o sklamanie nás, ktorí si do „indiánstva“ 
často v skutočnosti projektujeme túžbu po čis-
tom živote, alebo z nej v horšom prípade odvo-
dzujeme vlastnú nadradenosť, ale je to urážlivé 
voči nim samotným. Rovnako nie je z knihy 
celkom jasné, koľkými prekladmi museli texty 
prejsť (boli napísané či vyslovené v etnickom 
jazyku? Z etnického boli preložené do anglič-
tiny? Alebo bol už pôvodný text vždy anglic-
ký?). Netreba zabúdať, že indiánske kultúry 
a civilizácie žili naprieč oboma Amerikami 
a zahŕňali prériových Indiánov (kultúru, ktorá 
vznikla, paradoxne, až po príchode Španielov 
do Ameriky a po importovaní koní, ktoré tu 
predtým nežili) cez Irokézov, Indiánov severo-
západného pobrežia, či na druhej strane cez In-
kov až po civilizáciu Mayov a nahuaské etniká 

hy Forrest Carter bol členom skupiny blízkej 
Ku Klux Klanu), zároveň sa usiluje prihliadať 
na rôznorodosť indiánskych národov. Nájde-
me tu preto nielen ľúbivé vyznania prírode, 
ale aj odvážnu (a márnu) obranu a vzburu 
podrobených, vyjednávacie reči, dokonca aj 
rozprávanie o priateľstve a možnej dohode 
medzi červeným a bielym mužom. Problém 
textov nevidím v ich zostavení a samotnom 
zoradení, ale skôr v ich možnej nepoučenej 
percepcii slovenských čitateľov a čitateliek.
 Ďalšou kvalitou knihy je, že zozbierané tex-
ty obsahujú najrôznejšie datovania, niekoľko 
z nich pochádza dokonca až z roku 1969. Tým, 
že máme k dispozícii texty aj z druhej polovice 
20. storočia, problematika vyhubenia a vy-
tlačenia indiánskeho obyvateľstva pri čítaní 
naberá na aktuálnosti. Kniha tak je aj lite-
rárno-politickým dokumentom o imperiálnej 
moci. Autori príhovorov či krátkych príbehov 
v tom období už totiž hovorili o problémoch, 
ktoré existujú dodnes. Aj ich jazyk je nám 
bližší, než by tomu možno bolo pri textoch 
z koloniálneho obdobia.
 Nemôžem nevyzdvihnúť vkusnú a jedno-
duchú grafickú úpravu Erika Jakuba Grocha, 
obálku (ktorej povrch evokuje prírodu, den-
níky, jednoducho knihu, ktorú si napríklad 
cestovatelia či cestovateľky môžu všade nosiť 
so sebou) so znázornením indiánskych znakov 
a bezchybnú jazykovú úpravu Márie Gavuro-
vej a Jána Gavuru, ktorá, dovolím si tvrdiť, 
v dnešnej dobe nie je až taká samozrejmá.

Veronika Dianišková

v Mezoamerike. Títo Indiáni nielen, že nemajú 
rovnaké filozofie (z knihy by myšlienková prí-
buznosť do istej miery mohla vyplývať), ale 
by si navzájom ani len jazykovo nerozumeli. 
 V knihe Dotknúť sa zeme autori hovoria 
sami za seba, za vlastné etnikum a (čo je naj-
dôležitejšie) z pohľadu „zvnútra“ komunity. Zo-
stavovateľka knihy tiež veľmi dôsledne uvádza 
situáciu, do ktorej je text zasadený, životopisné 
údaje autora a kontext – iste s cieľom upriamiť 
našu pozornosť aj na narušenie obrazu homo-
genity a vnímania domorodých Američanov 
ako prinajlepšom niekoľko podobných etník. 
 Indiánske národy (alebo kultúry) bojovali 
o nadvládu medzi sebou prakticky od nepamäti 
a tie „rozvinutejšie“ – organizované do mest-
ských štátov s vybudovanou štátnou správou 
– sa často násilím ujímali vlády nad okolitými 
etnikami. Ťažko teda hovoriť jednotne o ne-
násilných a ušľachtilých Indiánoch, hoci isto 
iste disponovali týmito vlastnosťami asi v takej 
miere, ako aj my. Rovnako je zjednodušujúce 
hovoriť o nich v prvom rade ako o bojovníkoch 
prinášajúcich krvavé obete. Ako nevyhnutnú 
„pomôcku“ k čítaniu knihy Dotknúť sa zeme 
odporúčam rozhovory alebo práce napríklad 
českej indianologičky Markéty Křížovej či 
českej mayologičky Olgy Vilímkovej. 

Stále aktuálne problémy
Napriek tomu, že kniha vyvoláva v čitateľovi 
pocit podobný ako fiktívny román Malý strom 
(o malom Indiánovi a jeho starých rodičoch, 
ktorí ho vovádzajú hlbšie do „indiánskeho 
myslenia“ – paradoxom je, že autor tejto kni-

O takých 
a onakých a ešte 
iných Indiánoch

Dotknúť sa zeme. Indiánsky pohľad na vlastné by-
tie / T. C. McLuhanová / Preklad Miroslava Gavuro-

vá, Ján Gavura / Knižná dielňa 2017

V našich končinách stále panujú dve najrozšírenejšie 
klišé o Indiánoch. Buď ide o rousseauovského vzne-

šeného divocha, ktorý – nedotknutý civilizáciou – žije 
v súlade s prírodou, alebo naopak: Indián tak, ako 

ho vnímame my, môže predstavovať aj skrachovanú 
existenciu.

Foto lm
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Román Vrkoč je debutom francúzskej herečky, 
režisérky a scenáristky Laetitie Colombaniovej. 
Francúzskemu publiku je známa vďaka svojej 
filmovej kariére. Nedávno sa rozhodla preniknúť 
do literárnych vôd. Zdá sa, že prienik bol úspešný. 
Len vo Francúzsku sa predalo 300 000 výtlač-
kov. Román získal cenu čitateľov-cestovateľov 
(Relay des voyageurs lecteurs) a momentálne sa 
prekladá do 29 jazykov. No je naozaj taký dobrý? 

Vrkoč má tri pramene
Román sa sústreďuje na tri ženské postavy, kto-
rých životné osudy nemôžu byť rozdielnejšie. In-
dka Smitá patrí do kasty dalitov, najnižšej kasty 
v Indii. Jej celoživotnou kariérou je upratovanie 
výkalov v cudzích obydliach. Ide o nepríjemnú 
prácu, za ktorú navyše nedostáva ani žiadne pe-
niaze a žije iba z toho, čo jej kto dá. Občas je to 
jedlo, inokedy staré oblečenie, výnimočne nejaká 
tá rupia. Jej malá dcérka je predurčená na rov-
naký osud. Smitá to však odmieta. Presvedčí 
manžela, aby za ich nasporené peniaze poslali 
dievčatko do školy. Stane sa tak, ale s nečakaným 
výsledkom.
 Druhou postavou je Talianka Giulia. Jej rodi-
nu už takmer celé storočie živí cascatura, čo je 
sicílska obyčaj, podľa ktorej sa vypadnuté alebo 
ostrihané vlasy uchovávajú na výrobu príčeskov 
a parochní. Kedysi to bol výnosný biznis, no časom 
začal upadať. Okrem toho jej otec havaruje a skon-
čí v nemocnici v kóme. Keďže je Giulia v rodine 
jediná, kto sa aktívne zaujíma o vlasový biznis, 
práve ona musí rozhodnúť o smerovaní rodinného 
podniku. Keď sa začne prehrabávať v otcových 
papieroch, príde ďalší úder. Ich ateliéru hrozí 

 Román Vrkoč témami priam prekypuje. S prí-
behom indickej hrdinky Smitá sa spája problém 
kastového systému ako bludného kruhu. Giulia 
musí vymyslieť, ako efektívne využiť zameranie 
otcovej firmy a ako ho modifikovať pre potreby 
spotrebiteľov. Tiež sa stretáva s odporom Sicílča-
nov k cudzím národom a sama spoznáva, že to, 
čo je cudzie, nemusí byť nevyhnutne zlé. Sarah si 
na vlastnej koži vyskúša, ako spoločnosť dokáže 
diskriminovať chorých a slabých.
 Pre rôznorodosť tém autorka zabúda na svo-
je postavy. Nie je na ne čas. Čitateľ nedostáva 
priestor bližšie sa s nimi zoznámiť a vytvoriť si 
k nim vzťah – v príbehu chýba veľa drobných 
detailov. Výsledok je taký, že po dočítaní na ne 
rýchlo zabudne. Ak by sa Colombaniová sústre-
dila iba na jednu postavu, vznikol by priestor 
na bližšie spoznanie okolia protagonistky a ro-
mán by nepôsobil tak plocho. 
 Autorka nám predkladá zaujímavú zmes tém, 
ktoré sú momentálne aktuálne, a s ktorými sa 
vieme viac či menej stotožniť. Nezáleží na tom, 
z akého kontinentu a kultúry hrdinky sú, ich 
životné boje dokáže čitateľ pochopiť. Motív vlasov 
spája všetky tri príbehy, no zaniká v porovna-
ní s množstvom a silou tém v románe. Navyše 
tento motív síce jednotlivé príbehy, a aj knihu 
vo všeobecnosti, pekne uzatvára, no vďaka tomu 
je koniec románu predvídateľný. Autorkina ne-
skúsenosť sa tiež prejavuje v tom, že jednotlivé 
súvislosti sú priveľmi očividné, čím pripravuje 
čitateľa o radosť z objavovania spojitostí.
 Vrkoč je teda zapletený, ale ledabolo. 

Veronika Košičiarová

bankrot. Akoby to nestačilo, Giulia sa 
zaľúbi do Kamaljita Singha, sikhské-
ho utečenca. Predstavuje pre ňu ďalší 
problém, ktorý musí vyriešiť.

Poslednou aktérkou románu je 
Kanaďanka Sarah. Je úspešnou 
právničkou vo významnej advokát-
skej kancelárii a má našliapnuté 
na lukratívne povýšenie. Svojej prá-
ci obetovala všetko. Pre kariéru sa 

jej rozpadli dve manželstvá, nemá čas na deti 
a priateľov. Vo firme to dotiahla ďaleko, plány 
jej však drasticky skríži rakovina. Celé to začalo 
nevinne – odpadnutím uprostred súdneho pojed-
návania, čo Sarah zahovorila obyčajnou únavou. 
Až po návšteve lekára zistí, ako veľmi je situácia 
vážna. Svoju chorobu sa snaží skrývať, ale potom, 
čo ju jej asistentka odhalí a všetkým to vyklebetí, 
je Sarah odsunutá na druhú koľaj a kariéra sa jej 
začne rúcať pred očami.

Zapletanie vrkoča
Colombaniovej hrdinky sú silné ženy, ktoré sa 
neboja popasovať s problémami a aktívne ich 
riešiť. Smitá sa rozhodne preraziť strop svojho 
spoločenského postavenia, aby jej dcéra mala 
lepší život. Giulia sa nebojí vziať na seba ťarchu 
zodpovednosti za rodinný biznis. Sarah sa musí 
popasovať s diskrimináciou chorých na pracovis-
ku a rozhodnúť, čo bude robiť so svojím životom 
a kde sú vlastne jej priority. Celou knihou sa tiah-
ne odkaz o tom, aby sme sa nevzdávali a nebáli 
svoje problémy riešiť. Napriek tomu, že všetky tri 
hrdinky sú z iných kontinentov a kultúr, spája ich 
rovnaká túžba po slobode a dôstojnosti. 

Odvaha je pre všetkých
Vrkoč / Laetitia Colombaniová / Preklad Alexander Halvoník / Ikar – Odeon 2018

Po slobode, rovnosti a dôstojnom živote túži každý z nás, no nie každý ho 
má. Tri hrdinky románu sa rozhodnú svojim útrapám postaviť čelom, ale 
urobiť prvý krok je vždy najťažšie.

Foto bb

Podnebie je úplne iné než to naše. Väčšina územia nemá zimu, ak nepočítame tundry v Hi-
malájach. Subtrópy a trópy, od ktorých sa odvíjajú životné podmienky s množstvom spolo-
čenstiev, národností, etník. Gudžarátci, Maráthovia, Bihárci a iné obyvateľstvo. Z názvov sa 
človeku zakrúti hlava a nemá šancu si ich zapamätať. Pekne to ale demonštruje rozmanitosť.

Celý text Niny Bruckerovej o publikácii Farebná India (Perfekt 2017) nájdete na webe 
www.litcentrum.sk pod rovnakým názvom.



V roku 2008 vyšiel prvý zväzok kvalitných 
Komentárov k Starému zákonu od výlučne 
slovenských biblistov, teológov a filoló-
gov. Bol ku knihe Genezis. V edícii sa po-
kračovalo a v roku 2017 bol hotový jej piaty 
zväzok, ktorý sa zaoberal Žalmami 51 – 75. 
Pracoval na ňom 20-členný autorský ko-
lektív celých päť rokov. A najnovšie v roku 
2018 je výsledkom tejto práce už aj šiesty 
zväzok edície starozákonných komentárov 
pod názvom Žalmy 76 – 100. Ako sa tento 
„žalmistický“ tím tvoril, prečo práve títo 
autori komentárov? 
Tento vynikajúci tím som ako editor zdedil. 
Formoval sa pri práci na prvom komentári, teda 
ku knihe Genezis, a ja som bol doňho ako autor 
pozvaný pri tvorbe toho druhého, ku knihe Exo-
dus. Využívame historickú šancu a vynikajúce 
možnosti, ktoré ponúka dnešná doba na Sloven-
sku, napísať vlastný komentár k Písmu v našej 
reči a pre potreby nášho národa. A keďže Sloven-
sko je malé a slovenských biblistov málo, našli 
sme sa rýchlo. Snáď len dodám, že nerozhodovala 
konfesia, ale odbornosť.

žalmy. Prvý zväzok pojednáva o mnohých spo-
ločných javoch či výrazoch, pričom ten druhý 
na ne už len odkazuje. Ale aj v druhom sme sa 
popasovali so záležitosťami, ktoré sa týkajú 
aj tam nekomentovaných žalmov. No a to roz-
delenie bolo čisto pragmatické – kniha s vyše 
1300 stranami je nepraktická, navyše s malými 
písmenkami a bez obrázkov by zrejme pôsobila 
odstrašujúco.

Za knihu Žalmy 51 – 75. Komentáre k Starému 
zákonu, 5. zväzok (Dobrá kniha) ste spolu 
s Milošom Lichnerom a Mishom Kapusti-
nom získali Cenu Dominika Tatarku za rok 
2017. Je to cena, ktorá sa od roku 1995 ude-
ľuje za výnimočné dielo, ktoré napĺňa hu-
manistické tradície slovenskej kultúry. Ako 
vnímate toto ocenenie?
Vážim si a teším sa, že tzv. svetská scéna si 
všimla a dokonca ocenila niečo z tej tzv. nábo-
ženskej. Tým niečím je fakt, že v komentároch 
predstavujeme vedľa seba často rozdielne ná-
zory rabínov, cirkevných otcov či moderných 
bádateľov na rovnaký text, pričom všetci z nich 

S edíciou Komentáre k Starému zákonu máte 
ako autorský tím už viac ako desaťročnú 
skúsenosť. Sú vďaka tomu azda najnovšie 
dve knihy žalmistických komentárov vy-
cibrenejšie a v niečom obohatenejšie ako 
predchádzajúce štyri zväzky?
Určite áno, a je to prirodzené. Keďže pre nás je 
to priekopnícky projekt, musíme sa učiť najmä 
na vlastných chybách a spätnej väzbe od čita-
teľov. Oproti predchádzajúcim komentárom 
pribudli tzv. Klasici spirituality a Liturgické 
aplikácie. No podľa mňa je najvýznamnejšia 
zmena v tom, že ako jednotlivci, tak aj celý tím 
rastieme a konečne vzniká niečo ako slovenská 
biblistika s potenciálom prispieť do tej svetovej. 

Ak by ste mali porovnať knihu komentárov 
pod názvom Žalmy 51 – 75 s najnovšou kni-
hou Žalmy 76 – 100, v čom sú si azda žalmy 
v jednotlivých zväzkoch podobné a v čom 
iné? A prečo práve takéto rozdelenie žalmov 
do dvoch kníh?
Podobnosť je vo forme a prístupe; rozdiel je, 
samozrejme, v obsahu, lebo komentujeme iné 

Konečne 
vzniká 
slovenská 
biblistika
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Žalmy patria medzi najobľúbenejšie spisy Písma. Dodnes svojou poetickosťou inšpirujú básnikov, skladateľov či 
výtvarníkov. Zaujímajú biblistov, teológov, filológov, psychológov i antropológov. Neraz si ich čítajú veriaci v osobných 
krízach. Vyhľadávajú ich neveriaci. Sú Božou poéziou, a tak mystickými segmentmi dokážu podnecovať ku kontemplácii 
a vovádzať do priestoru posvätnosti. Aj preto je dobré mať vo svojej knižnici fundované a najnovšie komentáre k Žalmom. 
Tento rok vyšiel už ich druhý diel a my sa o oboch knihách rozprávame s ich editorom a jedným z autorov, biblistom 
Bohdanom Hroboňom (1968). 

Foto Peter Procházka

KUPÓN 
DOBRÁ KNIHA

  KUPÓN
do 24. júla

Publikáciu Žalmy 76 – 100 s podtitulom Komentáre k Starému zákonu, zväzok 6, o ktorej 
je v rozhovore reč, môžete získať, ak zašlete kupón Dobrá kniha na adresu redakcie. 
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prechovávajú k nemu posvätnú úctu. Pre čita-
teľa, ktorý takúto úctu tiež zdieľa, je to škola 
tolerancie, rešpektu a pokory. Pri tej milej prí-
ležitosti oceňovania som si uvedomil, že najmä 
tomu intelektuálnemu svetu práve takýto pohľad 
na Písmo dlžíme. Dúfam, že naše komentáre sú 
prvou splátkou tohto dlhu. Tou druhou je pocti-
vý dialóg, ktorý toto dielo stimuluje. Napríklad, 
k tomu medzináboženskému prispieva na Teo-
logickej fakulte Trnavskej univerzity unikátny 
vzdelávací program s názvom Otvárame dvere. 

Kniha Žalmy 76 – 100. Komentáre k Starému 
zákonu, 6. zväzok mala len nedávno prezen-
táciu. Prečo mať vo svojej knižnici aj tento 
ďalší zväzok edície? Ako ho vnímate v slo-
venskom kultúrnom a vedeckom kontexte?
Každému hovorím, nech si ho kúpi, a že čítať ho 
nemusí J Ale vážne, veď takto podporí dobrú 
vec a projekt bude viac sebestačný. Nejde totiž 
len o napísanie komentárov, ale aj o vytvorenie 
kvalitného biblického vzdelávania na Slovensku. 
Či sa nám to páči alebo nie, základy našej kultúry 
sú kresťanské, zadefinované v Biblii. Poznávať 
Bibliu teda znamená poznávať nielen Boha, ale 
aj seba, blížneho a svet okolo nás. No a jeden 
zo spôsobov poznávania, prezentovaný aj v tomto 
komentárovom rade, je ten vedecký – teda pou-
žívanie najnovších nástrojov a metód s cieľom 
objasniť význam skúmaného textu. 

Kniha žalmov je spoločným dedičstvom 
židov i kresťanov. V oboch najnovšie vy-
daných knihách komentárov k žalmom 
sú zakomponované vynikajúce rabínske 
výklady. Je zaujímavé čítať si hneď po nich 
interpretácie daného žalmu od niektorého 
z kresťanských cirkevných otcov (napríklad 
sv. Augustína) a doplniť si toto nazeranie 
na žalm o kresťanskú mesiášsku perspektí-
vu a novozákonný biblický kontext. Týmto 
akoby sa čitateľ učil spájať židovskú tradí-
ciu nazerania na žalmy s katolíckou i evan-
jelickou. A viesť tak medzináboženský dia-
lóg. Ako to vnímate vy?
Vnímam to ako pozvánku do veľkého a krásneho 
sveta výkladu Božieho slova. Tie ponúkané per-
spektívy sú len malými ukážkami obrovského 
duchovného bohatstva, ktoré nám predchádzajú-
ce generácie zanechali. Mali by slúžiť ako stimul 
pre poctivejšie štúdium Písma, čo nepochybne 
prospieva aj medzináboženskému dialógu.

Asi najviac ma zo všetkých žalmov prvého 
zväzku zaujalo čítanie i výklad Žalmu 51. Do-

cíti. Dnešný kresťan sa zvykne modliť, čo má 
na srdci, no možno sa viac potrebuje modliť 
práve to, čo na srdci nemá. No a žalmy nás 
takpovediac posúvajú od nášho srdca k srdcu 
Božiemu. Už len dodám, že toto robia aj tzv. 
preklínacie žalmy, a to mimoriadnym spôso-
bom. Preto je na škodu jednotlivca aj spoločen-
stva ich vynechávať, ako je takmer pravidlom 
v cirkevných liturgiách. Ale to by bolo na iný 
a určite dlhší rozhovor.

Áno, preklínacie žalmy vedia pritiahnuť 
pozornosť súčasníka, veď je v nich tvrdá 
realita, ktorú žijeme mnohí. Stretávame sa 
s nenávisťou u druhých, násilím… Trápia 
nás osobné prehry, sklamané túžby, choro-
by, náročné pracovné vzťahy a podmienky. 
A s tým všetkým práve v preklínacích žal-
moch predstupuje žalmista pred Boha, aby 
vykonal spravodlivosť. Nazdávam sa, že 
veľmi príťažlivé budú pre širšiu verejnosť 
aj žalmistické komentáre mystikov – kla-
sikov spirituality (Bernarda z Clairvaux, 
Kataríny Sienskej, Františka z Assisi, 
Terézie Avilskej, Františka Saleského 
a Terézie z Lisieux). Vďaka nim čitateľ 
pochopí, že títo autori dokázali povedať 
o žalmoch také zásadné poznatky nie 
na základe teoretického uvažovania, ale 
svätosti života. Čo znamená byť svätým 
dnes, aby sme azda vedeli pochopiť Žalmy? 
A prečo práve títo klasici spirituality sa 
citujú v oboch knihách?
Aj toto by bolo na dlhší rozhovor… Verím však, že 
hlbšie štúdium Žalmov pomáha človeku v zápase 
proti tomu, čo znesväcuje. Podobne je to aj so štú-
diom tých klasikov spirituality. My ľudia sa totiž 
učíme prevažne imitovaním, a už keď niekoho 
alebo niečo napodobňovať a v to sa meniť, tak 
si vyberme to najlepšie.

Budú mať dva zväzky komentárov k žalmom 
aj svoje ďalšie pokračovanie? Vysvetlí sa 
takto fundovane všetkých 150 žalmov? Mô-
žeme sa tešiť na túto komplexnosť?
Ak Pán Boh dá, mali by sme vydať komentáre 
k zvyšným žalmom v priebehu piatich rokov. 
Tá komplexnosť či rozmanitosť by mala zostať 
zachovaná, prípadne sa rozšíriť, najmä v spo-
mínaných klasikoch spirituality a aplikáciách. 
Netrúfam si predpovedať, čo sa v ďalších dieloch 
vysvetlí, ale na to objavovanie sa už teraz veľmi 
teším.

Monika Kekeliaková

zvedáme sa tam, že sv. František z Assisi ho 
odporúčal svojim bratom ako formu denné-
ho odprosovania za hriechy. Priam fascinu-
júci je tu výklad symbolu yzopu v deviatom 
verši, ktorý A. Fleming pokladal za prvú 
zmienku o penicilíne. Pleseň penicillium 
notatum, ktorá tvorila základ Flemingovho 
prevratného a život zachraňujúceho objavu, 
totiž švédsky chemik R. P. Westling identifi-
koval na vzorke hnijúceho yzopu. Rabínsky 
komentár vysvetľuje hriech ako duchovné 
malomocenstvo, z ktorého môže byť hrieš-
nik uzdravený, ak sa pokorí ako yzop. Lebo 
táto rastlina (podľa patristického výkladu) 
dokáže prečistiť pľúca, ktoré sú symbolom 
pýchy. Ktoré výklady žalmistických symbo-
lov zvlášť zaujali vás?
Vždy tie, na ktorých momentálne pracujem. To 
je aj moja najväčšia odmena. Pri biblickej exe-
géze totiž nejde v prvom rade o to, aby som ja 
ovládal text, ale aby text ovládol mňa. Mal som 
tú česť robiť aj výklad Žalmu 51 a tie rôzne in-
terpretácie či skôr aplikácie zmienky o yzope 
sú skutočne zaujímavé. No to s tým Flemingom 
som uviedol skôr ako „pikošku“. Na tomto texte 
ma viac fascinovalo, že žalmista vo svojej prosbe 
o očistenie používa terminológiu známu z kňaz-
ských rituálov, aj keď vie, že žiaden kňaz a žiaden 
rituál ho nemôže očistiť od jeho ťažkej viny. Preto 
svoju takto formulovanú prosbu adresuje Bohu, 
ktorý jediný ho môže tejto viny zbaviť. Skrátka, 
prosí o nemožné s vedomím, že Bohu nie je nič 
nemožné.

Spomedzi žalmov z prvého zväzku sa mi 
zdá ako nanajvýš nadčasový Žalm 72, vďa-
ka ktorému sa možno prihovárať za tých, 
ktorí nám vládnu a spravujú verejné veci. 
Pre starších ľudí môže byť povzbudivý Žalm 
71. Pre tých, ktorí majú krízu viery, zasa 
Žalm 73, lebo ukazuje, že Boh nemlčí, ale 
hovorí aj v tichu. Tento žalm dokonca učí 
otvoriť sa Božej blízkosti. Žalm 51 doká-
že usvedčiť z chýb a podnietiť k náprave. 
Kratučký Žalm 70 je vhodný na denné mod-
lenie sa o Božiu pomoc proti nepriateľom 
a zlu. Žalm 52 môže byť blízky tým, ktorých 
ohrozujú ohovárači a intrigáni, aby si nene-
chali vziať vnútorný pokoj. Ktoré zo žalmov 
vnímate ako zvlášť nadčasové pre dnešného 
človeka vy?
Pre dnešného človeka by mal byť zvlášť nad-
časový ten žalm, ktorý práve číta. Sú rády, 
kde sa každý deň číta celý Žaltár, bez ohľadu 
na to, aký má ktorý mních problém, či ako sa 

ROZHOVOR
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  KUPÓN
do 24. júla

O prvý zväzok reedície tvorby Václava Pankovčína môžete 
súťažiť zaslaním kupónu KK Bagala na adresu redakcie.

Šicko od Pankovčina I  
(Návrat zabudnutého 
autora)

Marakéš. Šicke me naše! / Václav Pankovčín /  
KK Bagala 2018

Vo vydavateľstve KK Bagala vyšiel pri príleži-
tosti nedožitých päťdesiatych narodenín autora 
prvý z plánovaných troch zväzkov súborného 
diela Václava Pankovčína. Obsahuje zbierky 
poviedok Asi som neprišiel len tak (Smena 1992) 
a Marakéš (Sumus 1994) v prepracovanej po-
dobe, v akej ich plánoval vydať v knihe Šicke 
me naše!

Václav Pankovčín (1968 – 1999) pochádzal 
z obce Papín v okrese Humenné, rovnako ako 
prozaik a dramatik Ján Patarák (1936) a básnik 
Michal Chuda (1947). Pôsobil tu aj prozaik Milan 
Zelinka (1942).

Pankovčín absolvoval chemické učilište 
a dva roky pracoval ako robotník v Chemlo-
ne Humenné. Vyštudoval žurnalistiku na FF 

Po štvrťstoročí vychádzajú Pankovčínove 
poviedky v druhom vydaní v tvrdej väzbe 
s novými ilustráciami Fera Guldana na obál-
ke i predsádkach. Autor v nich urobil viacero 
zmien (popresúval ich, spojil, čiastočne pre-
písal), ako nás podrobne informuje edičná po-
známka (ale chybne uvádza názov pridaného 
fiktívneho listu). Texty prvej časti (zbierky) 
sú stručnejšie, kompozične založené na opa-
kovaní slov, viet, situácií i postáv: „a znovu 
a znovu, a tak stále dookola,“ v rýchlom rytme 
cirkusu a kolotočov.

Žánrovo čerpajú z rodičovských výchovných 
hyperbol (napr. aby deti nejedli kôstky čerešní, 
lebo im z ritky vyrastie strom), príhod odpoču-
tých na ulici i z našich naivných romantických 
predstáv o živote prírodných národov. (V duchu 
rečňovanky: Indiáni, tí sa majú, celý deň sa iba 
hrajú. Skáču hejsa hopsasa, chytajú sa do lasa.) 
Dominujú tu motívy jedla, pitia (najmä pálenky 
a piva), hlivenia a klebetenia: „ktorá sa prespala, 
ktorý chlap robil včera balamutu, čo povedal 
farár a čo na to kostolník, kto má dovolenku, 
kto maróduje a na čo, ktorá čaká malé, ktorá 
už porodila, kto sa bude ženiť a ktorú si bude 

UK v Bratislave, aktívne sa zúčastnil Nežnej 
revolúcie, písal o živote Rómov na Slovensku. 
Celé 90. roky pôsobil ako reportér denníkov 
Telegraf, Smena, SME a Pravda až do náhleho 
skonu 18. januára 1999.

Jeho spisovateľská i publicistická práca pri-
niesla inšpiratívne výsledky, hoci trvala len 
jednu dekádu. Prvá poviedka – Prípoviedka 
o fazuľovej polievke – mu vyšla v Dotykoch v ja-
nuári 1989, román Lináres dokončil len pár dní  
pred smrťou. Debutoval v roku 1992 knižkou 
pre deti Mamut v chladničke (Mladé letá) a ten 
istý rok aj súborom próz pre dospelých Asi som 
neprišiel len tak (Smena). Už tu si vyskúšal model 
zbierky krátkych próz, ktoré spájajú svojrázne 
postavy a exotické miesto (Rantaprapán). Vy-
brúsil a zdokonalil ho v knihe Marakéš, nasle-
dovali Tri ženy pod orechom, ktoré stáli v roku 
1996 spolu s Rankovovou zbierkou S odstupom 
času na začiatku úspešnej edície vydavateľstva 
L.C.A. Kolomana Kertésza Bagalu Príbehy.

Po zbierke Bude to pekný pohreb (L.C.A. 1997) 
vydal v Slovenskom spisovateľovi dve novely – 
Polárny motýľ a K-85. Román Lináres vychádzal 
na pokračovanie v denníku Pravda až v lete 2010.
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brať, kto zomrel, kto kradol v obchode, kto čo 
povedal… a ešte veľa vecí.“

Zoznámime sa s mnohými postavami, ktoré 
dostanú väčší priestor v druhej časti (zbierke), 
v Marakéši. Napríklad poviedka Cesta do Isla-
mabadu je úvodom k dobrodružstvám Laca Kuľ-
bagu, ktorého prenášalo z miesta na miesto 
– akéhosi nášho Večného Žida, ktorý sa s lás-
kou stará o sliepky, lebo dúfa, že sa mu z vajca 
vyliahne slon a na jeho chrbte precestuje svet.

Marakéš vyšiel prvýkrát v roku 1994 ako čier-
nobiely paperback s ilustráciami Fera Guldana. 
Pankovčín pôvodne knihu rozdelil do troch čas-
tí. Prvá obsahovala anekdotické poviedky, ktoré 
nás zoznamujú s dedinou a okruhom hlavných 
postáv. Okolo nich sa odvíjajú nite spontánne-
ho, rozbiehavého rozprávania. Do druhej časti 
zaradil krátke prípoviedky, v ktorých so sa-
mozrejmosťou – ako tú najprirodzenejšiu vec 
v duchu a štýle Ovídiových Metamorfóz – mie-
ša obyčajné s magicko-poetickým, ako je to aj 
vo štvrtej verzii autorovej slávnej Prípoviedky 
o fazuľovej polievke: „Pán Šalamaha obišiel 
okolo stola, ponalieval a predniesol prípitok: 
‘Na zdravie nášho osobného holiča pána Peťa!’ 
Potom podišiel ku kvitnúcim jabloniam, rukou 
pohladkal ružový kvet a zostalo mu v nej jablko. 
Pán Šalamaha ho s chuťou zjedol. Narástli mu 
polmetrové vlasy. Potom padal kvet z jabloní 
na pánov, sediacich za stolom a celkom ich 
prisypal a páni, sediaci za stolom, boli zrazu 
celí oblepení voňajúcim jabloňovým kvetom, 
ale hrali karty ďalej. Potom pristál v záhrade 
modrý balón. Vystúpil z neho pán Peťo v bielom 
plášti, zacvakal nožnicami a začal strihať pána 
Šalamahu. Keď Peťo strihal pána Šalamahu, 
zo zeme začala rásť fazuľa. Veľas tú fazuľu obe-
ral a hádzal do vriacej vody.“

Rozprávačom je desaťročný chlapec, náš 
sprievodca po „šaľenom vychodze“, blízkej, 
domáckej verzii exotiky, v ktorej sa prelínajú 
príhody, klebety, sny, legendy a mýty. Výcho-
doslovenský folklór s juhoamerickým magic-
kým realizmom; slovenský kritický realizmus 
s orientálnymi rozprávkami z bazárov a tržníc. 
Témy a motívy archaické i postmoderné, zamie-
šané do kokteilu, ktorého hlavné ingrediencie 
sú poetické, bizarné, infantilné. Svet detí s náv-
števou u holiča, chytaním chrústov a prvými 
bozkami voľne prechádza do sveta dospelých 
so zlodejskými, alkoholickými, erotickými či 
politickými eskapádami. Zoznámime sa s Fi-
ťom – človekom, ktorý rýchlo chodil; s Jankom 
Hujom, ktorý zvestoval Apokalypsu a prinášal 
smolu. Zmena oproti prvému vydaniu spočíva 

detský čitateľ dokáže veľmi rýchlo stotožniť, 
keďže od narodenia tvorí neoddeliteľnú súčasť 
jeho detského sveta (hračka v posteli, postava 
v hranej rozprávke, detskej knihe a pod.). Diana 
Mašlejová sa vo svojej najnovšej knihe Stratený 
zajko v Paríži rozhodla upriamiť pozornosť 
na plyšového zajka, ktorý sa dostáva zo svojej 
komfortnej zóny a zažíva rôzne dobrodružstvá. 
Príbeh dopĺňajú farebné ilustrácie ľudí, zvierat 
a prostredia, ktoré vytvorila Adela Režná.

Pozitívne vnímam fakt, že autorka mnohé 
dejové zvraty zasadzuje do nemocničného pro-
stredia (zajko vypadne z kabelky a odkotúľa 
sa do nemocničného výťahu, neskôr sa dostá-
va do nemocničnej kuchyne, kde sa spoznáva 
s potkanom atď.). Vďaka tomu môže detský 
čitateľ nadobudnúť pocit, že prostredie plné 
dezinfekcie, lekárov a bielych postelí nemusí 
vyvolávať iba negatívne konotácie. 

Ďalším plusom knihy je hlavná postava prí-
behu, pán Zajko. Na začiatku ho autorka vy-
kresľuje ako pohodlné plyšové zvieratko, ktoré 
je zvyknuté na istý komfort. To sa však mení 
vo chvíli, keď ho jeho majiteľka, dievčatko Jan-
ka, zabudne v deň odchodu do Bretónska. Práve 
to odštartuje sériu dobrodružných príhod, vďa-

ka ktorým v sebe 
pán Zajko objavuje 
dovtedy nepozna-
né emócie – strach, 
ktorý sa neskôr 
premení na odva-
hu a túžbu pomôcť 
tým, ktorí to potre-
bujú (straka závis-
lá od strieborných 
lyžičiek, chlapec 

Antoan po operačnom zákroku). Postupná pre-
mena, ktorou pán Zajko prechádza a tiež to, ako 
reaguje v neočakávaných situáciách (únos stra-
ky, rozhovor s potkanom, chaos v nemocničnej 
kuchyni atď.) vyvolávajú v čitateľovi záujem, 
keďže sa stáva neviditeľnou súčasťou príbehu. 
Na čitateľa môže pozitívnym spôsobom vplývať 
predovšetkým to, ako sa pán Zajko vyrovnáva 
s negatívnymi udalosťami: „Ale nebyť tohto 
únosu, nikdy by som nezažil nádherný pocit 
z letu. Nespoznal by som ani straku, nenavštívil 
Eiffelovu vežu a nevidel zásobu jej lyžičiek. Keby 
ma straka neukradla z Evičkinej izby, nemohol 
by som jej pomôcť. Preto som tento malý výlet 
neľutoval.“ Pán Zajko dokáže vo všetkom zlom 
vidieť pozitívnu stránku, čím autorka ponúka 
čitateľovi kľúč k zamysleniu sa nad udalosťami, 
s ktorými sme konfrontovaní. 

aj v tom, že pôvod väčšiny príbehov je v rozprá-
vaní jednej z postáv – baby Peťovej. Originálne 
vypointované príbehy sa striedajú s príbehmi 
s nulovou pointou: „Vedel však, že na konci tej 
krajiny je vysokánsky múr: strýko naň vyliezol, 
lebo chcel vedieť, čo je za tým múrom. Za mú-
rom bola voda. Potom ten strýko skočil do vody, 
lebo chcel vedieť, aká je hlboká, ale voda bola 
taká hlboká a taká studená, že na dno nedoplá-
val a vrátil sa naspäť. Chcel pozháňať expedíciu, 
ktorá by preskúmala, čo za tou vodou je, ale 
nenašiel sa žiadny odvážlivec, a tak sa strýko 
vrátil domov.“

Napriek viacerým africkým motívom Mara-
kéš nie je v Maroku, je na východnom Slovensku 
neďaleko Humenného. Potvrdzuje to aj stále 
častejšie užívanie nárečia, v aktuálnom vydaní 
zvýraznené aj dôslednejším fonetickým zápi-
som: „Ženo moja, ta dze bi som bol? U Papiňe 
som bol. S tim Pankovčinom, co je novinar či 
spisovateľ či co, u karčme. Ňe, ňe, ľen po jednim 
pive, a veckaľ hajde na autobus, ktori ňešol, ta 
som išol pešo.“

V novom vydaní Pankovčín zrušil členenie 
zbierky a úplne vypustil tretiu časť (Sandokan, 
lev z Marakéša), kde magické ustupuje kome-
diálnemu, útržkovitosť širšiemu a súvislejšiemu 
prúdu rozprávania. Prírodné, iracionálne vní-
manie sveta naráža na spoločenské a politické 
zákonitosti. Prináša pohľad z inej perspektívy 
na divoké Slovensko 90. rokov, no zároveň je 
univerzálnou správou o vzťahu malých ľudkov 
k Vodcovi a Vlasti. Dvojnovela o Sandokanovi 
by mala byť súčasťou druhého zväzku súbor-
ného diela, spolu s ňou aj dosiaľ nepublikované 
poviedky z pozostalosti. V treťom zväzku (oba 
majú vyjsť do konca tohto roka) nás čaká prvé 
knižné vydanie románu Lináres.

Viktor Suchý

Na trase 
Bratislava – Paríž

Stratený zajko v Paríži / Diana Mašlejová / 
Albatros v Albatros Media 2017

Postava Zajka je v beletrii pre deti a mládež 
mimoriadne obľúbenou a často využívanou. 
Stačí spomenúť Hronského Smelého zajka 
a Smelého zajka v Afrike, švédskeho psycholó-
ga Carl-Johana Forsséna Ehrlina a jeho knihu 
Zajko, ktorý chce zaspať či Eduarda a jeho zá-
zračnú cestu od Kate DiCamillo. So zajacom sa 
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Ako už samotný názov napovedá, dej autor-
ka zasadzuje do hlavného mesta Francúzska, 
Paríža. Mnohé dejové zvraty sa však usku-
točňujú v interiéri rôznych sociálnych zaria-
dení (nemocnica, hotelová izba, nemocničná 
kuchyňa), ktoré koniec-koncov nepoukazujú 
na Paríž (okrem únosu straky na strechu pa-
rížskej Galérie Louvre). Autorka síce využíva 
francúzske reálie, no skôr ako prostriedok 
k vykresleniu vonkajšej atmosféry mesta, 
čo sa mi v kontexte príbehu o putovaní zdá 
trochu málo. 

V knihe je prítomný aj sociálny motív, ktorý je 
však v mnohých prípadoch iba načrtnutý. Zajko-
va majiteľka Janka žije iba s otcom, no autorka 
nevysvetľuje, čo sa stalo s jej mamou. Kniha 
začína pochmúrne, a to smrťou Jankinej babky, 
o ktorej ako čitatelia nemáme taktiež žiadne 
ďalšie informácie. Naopak, postava potkana 
je z hľadiska sociálneho nazerania vykresle-
ná najkomplexnejšie: „Som jediným živiteľom 
tejto trojčlennej rodiny. Moju drahú a navždy 
milovanú manželku Anastáziu, mamičku malej 
Loly a Lulua, už ľudia našli. Nastavená pasca 
zničila náš krásny rodinný život.“

Na knihe je zaujímavý spôsob, akým autor-
ka kreuje postavy zo zvieracej ríše. Obzvlášť 
postava potkana ma príjemne prekvapila, ke-
ďže je nositeľom pozitívnych vlastností (živiteľ 
rodiny bez matky, pomoc zajkovi dostať sa 
do nemocničnej izby k Antoanovi). Autorka 
pri postave straky využíva stereotyp, týkajúci 
sa zbierania všetkého ligotavého, no posúva 
ho do novej roviny. Po rozhovore s pánom Zaj-
kom si straka uvedomí, že fixácia na strie-
borné lyžičky jej neprináša úžitok, práve na-
opak, a preto sa rozhodne zbaviť závislosti 
od týchto predmetov a pomôcť chudobnému 
chlapcovi Antoanovi, ktorý je v nemocnici 
pre operáciu nôh. 

Kniha Stratený zajko v Paríži je predovšet-
kým príbehom o odvahe a priateľstve. Najvý-
stižnejšie to reflektuje samotný záver knihy, 
keď Janka navrhne Antoanovi, že si plyšového 
zajka môžu posielať na výmenu raz za mesiac. 
Zajko aj straka sú počas ich rozhovoru prítom-
ní, a tak príde straka k zaujímavému nápadu: 
„Čo keby si cestoval so mnou? Vždy začiatkom 
mesiaca by som po teba prišla a zaleteli by sme 
si z Paríža do Bratislavy a potom späť. Čo si 
o tom myslíš?“ Ak by ste sa v tejto chvíli pozreli 
na oblohu a uvideli straku s plyšovým zajacom, 
neľakajte sa. Možnože práve píšu novú kapitolu 
tohto príbehu.

Miroslava Košťálová

fanúšikovia odčítajú narážky, nasmeruje ich 
na ďalšie diela, ktoré ho pri písaní inšpirovali 
– hudbu Nicka Cavea, Alicu v krajine zázrakov, 
poviedky Philipa K. Dicka či diela Chinu Miévil-
la. Iste, toto všetko mladý čitateľ nemusí ob-
siahnuť, ale ak sa ku knihe bude vracať, je isté, 
že mu pri každom novom čítaní ponúkne nový 
zážitok. Takisto je to sympatické žmurknutie 
na už skúseného čitateľa, ktoré zabezpečí, že ak 
ho náhodou nezaujme obsah, zaujme ho látka. 
Samotný dej tiež trpí jednou slabinou – Prav-
dozem je nepredvídateľná, a tak si autor robí, 
čo chce. Aspoň v tomto štádiu rozprávania, čo 
dosť uberá na napätí. Chlapec – hlavný hrdina 
– sa ocitá v hrozivých situáciách, ale z nich ho 
zachraňuje „deus ex machina“, čo môže fungo-
vať u mladšieho čitateľa, nie však u starších. 

Chymeros je teda akčná, symbolická a ob-
razotvorná kniha. Občas pôsobí skratkovito 
alebo povrchne, nie je však hlúpa. Každá veková 
kategória si v nej nájde to svoje. Stavia na boha-
tej fantastickej literárnej tradícii a je autorsky 
premyslená a detailne zostavená. Okrem toho 
sa Hevier usiluje, aby na ňu nadviazali aj iné 
projekty. Vyzýva svojich čitateľov, aby intera-
govali s príbehom už počas procesu tvorby, čo 
sa i na samotnom texte miestami premieta 
(skutoční detskí čitatelia sú premietnutí do po-
stáv). Je to projekt, ktorý je nesmierne rozsiahly 
a ambiciózny. Aj v prípade, že neuspeje v plnej 
šírke, výsledkom bude fascinujúca, surreálna 
séria kníh. Jej prvý diel síce vykročil do sveta 
trochu váhavo, no s gráciou.

Juraj Búry

O prehliadnutých 
osobnostiach 
slovenských dejín

[ne]známe príbehy. Osem zabudnutých osob-
ností 19. a 20. storočia / Ján Golian – Rasti-
slav Molda – René Škandík – Roland Valko / 
Society for Human Studies 2017

„Spoznávať dejiny 
pr o s t r e d n íc t vom 
ľudských príbehov 
je súčasne tým naj-
krajším poznávaním 
seba samého“ (Roman 
Holec). Týmto citátom 
sa autori monografie 
[ne]známe príbehy. 

Abeceda identity

Chymeros – Stopy vedú do temnoty 1. / Daniel 
Hevier / TRIO Publishing 2017

Daniel Hevier začal pí-
sať fantasy ságu. Epickú 
a symbolickú. Táto veta 
by sama osebe mala sta-
čiť na to, aby si Chyme-
ros svojich čitateľov na-
šiel. Zdá sa však, akoby 
sa mu to nedarilo. Je to 
klamlivé zdanie, alebo 
je kdesi problém?

Chymeros je autorský projekt, ktorý komu-
nikuje otvorene s čitateľom aj na úrovni textu, 
aj na úrovni (seba)prezentácie. To je jeho silná 
stránka, zároveň ale i slabina. Začnime však 
od začiatku. Chymeros je dvanásťročný chlapec, 
ktorý akoby nemal identitu. Nesie meno známe-
ho strýka, s ktorým ho všetci porovnávajú. Je 
vo veku, kedy už o sebe chce rozhodovať sám, 
no v skutočnosti zaňho rozhodujú dospelí. A tak 
jedného dňa vybuchne. Jeho pubertálna vzbura 
sa prejaví kreatívne ako slovná hračka, z ktorej 
sa vykľuje zaklínadlo. To ho premiestni do fan-
tazijnej krajiny Pravdozeme. Tam musí nájsť 
a získať (doslova) svoje nové, pravé meno. Je to 
príbeh o hľadaní identity, na úrovni autorskej 
poetiky však má „identitu“ pevne danú. 

Chymeros je totiž len prvý diel plánovanej 
série, ktorej Hevier už pevne určil rozsah, po-
čet strán i kapitol. Táto číselná symbolika je 
nesmierne dôležitá pre poetiku knihy, ale textu 
mierne škodí. Tempo či opisy alebo i rozsah 
dialógov sa tomu občas musia podriadiť, a tak 
sa udalosti v príbehu síce dejú, ale dejú sa straš-
ne rýchlo a pôsobia povrchne. Našťastie len 
miestami, lebo Hevier je majster textu a keď 
prehliadneme občasnú skratkovitosť jeho roz-
právania, nájdeme očarujúci príbeh. Pravdo-
zem je miesto doslovnosti, kde ožívajú symboly 
a prechádzajú sa metafory. Pripomína svety, 
ktorými blúdila Alica či Atrej. Surreálnosť 
a obrazotvornosť sú hlavné znaky Hevierovej 
knihy. Okrem toho je text pretkaný slovnými 
hračkami a vtipmi.

Chymeros síce cieli na mladého čitateľa, 
ale nepovažuje ho za hlúpeho. Adresuje, hrá 
sa s ním, predkladá mu výzvu. Je naplnený od-
kazmi, ktoré síce čitateľ nemusí vedieť identi-
fikovať, ale jeho zážitku to neuškodí. Hevier 
takto vytvoril samostatný svet, no keď jeho 
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Osem zabudnutých osobností 19. a 20. sto-
ročia prihovárajú čitateľovi ešte predtým, kým 
sa dostane k textu práce. Táto idea nielenže 
povzbudzuje čitateľov, ale zároveň aj niečo 
napovedá o motiváciách autorov.

Kolektív autorov predkladanej práce tvorí 
štvorica mladých slovenských historikov pô-
sobiacich vo viacerých vedeckých inštitúciách. 
Každý z nich na základe archívnych prameňov 
a najnovšieho historického výskumu predsta-
vuje dve osobnosti slovenských dejín, ktoré 
síce svojimi činmi nezaostávali za známejšími 
súputníkmi, z rozličných príčin sa však z his-
torického povedomia slovenskej spoločnosti 
vytratili.

Ján Golian v publikácii približuje osobnosť 
kňaza, literáta a redaktora – „Orla slovenskej 
literatúry“ – Andreja Truchlého Sytnianskeho 
(1841 – 1916), ktorý neoceniteľnou mierou po-
zitívne zasiahol do medziobdobia národného 
obrodenia v 70. rokoch 19. storočia. Druhou 
pozabudnutou, no nemenej zaujímavou osob-
nosťou, ktorej sa v práci venuje, je politik, etno-
graf a titulárny prepošt Karol Anton Medvecký 
(1875 – 1937), ktorého pre jeho spletité životné 
osudy nazýva „Pútnikom národného života“.

Osobnosti s pohnutou históriou si na osvet-
lenie vyberá aj Rastislav Molda. Čitateľovi 
približuje štúrovského básnika, „mesianistu, 
romantika a idealistu“, Mikuláša Dohnányho 
(1824 – 1852) a významného hudobného skla-
dateľa, zberateľa ľudových piesní a pedagóga 
Ľudovíta Vansu (1835 – 1873).

Autorom približujúcim bohaté životné dielo 
ďalších dvoch osobností, ktoré taktiež ešte len 
čakajú na väčší záujem slovenskej historiogra-
fie i laickej verejnosti, je historik René Škan-
dík. Čitateľovi sprostredkúva životné peripetie 
propagátora a šíriteľa slovenskej literatúry, 
nestora slovenského kníhkupectva, tlačiara 
a vydavateľa Jozefa Gašparíka Leštinského 
(1861 – 1931) a priekopníka v stavebníctve, 
ktorý sa z liptovského murára prepracoval 
na elitného podnikateľa moderného razenia 
– Jána Hlavaja (1879 – 1963).

Dvoch ďalších opomínaných velikánov 
slovenských dejín, vyznačujúcich sa najmä 
svojou morálnou integritou a cnosťou odvahy, 
preukázanou čeliac tvárou v tvár nehumán-
nym praktikám totality, predstavuje odborník 
na najnovšie slovenské dejiny Roland Valko. 
Centrom jeho pozornosti je obdobie Sloven-
ského národného povstania, v ktorom obe 
osobnosti preukázali svoje mravné kvality. 
Obeťou nacistického besnenia sa stal rodák 

z Moravy, československý patriot a šéf baťov-
skej siete závodov na území Slovenska Eduard 
Hrnčiřík (1894 – 1944); a len zázrakom unikol 
smrti v koncentračnom tábore Mauthausen 
jeden z najvýznamnejších financmajstrov 
v krajine, „bankár, ktorý financoval SNP“, 
a neskôr komunistickým režimom nepohodlný 
a perzekvovaný Karol Markovič (1897 – 1980).

Autori sa zamerali na osobnosti, ktoré sú 
nielen súčasnou širokou spoločnosťou, ale aj 
odbornou verejnosťou zabudnuté. Motívom 
kolektívu mladých historikov je po obsahovej 
stránke ponúknuť odborne a kriticky spraco-
vané osudy významných, ale pomerne nepo-
znaných ľudí a po formálnej stránke sa zároveň 
priblížiť čo najširšiemu spektru recipientov. 
Napriek pútavému rozprávačskému štýlu pub-
likácia nestratila odbornú kvalitu. K príťažli-
vosti knihy nepochybne prispieva zaujímavý 
výber osôb, ako aj spôsob rozprávania o ich 
osudoch. Autori ich umne vsádzajú do kon-
textu svojej doby a prostredia, v ktorom žili 
a pôsobili. Na základe ich životných príbehov 
na jednej strane celkom obyčajných, na stra-
ne druhej však vždy významných vo svojich 
kruhoch, sa autori snažia čitateľom predložiť 
dejiny, ktoré sú históriou, skladajúcou sa z ma-
lých osudov ľudí z mäsa a kostí. Z tohto uhla 
pohľadu ukazujú dobovú realitu bez mýtov 
a legiend, ale na pozadí konkrétnych osudov 
spätých či s obdobím národného obrodenia, 
medzivojnového Československa, vojnového 
Slovenského štátu alebo komunistickej tota-
lity.

Veľmi vítanou a podnetnou je časť publiká-
cie, v ktorej autori predstavujú odborné meto-
dologické ukotvenie práce, ale aj konkrétne 
biografické prístupy. Snažili sa zohľadňovať so-
ciologický a antropologický rozmer osobných 
dejín života jednotlivca. Čím objektívnejšie 
budú týmto spôsobom biografie spracováva-
né, tým je podľa názoru autorov citeľnejší ich 
spoločenský význam i nepochybná didaktická 
funkcia.

Čitateľovi sa tak do rúk dostáva kniha 
s atribútmi odbornej publikácie, so systema-
tickým vedeckým aparátom, ktorá je výsled-
kom profesionálneho historického výskumu. 
Neprehliadnuteľnou črtou je vkusná vizuálna 
stránka knižky, ktorú autori neváhali spestriť 
dobovými fotografiami či ďalšími ilustračnými 
materiálmi. Ide o publikáciu, ktorej tvorcovia 
s pochopením vychádzajú čo možno najviac 
v ústrety i laickému čitateľovi, ktorému púta-
vou formou sprostredkúvajú výsledky svojej 

práce. Predkladaná monografia je výslednicou 
úsilia kolektívu mladých historikov o sprístup-
nenie poznatkov o prehliadnutých osobnos-
tiach slovenských dejín, úsilia o vysvetlenie 
motívov ich konania na základe znalosti do-
bových reálií, a tým zároveň aj o postupné 
odmýtizovanie našich dejín. Historické die-
lo [ne]známe príbehy. Osem zabudnutých 
osobností 19. a 20. storočia je príkladom spo-
pularizovania výsledkov slovenskej historickej 
vedy bez straty odbornej kvality.

Michal Mudroch

Zbytočne veľa 
slovných hier

Krajina Kaina / Jozef Puchala / FAMA art 
2017

Jozef Puchala debu-
toval ako básnik kni-
hou Všetko, čo chýba 
(Odkaz 1995). Jeho 
druhá zbierka sa obja-
vila po viac ako dvad-
siatich rokoch, čo je 
v našich pomeroch, 
keď sa každý usiluje čo 

najrýchlejšie vydať čo najviac kníh, dosť nezvy-
čajné, ale samo osebe to nič nehovorí o kvalite 
autorovej poézie. 

Na zbierke Krajina Kaina už pri zbežnom lis-
tovaní vidieť, že jej tvorca neplytvá slovami, čo 
môže v dnešnej situácii, keď slovo stráca svoju 
váhu pre jeho nadmerné využívania, vyvolávať 
sympatiu. Na druhej strane sa mi zdá, že Puchala 
občas príliš dôveruje lyrickej skratke a jednodu-
chej slovnej hre. 

Úspornosť sa prejavuje v krátkosti veršov – 
prevládajú medzi nimi tie, ktoré pozostávajú 
z jednej či dvoch lexém. Autor rozčleňuje aj syn-
tagmy, mohli by sme hovoriť o syntagmatických 
presahoch. Dosahuje tým dynamiku výpovede, 
hoci na úkor logickej vetnej stavby, čo môže 
aj rušiť. „Najuvravenejšími“ básňami sú dva 
z hľadiska strofického usporiadania klasické 
sonety – Amulety a A, v ktorých je verš vzhľadom 
na zvolenú formu predsa len o čosi dlhší. Ostatné 
básne sú napísané voľným veršom, v niektorých 
prípadoch však jednotlivé segmenty vykazujú 
rytmizujúce prvky. Texty sú „ozvláštňované“ 
nepravidelnými či občasnými rýmami, ktorých 
estetický účinok sa dostaví len pri sústredenom 
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čítaní. Mnohé z týchto rýmov sú naozaj vydare-
né, nápadité, umocňujúce výpoveď. Vyskytujú 
sa tu však aj prípady, keď je rým, naopak, skôr 
„príťažou“, a to buď vtedy, keď je gramatický ale-
bo vyskakuje z rytmu, alebo vtedy, keď príliš 
udiera do očí (uší), že isté slovo je na konci ver-
ša len pre rým a nemá presvedčivú sémantickú 
súvislosť s textom – ako príklad uvediem slovo 
peso (označujúce cudziu menu) v básni Z tisíc 
a jednej moci, ktoré je tu zrejme iba preto, lebo 
sa rýmuje s „kde som“. 

Svoju rozsahom neveľkú zbierku J. Puchala 
rozčlenil do troch častí. Prvá z nich, Nemorandum 
(názov pokladám za trocha násilný) obsahuje 
osem nedlhých básní (vrátane oboch spomenu-
tých sonetov), v ktorých ide o intímnejší spôsob 
výpovede, čo sa prejavuje aj v štylizácii lyrického 
subjektu do prvej osoby singuláru, alebo v tom, 
že básnik subjekt oslovuje (druhá osoba singu-
láru). V štrnástich básňach časti Krajina Kaina 
je zreteľné úsilie vyjadriť isté zovšeobecňujúce 
poznanie, t. j. subjektívne posunúť do polohy na-
dosobného; prítomný je tu i spoločenský rozmer 
bytia. Časť Z tisíc a jednej moci tvorí najdlhšia a aj 
najlepšia (rovnomenná) báseň knižky, pozostá-
vajúca zo šiestich číslovaných oddielov. 

O autorových básňach sa dá povedať, že 
(takmer bez výnimky) vykazujú spoločnú črtu: 
sú kombináciou veršov, ktoré majú ráz impresie, 
t. j. zaznamenávajú okamžitý vnem či náladu, 
a veršov, ktoré zachytávajú pocity lyrického sub-
jektu vyplývajúce z jeho momentálnej životnej 
situácie, resp. z dotyku s dnešnou komplikova-
nou, uponáhľanou dobou. 

V zbierke je prítomná aj – v slovenskej poézii 
taká obľúbená – štylizácia do pozície bohéma 
a rebela, v Puchalovom prípade ju však vnímam 
ako účinnú, pretože buričské gesto je umiernené, 
lyrický subjekt sám seba nevidí ako jediného 
spravodlivého. Skôr vyjadruje stav svojej duše 
a kladie otázky, necháva veci nedopovedané. 
V najrebelantskejších textoch však vyjadruje 
rozhorčenie nad stavom spoločnosti, a to aj pro-
stredníctvom „bohorúhačstva“, ktoré je najsil-
nejšie v básni Story z Tóry. Podobne polemický 
postoj k viere zaujíma lyrický subjekt (autor) aj 
v básni Z tisíc a jednej moci. Tento text je púta-
vou lyrickou výpoveďou o tom, čo je obsiahnuté 
v jej názve, teda o moci a manipulácii, ktorá je 
pre ňu príznačná, ako aj o jednotlivcovi, ktorý 
sa v priebehu dejín, ale i vlastného života, ne-
ustále ocitá v situácii zápasu s ňou, či sa stáva 
jej obeťou. Kvalitu básne umocňujú biblické či 
kultúrne alúzie, čo závisí aj od vzdelania či skú-
senostného komplexu percipienta. 

Druhou zbierkou bola kniha Zlaté pávy sa 
rozpadnú na sneh (Norami 2014), editorkou ru-
kopisu sa stala A. Ondrejková, a z viacerých 
aspektov sa ukazuje prienik ich poetík. Napája 
sa na mytológiu, pracuje s prírodnými motívmi 
(havranka, vlk, vlčica, častý je motív jaskyne, 
ktorým môže odkazovať na poéziu I. Laučíka). 
Niektoré básne sú datované (od 2009 po 2014), 
lokalizované – ako zápisy vznikali počas au-
torkiných ciest (Patagónia, Lisabon, Rusko, 
Atacama), venované (pre R.).

Správy z nedomovov sú nateraz jej posled-
nou zbierkou. Témy, ktoré spracúva, vychádza-
jú z autorkinej empírie, prebal nás informuje, 
že básne vznikali v období, keď pracovala 
v nocľahárni a v zariadení pre chorých ľudí 
bez domova, čo môže byť signálom, ako ich 
čítať. Samotný názov nás posúva na jednej 
strane do oblasti citovo neutrálneho, vecne 
informačného administratívno-dokumentár-
neho úradného záznamu, ktorý upresňuje, no 

najmä subjektivizuje, priradenie substantíva 
v pluráli (z nedomovov), aktivujúce emocionál-
nu vrstvu a odkazujúce na sféru nechceného, 
vynúteného provizória, neistoty, nestálosti. 
Toto vibrovanie medzi vecnosťou a emocio-
nálnou zainteresovanosťou do istej miery od-
ráža celkový charakter Dianiškovej najnovšej 
zbierky. 

Textovú zložku dopĺňajú ilustrácie Jaroslavy 
Džuppovej. Prinášajú motív lode/záchranného 
člna evokujúci neukotvenosť, pohyb, nestálosť, 
vykorenenosť i hľadanie, ktorý sa obmieňa 
s motívom zátvoriek. Ten zastupuje hlavnú 
tému zbierky – vyzátvorkovanie – spočívajúce 
v absencii domova, vylúčenia zo spoločnos-
ti, sociálneho prehliadania až opovrhnutia, 
na výrazovej rovine realizovaných napr. ako 
rôzne podoby „nedomovov“. 

Kompozične je zbierka rozdelená do troch 
častí – Uhádni, kto z nich prežije túto zimu, Vtá-
čí atlas a Nekrajiny. Najmä v prvých dvoch sa 
Dianiškovej poetická výpoveď oproti minulosti 

Krátku báseň Krajina Kaina, naopak, za rúhač-
skú ani mimoriadne vydarenú nepokladám. Mô-
žeme si síce domýšľať, že tá „Pokojná / uplakaná 
/ krajina“, ktorá, ako naznačujú ďalšie verše, nie 
je ideálna pre život, je (dnešné) Slovensko, ale 
na takúto interpretáciu a závažnejšiu spoločen-
skú kritickú výpoveď tu akosi chýbajú konkrét-
nejšie súvislosti. Rovnako sú nejasné významové 
súvislosti s biblickým Kainom, ktorý sa prv, než 
sa stal bratovrahom, odmietal podriadiť božej 
vôli. Obávam sa, že báseň sa volá Krajina Kaina 
práve iba pre hru dvoch slov. A to sme už vlastne 
pri slabine básní. Je ňou nadmerné vyhľadávanie 
či využívanie slovných hier. Nápad obsiahnutý 
v názve Rytier bez básne a Hany nie je objavný 
a meno Hana sa v texte objavuje iba preto, aby 
mohol byť názov taký, aký je. Podobne neorigi-
nálne sú slovné hry v nadpisoch básní Ç’est la 
vie(m) a O 106. Spomenutý sonet A sa takto volá 
iba preto, lebo každý jeho verš sa začína spojkou 
a, teda ide o „absolútnu“ anaforu. Meno básnika 
Kostru sa v básni Len tak objavuje zrejme tiež 
len z dôvodu, že sa dá zrýmovať so „zo strún“. 
Našlo by sa ešte niekoľko ďalších takýchto lac-
ných efektov. Toto sú záležitosti, na ktoré by mal 
autora upozorniť redaktor knihy, keby, pravda, 
dajakého mala.

V lyrike J. Puchalu akosi všetko plynie hravo 
a ľahko, a to aj pri vážnych témach. Mne v nej 
ako – dovolím si o sebe neskromne tvrdiť – skúse-
nému čitateľovi poézie trocha chýba náročnejšie 
vystavaná metafora, ktorá ponúka komplikova-
nejšiu estetickú šifru. Tým nechcem povedať, že 
by ma vôbec nezaujala, že nemá svoje kvality, 
že jej autor píše zle, alebo že si nemôže nájsť 
čitateľov. 

Igor Hochel

Poloobydlia, 
polodomovy, 
chátrajúce hniezda

Správy z nedomovov / Veronika Dianišková /  
Modrý Peter 2017

Poetka Veronika Dianišková sa po prvý raz 
predstavila básnickou zbierkou Labyrint 
okolo rúk (Ex tempore 2006). Nadviazala ňou 
na prúd, ktorý v slovenskej poézii reprezentujú 
autorky ako Mila Haugová či Anna Ondrejková. 
Básnická výpoveď je tu skôr osobne ladená, 
hoci kódovaná (miestami až pohltená) sym-
bolikou (v symbolike). 
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mení, do popredia sa dostávajú odpozerané 
fragmenty mikropríbehov a tým i osudov rôzne 
tvarovaných lyrických subjektov, často nese-
bestačných, sociálne odkázaných ľudí mimo 
záujmu väčšiny. Tento dominantný rámec, kto-
rý utvára básne neraz prostredníctvom poe-
tických deskripcií podávaných akoby z dištan-
cie, cez perspektívu (empaticky naladeného) 
pozorovateľa sa strieda s básňami, v ktorých 
tieto subjekty zastupujú a prehovárajú za seba. 
Naznačené výpovedné perspektívy sú potom 
miestami prerušované lyrickým subjektom 
v prvej či druhej gramatickej osobe, ktorý ich 
vníma z pozície zainteresovaného, aktívneho 
činiteľa. Ten síce stojí mimo spomenuté prí-
behy, no priamo reflektuje aktuálne dianie 
s nimi spojené, podáva ho cez svoj filter, ktorý 
môže mať, s prihliadnutím na paratext, auto-
biografický charakter. Niekedy sa preto, práve 
z dôvodu silnej vnútornej zaangažovanosti, 
neubráni sentimentu či apelu. 

Významové roviny básní predznamenávajú 
už samotné názvy, z výstavbových princípov 
uplatňuje Dianišková enumerácie, výroky a ich 
negácie, niekedy básne pozvoľna gradujú, aby 
vyústili do point, ktoré starostlivo formuluje 
na celej ploche zbierky, pracuje i s veršovými 
presahmi, niektorými sa jej darí stupňovať 
napätie. Osciluje okolo emblémov zastupu-
júcich tematický profil zbierky (smetiarske 
autá, odpadkový kôš, potkany, schúlené telá, 
záchranka, zima, choroby, strach, neistota) 
– prevažujú tu konkréta utvárajúce verifiko-
vateľný svet odkázaných a núdznych. Tému 
dotvára upriamovaním pozornosti na priestor, 
jednu z nosných rovín textu, ktorý zobrazuje 
výlučne ako deficitný. Domov, prezentovaný 
cez svoj antipól – ne-domov, zachytáva v po-
dobe jeho zvyškov, poloobydlí, polodomovov, 
chátrajúceho/zatopeného hniezda a pod., s čím 
súvisí aj druhá časť zbierky, v tomto kontexte 
významovo ukotvená ako neisté večné sťa-
hovanie. 

Po prvých dvoch častiach s témou o sociál-
nom vylúčení, odkázanosti na pomoc druhých, 
sa zbierka uzatvára oddielom Nekrajiny, ktorý 
s predchádzajúcimi akoby súvisel okrajovo 
a skôr má príklon  ku skorším zbierkam – javí 
sa dokonca, že básne vznikali v odlišnom ži-
votnom období autorky (motív krajiny, ciest, 
návratov, vzdialenosti, jaskyne, tematizácia 
vlastného písania a pod.). 

Dianiškovej nová zbierka je intencionálnou, 
otvorene sociálne angažovanou poéziou, ktorá 
si z vonkajšieho sveta berie a umelecky trans-

Vilikovského knihu a pri tejto príležitosti 
si spomenie na vetu, ktorá sa tu refrénovito 
opakuje azda stokrát: „Koho by to zaujímalo?“ 
Na margo interpretácie, ktorá sa nepochybne 
ponúka ako prvá (čiže tematizácia presýteného 
sveta, ľahostajných čitateľov, autorovej osame-
losti), pritom Vilikovský na autorskej besede 
v rámci Litera festu podotkol, že tak ďaleko 
nepremýšľal – pôvodne len preložil anglickú 
frázu „to whoever it may concern“, ktorá sa mu 
veľmi páči. Táto fráza sa používa ako generické 
oslovenie v korešpondencii v prípadoch, keď 
odosielateľ nepozná konkrétneho človeka, tak-
že list adresuje všeobecne: komukoľvek, koho 
sa to týka. V prípade Hučkovej knihy môžeme 
bezpečne konštatovať, že adresát bol úplne 
jasný: Slečna.

Hlavná dejová línia, kde nám autor pred-
kladá príbeh svojej prvej lásky, príbeh vzťahu 
so Slečnou, sa odvíja prevažne chronologicky 
a vyznačuje sa literárne často nezvládnutým 
sentimentom, istou dávkou klišé a zväčša skôr 
plytkými úvahami o spisovateľskej tvorbe. 
Do nej sú ďalej povkladané Hučkove skoršie 
literárne pokusy. Tie sú kvalitatívne síce nevy-
rovnané, ale rozhodne literárne zaujímavejšie 
než ich formálny rámec. Výrazný nadpriemer 
tu predstavuje poviedka o mäse a poviedka 
o Johannovi Sebastianovi.

Hovorí sa, že za dobrou knihou je 10 percent 
talentu a 90 percent tvrdej práce. Pomery sa 
uvádzajú rôzne, ale tento napokon na Hučkov 
prozaický debut sedí. V spomínaných vlože-
ných textoch talent vidíme; práca však zrejme 
neprebehla. Autor sa v závere zaštiťuje aký-
misi „niekoľkými ľuďmi“, ktorí, vraj, do textu 
opakovane zasiahli a v tiráži je uvedený Balla, 
príznačne však nie ako redaktor, píše sa tu len 
o „redaktorských konzultáciách“. Text by pri-
tom redakčné pripomienky a následnú hlbšiu 
úvahu autora zúfalo potreboval, kvalitatívne 
je nesmierne rozkolísaný. Nech uvediem as-
poň dva príklady, niektoré autorove analýzy 
vlastných textov sú zdĺhavé, chvíľami plytké 
a možno úplne zbytočné (kapitola 8) a popis 
Jany (str. 136) je ako vystrihnutý z Maxima  
E. Matkina. Lepšie momenty pritom dávajú 
tušiť, že by to autor zvládol aj lepšie.

K istej neochote pristúpiť k svojmu životné-
mu príbehu ako k materiálu sa sám priznáva 
vo chvíli, keď (na s. 45) poznamená, že bol 
kýmsi upozornený, že jeho nekonečné zo-
znamy toho, čo prečítal zo svetovej literatúry 
a filozofie, sú nefunkčné. Na kritickú výhra-
du odpovedá celkom ako predtým, že aj tento 

formuje tému vykorenenosti ľudí bez domova, 
ich spoločenské prehliadanie, vyzátvorkova-
nie (podobnú tému ľudí na periférii priniesla  
i M. Ferenčuhová v zbierke Imunita v roku 
2016). Sústreďuje sa na tému, o ktorej píše – 
miestami nástojčivo a názorne –, jej texty mož-
no bez väčších zaváhaní/zlyhaní uspokojivo 
interpretovať, píše významovo dostupne, čo 
znižuje problémovosť zbierky (v zmysle ume-
leckého výrazu a tvaru, nie témy, samozrej-
me). Vytvára recepčne pomerne jednoducho 
uchopiteľné básnické obrazy, niekedy do po-
predia stavia precítenosť, sugestívnosť a emo-
cionalitu, ktorá sa stretá s vecnosťou. Táto 
kniha má nepochybne svoje kvality (napríklad 
vo všeobecnej prístupnosti, čo v kontexte po-
ézie ako druhu na úplnom okraji čitateľské-
ho záujmu nie je vôbec málo), no ako už bolo 
spomenuté, náročnejších čitateľov/čitateľky 
zväčša nenúti k hlbším zamysleniam nad tým, 
ako je napísaná.

Veronika Rácová

Lebo preto

Chaconna / Tomáš Hučko / OZ BRAK 2018

Prozaickú prvotinu 
slovenského publi-
cistu Tomáša Huč-
ka otvára zrejme 
pôvodný komentár 
nemenovaného spi-
sovateľa, ktorému 
svoj rukopis uká-
zal na posúdenie. 
Nájdeme ho zopa-
kovaný v  plnom 
znení aj na zadnej 

obálke. Dotyčný sa tu zamýšľa nad tým, čo je 
to vôbec za žáner. Ak to mali byť memoáre, po-
tom by sme čakali, že už autor niečo dosiahol, 
niečo prežil a má na čo spomínať. Ak to má 
fungovať ako „publikovaná novielka mladého 
ambiciózneho redaktora, prečo by to tie čitateľ-
ské, nekompromisne kritické beštie tam vonku, 
v chodbách kníhkupectiev, zaujímalo?“ Hučko 
to zrejme nepochopil ako čosi, nad čím by sa 
mohol zamyslieť a podľa čoho by svoj text mohol 
zrevidovať. Hodnotenie jednoducho skopíroval 
do svojej knihy a dodal, že dotyčný mal, samo-
zrejme, pravdu: „Prečo by vás to malo zaujímať?“

Kto sleduje finalistov súťaže Anasoft lite-
ra, možno si stihol prečítať zatiaľ poslednú 
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človek „samozrejme, mal pravdu“, ale preňho 
a pre Slečnu boli tieto veci dôležité. A je vyba-
vené. Tento detinský prístup celý text zráža 
a čitateľa zanecháva znechuteného. Cítime, 
že pre autora sú to cenné spomienky, lenže čo 
my s tým? Rozpaky potom vyvolávajú aj chvíle, 
keď rozprávač trpí, keď sa mu slzy tisnú do očí 
atď. „Okamih, keď som dojatý ja a keď je dojatý 
čitateľ, sa nekryjú,“ zapísal si kedysi Stendhal 
do denníka. Hučko naproti tomu akoby rátal 
s tým, že všetko osobné bude mať nejakú impli-
citnú literárnu hodnotu a bude to pre čitateľa 
pútavé. Omyl.

Toto je nepochybne širší problém súčasnej 
pôvodnej tvorby a v Hučkovej próze zrejme len 
našiel svoj smutný vrchol. Bezvýhradne pre ňu 
platí to isté, čo nedávno Ivana Taranenková 
napísala v súvislosti s najnovšou prózou Márie 
Modrovich:

„Jej introspektívny charakter, o ktorom 
bola reč na začiatku, nesie so sebou otázku 
(riziko), či dospejeme k momentu, kedy sa te-
matizovanie sebastrednosti stane literárne 
zaujímavým. K čitateľovi – ak sa dohodneme, 
že zmyslom literatúry je ešte stále, aby bola 
čítaná, nie písaná – môže takýto ‘ego-doku-
ment’ presiahnuť originálnym videním sveta, 
prípade bravúrnym štýlom. Ani jedno v knihe 
Flešbek nenájdeme.“

Podobne konštatoval Gilles Deleuze vo svo-
jich poznámkach o literatúre, že táto cesta 
autorského narcizmu, ktorá predpokladá, že 
všetko zaznamenané bude mať nejakú apriór-
nu literárnu kvalitu, nikam nevedie. Takto 
je kniha už len „zhrnutím vonkajších aktivít, 
skúseností, zámerov a cieľov. […] Zabúda sa, 
že literatúra všeobecne predpokladá zvlášt-
ne hľadanie a úsilie, zvláštny tvorivý zámer, 
ktorý sa uskutočňuje iba v nej, a že vôbec je 
jej úlohou priamo prijímať zvyšky úplne iných 
aktivít a zámerov“. To, čo potom možno vyzerá 
ako určité tvorivé východisko (autobiografické 
črty), literatúru nepozdvihuje, ale pôsobí v ko-
nečnom dôsledku ako jej degradácia.

Natíska sa mi aj myšlienka, že keby to 
napísal niekto o pätnásť rokov mladší, asi 
by sme ešte hovorili o zaujímavom debute. 
V tomto veku už sú namieste skôr rozpaky. 
Práca sa nekoná, vyšla z módy, a Chaconna 
zostáva nemilým príznakom vyprázdnenej 
doby, ktorá človeku, už beztak presýtenému, 
strká len ďalšie riedke sústo cudzích rozva-
rených pocitov.

Michaela Rosová

V druhom pláne, vychádzajúc zo štúdia opätov-
ne sa vynárajúcich nových informácií o smrti 
herečky, hľadá prostredníctvom vyšetrovateľa 
okresnej prokuratúry L.A. odpoveď na otáz-
ku, kto zavraždil Marilyn. Z tohto pohľadu je 
prvý plán založený na kresbe hlavnej postavy 
a najmä dialógoch, ktoré vedie s Dr. Greenso-
nom – tieto rozhovory sú najviac prepracované 
a deikonizujú, poľudšťujú herečku.

Naopak v snových scénach, v ktorých Mari-
lyn vystupuje z filmového plátna, prihovárajúc 
sa vyšetrovateľovi, a ktoré ponúkajú široké 
tvorivé možnosti, autor zaostáva. Práve druhý 
plán predstavuje príležitosť na realizáciu 
autorovho zámeru napísať dramatickú hru 
lavírujúcu medzi investigatívnou drámou a tri-
lerom. Zlyhávanie v tomto smere je na strane 
vyšetrovateľa. Postava Davida Diamanta je 
nevýrazná a v celej hre sa stráca. Jej repliky 
sú bez napätia, málo dynamické a s vylúčením 
väčších konfliktov. To sa premieta do vyznenia 
celej hry, ktorej chýba kulminácia napätia či 
vypätá emocionalita. To, čo sa autorovi poda-
rilo, je príhodný portrét Marilyn Monroe. Ženy 
výnimočne krásnej, príťažlivej a inteligentnej, 
napriek tomu neustále sa emočne potácajúcej, 
k čomu prispievajú nielen obrazy so svojím 
alteregom Normou Jean, ale aj herečkin slov-
ník. Ten nemá ambíciu provokovať, ale slúži 
ako charakterizačný a situačný prostriedok.

Siahnuť po ikone a urobiť z nej hlavnú posta-
vu akéhokoľvek umeleckého diela je pomerne 
zložité. Na rovine prozaického čítania je diva-
delná hra Krátky nešťastný život Marilyn 
Monroe zaujímavým a pútavým faktografic-
kým príbehom (s výborným vizuálom), na úrov-
ni dramatického diela jej však chýba vnútorná 
gradácia či tenzia, ktorá by sa pri tomto žánri 
dala očakávať. 

Jana Kičura Sokolová

Príbeh zo Sudet

Jednoducho na mňa zabudli / Jiří Holub / 
Preklad Marta Hlušíková / Perfekt 2017

Jiří Holub, súčasný český spisovateľ a kaste-
lán na zámku, vydal niekoľko knižiek pre deti 
a mládež. Kto čítal a smial sa do popuku z jeho 
Vzbury strašidiel alebo z Koľko váži Matilda, 
môže byť najnovším titulom prekvapený. Jed-
noducho na mňa zabudli nie je kniha ani vtipná, 
ani veselá. 

Príhodný portrét 
Marilyn Monroe

Krátky nešťastný život Marilyn Monroe / 
Milan Richter / MilaniuM 2017

„Občas si myslím, 
že by bolo ľahšie 
vyhnúť sa starobe 
a zomrieť mladá. 
Ale to by som ni-
kdy nedokončila 
svoj život, však? To 
by som nikdy nepo-
znala sama seba.“ 

– Marilyn Monroe
Meno herečky, modelky a speváčky Marilyn 

Monroe dodnes pôsobí ako živé šoubiznisové 
zaklínadlo. V 50. rokoch 20. storočia sa vďaka 
svojmu mimoriadne fotogenickému zjavu a ta-
lentu stala žiarivou hollywoodskou hviezdou 
a najmä pre svoj životný príbeh nadobudla 
status ikony. Jej neobjasnená smrť prispela 
ku stvoreniu kultu Marilyn Monroe, ktorý 
neustále pulzuje a inšpiruje.

Tvár, život, smrť a filmografia herečky sa 
stali tvorivým podnetom pre Milana Richtera, 
básnika, dramatika a prekladateľa, k napísa-
niu divadelnej hry Krátky nešťastný život 
Marilyn Monroe. Ako uvádza samotný autor, 
otázka samovraždy – vraždy a pátranie po prí-
čine bola rozhodujúcim tvorivým popudom. 
Dvojdejstvovú drámu rámcujú úvodné slová 
autora, ktoré majú podobu predhovoru a krát-
keho úvahového textu viažuceho sa k osobnos-
ti herečky. Na divadelné javisko Milan Richter 
privádza nie neznáme postavy. Marilyn, ako 
ústredná postava, vstupuje do vzťahov mile-
neckých (John F. Kennedy, Robert F. Kennedy), 
priateľských (Joe DiMaggio, Peter Lawford), 
osobných (Gladys Monroe Baker, Norma Mon-
tersen, Dr. Greenson) a imaginatívnych (vyšet-
rovateľ David Diamant), na základe ktorých je 
budovaný dej drámy. Autor tak rozohráva hru 
so symbolmi 50. a 60. rokov.

Udalosti sú rozdelené do dvoch dejstiev. 
Úvodné dejstvo sa vracia do roku 1961 s pre-
strihmi do roku 1946 a 1954, nasledujúce 
dejstvo sa odohráva prevažne v roku 1962, 
v období mileneckých vzťahov s bratmi Ken-
nedyovcami. V prvom dejovom pláne Richter 
pracuje na plastickom vykreslení Marilyn 
Monroe prostredníctvom vzťahov k matke, 
prominentným milencom a k psychiatrovi. 
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Sedemročná Klára rozpráva príbeh odohráva-
júci sa počas leta v Sudetách, tesne po vojne. Klá-
ra tam prichádza so svojimi rodičmi a maličkým 
bratom z Prahy. Na otca čaká miesto riaditeľa 
v kaolínke, na mamu život gazdinej. Vyľudnená 
dedina Wolfgang, veľký dom, kraj s lesom plným 
malín a dobrodružných výprav do prázdnych 
a rozbitých domov je pre Klárku ideálnou pred-
stavou krásne stráveného leta a aj života. Klára 
je dievča síce malé, ale správanie má poznačené 
prežitou vojnou v bombardovanej Prahe. Počúva 
tiché rozprávania dospelých o hrôzach, ktoré sa 
za vojny stali Židom a ktoré sa stávajú po vojne 

v pohraničí. Tuší, prečo 
je ich nový domov taký 
pustý a zničený. Nie 
je vystrašená ako jej 
mama, ale je opatrná. 
A stále detsky zveda-
vá. Keď stretne Helgu, 
Nemku, ktorá sa skrýva 
pred ľuďmi, dokáže byť 
aj starostlivá a opatr-

ná. Chráni svoje veľké tajomstvo dokonca aj  
pred rodičmi. 

Helga sa vo Wolfgangu narodila, vyrástla tam, 
starala sa o rodinu, vychovala deti, no potom 
zostala sama, opustená, plná bolesti a smút-
ku. A zrazu sa objaví sedemročné dievčatko 
bez predsudkov a vráti jej nádej a chuť žiť. Vy-
rozpráva Kláre svoj životný príbeh, postupné 
odhaľovanie histórie jej rodiny a dediny je bo-
ľavé, no popritom láskavé. 

Klára v Helge nájde priateľku, pomáha jej, 
citlivo počúva jej rozprávanie a aj chápe jej roz-
hodnutie radšej sa skrývať vo svojom poloroz-
padnutom dome, ako ujsť niekam preč: „Som síce 
malá a hlúpa, ako si často dospelí myslia, ale 
teraz je to predsa aj môj domov a ja ho mám tiež 
rada. A keby teraz prišiel Červinka so svojimi 
kumpánmi a povedal mi, musíš hneď vypadnúť, 
pretože si Pražáčka, nemáš tu čo robiť, tiež by 
som nevedela, čo so sebou.“

Vojna je súčasťou Klárinho života odmalička 
a násilie s ňou spojené vníma ako akúsi nevy-
hnutnosť, ale nesúhlasí s ňou: „Brr! Ľudia sú aj 
tak čudná rasa. Stále medzi sebou vedú vojny, 
tu pre toto, tam pre niečo iné, väčšinou vlastne 
ani nejde o to, prečo sa bojuje, ale či sa bojuje.“

Klárino a Helgino rozprávanie posúvajú prí-
beh pomaly a celkom pokojne až na záver, ktorý 
svojou nečakanou tragickosťou môže pôsobiť 
až katarzne.

Spisovateľ rozdelil spôsob rozprávania Kláry 
a Helgy štýlom. Klárin je jednoduchý, hoci 

priamo na hroboch, medzi kosťami svojich 
nebožtíkov. Ako to býva zvykom, realita je 
ešte prekvapivejšia.

Manila – mesto zločinu, drog, slumov, pros-
titúcie a obchodu s bielym mäsom, mesto plné 
potkanov, švábov, chorôb a neustále pribúda-
júcich hovien. Čitateľ spolu s autorom blúdi 
peklom na zemi – špinavými uličkami i miest-
nymi cintorínmi, zároveň počúva jazyk ulice 
a nešťastné príbehy tých najchudobnejších. 
„Je to kniha o turistike za chudobou – o no-
vom spôsobe cestovania. Keď si ľudia z našej 
časti sveta prenajímajú sprievodcov, aby im 
ukazovali biedu a chudobných ľudí podobne 
ako zvieratá v ZOO. V angličtine by sme to 
mohli nazvať poorism,“ povedal autor pre por-
tál Mono.

Cvaknutie fotoaparátu je tým prvotným, čím 
nás uvádza do deja. Vidíme znetvorenú Ate 
Jo – ťažko chorú ženu s pľuzgiermi po celom 
tele. Cvak. Vdovu Angelinu žijúcu na hrobe 
ôsmych úplne cudzích ľudí. Cvak. Zbadáme 
malé siroty Piu a Buboya, bývajúcich v skrini 
a bojujúcich o prežitie. Cvak. Alebo holohla-
vého vraha Danila starajúceho sa o štvorroč-
ného syna. Ich spoločným menovateľom by 
mohla byť beznádej, a práve vďaka tomu ich 
turisti fotografujú – veľmi necitlivo a často aj 
bez súhlasu. Tochman však čitateľovi uka-
zuje, že ľudská bieda nie je a nemôže byť lac-
nou atrakciou. Čím sa títo ľudia snažia uživiť 
a o čom snívajú? Prečo tu muži umierajú takí 
mladí? Koľko sirôt žije na cintoríne a prečo 
sa o ne nikto nestará? Odpovede na otázky 
sú prekvapivé a výsledkom je veľká obžaloba 
spoločnosti, súčasnej filipínskej vlády, politi-
kov, cirkvi i bývalých kolonizátorov. Pátranie 
po tom, čo znamená názov knihy, nás zároveň 
privedie k Biblii, k Ježišovým slovám: „Eli, Eli, 
lama sabachtani?“ (Mat 27, 46). Je to totiž citát 
úplne vystihujúci rozpoloženie najchudobnej-
ších obyvateľov Filipín: „Bože môj, Bože môj, 
prečo si ma opustil?“

„Chcel som robiť portréty usmievajúcim sa 
trpiacim chudákom, fotiť ich pahýle, vredy 
a ich šťastné tváre. Chodieval som za nimi 
niekoľko dní, ale tí, ktorých som našiel, sa 
usmievať nechceli,“ priznáva Tochman. Spolu 
s ním (v jednej z kapitol) čitateľ stručne nazrie 
do dejín ľudských ZOO po celom svete. Zároveň 
si uvedomí, že novodobé dejiny tohto druhu 
ešte stále pokračujú – a to nielen na Filipí-
nach. „Nech nás mučia tie obludné zábery,“ 
píše Tochman v závere knihy, čím sa odvoláva 
na citát americkej spisovateľky a kritičky Su-

na sedemročné dievča používa, najmä pri opi-
soch, prekvapivo zložité slová. Rozprávanie 
Helgy je poetickejšie, autor tak trochu otupil 
bolesť pri jeho čítaní. Škoda, že rozprávanie 
malej Kláry je nedotiahnuté, jednorozmerné. 
Autor sa pravdepodobne chcel vcítiť do mysle 
sedemročného dieťaťa, no postavy sú vykres-
lené plocho, ľudia sú len dobrí a zlí. Čitateľ sa 
vie ťažko vcítiť do postáv, do ich pocitov a myš-
lienok, pochopiť ich pohnútky, ich konanie. 

Téma násilného vysídľovania nemeckého 
obyvateľstva z pohraničného územia je v Če-
chách aj na Slovensku stále bolestivá a je často 
spojená s mlčaním a odmietaním. Autor, inšpi-
rovaný rodinným príbehom, rozpráva citlivý 
a zároveň drsný príbeh o ľudskosti a povojno-
vej nenávisti. V útlej knižke sa mu podarilo 
priblížiť temnú povojnovú dobu (našich) čes-
koslovenských dejín. V náznakoch spomína aj 
neprívetivú budúcnosť v novom socialistickom 
zriadení. Kniha Jednoducho na mňa zabudli 
je označená ako vhodná pre dvanásťročných, 
pre tému aj spomínané násilie ju radšej odpo-
rúčam  starším deťom. No rodičia sa musia 
pripraviť na otázky nielen o povojnovej histórii, 
ale aj o ľudskej zlobe, nenávisti a závisti. Je to 
síce čítanie na jedno popoludnie, ale premýšľať 
o tom budete ešte mnoho dní.

Lucia Jančovičová

O ľudských ZOO 
na Filipínach

Eli, Eli / Wojciech Tochman / Preklad Sla-
vomír Bachura / Absynt 2017

„Chcel som byť sám, 
niekde na najhoršom 
mieste sveta, vravím 
kamošovi, napíš mi 
to do googlu, no a vy-
skočila nám Mani-
la…“ opisuje poľský 
reportér Wojciech 
Tochman (1969) dô-
vod, prečo cestoval 
práve na Filipíny. 

Vo svojej knihe Eli, Eli tomuto ostrovnému 
štátu v juhovýchodnej Ázii preniká pod kožu. 
Cestuje tam duševne rozorvaný, dva roky 
po smrti svojho otca. Jeho cieľom je urobiť 
reportáž o ľuďoch, ktorí žijú na cintoríne, 
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san Sontagovej z diela O cudzom utrpení. Pokiaľ 
ide o poľský originál knihy Eli, Eli, ten vyšiel 
v roku 2013 spolu so snímkami fotografa Gr-
zegorza Wełnickiego. Išlo o fotoportréty tých 
ľudí, ktorých osudy opísal Tochman v knihe. 
Je preto veľká škoda, že na Slovensku vyšla 
kniha bez obrazového materiálu, na sile jej 
to však rozhodne neubralo.

Celkovo môžeme zhodnotiť, že poľský spi-
sovateľ a novinár Wojciech Tochman vždy 
vyhľadáva témy, od ktorých iní žurnalisti 
odvracajú zrak. Stavia sa pritom do roly re-
portéra-svedka. Susedské spolunažívanie, 
genocída, občianska vojna, drogami i pros-
titúciou rozvrátená spoločnosť – a uprostred 
toho všetkého konkrétny človek – práve to ho 
zaujíma. Vďaka svojej zvedavosti už prinie-
sol svedectvá nielen z Filipín, ale aj z Rwan-
dy, Bosny a Hercegoviny či z tábora sýrskych 
utečencov. Vrhá sa do každodenného života 
ľudí v mnohých kútoch sveta a ukazuje nám 
situácie z druhej strany objektívu… Lebo je 
načase pozrieť sa na svet Tochmanovými oča-
mi, na taký, aký skutočne je, drsný, pravdivý 
a neprifarbený. A na záver ešte jedno upozor-
nenie: Kto si prečíta knihu Eli, Eli, už nikdy 
nebude dovolenkovať ako predtým.

Oľga Gluštíková

V pekle pokoja 
nebolo lásky

Nesamozrejmé / Marcin Świetlicki / Preklad 
Peter Milčák / Modrý Peter 2018

 Marcin Świetlicki (1961) – poľský básnik, proza-
ik, novinár, člen a spevák hudobnej skupiny má 
na svojom tvorivom konte dve desiatky kníh po-
ézie, takmer desiatku prozaických titulov a nie-
koľko CD i mnohé literárne a hudobné ocenenia.

Kniha Nesamozrejmé je istým spôsobom 
výsledkom redaktorskej a editorskej práce poľ-
ských a slovenských tvorcov (editori M. Milčák 
a W. Bonowicz, redaktor L. Waźinski, ilustrátor 
R. Bielik, dizajn J. Milčák, autor doslovu W. Bo-
nowicz). Týmto sa dá vysvetliť podtitul knihy, 
kde sa uvádza, že ide o 77 náboženských básní 
Marcina Świetlického vo výbere W. Bonowicza, 
no v knihe ich je presne sto (pribudli totiž aj 
doteraz knižne nepublikované). Bonowicz 
premiešal staré básne s novými z tridsaťroč-
nej Świetlického tvorby. Jeho poéziu nazýva 
nejednoznačnou, neučesanou a príťažlivou 

stavy o svätosti, o pomoci pre človeka sú nanič. 
Dôležitá je láska ako základ kresťanského ko-
nania. Všetko reálne, poznateľné, materiálne 
podlieha času, míňa sa, zaniká.

O každodenných pocitoch človeka hovorí 
so samozrejmosťou, ale súčasne s „upozorne-
ním“ na márnosť mnohého, na čom niektorí 
stavajú svoj život. V nijakom prípade však 
nejde o akýsi didaktizmus, lebo duchovné 
sa v Świetlického poézii spája s mystickým 
a trans cendentným, reálne, každodenné s ne-
vysvetliteľnou hĺbkou duše. V náznakoch sú dô-
ležité biblické motívy (Jób, Jonáš, útek z Egypta, 
Sodoma) pre pochopenie vo chvíľach prerodu 
lyrického subjektu, lebo sa istým spôsobom 
opakujú v realite dneška, súčasný človek 
mnohé z toho biblického zažíva. Zaujímavý je 
obraz vnímania sakrálneho, biblického dieťa-
ťom, dospelým, veriacim a neveriacim, motív 
pretrvávania, nezničiteľnosti nepoznaného, 
nemenlivosť a stabilnosť na jednej strane  
a na druhej uvedomenie si, že generácie sa me-
nia, vymierajú, rodia sa nové. Zaujme analógia 
odchádzania z detstva a odchádzania z domu. 
Kultúra ľudstva sa stáročiami zmenila, ale kedy 
začalo platiť, že v živote je najdôležitejšia láska?

V Świetlického poézii sa striedajú dynamic-
ké opisy s reflexiami či sentenciami, jeho verše 
sú naplnené invenčnými metaforami, ktoré 
čitateľovi poskytujú plastický obraz stvárňo-
vaného. Pomerne častý je motív zrkadla, skla, 
teda toho, čo môže odrážať skutočnosť. Pohyb 
dokáže v jednom okamihu dať do statickej po-
doby, a to je ten obraz pre čitateľa obyčajne 
v záverečnom verši básne, aby nastúpila sé-
mantika. Dôležitý zmysel má aj nepravidelnosť 
použitia veľkých písmen a interpunkcie – dáva 
príjemcovi možnosť modifikovať významy. Isté 
myšlienkové napätie spôsobuje akoby obrátený 
slovosled i kompozícia básní, ich rytmus a spo-
radická refrénovitosť pripomína piesňový text. 

Takýto typ „nesamozrejmej“ poézie veľmi 
vydarene pretlmočil slovenskému príjemcovi 
prekladateľ P. Milčák. Použil aj nekaždoden-
nú lexiku s neologizmami a okazionalizmami 
a ozvláštňujúce konštrukcie. Nemožno nespo-
menúť v podstate realistické, ale dômyselné 
ilustrácie R. Bielika s veľkou výpovednou hod-
notou a symbolmi (baránok, vlk, lebka).

„Jazyk viery“ Świetlického poézie, ako sa 
uvádza v doslove knihy, „hoci taký blízky skú-
senosti, je zároveň rečou na hranici mlčania, 
nedopovedania, nejasnosti“.

Gabriela Rakúsová

s nesamozrejmou náboženskosťou, ale „pred-
sa len náboženskou“. V doslove rozvíja tému 
náboženská báseň, stretnutie poézie a nábožen-
stva a odpovedá na otázku, prečo tohto autora 
označuje za náboženského.

Aký je teda autor a aký je jeho lyrický hrdina? 
Labilný, zranený, úzkostný, obsesívny človek, 
všetko ho vyrušuje, striedajú sa mu nálady. 
Z hriechov sa vyznáva konfrontáciami, spomí-
naním a váhaním. Zápasí sám so sebou a v sebe 
s pomyselným satanom, so svojimi nedostatka-
mi a hriechmi, lebo si uvedomuje, že často kal-

kuluje, prehrešuje sa. 
Chce spoznať Boha, 
ale v jeho ľudských 
predstavách sa mu 
často javí zvláštne. 
Neuvedomuje si, že 
viera je niečo iné, že 
musí byť i dogmou, že 
Boha sa nedá spoznať 
ako človeka. Boj s po-
chybnosťami – to sú 

najsilnejšie verše, dokážu otriasť najmä ľuďmi 
s formálnym, málo vyvinutým presvedčením.

Lyrický hrdina sa však mení, pochybnosti 
ustupujú, ale „choroba“ ostáva, vnútorný prerod 
človeka pripomína priam šialenstvo: „deň čo 
deň prebieha Súd (stavím sa) / a deň čo deň je 
zajtrajšok“. Lyrický hrdina sa istým spôsobom 
stáva komentátorom pocitov toho druhého. 
Čo sa človeku zdá, čo pokladá za realitu, čo 
za dogmu, čo všetko berie ako samozrejmosť, 
hoci ide o nevysvetliteľné, o „zázrak“. Nastupujú 
predstavy o konci sveta, života človeka, reálne 
konfrontuje nepoznané a nespoznateľné, v člo-
veku sa súčasne ozýva dobro i zlo. Prostredníc-
tvom najobyčajnejších každodenných zážitkov 
sa ponára do myšlienkových hĺbok, náročných 
pochybností, istôt či neistôt. Bežné motívy sú 
často symbolom toho základného, o čo lyric-
kému subjektu ide: „Karneval sa dnes skončil, 
začala sa / postmoderna.“ Z jednoduchých, kaž-
dodenných vecí či pozorovaní vytvára hlboké 
podobenstvá a reflexie.

S pribúdajúcimi veršami sa stupňuje pre-
svedčenie napraviť zlé počínanie a konať dobro: 
„Večer / prinesiem dve zrná piesku / na mrave-
nisko, ktoré som rozbúral.“ Prichádza úsilie pre-
môcť pochybnosti a zlo v myšlienkach: „vyňať 
sa / zo samého seba, doraziť/ konečne to zlé, 
kiežby“; i otázka, čím naplniť život – myslenie 
a presvedčenie: „Na kolenách sa ber od ústia 
k prameňu.“ Veľká fantazijnosť autora kontras-
tuje s realitou a vyplýva z nej, že rozumové pred-



č. 06/18

KLASIKA

Napriek množstvu postáv, ktoré sa v románe 
vyskytujú, je takmer každá čitateľovi pred-

stavená do hĺbky – je priamo charakterizovaná 
a popísané je jej rodinné zázemie. Dôležité je v tej-
to súvislosti uviesť aj autorovu tendenciu podať 
čitateľovi viaceré informácie explicitne: „Generál 
Peckem sa strašne rád počúval a najradšej sa 
počúval, keď rozprával o sebe.“ Táto tendencia 
priamo súvisí s úsečnosťou a strohosťou, ktoré 
Heller volí ako prostriedky priblíženia vojnovej 
reality. Neodlišuje sa tým teda od mnohých iných 
protivojnových autorov, ktorí podobný štýl tiež 
využili na stupňovanie intenzity čítaného textu.

V mnohých prípadoch má tak scéna omnoho 
väčší účinok a zachytáva podávaný obraz, para-
doxne, detailnejšie a grafickejšie. Čím grafickej-
šiu scénu autor pred čitateľom vykresľuje, tým 
strohejší štýl využíva. Heller účinok danej pasá-
že zvyšuje ešte aj akýmsi predznamenávaním. 
Čitateľovu pozornosť zameria na malý detail, 
napríklad na vychudnuté bedrá Kida Sampsona, 
a vzápätí ho nechá na tomto mieste rozseknúť 
vrtuľou lietadla. Takže napriek tomu, že je čitateľ 
v očakávaní, ho scéna šokuje. Ťarcha takmer celej 
autenticity a (čierneho) humoru diela tak spočíva 
v autorskom štýle, ktorý je na vedomej hranici 
bagatelizovania. Čím viac sa smrť jednotlivých 
postáv vyvažuje vetami typu: „Plukovníkom 
Cathcartom smrť Kida Sampsona a McWatta 
natoľko otriasla, že zvýšil počet náletov na šesť-
desiatpäť,“ tým hlbšie čitateľa zasiahne.

Medzi humorom a hororom
Kapitoly nie sú usporiadané chronologicky 
a v mnohých prípadoch fungujú ako samostatné 

cudzieho človeka s hmatateľným strachom 
z vlastnej pominuteľnosti a predostiera tak 
autentický pohľad do mysle človeka stratenej 
generácie. Yossarian smrť odmieta a snaží sa 
od nej dištancovať čo najviac, nedokáže sa už 
ale pridŕžať všetkého vitálneho – nedokáže sa 
stotožniť a súcitiť so svojimi novými spolubýva-
júcimi, pretože „patrí k celkom inej generácii, 
do inej éry, iného sveta“, nedokáže sa zbaviť 
smrti vo svojom stane a tak zostáva stáť na hra-
nici. Neschopný začať znovu žiť, ani poddať sa 
smrti. Za túto hranicu, ktorá ho natrvalo odde-
lila od jeho rovesníkov, pokladá práve Snowde-
novo tajomstvo: „Človek je iba hmota, tak znelo 
Snowdenovo tajomstvo. Pochovaj ho, a zhnije, 
práve tak ako všetky odpadky.“

Heller a morálne konflikty
Čo robí dielo evergreenom je jeho presýtenosť 
odkazmi a otázkami. Autor spracúva otázku 
viny, svedomia a prežívania žiaľu. Ani doktor 
Daneeka, ani anonymná babka z políciou ro-
zohnaného bordelu nedokážu prežívať žiaľ 
v prípade, že ich daná strata neohrozuje priamo. 
Prežívajú teda skôr pocity frustrácie a strachu 
než naozajstný smútok. Morálne konflikty rie-
ši Heller ďalším zdanlivým konfliktom – budú 
to oni, alebo to budeme my. Zamiešaním pudu 
sebazáchovy do rovnice sa končievajú viaceré 
debaty. Heller ním však svoje dielo neuzatvára. 
Neposkytuje odpoveď na otázku, koho život je 
hodnotnejší, či si viac zaslúži žiť dvanásťročné 
dievča alebo pes, akú cenu život vôbec má a či 
existuje vo vojne hrdosť. 

Nina Podmanická

celky. Takáto kompozícia prispieva k celkovej 
atmosfére Hlavy 22, ktorá je preplnená posta-
vami – tie sa vďaka poskytnutým podmienkam 
knihou „hemžia“ a aj napriek tomu, že im autor 
venuje dostatočný priestor, v ktorom ich do hĺbky 
predstaví (priblíži ich výzor, záujmy a rodinné 
zázemie), zostávajú „prchavými známosťami“ 
čitateľa. Spozná ich, no nesleduje ich pozorne 
a nikdy nevie, kedy a ako sa s nimi najbližšie 
stretne. 

Nezreteľná hranica medzi humorom a ho-
rorom, na ktorej autor balansuje, je esenciou 
celého diela. Čím bližšie sa však čitateľ dostá-
va ku koncu, tým viac humor ustupuje hororu. 
Grafické výjavy sa stupňujú od „neškodného“ 
vojaka v bielom, s ktorým sa stretávame v ne-
mocnici, cez krutú smrť Kida Sampsona, Yossa-
rianovu noc v Ríme až po Snowdenovu smrť. Tú 
pokladám za najpôsobivejší motív celého diela. 
Strach zo smrti, ktorý cyklické objavovanie sa 
tohto motívu v diele symbolizuje, je podobný 
tomu, ktorý postavy zažívajú pri strete s bie-
lym vojakom v nemocnici. Snowden nepredsta-
vuje plnohodnotnú postavu príbehu. Jediným 
Snowdenovým kvalifikátorom je, či je mŕtvy 
alebo živý. Čitateľovi sú informácie o jeho smr-
ti dávkované veľmi pomaly a opatrne. Autor sa 
pritom pohybuje znovu na hrane explicitnosti, 
kedy píše o Snowdenovom „tajomstve“, ktoré 
z neho v lietadle vypadlo. Tieto narážky majú 
podobný účinok ako predznamenávanie v prí-
pade Kida Sampsona.

Keď sa pred Snowdenovou smrťou odhrnie 
opona úplne, výjav pôsobí takmer dychvyrá-
žajúco. Autor spája naturalistický obraz smrti 

Vrátil sa! 
Hlava 22 / Joseph Heller / Preklad Dušan Janák / 

Vydavateľstvo Slovart 2018 

Yossarian sa vracia strašiť, sužovať a rozosmievať v novej 
edícii, v nežnom objatí titulov Gold nad zlato a Niečo sa stalo, 
ďalších Hellerových trhákov. Hlava 22 starne s gráciou. Jej 

najväčšou kvalitou je vydarený balans medzi absolútnymi pro-
tikladmi. Anonymitou a intimitou, humorom a hororom. Foto bb

„Za to, že sa Yossarian mohol do nemocnice pobrať, 
kedykoľvek sa mu zachcelo, vďačil svojej pečeni 

a očiam; lekári mu nemohli dať pečeň do poriadku 
a nemohli ani vydržať jeho pohľad, keď sa na ňu 

sťažoval.“
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Nadrealista Ján Rak označil básnika Vojtecha Mihálika a jeho 
nastupujúcu generáciu ako „bojovníkov voči modernej 
poézii“. V recenzii jeho debutu Anjeli (1947) hovorí: „Tvr-
denia, vývody a objaviteľské kritické výplody Mihálika sú 
prinajmenej pochybenou a labilnou stavbou na piesočných 

základoch, sú bojom hypochondrického dona Quijota proti 
pomysleným a asi jeho samého zdanlivo ohrozujúcim hradbám 

nadrealistickej poézie.“ Mihálik na rozdiel od Raka dobre vedel, že to vonkoncom 
nie je boj „jeho samého“, pretože v tomto zápolení má oporu prinajmenšom vo Vi-
liamovi Turčánym (1928) a Miroslavovi Válkovi (1927 - 1991).

INTERPRETÁCIA
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o čiernom dáte), Balada predsa šťastná, Balada 
s pozvaním, alebo žartovne ladené rukopisné 
Balady o ručníčku či recesistická báseň dedi-
kovaná nedávno zosnulému Jozefovi Bžocho-
vi nazvaná Balada v podobe modlitby, aby Jožo 
Bžoch zložil štátnicu.

Ešte o villonovských baladách
Treba zdôrazniť, že Turčány najdôslednejšie 
udomácnil žáner villonovskej balady v slo-
venskej literatúre. Prv ju z mladšej generá-
cie objavil iba Milan Kraus, ktorý už v roku 
1942 uverejnil villonovskú baladu v študent-
skom zborníku Kniha priateľov (1940). Vtedy už 
z o čosi staršej generácie sa tomuto typu balady 

venoval Štefan Žáry, ktorý vlastné villonovské 
balady vydal až po vojne s názvom Dobrý deň, 
pán Villon (1947). Žáryho inšpiračným zdro-
jom bola zbierka Vítězslava Nezvala 52 hořkých 
balad věčného studenta Roberta Davida (1936).
 Nie náhodou nachádzame baladu i v Rakom 
recenzovaných Anjeloch Vojtecha Mihálika. Jeho 
Balada v podobe modlitby za dušu úbohého Vil-
lona a všetkých nás v úbohosti jemu podobných 
s refrénom „Buď milostivý pri poslednom súde!“ 
má svojou pochmúrnosťou ďaleko od rozmar-
ných Turčányho balád. Keďže tento žáner má 
jasnú kompozíciu (strofy, 3 rýmové koncovky, 
refrén, poslanie), možno ho označiť za nároč-
nejšiu formu, priamo podnecujúcu hľadanie 

Turčány sa do tohto boja zapojil publiko-
vaním tzv. podrealistického manifestu, 

ktorý v celoslovenskej tlači propagoval Válek. 
Turčány okrem iného v manifeste uvádza, že 
podrealizmus „si bude všímať dojmy, ktoré sa 
častejšie vracajú, a najmä tie. Preto nezriedka-
vým bude tu refrén“. Tieto predsavzatia si au-
tor splnil prostredníctvom svojich početných 
villonovských balád. Okrem predstavovanej 
Balady o dievčati, čo malo krásne copy sú to: 
Balada, v ktorej sa prosí za omilostenie dvad-
siatich rokov života, Odkaz stredoveku, Matkin 
list, Balada o banáne, Balada pri portréte na zám-
ku, kde som mal byť väznený za trubadúrskych 
čias, Balada o čiernom dátume (pôvodne Balada 

Balada o dievčati, čo malo krásne copy

Nehľadel som tak veľa na ženy,
jak nedbám ani príliš na počasie,
a nie som ešte chlapec skazený;
pred ženami i dnes sa mi hlas trasie.
Však o jednom, ak priateľ hoc‘ len v špáse
hovoriť začne, vždy mi oči sklopí
a vždycky, ak je niečo na pretrase
o dievčati, čo malo krásne copy.

Hraj, cigán, hraj a smútok zažeň mi
pre túto krásku, dievča tmavovlasé,
pri ktorom chcel som niekdy blažený
v útulnom domku snívať na terase.
Tak som si spieval o jej veľkej kráse,
že nedal bych ju za pol Európy;
a ešte budem sto ráz spievať zase
o dievčati, čo malo krásne copy.

Ach, nebol som sám v tomto snažení – 
a tuná slovo láme sa mi v hlase:
čoskoro príde iný zasnený
a povie nám, kto vítanejší z nás je.
Ak súperil bych, viem, že pri zápase
ma ani samo dievča nepochopí…
Predsa hraj, cigán, hraj i na tej base
o dievčati, čo malo krásne copy.

Poslanie:

Hoci som celkom spútaný v jej lase,
v jej srdci žiadnej nezanechám stopy…
Iba ja budem snívať v každom čase
o dievčati, čo malo krásne copy.

Hommage à Viliam Turčány
Rytier a pevec Viliam Turčány / Zostavila Gabriela Spustová Izakovičová / RUAH 2018

Foto Peter Procházka
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Antológiu Rytier a pevec Viliam Turčány zostavenú Gabrielou Spustovou 
Izakovičovou môžete získať zaslaním kupónu Ruah na adresu redakcie. KUPÓN 

RUAH

KUPÓN  »
do 24. júla

nú rýmovku. Ak by sa rým náhodou javil ako 
nepresný (zažeň mi – blažený), je vykompen-
zovaný vnútorným rýmom („aže“).

Básnik klasických útvarov
Gabriela Spustová Izakovičová, zostavovateľka 
nového výberu Turčányho poézie, v ktorom náj-
deme i našu baladu, pasovala básnika Turčányho 
v čase jeho 90. narodenín za rytiera a pevca. Uka-
zuje sa, že výber týchto „titulov“ bol adekvátne 
a trefne vybraný. Meno editorky je uvedené už 
na obálke knihy, čo je zodpovedajúce obsahu 
publikácie. Kľúčom k výberu jednotlivých básní 
bola jej subjektívna voľba. Básne sú zoradené 
viac-menej chronologicky podľa jednotlivých 
zbierok, pričom z každej čitateľom ponúka nieke-
dy iba jednu a najviac šesť básní. O reprezentatív-
nosti výberu jednotlivých Turčányho básnických 
textov netreba polemizovať, keďže publikácia 
nemá ambíciu poskytnúť reprezentatívny výber 
z rozsiahlej básnickej tvorby autora. 
 Gabrielu Spustovú Izakovičovú možno 
označiť za poetku „turčányovského“ ladenia, 
keďže sama pestuje klasické a zabudnuté 
básnické útvary. Okrem iného vydala zbierku 
sonetových vencov Sonety (2016) či zbierku 
komponovanú v elegických distichách Elégie 
o sedembolestnej (2016). Najsilnejším putom 
a dôvodom, prečo autorka zostavila knihu 
venovanú Viliamovi Turčánymu je Suchá 
nad Parnou, rodná obec oboch menovaných. 
Je symbolické, že obdobne ako kedysi Turčá-
ny pripravil výber z básnickej tvorby svojho 
staršieho spolurodáka Víťazoslava Hečka, tak 
teraz máme možnosť sledovať pokračovanie 
tejto štafety. O oslavnom charaktere knihy 
svedčia príhovory predsedu Trnavského samo-
správneho kraja a starostky obce. Nasleduje 
aktuálny rozhovor Pavla Tomašoviča, známeho 
esejistu a spisovateľa, s jubilujúcim básnikom. 
Adriena Horváthová zasa približuje zákulisie 
viacerých podujatí, na ktorých Turčány vzbu-
dzoval záujem o poéziu naprieč generáciami. 

Antológia ako pocta
Tak ako možno meno básnika Milana Rúfusa 
spájať s fotografom Martinom Martinčekom, 
rovnako sa núka paralela Turčányho s maliar-
mi Vincentom Hložníkom a Jozefom Ilavským, 
ktorý je autorom príspevku Priateľstvo slova 
a obrazu. I keď antológia neprináša žiadne 
doposiaľ knižne nepublikované básne Vilia-
ma Turčányho, nachádzame tu príležitostné 
básne editorky, Štefana Kuzmu a Margaréty 
Partelovej venované jubileu básnika. 

 Osobitný oddiel tvoria Turčányho básne ve-
nované rodnému kraju. Obdobne by bolo mož-
né skúmať i jeho básne s topografiou Bratisla-
vy, roztrúsené najmä v zbierkach z 90. rokov. 
Editorka v prehľadovej stati Špecifiká básnickej 
tvorby Viliama Turčányho stručne vykreslila 
portrét jubilanta a predstavuje i svoje vlastné 
postrehy. Čitateľom výstižne vysvetľuje Tur-
čányho alúzie na svetových básnikov: „Turčá-
nyho ukotvenie v textoch svetovej literatúry 
nie je v duchu postmodernej intertextuality, 
ale dialóg dvoch epoch, dvoch kultúr. Hovo-
rí o ‘Božom náryse’, čiže ráme, ktorý máme 
dokresľovať životom.“ Nasledujú jej stručné 
komentáre k jednotlivým zbierkam autora, 
pričom jej pozornosť je venovaná najmä reflexii 
Turčányho pôvodnej tvorby súdobou literár-
nou kritikou. Obrazová príloha v závere knihy 
prináša cenné fotografie básnika od detstva 
až do dnešných čias.
 K jubileám Viliama Turčányho vyšlo už mno-
ho výberov poézie reflektovaných i Gabrielou 
Spustovou Izakovičovou. K dispozícii sú tiež 
vedecké zborníky, ktoré vznikli z obdobných 
príležitostí: Život a dielo Viliama Turčányho 
(UKF v Nitre, 2003) a Pamäť literárnej vedy 
(Ústav slovenskej literatúry SAV, 2003). An-
tológia Rytier a pevec Viliam Turčány je 
úprimnou poctou krajanov autorovi, ktorý už 
pred sedemdesiatimi rokmi v úvode citovanej 
Balady napísal: „a nie som ešte chlapec ska-
zený; / pred ženami i dnes sa mi hlas trasie“. 
Veľa sa odvtedy nezmenilo, no o vtedajších 
i súčasných príčinách týchto javov možno ešte 
i dnes spolu s Turčánym s úsmevom uvažovať.

Peter Tollarovič

„vzácnych rýmov“. Turčány však k tomuto žánru 
dospel vlastnou cestou prostredníctvom záujmu 
o poéziu francúzskeho renesančného básnika 
Clémenta Marota, obdivovateľa a zostavovateľa 
diela Françoisa Villona. Turčányho vzorom bola 
najmä Marotova balada, ktorú preložil pod ná-
zvom Spev o máji a cudnosti (Jas, 1948). Neskôr 
tento preklad zaradil aj do výberu Preklady 
(1980) v edícii Básnický preklad.
 Turčány teda preberá iba formu villonovskej 
balady, no jeho motivácia je iná než u Nezvala 
či Žáryho. V ich prípade možno hovoriť o vplyve 
politickej situácie 30. a 40. rokov 20. storočia. 
V čase krízy značil výber žánru villonovskej 
balady nové chápanie stredovekého básnika 
ako básnika revolucionára, akým bol i Villon. 
Nezvalove balady hovoria o živote žobrákov, 
rebelov, povaľačov atď. U Žáryho je zasa citeľný 
vplyv druhej svetovej vojny, o čom svedčia už 
názvy jeho balád, napr. Balada o ukonanom 
pešiakovi. Turčányho návrat k stredoveku 
pramení z iných pohnútok, o čom i sám píše 
v básni Odkaz stredoveku ( Jas, 1948): 

A čo viac ešte čakať za odmenu!
Boží je úsmev, Božia zbraň
a všetko, čo sa viaže k tvojmu menu,
i vavríny, čo padnú naň,
ti utkal Boh a ruky, za ne vďačný
buď a skôr než sa zvečerí,
i s priateľmi žiť v tomto duchu začni
jak stredovekí rytieri!

Turčányho štylizáciu do polohy platonické-
ho zaľúbenca a trubadúra v Balade o dievčati 
čo malo krásne copy, ale i v mnohých iných 
básňach možno vysvetliť slovami amerického 
literárneho vedca Charlesa Altieriho, ktorý 
definoval pojem „self-regard“. Predstavuje žia-
dosť autora (básnika) predviesť a formovať sa 
voči sebe samému i voči druhým ako špecifický 
druh ľudskej bytosti, ktorá stelesňuje určité 
štandardy citlivosti, inteligencie, morálnej 
správnosti atď. Turčány takto vyprofilovaným 
vlastným stvárnením žánru villonovskej ba-
lady prináša do slovenskej povojnovej lyriky 
čosi nové paradoxne tým, že „iba“ inovuje nie-
koľko storočí starý žáner. Rakovo nevedomé 
prirovnanie k obrannému múru je tiež trefné. 
Baladickosť predstavovanej básne spočíva 
v nerealizovateľnosti vzťahu medzi zaľúben-
com a obdivovanou devou, keďže tento cit je 
jednostranný a neuspokojivý – Turčány (čo je 
preňho typické) to sebe i čitateľovi kompenzuje 
vycibreným rýmom, ktorý má vždy dvojslabič-

Hommage à Viliam Turčány
Rytier a pevec Viliam Turčány / Zostavila Gabriela Spustová Izakovičová / RUAH 2018
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to ignorovalo ako súvislú plochu. Gýč nehodný 
pohľadu (majiteľ však už prisľúbil zmenu).
 Do budovy vedie nenápadný vchod so schod-
mi priamo do neveľkých priestorov. Zdá sa, že 
majiteľky Zrkadla majú cit pre mieru aj vkus, 
a hoci tu nájdete množstvo kníh, priestor je 
vzdušný. Vďaka vyvýšenému drevenému pódiu 
si tu viete nájsť aj súkromný kútik na čítanie. 
 Vonku sa to hemží, ľudia sa presúvajú, ale tu, 
v búdičke (ako antikvariát nazýva sympatická 

Hanka), je pokoj. Denne prejdú nitrianskym 
staničným uzlom stovky ľudí, rozprávame sa 
aj o tom, že je to vďačné umiestnenie, pretože ich 
môžu navštíviť študenti čakajúci na spoj domov. 
Ale už to nie je to, čo bývalo, spomína Radka 
na svoje študentské časy: „Pamätám si, že keď 
som chodila na strednú, na stanici boli húfy ľudí. 
Teraz ich na jeden spoj počas poobednej špičky 
čaká sotva dvadsať. Autom chodia už aj študenti. 
Je ich tu síce stále kopec, ale predtým to boli 

O  predajničke som sa dozvedela z Face-
booku, no nechcelo sa mi veriť, že sídli 

na autobusovej stanici, kadiaľ prechádzam 
každý deň. Ako je možné, že som si ju nikdy 
nevšimla? Prídem teda pred budovu, kde sa 
antikvariát nachádza – a je mi to jasné. Všade 
je niečo. Na celej ploche fasády budovy sú nápi-
sy všetkých tvarov, farieb a štýlov. Reklamný 
smog ako hrom. Moje oko sa nielenže nesnaži-
lo čokoľvek z tejto vizuálnej guče prečítať, ono 

Nazývajú sa stavbárkami, no pracujú s knihami. Spoznali sa na vysokej škole STU v Bratislave, kde študovali statiku. Sú 
bezprostredné a veselé. Knihy majú všade – pod posteľami, v pivniciach. Aj v garáži zaujímajú čestné miesto – namiesto 
auta. Radka Sýkorová (1989) a Hanka Chmelová (1989) už rok vedú antikvariát s čajovňou Zrkadlo v Nitre.

PRÍBEH

Klasičky zo stanice

Foto Juraj Macánek
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„Momentálne máme neustále nedostatok kníh 
o prírode – o rastlinách aj zvieratách. Alebo 
o výšivkách. Keď jednu takú donesieme, hneď 
sa predá. Toto kutilstvo u nás veľmi ide. Sú to 
knihy, o ktorých vieme, že na sto percent o pár 
dní odídu. S beletriou je to už ťažšie, tam to 
nevieme odhadnúť.“

Knihy prichádzajú samé
Hanka a Radka pripravujú webstránku, ktorej 
súčasťou bude knihomoľmi dlho očakávaný 
e-shop. Toho sa dočkajú zrejme začiatkom 
júla, no majiteľky upozorňujú, že v ponuke 
nebudú všetky knihy hneď. Každý titul im 
musí prejsť rukami, a to si vyžaduje množstvo 
času. Na kvalitný zoznam kníh si budú musieť 
čitatelia ešte chvíľu počkať. Veľa ľudí sem príde 
práve z toho dôvodu, že doteraz nemali e-shop, 
aj preto dlho uvažovali nad tým, či ho vôbec 
vytvoriť. Ale keďže už majú také zásoby kníh, 
treba s tým niečo robiť. „Ľuďom sa nechce stá-
le motkať. Pravidelní návštevníci frflú na to, 
že sem musia prísť, že si to nevedia pozrieť 
na webe. Ale ja si myslím, že čaro antikvariá-
tov je práve v tom, že si medzi tými knihami, 
že sa v nich môžeš hrabkať a byť uprostred 
ich vône,“ hovorí Hanka s nadšením v očiach.
 A skadiaľ majú všetky tie knihy? Základ 
vytvorili tituly zo zrušenej školskej knižnice 
v Leviciach, ktorá obsahovala množstvo po-
vinnej literatúry. No a potom si stačilo podať 
pár inzerátov. V súčasnosti sa však ľudia už 
ohlasujú sami. Podľa Radkiných slov sa mnohí 
celkom radi zbavujú kníh. Dosť často niekto 
zavíta so zoznamom titulov, ktoré chce darovať 
alebo ponúknuť na predaj. Mnoho kníh majú 
majiteľky aj od príbuzných či z iných zdrojov. 
Nemusia sa teda nejako namáhať, ľudia sa radi 
zbavujú kníh, hoci to neznamená, že ich ne-
majú radi. „Často zdedia dom, kde je knižnica 
a v nej knihy, ktoré im nič nehovoria,“ spomína 
Radka reálny prípad, s ktorým sa stretla.

Od Dostojevského po Hrabala
Na otázku, čo radi čítajú, odpovedali rozhod-
ne: „Sme klasičky.“ Veľkú väčšinu spisova-
teľov majú spoločných. Napríklad Bulgakov, 
Čechov, Dostojevskij, srdcovou záležitosťou 
je určite Steinbeck, ale aj Hrabal či Sloboda, 
za ktorých sa prihovára najmä Radka, zatiaľ 
čo Hanka zhodnocuje zmenu vlastného „spot-
rebiteľského“ správania: „Človek prestane mať 
hrabošské chúťky, keď má okolo seba toľko 
kníh. Voľakedy som aj ja kupovala strašne veľa 
kníh, ale teraz už nie.“ Hanbia sa, že čítajú 

veľmi málo súčasnej literatúry, a preto sa to 
snažia zmeniť. Nedávno u nich Luella Honey-
bush zorganizovala literárny podvečer, ktorý 
bol súčasťou jej projektu Prístav precitnutia, 
o knihách nominovaných na Cenu Anasoft 
litera 2017. Išlo o akési komorné stretnutie 
nadšencov literatúry, pričom každý z účastní-
kov si mal prečítať aspoň jednu nominovanú 
knihu, aby o nej vedel niečo porozprávať. Han-
ka si vybrala Vilikovského: „Išla som do toho 
s tým, že si to musím prečítať, aby som o tom 
vedela niečo povedať a veľmi sa mi to páčilo, 
chlapík píše zaujímavo, určite mu dám ešte 
šancu a prečítam si od neho aj niečo ďalšie.“ 
Radka si vybrala Janu Micenkovú a jej debut 
Sladký život: „Absolútne mi to nesadlo, viac sa 
mi páčil Dotyk s absolútnom Dušana Vicena.“

Ekofestival
Nechceným a starým knihám dávajú druhú 
šancu, preto ich aktivity určite patria na Eko-
festival, ktorého prvý ročník sa konal v Nitre 
nedávno. K téme ekológie majú blízko, aj čajov-
ňu sa snažia viesť tak trochu ekospôsobom: „Ja 
o tom veľmi nerozprávam, pretože mi to príde 
úplne prirodzené, nerobiť zbytočný odpad a ne-
plytvať a všetky tie veci, ktoré sa dnes strašne 
rozoberajú. Mne to príde také zvláštne, prečo 
sa o tom vlastne rozprávame, veď by to malo 
byť každému jasné a prirodzené,“ rozrozpráva 
sa Hanka na tému ekológie. Zapojili sa tiež 
do Noci literatúry – doktorand z Katedry žur-
nalistiky na FF UKF Matúš Veselý a hudobník 
a študent VŠMU Mário Drgoň čítali z knihy 
Thomasa Melleho Svet za chrbtom. Škoda len, 
že boli mimo hlavného okruhu, takže tí, čo 
chceli stihnúť toho čo najviac, k nim neprišli. 
Mladej poetke a fotografke Lucii Bihuncovej 
zas ponúkli priestor na výstavu fotografií.
 „Najlepšie by bolo, keby sme tu mohli pra-
covať obe. Nehovoríme, že chceme byť milio-
nárky, ale aby nás to uživilo. Teraz sme tak 
na hrane. Preto spúšťame aj e-shop, chceme 
naše pôsobenie trochu rozšíriť. Ale iné rozši-
rovanie neplánujeme. Nechceme z toho uro-
biť niečo veľké, zamestnávať ľudí a mať svoj 
biznis. To nie!“ prízvukujú majiteľky. Pôvab 
tohto miesta je naozaj v jeho komornosti a ja sa 
nesmierne teším z toho, že konečne aj v Nitre 
možno čakať na autobus či vlak kultivovane 
a príjemne.  

Beáta Beláková

kopy kopitejšie.“ Antikvariátny život Radky 
a Hanky spestrujú návštevy rôznych festivalov 
a podujatí, kde sa často so študentmi rozprávajú. 
Mnohí o nich nevedia aj preto, lebo na stanicu 
skrátka nemajú dôvod chodiť už niekoľko rokov. 
Napriek tomu si vybrali Nitru, keďže komunita 
študentov tu je stále veľmi silná.

Túžba po kreativite 
K vôni starých kníh ich to pritiahlo už počas 
štúdií: „Keď sme mali čas medzi prednáškami, 
vybehli sme do nášho obľúbeného antikvari-
átu Steiner v bratislavskom Starom meste, 
tam sme sa dve hodiny pomotkali a šli naspäť 
do školy.“ Na knihy si vždy našli čas: „Všetci 
si z nás robili srandu, keď sme sa učili. Vieš 
ako, pred sebou počítač, dva monitory, kopec 
papierov, výkresy, ceruzky a popritom ešte 
veľa kníh z antikvariátov. Neustále sme číta-
li. Aj keď sme mali nejaké univerzitné alebo 
intrákové akcie, najskôr sme šli do divadla ale-
bo na nejakú besedu, až potom sme sa vrátili 
k spolužiakom, ktorí už boli dávno nacenganí,“ 
dodáva s úsmevom Hanka. 
 Takže tu niekde sú korene toho, prečo si 
založili antikvariát. No asi najviac im chýbala 
sebarealizácia a možnosť niečo vytvoriť, kre-
ovať. „Najskôr sme len fantazírovali o tom, že 
raz možno nejaký antikvariát budeme viesť. 
Keď sme doštudovali a dostali sa do praxe, tá 
sa celkom odlišovala od predstavy, akú sme si 
vytvorili na univerzite. V praxi musíš pracovať 
rýchlo a najmä prostredníctvom už existujú-
cich šablón. Nemáš priestor urobiť niečo podľa 
seba. Preto predstava robiť niečo svoje začala 
postupne naberať reálnejšie kontúry.“ Anti-
kvariát plánovali rok, a presne rovnaký čas už 
fungujú. Tvrdia, že si plnia sen. No podnikanie 
je vratné, čo keby to nevyšlo? „Budeme stavať 
ďalej,“ povedia dievčatá bez váhania.
 
Kutilstvo a príroda
Chodí sem veľa vysokoškolákov, ale aj deciek 
z konzervatória. No a potom sú to náhodní 
okoloidúci. Alebo takí, čo čakajú na autobus 
a hľadajú „ľahkú“ literatúru. Keď má niekto 
podobnú požiadavku, Hanka hneď vie, čo 
má na mysli a kam ich nasmerovať. S istou 
pravidelnosťou po kľučke siahajú aj tunajší 
zberatelia. „Napríklad dvaja starší páni pri-
chádzajú raz za dva týždne a vždy sa pýtajú, 
čo máme nové. Niekedy vedia lepšie, aké knihy 
sme pridali, než my.“
 Snažia sa pozorovať ľudí a rozprávať sa 
s nimi, aby vedeli, čo ich zaujíma, stále sa učia. 

Klasičky zo stanice
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KUPÓN 
SPN – MLADÉ LETÁ

KUPÓN 
PERFEKT

KUPÓN 
DUBARI

  KUPÓNY
do 24. júla

Záhadné miesta (1. diel) / Ján Lacika / Dajama 2018

Sprievodca 128 zaujímavými miestami po celom Slovensku. Venuje 

sa však aj tajomným javom, udalostiam a osobnostiam, a to všetko 

je rozdelené podľa jednotlivých regiónov. Autor čitateľa prevedie 

prírodnými úkazmi (kamenné gule, vyhasnuté sopky, bizarné bralá), 

pri udalostiach načiera do vzdialenej i nedávnej minulosti (neobjasnené 

úmrtie Štefánika, stratenie sošky Oscara za film Obchod na korze). 

Neobchádza ani zaznamenané svedectvá o záhadných tvoroch 

a bytostiach (upíri, duchovia, poltergeisti, biele panie). 
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Odetí do krásy / Jana Kucbeľová – Peter 
Brenkus / Ikar 2018
Publikácia encyklopedického charakteru plná 
fotografií slovenských ľudových krojov zo všet-
kých regiónov Slovenska, od Záhoria až po Spiš. 
Nechýbajú príbehy jednotlivých krojov, osudy ich 
nositeľov a výrobcov.

Nerieš to / Milka Zimková / Doslov Ale-
xander Halvoník / Ilust. Milina Zimková 
/ Vydavateľstvo Spolku slovenských spiso-
vateľov 2018
Výber z próz herečky a prozaičky (1951) sklada-
júci sa z kratších útvarov, celok pritom vzdialene 
pripomína román. Tvorba autorky sa vyznačuje 
štylistickou bravúrou a bohato odtieneným ja-
zykom.

Hrnčeková kuchárka alebo pečenie 
a varenie bez váženia / Perfekt 2018
Recepty na múčniky, cheesecaky, pečivo, chle-
by a polievky. Nájdete v nej návod na prípravu 
punčových rezov, pečených buchiet, cibuľového 
koláča a mnoho ďalších.
Knihu nám vydavateľstvo venovalo do súťaže. 

Šinrin’joku. Umenie a veda lesného kú-
peľa / Qing Li / Z angličtiny prel. Henrieta 
Hatalová / Ikar 2018
Odborník na lesnú medicínu predstavuje spôsob 
opätovného spojenia s prírodou vychádzajúci 
z japonskej kultúry (prechádzka v lese, chôdza 
naboso atď.)

Chodníkom v kosodrevine / Pavol Lenko 
/ DuBari 2018
Publikácia milovníka prírody obsahuje výnimoč-
né fotografie tatranských rastlín a zvierat a osem 
poviedok, v ktorých autor rozpráva o stretnutí so 
svišťami, jeleňmi v ruji či medveďom.
Knihu nám vydavateľstvo venovalo do súťaže.

Refrény času. Antologie současné české 
a slovenské poezie / Antológia súčasnej 
slovenskej a českej poézie / Zost. Lydie 
Romanská, Štefan Cifra / Ilust. Martin Kel-
lenberger / Spolok slovenských spisovateľov 
– Obec spisovatelů Českej republiky 2018
Zbierka súčasnej českej (Theofil Halama, Josef 
Hrubý, Karla Erbová, Zeno Kaprál, Lydie Ro-
manská, Jarmila Hannah Čermáková, Vladimír 
Machek, Petr Musílek a i.) a slovenskej (Boris 
Brendza, Oľga Gluštíková, Štefan Cifra, Martin 
Chudík, Vlastimil Kovalčík, Teofil Klas a i.) poézie.

Bylinky z babičkinej záhrady / Miriam 
Latečková / Noxi 2018
Kniha obsahuje recepty, skúsenosti, rady a tipy 
ako hľadať, zbierať, spracovávať a používať by-
linky v kuchyni, prírodnom liečiteľstve i v koz-
metike.

Prečo bohatí čoraz viac bohatnú / Ro-
bert T. Kiyosaki / Z angličtiny prel. Milivoj 
Voltner / Motýľ 2018
Autor v knihe o finančnej gramotnosti ponúka 
odpoveď na otázku, prečo sa neustále prehlbuje 
priepasť medzi bohatými ľuďmi a tými ostatnými.
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Filozofia chôdze / Fréderic Gros / Z francúzštiny prel. Pavol 
Sucharek / Ilust. Jozef Matuška / Občianske združenie 

HRONKA 2018

Kniha francúzskeho filozofa (1965), v ktorej tému chôdze reflektuje 

z filozofickej perspektívy v rozličných podobách prechádzania, 

putovania či túlania sa. Vo Francúzsku ide o bestseller. Zrejme 

preto, že kniha je napísaná ľahkým esejistickým štýlom, 

prístupným aj bežnému čitateľovi. Autor prináša aj súvislosti medzi 

chôdzou a osobnosťami, ktoré sa „ňou“ preslávili – F. Nietzsche, 

A. Rimbaud, J.-J. Rousseau, M. Gándhí, H. D. Thoureau, G. de Nerval.

Umenie nekúpiš / Art Cannot Be Bought / 
Aurel Hrabušický / Vydavateľstvo Slovart 
2018
Monografia v slovensko-anglickej mutácii o po-
prednom slovenskom umelcovi (1966) a jeho 
tvorbe. V poslednom čase pracuje s objektami 
a je známy tiež ako facebookový umelec.

Horúce mlieko / Deborah Levy / Z anglič-
tiny prel. Jana Juráňová / Vydavateľstvo 
Slovart 2018 / Edícia MM – Svetová próza
Próza britskej spisovateľky, ktorej romány dva-
krát postúpili do užšieho výberu Man Bookero-
vej ceny. Príbeh o antropologičke Sofii, ktorá sa 
pokúša vyriešiť záhadu nevysvetliteľnej choroby 
svojej matky Rose. 

Nezbedný Posmievajko, ktorého všetky 
(ne)poslušné deti dobre poznajú… / Julia 
Duszyńska / Z poľštiny prel. Jozef Brando-
bur / Ilust. Božena Plocháňová / SPN – Mladé 
letá 2018
Reedícia príbehu o malom zlomyseľnom škriat-
kovi pre čitateľov od 7 rokov.
O knihu môžete súťažiť zaslaním kupónu.

List zo záhrobia / Dominik Dán / Vyda-
vateľstvo Slovart 2018 / Edícia Slovenské 
TOP krimi
Kriminálny román populárneho autora píšuceho 
pod pseudonymom. Príbeh sa odohráva po ná-
stupe demokracie, zmene Verejnej bezpečnosti 
na Policajný zbor. 

Blázon z Námestia slobody / Hassan 
Blásim / Z arabčiny prel. Marek Brieška /  
OZ BRAK 2018 / Edícia Dezorient Express
Poviedkový debut arabského autora. Za druhú 
zbierku poviedok Iracký Kristus (2014) získal oce-
nenie Independent Foreign Fiction Prize.

Do plaviek / Eva Borušovičová / Vydava-
teľstvo Slovart 2018
Texty uverejnené v rôznych periodikách od sce-
náristky a režisérky (1970) o tom, ako preplávať 
životom, láskou, manželstvom, rodičovstvom 
a každodennými radosťami aj starosťami.

Chytil zlatú rybku / Emil Babín / Ikar 2018
Postrehy básnika, aforistu a novinára, v ktorých 
hodnotí našu prítomnosť. Tá sa deformuje vply-
vom našej ľudskej nedokonalosti.

Svetobežník bez pasu / Eugen Gindl /  
F. R. & G. 2018
Kniha známeho publicistu (1944), ktorý je tiež 
autorom titulov Čelom vzad, ozvena! (2015) a Pik-
nik na lietajúcom koberci (2005).

Hymna demokratickej mládeže / Serhij 
Žadan / Z ukrajinčiny prel. Patrik Oriešek 
/ OZ BRAK 2018
Knihu ukrajinského básnika, prozaika, performe-
ra (1974) tvorí šesť lyrických príbehov o rozvoji 
biznisu v podmienkach budovania občianskej 
spoločnosti.



Z NOVÝCH KNÍH

s. 36/37

Milo nemilo / Milo Janáč / Kráľovstvo do-
konalosti 2018
Autor odkrýva svet, ktorý je ukrytý za barovým 
pultom a niekedy aj pod ním. V tejto próze totiž 
hrá významnú rolu krčma.

Horká chuť storočia / Albert Marenčin 
st. – Juraj Mojžiš / Marenčin PT 2018
Rozhovor o umení, literatúre, filme medzi výtvar-
ným a filmovým teoretikom (1938) a prozaikom, 
básnikom a surrealistom (1922).

Leotolda / Olga de Dios / Zo španielčiny 
prel. Eva Palkovičová / Egreš, o. z. 2018
Kniha španielskej autorky a ilustrátorky literatú-
ry pre deti o dobrodružstvách troch kamarátov, 
ktorí hľadajú kamarátku Leotoldu.

Spovedné tajomstvo / Peter Valo / Forza 
Music 2018
Kniha novinára, spisovateľa, rozhlasového a tele-
vízneho scenáristu (1948), v ktorej prerozprával 
tie najgrotesknejšie zážitky.

Cukrové topánky / Adela Režná / Ilust. 
autorka / Zum Zum production 2018
Príbeh pre deti od 4 rokov o nezdravej láske 
k sladkostiam a následkoch pažravosti.

Knieža Matúš / Ján Čomaj / Predslov Mišo 
Kováč Adamov / Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018
Publikácia s podtitulom Rozprávanie o živote a die-
le profesora Matúša Kučeru a výber z jeho štúdií 
a článkov.

Záhrady v Bomarze / Hella S. Haasse / 
Z nizozemčiny prel. Adam Bžoch / Edícia 
Tulipán / Vydavateľstvo Európa 2017
Eseje významnej prozaičky (1918 – 2011) povoj-
novej severonizozemskej literatúry. Jej kultúrno-
historická úvaha, ktorá vyšla v roku 1968, patrí 
k vrcholom povojnovej nizozemskej esejistiky.

Správa od mŕtveho chlapca / Katarína 
Holetzová / Marenčin PT 2018
Próza autorky mladej generácie. Psychologický 
triler o milostnej afére učiteľky a študenta. Au-
torka tiež napísala knihy Svorka (2017) a Smrť 
prekliatych (2016).

Horiaca ríša: Bohatier (kniha tretia) 
/ Juraj Červenák / Artis Omnis 2018 / Edícia 
Margo
Tretí diel historickej fantasy populárneho autora 
(1974). Kyjevský knieža Svjatoslav vedie svoje 
vojsko proti Chazarom.

Lady Xanax, pán Snehulienka a ja / Peter 
Krištúfek / Marenčin PT 2018 
Román spisovateľa a režiséra (1973 – 2018) je 
satirickou výpoveďou o stratenej generácii, ktorá 
uviazla jednou nohou v neskorom komunizme 
a druhou v ranom kapitalizme.

Tetovač z Auschwitzu / Heather Morriso-
vá / Z angličtiny prel. Peter Fridner / Ikar 
2018
Román vychádzajúci zo skutočného príbehu 
dvoch slovenských Židov, ktorí prežili koncen-
tračný tábor Auschwitz-Birkenau.

Hodina človečiny / Boris Filan / Vydava-
teľstvo Slovart 2018
Pokračovanie série Zabíjačka a iné rozkoše (2012) 
a Po vtákoch (2015). Kniha obsahuje fejtóny, úva-
hy a poviedky o tom, čo známeho autora (1949) 
potešilo alebo nahnevalo.

Zaša / Randi Barrow / Z angličtiny prel. Eva 
Krajíčková / Albatros v Albatros Media 2018
Príbeh o 13-ročnom Michailovi, ktorý skrýva 
sučku nemeckého ovčiaka, pretože v Rusku po 
druhej svetovej vojne panuje nenávisť ku všet-
kému nemeckému.

Ema sa má / Iveta Merglová / Ilust. autorka 
/ OZ BRAK 2018
Kniha ilustrácií českej ilustrátorky prezentuje 
týždeň hrdinky Emy – od rozospatého pondelka 
až po bežnú nedeľu. Autorka je laureátkou Bra-
tislava Artist’s Book Award 2017.
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V ďalšom čísle si prečítate:
Hlavným ťahákom letného dvojčísla 07-08/2018 sú hodnotiace štúdie Tamary Janecovej (debutová próza), Karola 
Csibu (nedebutová próza), Jána Gavuru (debutová poézia), Matúša Mikšíka (nedebutová poézia), Timotey Vráblovej 
(literatúra pre deti a mládež), Jany Kičury Sokolovej (literatúra faktu a esejistika) a Márie Klapákovej 
(literárna veda).

Vychádzame 2. augusta v rozsahu 88 strán!

PRIPRAVUJEME



Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo.

Počítajte (si) s nami 
na festivale Pohoda!

Literárny stan Martinus

9:00 — 10:00 LITERÁRNY CIRKUS KK BAGALU
Cirkus, v ktorom sa žongluje so slovami. Slávnostné 
uvedenie nových kníh – V. Kostelanski: Virtuóz, 
R. Potočár: Nádych, T. Ulej: Žuvot a Ľ. Burgr: 
Za naším blokom (Ali ibn Rachid a iné texty). 

10:00 — 10:30 BÁSNE SK/CZ 2017
Československá literárna súťaž Básne SK/CZ 2017 
oslavuje! Laureáti 7. ročníka predstavujú svoje 
víťazné práce. 

10:30 — 11:00 CZECHO MECHO 
/ NETRADIČNÁ POÉZIA
Predstaviteľ takzvaného fyzického básnictva 
P. Váša je spoluzakladateľom skupiny Ti syčáci. 
Známe sú interpretácie dadaistickej poézie 
a vlastnej tvorby J. Typlta. Vystúpenia týchto 
českých básnikov sú vždy jedinečným zážitkom. 

11:00 — 12:30 ANASOFT LITERA 2018
Najprestížnejšia literárna cena na Slovensku 
má trinásť rokov. Vypočujte si besedu a autorské 
čítanie nominovaných i ocenených autorov. 

12:30 — 13:00 POTOPENÉ DUŠE
Čítanka z tvorby slovenských poetiek v prvej 
polovici 20. storočia. 

13:00 — 14:00 A2 + KAPITÁL
A2 je český kultúrno-spoločenský dvojtýždenník, 
na Slovensku vznikol minulý rok podobne ladený 
mesačník Kapitál. 

14:00 — 15:00 3 x PETER KRIŠTÚFEK
Spomienka na predčasne zosnulého spisovateľa 
a fi lmového režiséra. 

15:00 — 15:30 PRÍPAD PAVEL JURÁČEK 
Ešte predtým ako začali vo vydavateľstve Torst 
vychádzať ucelené kompletné denníky P. Juráčka, 
natočil M. Šulík o nich výnimočný fi lm Klíč 
k určování trpaslíků a J. Mikulášek vytvoril 
hru v Divadle na Zábradlí. Dielo uvedie P. Hájek 
z Knihovny Václava Havla a ukážky prečíta L. Jůza. 

15:30 — 16:00 ANDREJ BÁN  
Reportáž z východu na západ, od Čiernej nad Tisou 
po Bratislavu je intímnym svedectvom o krajine 
i ľuďoch žijúcich svoje životy v dedinách a mestečkách 
ďaleko za horizontom všeobecnej pozornosti. 

16:00 — 17:00 HASSAN BLÁSIM (IRQ)
Narodil sa v Iraku, kde študoval 
na Akadémii fi lmových umení. Poviedkový 
debut Blázon z Námestia slobody bol 
v roku 2010 navrhnutý na ocenenie 
Independent Foreign Fiction Prize. 
Dielo Hassana Blásima je preložené 

do dvadsiatich jazykov napriek tomu, že v niektorých 
arabských krajinách je zakázaným autorom. 

17:00 — 18:00 ČAU O PIATEJ / PANKOVČÍN – MITANA
Boris Farkaš číta Václava Pankovčína. Jana Oľhová 
číta Dušana Mitanu. 

18:00 — 19:00 PREKLIATY REPORTÉR
 WITOLD SZABŁOWSKI 

Kniha Tancujúce medvede je metaforou 
vývoja spoločnosti v strednej a južnej 
Európe po páde komunistických režimov. 
Kto prežil celý život na reťazi, nemá odkiaľ 
poznať slobodu. Vrah z mesta marhúľ 

je súborom reportáží o Turecku. Na obyčajných ľuďoch 
a ich príbehoch v nej ukazuje schizofrenickú povahu 
rozpolteného Turecka. 

19:00 — 19:30 EVA TURNOVÁ 
Členka skupiny Plastic People of the Universe 
Eva Turnová číta zo štvrtého dielu úspešnej série 
vtipných glos Turnový háj. 

19:30 — 20:00 JITKA VODŇANSKÁ
V knihe českej terapeutky J. Vodňanskej sa čitateľom 
približuje život ženy v 60. rokoch v Prahe, svet 
protialkoholickej liečebne, ukazuje vlastnú duchovnú 
cestu do ázijských kláštorov a významnou súčasťou 
knihy sú tiež kapitoly o troch osudových mužoch 
jej života: výtvarníkovi K. Trinkewitzovi, básnikovi 
a spevákovi J. Vodňanskom a o dramatikovi a poli-
tikovi V. Havlovi. 
                                                                                                                
21:00 — 23:00 FESTIVAL ÁČKO – PREMIETANIE 
Ozveny Áčka 2017 prinášajú blok krátkych fi lmov
reprezentujúci aktuálnu študentskú tvorbu 
na Slovensku. 

23:00 — 00:00 VISEGRAD FILM FORUM 
Príďte si (aspoň na malú chvíľu) oddýchnuť od hudby 
a pozrieť študentské fi lmy z najkvalitnejších fi lmových 
vysokých škôl V4. 

9:00 — 10:30 MARTINUS CENA FANTÁZIE
Príďte si zmerať sily a najmä vedomosti v kvíze 
fantastických žánrov. Nasleduje beseda s porotcami 
Martinus Ceny Fantázie 2018.

10:30 — 11:30 PREČO VLASTNE ČÍTAŤ DEŤOM?
O tom, prečo je dôležité čítať deťom, o detských 
knihách, ich písaní a vydávaní budú diskutovať: Z. Štel-
baská, V. Marcinová, L. Hlubeňová a J. H. Hoff städter. 

11:30 — 12:00 POVIEDKA 2017
Predstavujeme tvorbu laureátov 21. ročníka tradičnej 
literárnej súťaže, ktorej sa zúčastnilo 519 autorov. 
Vystúpia J. Zaťovič, J. Oreská, E. Ryšavá.

12:00 — 12:30 POVIEDKA 2018 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 22. ročníka 
– porotcovia anonymnej súťaže porozprávajú, 
prečo sa rozhodli oceniť práve tieto poviedky, 
roztrhnú obálky a prečítajú mená víťazov. 

12:30 — 13:30 MURAT UYURKULAK (TR) 
MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ
Najväčší stredoeurópsky literárny festival MAČ vznikol 
v roku 2000 v Brne a časom sa rozšíril aj do iných 
miest. Tento rok má premiéru na Pohode. Vystúpi 
M. Uyurkulak, autor románov Zlost a Žár, spisovateľ 
a politický aktivista, nemilosrdný kritik temných 
kapitol tureckých dejín.

13:30 — 14:00 ARPÁD SOLTÉSZ 
Kniha Arpáda Soltésza Mäso – Vtedy na východe 
je o nekompromisnej mafi i na východe Slovenska.  

14:00 — 15:00 LITErapTÚRA
Špičky českého a slovenského hip-hopu rapujú 
bez beatov a servítok. Vystúpia: Kato (CZ), Lyrik 
a Bene (Modré hory), Prezident Lourajder, Tono S., 
Strýček Nicholas (CZ).

15:00 — 16:00 LISTOVÁNÍ: NEJLEPŠÍ 
KNIHA O FAKE NEWS
Čo fake news, dezinformácie a alternatívne fakty
zahŕňajú, a ako sa voči ním brániť, nám príde pred-
viesť umelecké zoskupenie Listování, ktoré už roky 
inscenuje stovky zaujímavých titulov. 

16:00 — 17:00 E. TABERY, 
M. M. ŠIMEČKA
Veľmi podstatnú sondu do našej 
spoločnosti ponúkajú šéfredaktor 
českého týždenníka Respekt E. Tabery 
v knihe Opuštěná společnost (Magnesia 
litera 2018) a spisovateľ a novinár 
M. M. Šimečka v knihe Medzi Slovákmi. 

17:00 — 18:00 ČAU O PIATEJ / HOCHEL – BALLA
Richard Stanke číta Braňa Hochela (víťazná Poviedka 
1996), Juraj Hrčka číta Ballu (víťazná Poviedka 1997). 
Premiéra nového seriálu audiokníh – 50 najlepších 
poviedok literárnej súťaže Poviedka číta 50 najlepších 
hercov a herečiek Slovenska. 

18:00 — 18:30 I. ŠTRPKA – J. ŠTRASSER
Pri knihe rozhovorov Žiť svoju báseň vyspovedá 
J. Štrasser básnika I. Štrpku. 

18:30 — 19:00 DANIEL MAJLING – ZÓNA
Slávnostné uvedenie antihrdinského komiksu, 
ktorého dej sa odohráva v Rimavskej Sobote 
a Londýne. 

19:00 — 21:00 SLAM POETRY SK/CZ
Československá súťaž v netradičnom prednese 
autorskej poézie s využitím prvkov divadla 
a performance. 

21:00 — 23:00 FEST ANČA 2018
Best of Fest Anča 2018 je kolekciou ocenených 
krátkometrážnych animovaných fi lmov z aktuálneho 
ročníka medzinárodného festivalu animácie.

PIATOK 6.7.

SOBOTA 7.7.

Prečítané leto 2018
Porazme prázdninový útlm mladých čitateľov!
V júli získate ku každému nákupu zošit s nálepkami ako darček.

Viac info o projekte sa dozviete na www.precitaneleto.sk

Podujatie pre vás dramaturgicky pripravili OZ Literárny 
klub a kníhkupectvo Martinus. Rozšírený program 
nájdete na www.martinus.sk/literarnystan

KR_2018.indd   7 21.06.2018   15:03:54



Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo.

Počítajte (si) s nami 
na festivale Pohoda!

Literárny stan Martinus

9:00 — 10:00 LITERÁRNY CIRKUS KK BAGALU
Cirkus, v ktorom sa žongluje so slovami. Slávnostné 
uvedenie nových kníh – V. Kostelanski: Virtuóz, 
R. Potočár: Nádych, T. Ulej: Žuvot a Ľ. Burgr: 
Za naším blokom (Ali ibn Rachid a iné texty). 

10:00 — 10:30 BÁSNE SK/CZ 2017
Československá literárna súťaž Básne SK/CZ 2017 
oslavuje! Laureáti 7. ročníka predstavujú svoje 
víťazné práce. 

10:30 — 11:00 CZECHO MECHO 
/ NETRADIČNÁ POÉZIA
Predstaviteľ takzvaného fyzického básnictva 
P. Váša je spoluzakladateľom skupiny Ti syčáci. 
Známe sú interpretácie dadaistickej poézie 
a vlastnej tvorby J. Typlta. Vystúpenia týchto 
českých básnikov sú vždy jedinečným zážitkom. 

11:00 — 12:30 ANASOFT LITERA 2018
Najprestížnejšia literárna cena na Slovensku 
má trinásť rokov. Vypočujte si besedu a autorské 
čítanie nominovaných i ocenených autorov. 

12:30 — 13:00 POTOPENÉ DUŠE
Čítanka z tvorby slovenských poetiek v prvej 
polovici 20. storočia. 

13:00 — 14:00 A2 + KAPITÁL
A2 je český kultúrno-spoločenský dvojtýždenník, 
na Slovensku vznikol minulý rok podobne ladený 
mesačník Kapitál. 

14:00 — 15:00 3 x PETER KRIŠTÚFEK
Spomienka na predčasne zosnulého spisovateľa 
a fi lmového režiséra. 

15:00 — 15:30 PRÍPAD PAVEL JURÁČEK 
Ešte predtým ako začali vo vydavateľstve Torst 
vychádzať ucelené kompletné denníky P. Juráčka, 
natočil M. Šulík o nich výnimočný fi lm Klíč 
k určování trpaslíků a J. Mikulášek vytvoril 
hru v Divadle na Zábradlí. Dielo uvedie P. Hájek 
z Knihovny Václava Havla a ukážky prečíta L. Jůza. 

15:30 — 16:00 ANDREJ BÁN  
Reportáž z východu na západ, od Čiernej nad Tisou 
po Bratislavu je intímnym svedectvom o krajine 
i ľuďoch žijúcich svoje životy v dedinách a mestečkách 
ďaleko za horizontom všeobecnej pozornosti. 

16:00 — 17:00 HASSAN BLÁSIM (IRQ)
Narodil sa v Iraku, kde študoval 
na Akadémii fi lmových umení. Poviedkový 
debut Blázon z Námestia slobody bol 
v roku 2010 navrhnutý na ocenenie 
Independent Foreign Fiction Prize. 
Dielo Hassana Blásima je preložené 

do dvadsiatich jazykov napriek tomu, že v niektorých 
arabských krajinách je zakázaným autorom. 

17:00 — 18:00 ČAU O PIATEJ / PANKOVČÍN – MITANA
Boris Farkaš číta Václava Pankovčína. Jana Oľhová 
číta Dušana Mitanu. 

18:00 — 19:00 PREKLIATY REPORTÉR
 WITOLD SZABŁOWSKI 

Kniha Tancujúce medvede je metaforou 
vývoja spoločnosti v strednej a južnej 
Európe po páde komunistických režimov. 
Kto prežil celý život na reťazi, nemá odkiaľ 
poznať slobodu. Vrah z mesta marhúľ 

je súborom reportáží o Turecku. Na obyčajných ľuďoch 
a ich príbehoch v nej ukazuje schizofrenickú povahu 
rozpolteného Turecka. 

19:00 — 19:30 EVA TURNOVÁ 
Členka skupiny Plastic People of the Universe 
Eva Turnová číta zo štvrtého dielu úspešnej série 
vtipných glos Turnový háj. 

19:30 — 20:00 JITKA VODŇANSKÁ
V knihe českej terapeutky J. Vodňanskej sa čitateľom 
približuje život ženy v 60. rokoch v Prahe, svet 
protialkoholickej liečebne, ukazuje vlastnú duchovnú 
cestu do ázijských kláštorov a významnou súčasťou 
knihy sú tiež kapitoly o troch osudových mužoch 
jej života: výtvarníkovi K. Trinkewitzovi, básnikovi 
a spevákovi J. Vodňanskom a o dramatikovi a poli-
tikovi V. Havlovi. 
                                                                                                                
21:00 — 23:00 FESTIVAL ÁČKO – PREMIETANIE 
Ozveny Áčka 2017 prinášajú blok krátkych fi lmov
reprezentujúci aktuálnu študentskú tvorbu 
na Slovensku. 

23:00 — 00:00 VISEGRAD FILM FORUM 
Príďte si (aspoň na malú chvíľu) oddýchnuť od hudby 
a pozrieť študentské fi lmy z najkvalitnejších fi lmových 
vysokých škôl V4. 

9:00 — 10:30 MARTINUS CENA FANTÁZIE
Príďte si zmerať sily a najmä vedomosti v kvíze 
fantastických žánrov. Nasleduje beseda s porotcami 
Martinus Ceny Fantázie 2018.

10:30 — 11:30 PREČO VLASTNE ČÍTAŤ DEŤOM?
O tom, prečo je dôležité čítať deťom, o detských 
knihách, ich písaní a vydávaní budú diskutovať: Z. Štel-
baská, V. Marcinová, L. Hlubeňová a J. H. Hoff städter. 

11:30 — 12:00 POVIEDKA 2017
Predstavujeme tvorbu laureátov 21. ročníka tradičnej 
literárnej súťaže, ktorej sa zúčastnilo 519 autorov. 
Vystúpia J. Zaťovič, J. Oreská, E. Ryšavá.

12:00 — 12:30 POVIEDKA 2018 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 22. ročníka 
– porotcovia anonymnej súťaže porozprávajú, 
prečo sa rozhodli oceniť práve tieto poviedky, 
roztrhnú obálky a prečítajú mená víťazov. 

12:30 — 13:30 MURAT UYURKULAK (TR) 
MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ
Najväčší stredoeurópsky literárny festival MAČ vznikol 
v roku 2000 v Brne a časom sa rozšíril aj do iných 
miest. Tento rok má premiéru na Pohode. Vystúpi 
M. Uyurkulak, autor románov Zlost a Žár, spisovateľ 
a politický aktivista, nemilosrdný kritik temných 
kapitol tureckých dejín.

13:30 — 14:00 ARPÁD SOLTÉSZ 
Kniha Arpáda Soltésza Mäso – Vtedy na východe 
je o nekompromisnej mafi i na východe Slovenska.  

14:00 — 15:00 LITErapTÚRA
Špičky českého a slovenského hip-hopu rapujú 
bez beatov a servítok. Vystúpia: Kato (CZ), Lyrik 
a Bene (Modré hory), Prezident Lourajder, Tono S., 
Strýček Nicholas (CZ).

15:00 — 16:00 LISTOVÁNÍ: NEJLEPŠÍ 
KNIHA O FAKE NEWS
Čo fake news, dezinformácie a alternatívne fakty
zahŕňajú, a ako sa voči ním brániť, nám príde pred-
viesť umelecké zoskupenie Listování, ktoré už roky 
inscenuje stovky zaujímavých titulov. 

16:00 — 17:00 E. TABERY, 
M. M. ŠIMEČKA
Veľmi podstatnú sondu do našej 
spoločnosti ponúkajú šéfredaktor 
českého týždenníka Respekt E. Tabery 
v knihe Opuštěná společnost (Magnesia 
litera 2018) a spisovateľ a novinár 
M. M. Šimečka v knihe Medzi Slovákmi. 

17:00 — 18:00 ČAU O PIATEJ / HOCHEL – BALLA
Richard Stanke číta Braňa Hochela (víťazná Poviedka 
1996), Juraj Hrčka číta Ballu (víťazná Poviedka 1997). 
Premiéra nového seriálu audiokníh – 50 najlepších 
poviedok literárnej súťaže Poviedka číta 50 najlepších 
hercov a herečiek Slovenska. 

18:00 — 18:30 I. ŠTRPKA – J. ŠTRASSER
Pri knihe rozhovorov Žiť svoju báseň vyspovedá 
J. Štrasser básnika I. Štrpku. 

18:30 — 19:00 DANIEL MAJLING – ZÓNA
Slávnostné uvedenie antihrdinského komiksu, 
ktorého dej sa odohráva v Rimavskej Sobote 
a Londýne. 

19:00 — 21:00 SLAM POETRY SK/CZ
Československá súťaž v netradičnom prednese 
autorskej poézie s využitím prvkov divadla 
a performance. 

21:00 — 23:00 FEST ANČA 2018
Best of Fest Anča 2018 je kolekciou ocenených 
krátkometrážnych animovaných fi lmov z aktuálneho 
ročníka medzinárodného festivalu animácie.

PIATOK 6.7.

SOBOTA 7.7.

Prečítané leto 2018
Porazme prázdninový útlm mladých čitateľov!
V júli získate ku každému nákupu zošit s nálepkami ako darček.

Viac info o projekte sa dozviete na www.precitaneleto.sk

Podujatie pre vás dramaturgicky pripravili OZ Literárny 
klub a kníhkupectvo Martinus. Rozšírený program 
nájdete na www.martinus.sk/literarnystan
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AKTUALITY

02 Kto je tu vlastne blázon? (správa, Lenka Macsaliová) / Žena v klietka, chlapec 
s kľúčom (správa, Veronika Košičiarová) // 03 Obrazová správa o stave dizajnu 
písma (správa, Karol Voleman) / Poviedka IstroCONu 2018 (tlačová správa) // 
04 Ceny a prémie Literárneho fondu za literárnu tvorbu a preklad (zoznam 
víťazov) // 05 Cena Márie Ďuríčkovej (správa) / Knižnica roka (správa) // 06 
Dotyk felibsféry (reportáž, Peter Prokopec)

KOMENTÁRE

08 Prepísať sa inam (esej: Žiť svoju báseň. Rozhovory s Ivanom Štrpkom, Veronika 
Rácová) // 09 Čitateľsky príťažlivá pre záujemcov o vojenskú históriu (esej: Bitky 
a bojiská v našich dejinách, Ivan Stodola)

TÉMA – KULTÚRNE ROZHRANIA

10 To, ako myslíme, určuje našu realitu (rozhovor so Zuzanou Szabóovou a Mila-
nom Zvadom, Beáta Beláková) // 13 Kto nechce vidieť, nevidí (recenzia: Cigánka, 
Elena Ťapajová) // 14 O vytrvalom hľadaní vlastnej integrity (recenzia: Postrehy 
emigrantky, Mária Halašková) // 15 Amerikánka z Afriky (recenzia: Amerikánka, 
Veronika Jánošíková) // 16 O takých a onakých a ešte iných Indiánoch (recenzia: 
Dotknúť sa zeme. Indiánsky pohľad na vlastné bytie, Veronika Dianišková) // 17 
Odvaha je pre všetkých (recenzia: Vrkoč, Veronika Košičiarová)

ROZHOVOR

18 Konečne vzniká slovenská biblistika (rozhovor s Bohdanom Hroboňom, 
Monika Kekeliaková)

RECENZIE

20 Šicko od Pankovčina I (Návrat zabudnutého autora) (recenzia: Marakéš. Šicke 
me naše!, Viktor Suchý) // 21 Na trase Bratislava – Paríž (recenzia: Stratený zajko 
v Paríži, Miroslava Košťálová) // 22 Abeceda identity (recenzia: Chymeros – Stopy 
vedú do temnoty 1., Juraj Búry) / O prehliadnutých osobnostiach slovenských dejín 
(recenzia: [ne]známe príbehy. Osem zabudnutých osobností 19. a 20. storočia, Michal 
Mudroch) // 23 Zbytočne veľa slovných hier (recenzia: Krajina Kaina, Igor Hochel) 
// 24 Poloobydlia, polodomovy, chátrajúce hniezda (recenzia: Správy z nedomovov, 
Veronika Rácová) // 25 Lebo preto (recenzia: Chaconna, Michaela Rosová) // 26 
Príhodný portrét Marilyn Monroe (recenzia: Krátky nešťastný život Marilyn Monroe, 
Jana Kičura Sokolová) / Príbeh zo Sudet (recenzia: Jednoducho na mňa zabudli, Lucia 
Jančovičová) // 27 O ľudských ZOO na Filipínach (recenzia: Eli, Eli, Oľga Gluštíková) 
// 28 V pekle pokoja nebolo lásky (recenzia: Nesamozrejmé, Gabriela Rakúsová)

KLASIKA

29 Vrátil sa! (esej: Hlava 22, Nina Podmanická)

INTERPRETÁCIA

30 Hommage à Viliam Turčány (interpretácia: Balada o dievčati, čo malo krásne 
copy / Rytier a pevec Viliam Turčány, Peter Tollarovič)

PRÍBEH

32 Klasičky zo stanice (reportáž: Zrkadlo / Nitra, Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH 

34 – 36 anotácie

Obsah

Kultúrna migréna

Nasledujúci text bude v podstate zbierkou referencií, 
keby som však mal vymenovať všetky prípady podobné 
tým uvedeným nižšie, ktoré sa ako symptómy podieľajú 
na tvorbe celospoločenskej neurózy, vydalo by to na celú 
knihu. Ostatne, Martin M. Šimečka vo svojej eseji Medzi 
Slovákmi (vidíte, prvá referencia) túto neurózu identifiku-
je ako ľahostajnosť nás samých k… nuž, k sebe samým.
 Na Šimečkovu esej o „stave republiky“ v mojej mysli 
nadväzuje zbierka reportáží Andreja Bána Slon na Zem-
plíne, ktorá zachytáva práve ohniská tejto neurózy. 
Pre človeka, ktorému záleží na tom, aby sme sa ako 
spoločnosť niekam posunuli, je Bánova knižka naozaj 
ťažkým čítaním a privádza ma k otázke: Nachádza sa 
Slovensko v akejsi permanentnej migréne? A – pýtajme 
sa ďalej – čo túto migrénu spôsobuje? Kde sú neuralgické 
body verejného diskurzu? Za udalosťami, ktoré v posled-
ných mesiacoch otriasli našou spoločnosťou, totiž spätne 
môžeme vystopovať aj vulgarizáciu verejného diskurzu, 
spôsobovanú nekultúrnosťou – áno, teraz veľmi reduku-
jem a ešte aj tak používam dosť nenáležitý eufemizmus 
– niektorých (väčšiny?) verejných predstaviteľov.
 No ak chceme byť kultúrni, musíme sa vedieť rozprá-
vať a uprednostniť dialóg pred inými formami sporov. 
V nedávnej diskusii o tom, čo je vlastne feminizmus (na 
Slovensku), spisovateľ Michal Hvorecký povedal, že to 
zatiaľ ako spoločnosť nevieme, pretože racionálny verejný 
dialóg na túto tému neprebehol (čo je vzorec opakujúci 
sa pri témach ako práva queer ľudí či práva žien v rámci 
„rozpravy“ o UPT či ratifikácii Dohovoru Rady Európy 
o predchádzaní násiliu na ženách). A neprebehol aj preto, 
že zásadné emancipačné literárne diela nemáme pre-
ložené do slovenčiny – a to je smutný paradox, pretože 
za veľa z toho, čo tu vôbec máme, by sme mali byť vďační 
ženám prekladateľkám.
 Nekultúrnosť teda vedie k vytváraniu hraníc. Vraví-
me si: My sme tu a feministky tam, my sme tu a východ 
Slovenska tam, my sme tu a chudobní tam – k tomu od-
porúčam skicu Zuzany Kusej Za ostrou hranicou, ktorej 
prečítanie viedlo aj k tejto úvahe – a tak ďalej. Skrátka: My 
sme tu a oni za hranicou, tam. Lenže historická skúsenosť 
spred roku 1989 nám hovorí, že byť „za ostrou hranicou“ 
jednoducho nie je dobré. Preto sme celú tému tohto júno-
vého čísla venovali knižkám, ktoré tieto hranice či trecie 
plochy na rozhraniach kultúr obrusujú alebo rušia.
Napokon, v inej ako otvorenej a súdržnej spoločnosti 
vlastne kultúrny dialóg o literatúre, umení a vlastne 
o všetkom ani nemá zmysel.

Matúš Mikšík
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