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ROZHOVOR 
Memoáre Rudolfa Chmela 

TÉMA
Bratislava na veľtrhu 
Livre Paris 2019  

PEKNÁ KNIHA
Architektúra historických 
železiarní na Slovensku 

ESEJ
Eva Dědečková o Pôvode 
totalitarizmu H. Arendtovej

VÝROČIE
Soňa Pariláková o poézii 
Milana Rúfusa

CENA  
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č. 02/19

O cenenie Krištáľové krídlo sa každoročne udeľuje osobnostiam, 
ktoré dosiahli v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho, 

hospodárskeho a verejného života mimoriadnu odbornosť a úspech. 
Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnu-
tie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia 
najväčšiu úctu. Krištáľové krídlo vzniklo v roku 1997 a v súčasnosti sa 
udeľuje v kategóriách filantropia, hospodárstvo, publicistika a litera-
túra, divadlo a audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, rock pop jazz, 
hudba, šport, medicína a veda. Udeľuje sa i mimoriadna cena za celo-
životné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí či iný významný počin.

 Vyhlásenie výsledkov 22. ročníka Krištáľového krídla sa uskutočnilo 
27. januára 2019 v Bratislave. V kategórii Publicistika a literatúra boli 
nominovaní novinár Gregor Martin Papucsek, spisovateľka Etela 
Farkašová a fotograf Peter Brenkus za knihu Poézia v krojoch / 
Kroje v poézii (Ikar).
 Po rozhodnutí odbornej poroty cenu napokon získala filozofka, pro-
zaička, esejistka a poetka Etela Farkašová. V románe Scenár (VSSS) 
z roku 2017 priniesla do literatúry pohľad na problematiku vytesňovania 
starnutia zo spoločenského kontextu. V roku 2018 získala za román 
Scenár významné ocenenia Anasoft litera a Cenu Ladislava Ťažkého.

(red.)

AKTUALITY

Výhercovia z KR č. 01:
J. Lofaj, M. Gálisová, M. Kováčová, J. Giláňová

Krištáľové 
krídlo 
pre Etelu 
Farkašovú

Básnická zima v Levoči

Zo slávnostného udeľovania Krištáľového krídla, E. Farkašová piata zľava. Foto René Miko, Andrej Lojan

Peter Milčák a Dorota Koman. Foto Modrý Peter

Žilinský samosprávny kraj 
Liptovská knižnica G. F.-Belopotockého 
v Liptovskom Mikuláši a Mesto Liptovský 
Mikuláš

vyhlasujú 37. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov
alebo Krídla Ivana Laučíka

Súťaží sa v kategóriách poézia a próza. Počet cien a čestných uznaní určí porota. 

Súťažné príspevky musia byť pôvodné a doposiaľ nepublikované.

V jednotlivých kategóriách je potrebné odovzdať 3 – 10 básní a 1 – 3 kratšie prozaické útvary 
alebo úryvky z dlhších próz. 

Súťažné príspevky v 5 exemplároch doručte (poštou a zároveň aj e-mailom) na adresu knižnice 
najneskôr do 30. apríla 2019. Nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko, vek,  presnú adre-
su, e-mail a číslo telefónu. Účastník súťaže musí dovŕšiť 15 rokov, horná veková hranica nie je 
obmedzená. Za začínajúceho považujeme autora, ktorý ešte nevydal samostatné literárne dielo. 

Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže. Zverejní výsledky súťaže a mená ocenených autorov.

Súťažné príspevky sa nevracajú. Ich zaslanie do súťaže sa považuje za súhlas so zverejnením. 
Knižnica bude publikovať ukážky najlepších prác v almanachu Výhonky, na facebookovej 
stránke Krídla Ivana Laučíka, prípadne v iných dokumentoch. 

Vydavateľstvo Modrý Peter pripravilo na pre-
lome januára a februára dva literárne večery 
v Levoči. Najprv 24. januára v hoteli U leva pre-
zentoval básnik Marián Milčák svoju novú 
zbierku Teserakt (jej recenziu od P. Prokop-
ca vám ponúkame v recenznom bloku tohto 
čísla). 3. februára sa záujemcovia o súčasnú 
poľskú literatúru v priestoroch Galérie mesta 
Levoča zoznámili s tvorbou poetky strednej 
generácie Doroty Komanovej. Súčasťou au-
torského čítania bolo aj uvedenie slovenského 
knižného výberu z jej básní Stroj na čítanie 
(preklad: Peter Milčák). 

(red.)



AKTUALITY

Koncom januára predstavili v priestoroch Miestnej knižnice Petr-
žalka dvaja z autorov a editorov, Petr Šámal z Ústavu pre českú 

literatúru AV ČR a Tomáš Pavlíček z Pamätníka národného písomníctva 
v Prahe, výpravnú obrazovo-výkladovú publikáciu Literární kronika prv-
ní republiky (Academia). Beseda bola sprievodným podujatím k panelovej 
výstave venovanej tejto objemnej knihe, ktorá bola v pobočke knižnice 
na Prokofievovej ul. 5 v Bratislave inštalovaná do 10. februára 2019. 
Ďalšia panelová výstava sa konala v informačnom centre v Piešťanoch. 
 Pridŕžajúc sa názvu podujatia – Ako prezentovať literatúru medzi-
vojnovej ČSR? – sa beseda venovala vzniku, štruktúre a prínosom tejto 
knihy. Literární kronika první republiky predkladá v 21 kapitolách (rok 
po roku) súhrn udalostí, mozaiky literárneho života v zrkadle dobovej 
tlače, rozoberá 21 literárnych diel (13 českých, 4 nemecké a 4 slovenské), 
rezonujúce dobové javy literárneho života a ponúka každoročné „výklady“ 
kníhkupectiev, ktoré zachytávajú postupnú premenu typografie a kniž-
nej kultúry v 1. ČSR. Ako autori viackrát prízvukovali, jedným z cieľov 
publikácie bolo pohrať sa s ustáleným obrazom 1. ČSR a jej literatúry. 
Zdôrazniť jej mnohonárodnostný a polyfónny charakter bez prikrášlenia 
či nostalgie a podať ho zaujímavým a aspoň trochu hravým spôsobom. 

Krajská knižnica v Žiline vyhlásila už 13. ročník čitateľskej 
súťaže Kniha Horného Považia 2018. 

V súťaži môžu byť nominované knihy, ktoré boli vydané v roku 2018 a sú 
späté s regiónom Horného Považia tematicky alebo osobou autora 
textovej či obrazovej časti.
 Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku 
viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný 
celok a bolo im pridelené ISBN.

To sa odzrkadlilo aj na grafickej podobe, bohatú obrazovú časť knihy 
(viac ako tisíc ilustrácií) a proces jej vzniku predstavil Tomáš Pavlíček. 
 Živá diskusia sa tematicky venovala knižničnému zákonu, zbieraniu 
materiálov, spolupráci s archívmi, strateným rukopisom, digitalizácii, 
budove Mazáčovho kníhkupectva v Prahe, kde sa predávali slovenské 
knihy, vtedajším ilustrátorom, literatúre Podkarpatskej Rusi, čecho-
slovakizmu alebo česko-slovenským prekladom. Autori spomenuli 
prednosti a nedostatky knihy, ako aj ďalšie možnosti výskumu.
 Podobná beseda sa koncom januára konala aj v Piešťanskom infor-
mačnom centre. Ako býva zvykom pri školských (ne)dobrovoľných 
literárnych besedách, aj v tomto prípade sa medzi študentmi gymnázia 
Pierra de Coubertina našli žiaci ochotní zapojiť sa do diskusie. Okrem 
medzivojnovej literatúry, Gejzu Vámoša a jeho pôsobenia v Piešťanoch 
ich zaujímala aj súčasná literatúra.
 Literární kroniku první republiky autori počas besedy označili aj za po-
kus o otvorenie sa literárnej vedy širšej verejnosti – či už témou knihy, 
jej  jazykom, obrazovou zložkou a jej grafickým spracovaním, ale aj 
aktivitami na sociálnych sieťach a sprievodnými podujatiami.

Katarína Badžgoňová

Heslo súťaže „nominuj – hlasuj – vyhraj“

O výsledkoch súťaže rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom 
hlasovacích lístkov, ktoré sa nachádzajú priamo v Krajskej knižnici 
v Žiline a na jej pobočkách. Verejnosť môže hlasovať aj prostredníctvom 
on-line hlasovacieho lístka na webovej stránke knižnice.

www.krajskakniznicazilina.sk
Kniha s najväčším počtom hlasov získa titul KNIHA HORNÉHO  
POVAŽIA 2018.

Tomáš Pavlíček a Petr Šámal v Petržalskej knižnici. Foto Petra Mišáková

Prezentácie Literárnej kroniky v Bratislave a Piešťanoch

s. 04/05

Kniha Horného Považia 2018



č. 02/19

Dlho očakávaná publikácia komplexne pokrývajúca sloven-
ské divadlo do roku 1948 je už k dispozícii čitateľom. Do ži-
vota ju jej vydavateľ Divadelný ústav uviedol na slávnostnej 
prezentácii 31. januára 2019 v Štúdiu 12 na Jakubovom 
námestí v Bratislave za účasti jej autorov.

Vydanie prvej časti Dejín slovenského divadla Divadelným ústavom je 
vyvrcholením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných sloven-
ských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením profesora 
Vladimíra Štefka. Ďalšími autormi sú: Juliana Beňová, Jaroslav Blaho, 
Juraj Hamar, Lukáš Kopas, Eva Kyselová, Karol Mišovic, Michaela Mojži-
šová, Zdenka Pašuthová, Soňa Šimková, Martin Timko a Miklós Vojtek. 
 Dejiny slovenského divadla majú ambíciu byť komplexným a synte-
tizujúcim dielom. Ani do objemných dvoch kníh dejín slovenského 
divadelníctva síce nebolo možné vtesnať všetky udalosti, premiéry, 
festivaly, všetky osoby a osobnosti či divadlá rovnakým dielom, ide 
však o výber toho najpodstatnejšieho z éry slovenského profesionálneho 
divadla. 

Do súťaže DRÁMA 2018 o najlepší dramatický text v sloven-
skom a českom jazyku prihlásili autori a autorky 34 textov. 
Z toho 24 v slovenskom a 10 v českom jazyku. Novinkou 
súťaže je rozšírenie ocenení o Cenu Divadla Jána Palárika 
v Trnave, ktoré sa zároveň spoločne s Divadelným ústavom 
a Činohrou Slovenského národného divadla stalo spoluuspo-
riadateľom. 

Do konca apríla bude o dramatických textoch rozhodovať päťčlenná 
odborná porota v zložení:

Miriam Kičiňová (dramaturgička, lektorka dramaturgie Činohry Slo-
venského národného divadla)
Lucia Mihálová (dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave)

 Prvý zväzok poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývi-
nových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych 
javiskách do roku 1948, je zachytený na primerane charakterizovanom 
spoločenskom pozadí a podaný v dejinných súvislostiach. Druhý zvä-
zok Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000) plánuje Divadelný ústav 
vydať v roku 2020.

Vladimír Štefko: Publikácia odkazuje aj na odbornú literatúru, kritické 
reflexie, archívy a svedectvá v úsilí prihotoviť komplexnejší materiál. Odkazuje 
aj na tie zdroje a pramene, ku ktorým má kritické stanovisko s odhodlaním 
poskytnúť zvedavému a vnímavému čitateľovi šancu na vlastnú konfrontáciu. 
Hoci naša divadelná kultúra je v porovnaní s velikánmi divadelných kultúr 
mladá, naplniť ambície nie je možné v jedinom zväzku. Prítomná publikácia 
sleduje dejiny a deje od našich najstarších čias do roku 1948, keď v konti-
nuite vznikla veľká ruptúra nastolením tzv. socialistického realizmu. Druhý 
zväzok Dejín slovenského divadla sa bude zaoberať divadelníctvom od roku 
1948 po koniec tisícročia.

(red.)

Marián Amsler (režisér, pedagóg na VŠMU v Bratislave, umelecký šéf 
Divadla DPM)
Lenka Čepková (dramatička, scenáristka, dramaturgička Štúdia 12 v Bra-
tislave)
Vladislava Fekete (dramaturgička, riaditeľka Divadelného ústavu)

Okrem hlavnej ceny bude udelená aj Cena Činohry Slovenského ná-
rodného divadla, a zároveň sa po prvýkrát udelí Cena Divadla Jána 
Palárika v Trnave. Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí 
Cenu Rádia Devín. 

Texty finalistov súťaže budú publikované v podobe e-knihy. 
 Vyhlásenie výsledkov súťaže spolu s verejnou prezentáciou textov – 
TROJBOJ sa uskutoční v máji v rámci 15. ročníka festivalu NOVÁ DRÁMA/
NEW DRAMA 2019.

AKTUALITY

Vyšiel prvý zväzok Dejín slovenského divadla 

Súťaž DRÁMA 2018 má po uzávierke

Vedúci autorského kolektívu Vladimír Štefko a riaditeľka Divadelného ústavu 
Vladislava Fekete na prezentácii knihy. Foto René Miko

Z prezentácie Dejín slovenského divadla v Divadelnom ústave v 
Bratislave. Foto René Miko



s. 06/07

Ivan Medeši a Maroš Volovár. Foto literarnyklub.skIvan Medeši. Foto literarnyklub.sk

AKTUALITY

s. 06/07

Ivan Medeši: Nad písaním v srbčine som nerozmýšľal. Literatúru som 
chcel písať jazykom, ktorým sa hovorí u nás doma. A bolo mi jedno, či je to 
pre piatich, desiatich alebo päťdesiatich čitateľov. Viac ich v mojom jazyku 
nebude. Je to ako mať garážovú kapelu. 

Spisovateľ zo srbskej Vojvodiny Ivan Medeši prvýkrát čítal a dis-
kutoval v Bratislave. V KC Dunaj sa pred hojnou diváckou návštevou 
prezentoval 7. februára 2019 spolu so svojím slovenským vydavateľom 
a prekladateľom Marošom Volovárom. V úvode podujatia M. Volovár 
predstavil zameranie, kultúrne a vydavateľské aktivity Východoslo-
venského združenia Valal. Práve v tomto vydavateľstve vyšla vlani 
Medešiho zbierka poviedok Jedenie. Ivan Medeši žije v obci Ruský 
Kerestúr (v srbčine Ruski Krstur), ktorú v 18. storočí založili odídenci 
z dnešného východného Slovenska. Ako uviedli autor a vydavateľ, oby-

vatelia sa považujú za Rusínov, no ich kodifikovaný jazyk je podobný 
reči východoslovenských Zemplínčanov a Šarišanov. Práve v tomto 
jazyku tvorí aj I. Medeši.
 Autor hovoril o svojich umeleckých začiatkoch a inšpiráciách, 
o živote v rusínskej kultúrno-jazykovej enkláve vo Vojvodine aj o prob-
lémoch súčasného Srbska. Mnohé z týchto tém sa v kriticko-hyperbo-
lickej podobe dostávajú aj do jeho próz. Diskusia s publikom sa týkala 
predovšetkým špecifickej jazykovej situácie vojvodinských Rusínov 
a ich vzťahu k slovenskej kultúre. Hovorilo sa o preklade jeho textov 
do spisovnej slovenčiny, ako aj o spoločenskej a ekonomickej situácii 
v súčasnom Srbsku. Podujatie organizovalo o. z. literarnyklub.sk, 
z verejných zdrojov ho podporil hlavný partner Fond na podporu 
umenia.

(red.)

Ivan Medeši v bratislavskom KC Dunaj

Literárna súťaž Medziriadky spojená s letným literárnym workshopom 
je vyhlásená pre autorov do 26 rokov a bude hodnotená anonymne. Do súťa-
že sa môžete zapojiť poéziou, prózou alebo dramatickým textom (divadelná 
hra, filmový scenár alebo rozhlasová hra). Prihlásené práce nesmú autori 
do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať a práce nesmú byť do dňa 
uzávierky ocenené na inej literárnej súťaži.

Vekové kategórie pre poéziu a prózu sú:
žiaci základných škôl 5. – 9. ročník
študenti stredných škôl
študenti vysokých škôl a mládež do 26 rokov (nar. od 1. 8. 1993)

Dramatický text sa hodnotí bez vekového členenia.
 Súťažné práce musia byť napísané v slovenskom jazyku v rozsahu:  
poézia – 3 až 5 básní
próza – maximálne 3 útvary, spolu v rozsahu najviac 10 normostrán  
dramatický text – bez obmedzenia

Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien. 
 
Pred zaslaním príspevku vyplňte on-line prihlášku na adrese www.me-
dziriadky.sk/prihlaska/.

Súťažný príspevok treba zaslať na e-mailovú adresu sutaz@medziriadky.sk 
vo formáte DOC alebo DOCX (MS Word). Súbor pomenujte menom účastníka. 
Ak posielate príspevky viacerých súťažiacich, zašlite príspevok každého 
v osobitnom súbore. Práce nespĺňajúce tieto podmienky budú zo súťaže 
vyradené. Prijatie príspevku bude potvrdené spätným e-mailom do piatich 
dní. V opačnom prípade nás kontaktujte.
 Komunikácia organizátorov so súťažiacimi prebieha najmä formou 
e-mailov, preto vyplňte v prihláške svedomito e-mailový kontakt na sú-
ťažiaceho.

Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným uverejnením 
v zborníku súťaže, v médiách a na stránke súťaže. O uverejnení ho budeme 
informovať.

Uzávierka súťaže: 29. marec 2019

Ocenení autori budú pozvaní na letný literárny workshop, na ktorom 
prebehne vyhlásenie výsledkov.  Uskutoční sa 23. – 29. augusta 2019 v re-
kreačnej oblasti Duchonka.
 
Ďalšie informácie o súťaži sú k dispozícii na stránke www.medziriadky.sk.
Kontakt: sutaz@medziriadky.sk alebo 0915 503 327.

Literárna súťaž Medziriadky
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AKTUALITY

V  priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave 
sa uskutočnil literárno-hudobný večer, ktorý bol zorganizovaný 

vďaka združeniu Priatelia Hudobných dní Bruna Waltera a s pod-
porou Literárneho informačného centra. Podujatie otvoril riaditeľ 
Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave Wilhelm Pfeistlinger. Hostia 
si popri koncerte klasickej hudby mohli v interpretácii Ivany Kuxovej 
vypočuť aj prózu Alma Rosé zo zbierky Tisícročná žena (Artforum) 
od Ľuby Lesnej. 
 Na tom mieste je dôležité priblížiť si postavu hlavnej hrdinky podu-
jatia Almy Rosé (1906 – 1944). Bola úspešnou rakúskou huslistkou 
židovského pôvodu. Jej život sa predčasne skončil v Osvienčime. Jej 
strýcom bol slávny skladateľ Gustav Mahler a manželom známy český 

Centrum pre umenie VIOLA funguje na Tkáčskej ulici v centre Prešo-
va už dlhší čas a poskytuje svoje multifunkčné klubovo-kaviarenské 
priestory na rôznorodé kultúrne podujatia z oblasti hudby, divadla, 
výtvarného umenia, ale aj literatúry. Centrum ponúka hosťovské 
a vlastné autorské umelecké programy a venuje sa umeleckej výcho-

huslista Váša Příhoda. Alma sa preslávila ako zakladateľka a diri-
gentka orchestra Viedenské valčíkové dievčatá (1932), ktorý vo svojej 
dobe absolvoval umelecké turné nielen v Rakúsku, ale aj v Nemecku, 
Poľsku a Československu. Kvôli svojmu pôvodu posledné roky života 
prežila v koncentračnom tábore, kde sa jej podarilo zorganizovať žen-
ský orchester. Samotná novela od Ľuby Lesnej ukazuje Almu nielen 
ako nadanú, ale aj silnú ženu, ktorá dokázala v tragickej situácii nájsť 
životný zmysel v umení, ktoré jej pomohlo prežívať v továrni na smrť. 
 Na koncerte, ktorý bol súčasťou podujatia, zazneli skladby od Bacha, 
Kreislera, Mozarta a Mendelssohna v interpretácii Lucie Harvanovej 
(husle) a Maroša Klátika (klavír).  

Agnieszka Słowikowska

ve a vzdelávaniu. 8. februára sa vo Viole začal úvodným stretnutím aj 
nový autorský program známeho prešovského pesničkára Eda Klenu 
„Edo Klena uvádza: Dobré texty v piesni“. Vystúpili na ňom dvaja hostia, 
pesničkári z Čiech a zo Slovenska Petr Rímský a Peter Janků. 

(red.)

Čítanie 
a koncert: 
Alma Rosé

Edo Klena v prešovskej Viole

Edo Klena uvádza svoj autorský hudobno-slovný program v prešovskej Viole. Foto archív Violy

Ivana Kuxová. Foto Júlia TibenskáFoto Rakúske kultúrne fórum
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Veľtrhom sa nič nekončí
rozhovor s Miroslavou Vallovou

sa totiž bude konať na druhej dramaturgickej 
úrovni, a tou je formát pozvané mesto. Tento rok 
je ním Bratislava. No a tretia dramaturgická úro-
veň, a to je tá najdôležitejšia, stojí na programe 
diskusií, prezentácií autogramiád a čítačiek. 
Program má dlhú tradíciu, je nesmierne sofisti-
kovaný a prepracovaný s množstvom súvislostí, 
prekvapení a napätia. Každý rok sa zdá, že ho 
už viac vypointovať nejde. No ide. A účinkujú 
v ňom tí najdôležitejší a najmä najzaujímavejší 
a najkontroverznejší hostia. Pozornosť médií má 
veľtrh, vystavovatelia i prítomní autori systema-
ticky zabezpečenú, ako sa ukázalo na tlačovej 
konferencii v utorok 12. februára v Paríži, kde 
slová Bratislava, Slovensko, slovenskí autori 
zazneli veľa ráz. 

Ako vznikla idea hosťovania Bratislavy 
na tomto veľtrhu?
V marci 2011 slávilo vydavateľstvo Gallimard 
sté výročie svojho založenia a jeho terajší majiteľ 
i riaditeľ Antoine Gallimard bol prezidentom 
syndikátu francúzskych vydavateľov. Čestným 
hosťom Salon du livre (predchádzajúci názov 
veľtrhu) boli severské krajiny. Hneď v prvý deň 
veľtrhu nás navštívili kolegovia z gruzínskeho 
stánku, celkom maličkého, presne takého, aký 

V marci sa uskutoční na francúzskej pôde 
medzinárodný knižný veľtrh Livre Paris. 
Mohli by ste našim čitateľom priblížiť jeho 
základnú myšlienku? 
Medzinárodné knižné veľtrhy sú efektívnym ná-
strojom pri šírení literatúry do zahraničia, v na-
šom prípade, samozrejme, pri šírení slovenskej 
literatúry. Knižné veľtrhy sa od seba líšia podľa 
cieľovej skupiny, pre ktorú sú určené. Medziná-
rodný knižný veľtrh pre deti a mládež v Bologni je 
napríklad určený len odbornej verejnosti. Veľtrhy 
v Lipsku či v Turíne sú tradične otvorené širo-
kému publiku s množstvom podujatí a čítačiek. 
V posledných rokoch volia viaceré veľtrhy kombi-
náciu oboch prístupov. Na parížskom Livre Paris 
je pre odborníkov určený piatok a pondelkové 
dopoludnie. Víkend je vyhradený pre verejnosť 
a rodiny. 

Čo je pre túto udalosť charakteristické?
Dramaturgia parížskeho knižného veľtrhu sa 
rozvíja v troch rovinách. Najväčšia pozornosť je 
venovaná hlavnému hosťovi, a tým bývajú jednot-
livé krajiny. Tento rok je mimoriadny, hlavným 
čestným hosťom je Európska únia, čo nám, samo-
zrejme, hrá do karát, budeme mať viac priestoru 
a pozornosti. Prezentácia slovenskej literatúry 

v Paríži (keď nie sme práve čestní hostia) má-
vame aj my. Nadšene a zároveň ustarostene sa 
nám zverili, že gruzínska vláda chystá kultúrnu 
ofenzívu, možno na celom svete, ale v Európe 
určite. Chystá sa vyčleniť veľkú sumu peňazí, 
z ktorých sa ujde aj im, v Gruzínskom literárnom 
centre, a oni už pracujú na zozname francúz-
skych a iných vydavateľstiev, ktorým zaplatia 
vydania diel gruzínskych autorov vo francúz-
štine. To nami otriaslo. Nikdy sme síce nemali 
v úmysle uhrádzať v celom rozsahu náklady 
za vydanie diel našich autorov v cudzích jazy-
koch, pokladáme to za nebezpečnú skratku, no 
i tak… získanie termínu na prijatie u Antoina 
Gallimarda, udalosť, ktorá sa na veľtrhu rovná 
zázraku, bolo už maličkosťou. 
 Dedič vydavateľského impéria bol veľmi milý 
a chápavý. Trochu ho zaskočilo, že v jeho vydava-
teľstve vyšla iba jedna kniha slovenského autora 
(Martin M. Šimečka: ĹAnnée de chien, ĹAnnée 
des grenouilles), aj to začiatkom deväťdesiatych 
rokov, no rýchlo sa spamätal a navrhol nám, 
pod dojmom zo severských krajín, aby sme boli 
čestnými hosťami spoločne s Čechmi, Poliakmi 
a Maďarmi. Do projektu prezentácie krajín V4 sa 
priam zaľúbil, pridelil nám asistentku, teda nie 
nám, ale projektu podpory V4 zo strany francúz-

Lenka Macsaliová
Medzinárodný, kreatívny, rozmanitý a s ambíciou byť neustále inovatívny. Aj takéto prívlastky nesie literárna udalosť 
Livre Paris, ktorá má svojim návštevníkom prinášať veľké mená, ale aj ponúknuť účastníkom podporujúci priestor 
na prezentáciu národnej literatúry jednotlivých krajín. Nielen o tom, ako sa Bratislava stala tento rok čestným hosťujú-
cim mestom na Livre Paris, sme sa porozprávali s riaditeľkou Literárneho informačného centra Miroslavou Vallovou.
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dlhodobo a sústavne. Napríklad hľadanie vydava-
teľa a následné rokovania pre jednu z kníh Pavla 
Vilikovského netrvali jeden rok ani dva. Vyšli 
mu napokon tri z jeho diel. Keď sme sa trochu 
upokojili a tituly začali pribúdať, vyskočili ako 
čertíci rozličné milé technické, takmer nerieši-
teľné zábavky. Prekvapeniam nie je koniec, ešte 
máme pred sebou mesiac práce.
 Na cestu kultúrnej diplomacie vo Francúzsku 
vyšli pred nami už iní a mohli sme sa oprieť o vý-
sledky ich často nedocenenej mravenčej práce, 
o ich kontakty, odporúčania, články, skúsenosti, 
časopisecké výstupy, preklady, pôvodné texty. 
Neoceniteľné pre nás boli odporúčania,  myšlien-
ky, rady prekladateľky a diplomatky Michaely 
Jurovskej, profesorky Kataríny Bednárovej, pre-
kladateľky Arlette Cornevinovej, za veľa vďačíme 
slovakistovi a bohemistovi, profesorovi  Xavierovi 
Galmichovi, najmä za jeho edičné počiny, rady, 
kontakty a textovú prácu. Mohla by som spome-
núť mená mnohých ďalších.

Ktoré knihy slovenských autorov budú 
preložené do francúzštiny a aký kľúč bol 
pri výbere daných titulov zvolený? 
Ponúkať zahraničným vydavateľom diela slo-
venských autorov na preklad znamená dobre 
sa na to pripraviť. Treba si dôkladne naštudovať 
katalóg vydavateľa, ktorého sme pre dielo nášho 
autora vybrali. Najlepšie je mať do zálohy ešte  
aspoň dvoch tiež dobre naštudovaných vyda-
vateľov. Často sa skutočný rozhovor začína až 
na druhej či ďalšej schôdzke. Ideálne je ponúknuť 
vydavateľovi aj prekladateľa. Treba mať pripra-
venú preloženú ukážku a opäť radšej hneď dve. 
Pri príprave ponuky francúzskym vydavateľom 
sme postupovali podobne. Mnohých vydavateľov 
sme už poznali, aj keď výsledok spolupráce sa 
ešte nerysoval. 
 A práve francúzski vydavatelia boli rozhodu-
júcim činiteľom pri výbere. Máloktorý z nich si 
vybral prvého ponúknutého autora. Viacerí si 
vybrali dvoch-troch, rozhodovali sa, pýtali ďal-
šie ukážky či ďalších autorov. My sme si za roky 
prípravy čestného hosťovania pripravili a ponúkli 
množinu približne päťdesiatich autorov. Vyšlo či 
vyjde v najbližších dňoch 25 titulov, ďalších päť je 
vo vysokom štádiu rozpracovania, zopár ďalších 
v počiatočných štádiách. Každá z vydaných kníh 
nás nesmierne teší a každá z nevydaných mrzí. 
S niektorými sme už boli tak blízko. Nič sa nedeje, 
veľtrhom sa predsa nič nekončí, práve naopak, 
skôr sa začína. 
 Kritériá nášho „licovského“ výberu nie sú nija-
ko prekvapujúce. Podpísali sa na nich naše profe-

sionálne skúsenosti, brali sme do úvahy finalistov 
Anasoft litery a laureátov ďalších cien, ale nie 
nevyhnutne, a, pochopiteľne, aj náš subjektívny 
vkus. Konečné slovo však patrilo vydavateľom. 

Kto sa podieľa na preklade týchto diel?
Predovšetkým Peter Brabenec, prekladateľ už 
štyroch významných diel Pavla Vilikovského, 
Vivien Cosculluela, prekladateľ Dušana Mita-
nu, Moniky Kompaníkovej, Pavla Vilikovského, 
Maroša Krajňaka, Michala Hvoreckého, Veroni-
ky Homolovej Tóthovej, ďalej Michel Chasteau, 
prekladateľ Ballu, Pavla Rankova, Petra Pišťanka, 
Jozefa Urbana, potom Diana le May, prekladateľka 
Svetlany Žuchovej, Erika J. Grocha, Jany Beňovej, 
Silvia Majerská, prekladateľka Ivana Štrpku, Má-
rie Ferenčuhovej, Jeanine Baude, Nicolas Guy. 
Špeciálne miesto patrí Sabine Bollack, prekla-
dateľke Dominika Tatarku, ktorá ho aj osobne 
poznala. A ďalší.

Literárne informačné centrum bude prítom-
né na veľtrhu Livre Paris so svojím stánkom. 
Prezradíte nám, ako bude vyzerať jeho di-
zajn a vizuálna prezentácia?
Víťazom výberového konania na návrh výtvar-
ného riešenia stánku Bratislavy na Livre Paris 
2019 sa stalo architektonické štúdio Pavla Cho-
mu, s ktorým sme spolupracovali aj v minulosti 
a oceňujeme originalitu a tvorivosť architektov 
a dizajnérov z tohto štúdia. Vytvorili originálny 
návrh jednoduchej, čistej plochy stánku, nad kto-
rou sa vyníma slučka alebo prekrížená stuha 
vytvorená z LED obrazoviek. Na obrazovkách 
bude plynúť, tak ako plynie Dunaj, čas a cesta 
do Paríža, pôsobivá animácia z dielne Ové Pictu-
res. Ústredným objektom stánku, samozrejme, 
okrem kníh, bude interaktívny objekt Jána Šicku 
Look Book.

Na aké sprievodné podujatia, čítačky a s tým 
spojenú účasť našich autorov v Paríži sa náv-
števníci môžu tešiť?
Veľmi nás tešila spolupráca s mnohými sub-
jektmi, ktoré pripravovali sprievodné podu-
jatia. Divadelný ústav, Hudobné centrum, 
Slovenské centrum dizajnu u nás doma, ale 
aj režisérka Mária Záchenská či herečka Jana 
Bittnerová, fotograf Peter Župnik, všetci žijúci 
vo Francúzsku. Francúzske publikum očaká-
va aj viacero hudobných a tanečných predsta-
vení, malý festival filmovej tvorby. Podujatí 
je veľa, odporúčam čitateľom, aby už čoskoro 
navštívili stránku  www.parisbratislava.com,  
kde nájdu podrobný program s menami.

skych inštitúcií, a hneď uviedol do pohybu celý 
mechanizmus. 
 Francúzski kolegovia nás naozaj všemožne 
podporovali, no poľskí kolegovia tomuto vývoju 
neboli naklonení. Vlastne jedinú pozitívnu odo-
zvu, a to okamžitú a úplnú, sme našli u maďar-
ských kolegov. Takže prvý pokus prezentovať sa 
na Salon du livre vyšumel do prázdna. 
 Nasledoval druhý pokus, v ktorom už Sloven-
sko vystupovalo samo za seba a mali sme dohod-
nutý termín na rok 2016 ako hlavný čestný hosť. 
Z rozličných príčin zlyhal aj druhý pokus. Musím 
povedať, že následne boli francúzski partneri 
istý čas v pracovných vzťahoch trochu chladní. 
No a teraz sa náš tretí pokus hosťovania na pa-
rížskom veľtrhu blíži k uskutočneniu. Čo je však 
zaujímavé, veci plynú a menia sa, suma, ktorú 
by sme predtým vynaložili na pozíciu hlavného 
hosťa, teraz sotva pokryje pozíciu druhej úrovne. 
 Zmeny však nastali aj vo francúzskej spoloč-
nosti a inštitúciách. Národné knižné centrum, 
úžasná košatá inštitúcia (predstavte si LIC, FPU 
a ešte  niekoľko ďalších v jednom), ktorá každo-
ročne financovala pobyt 15 autorov čestného 
hosťa na veľtrhu, nám oznámilo, že zmenilo 
koncepciu a uvedené prostriedky venuje teraz 
na podporu čítania detí a mládeže. Od zrodu myš-
lienky po jej uskutočnenie prešlo teda nemálo 
času, no ani Gruzíncom realizácia ich ambicióz-
neho plánu netrvala menej. V októbri 2018 sa 
gruzínska literatúra predstavila ako čestný hosť 
na MKV vo Frankfurte.

Mohli by ste nám bližšie objasniť kultúrnu 
diplomaciu, ktorej výsledkom bude práve 
táto prezentácia?
Dosiahnuť dohodu o čestnom hosťovaní prá-
ve vo Francúzsku nie je jednoduché, keďže  
na schvaľovaní čestného hosťa a programu veľ-
trhu sa podieľajú štyri nezávislé inštitúcie spolu 
s komerčnou firmou REEDEXPO, zodpovednou 
za logistiku veľtrhu. A týchto päť subjektov musí 
nájsť zhodu, a to podľa protokolu. Všetko, ako sa 
patrí, výmeny listov, zmluvy, dohody. A to sme 
ešte nespomenuli získavanie podpory na Slo-
vensku. Peniaze na financovanie projektu plynú 
predsa z rozpočtu ministerstva kultúry, takže tu 
máme ďalšieho partnera do diskusie. 
 Na začiatku sa úloha dosiahnuť zhodu zdala 
neuskutočniteľná, keď sa tak však napokon stalo, 
ukázalo sa, že to zďaleka nebolo to najťažšie, čo 
nás čakalo. Čas plynul a my sme ešte vždy ne-
mali dostatok vydaných kníh vo francúzštine. 
Francúzski vydavatelia sa rozhodovali pomaly 
a váhavo. A nezačali sme neskoro, pracovali sme 
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P ri príležitosti účasti Slovenska na veľtrhu 
Livre Paris 2019 a projektu Bratislavy 

ako čestného hosťujúceho mesta na tomto 
medzinárodnom knižnom podujatí sa 1. feb-
ruára 2019 uskutočnil okrúhly stôl pre po-
zvaných francúzskych novinárov s účas-
ťou slovenských novinárov a spisovateľov. 
Stretnutie bolo zamerané na predstavenie 
projektu Bratislava, la Ville invitée na Livre 
Paris 2019, knižného trhu na Slovensku a na 
prezentáciu najzaujímavejších kníh na aktu-
álnom domácom trhu, ako aj preložených diel 
do francúzskeho jazyka.
 Úvodného slova sa ujala riaditeľka Lite-
rárneho informačného centra Miroslava 
Vallová, ktorá predstavila francúzskych no-
vinárov (rádio a tlačené médiá) a zástupcov 
francúzskeho veľtrhu.  Riaditeľ Francúzske-
ho inštitútu v Bratislave Jean-Pierre Jarja-

 Oblasť literárnych súťaží, propagácie kva-
litnej slovenskej tvorby, ocenení slovenských 
spisovateľov a autorských práv bola obsiah-
nutá vo vystúpeniach Simony Fochlerovej 
(výkonná riaditeľka Anasoft litery) a Lucie 
Miklasovej (Agentúra LITA). Účastníkom bola 
predstavená literárna cena za prózu Anasoft 
litera ako celoročný projekt, ktorý sa snaží pra-
covať so slovenskou hodnotnou literatúrou, ale 
aj história a fungovanie agentúry LITA, ktorá 
sa stará o literatúru, film, divadlo, výtvarníctvo 
na poli spravovania autorských práv.
 Tento väčší blok venovaný (nielen) prehľadu 
o knižnom trhu na Slovensku uzatvorila riaditeľ-
ka LIC-u Miroslava Vallová, ktorá ešte v krátkosti 
predstavila prítomných slovenských spisovateľov 
(M. Haugová, M. Ferenčuhová, I. Štrpka, M. Solot-
ruk, P. Vilikovský, P. Rankov, Balla, V. Klimáček, 
V. H. Tóthová, A. Soltész, U. Kovalyk, Z. Kepplová, 
M. Kompaníková, J. Juráňová, M. Vadas, M. Hvo-
recký). Spoločné stretnutie s francúzskymi no-
vinármi zakončili individuálne rozhovory medzi 
prítomnými autormi a zástupcami jednotlivých 
inštitúcií.

Lenka Macsaliová

nette zase poukázal na dôležitosť spolupráce 
Slovenska a Francúzska na poli literatúry 
a kultúry. 
 Juraj Heger (riaditeľ vydavateľstva Slovart, 
predseda Združenia vydavateľov a kníhkupcov 
Slovenska) a Michal Meško (spoluzakladateľ 
a spolumajiteľ rozvíjajúcej sa siete kníhkupec-
tiev Martinus) prehľadovo informovali prítom-
ných o knižnom trhu na Slovensku. Poukázali 
nielen na začiatok a vývin súkromného kniž-
ného podnikania, predaj titulov na internete 
a v kamenných kníhkupectvách, ale aj na ceny 
kníh či ambíciu ponúknuť čitateľom priestor 
na trávenie voľného času práve v kníhku-
pectvách (kaviarne, besedy).
 Vydavateľskú stranu a divadelnú kultúru 
predstavili Albert Marenčin (vydavateľ) a Vla-
dislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu). 
Ponúkli svoje pohľady na literatúru ako médium 
z pozície vydavateľa, na slovenskú produkciu, ale 
aj slovenské divadlo, ktoré sa predstaví svojím 
sprievodným programom v Paríži (prezentácia 
slovenských dramatikov, diskusia s autormi J. 
Juráňovou a V. Klimáčkom, jazzový koncert, be-
seda o interdisciplinarite v divadle).
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Bratislava, 
pozvané mesto 
na parížskom 
knižnom veľtrhu
Z návštevy francúzskych novinárov na Slovensku

M. Vallová víta účastníkov stretnutia. Foto archív LIC

Bratislava, pozvané mesto
Au bord au centre 
Na okraji v strede



Michal Hvorecký: Bratislava – Une métro-
pole féérique (Bratislava – čarovná metro-
pola). Monokel, Bratislava, SR, 2018. Preklad: 
Vivien Cosculluela

Balla: Au nom du père (V mene otca). Édi-
tions Do, Bordeaux, France, 2019. Preklad: 
Michel Chasteau  

Viola Stern Fischerová – Veronika Ho-
molová Tóthová: Mademoiselle Mengele 
(Mengeleho dievča). Centre France Livres, 
Clermont-Ferrand, France, 2018. Preklad: Vi-
vien Cosculluela

Viliam Klimáček: Bratislava 68: Eté 
brûlant (Horúce leto 68). Agullo Editions, 
Villenave d´Ornon, France, 2018. Preklad: Ri-
chard Palachak, Lydia Palascak

Andrea Salayová: En montant plus haut. 
Gallimard, Paris, France, 2018

Viktoria Laurent Skrabalova: Le silence 
d´une Tempête. Editions du Cygne

Viktoria Laurent Skrabalova: Le bereau 
Nommé Mélancolie. Chloé des Lys

Michal Hvorecký: Bratislava, mon amour 
fou. LIC, Bratislava, SR. Preklad: Vivien Co-
sculluela 

Erik Groch: Le Petit Vagabond et Clara 
(Tuláčik a Klára). Le Ver á soie, Virginie Sy-
maniec éditrice, Paris, France. Preklad: Diana 
Jamborová Lemay 

Svetlana Žuchová: Scènes de la vie de  
M. (Obrazy zo života M.). Le Ver à soie, Virgi-

Monika Kompaníková: Le cinquième bate-
au (Piata loď). Belleville éditions, Paris, France 
Preklad: Vivien Cosculluela

Ivan Štrpka: Un fragment de forêt (cheva-
leresque) (Fragment [rytierskeho] lesa). 
Le Castor Astral, Paris, France. Preklad: Silvia 
Majerská

Uršuľa Kovalyk: L´Ecuyère (Krasojazdky-
ňa). Editions Intervalles, Paris, France. 
Preklad: Nicolas Guy, Peter Žila

Des flammes et des larmes vol. 1 & vol. 2 
(antológia slovenskej poézie). L´arbre à paroles, 
Maison de la poésie d’Amay, Belgium. Preklad: 
Jana Boxberger

Pavel Vilikovský: Un chien sur la route 
(Pes na ceste). Libella, Paris, France. Preklad: 
Peter Brabenec  

Pavel Vilikovský: Autobiographie du mal 
(Vlastný životopis zla). Editions Maurice 
Nadeau, Paris, France. Preklad: Peter Brabenec  

Pavel Vilikovský: Neige d´été (Letmý 
sneh). Editions de L´Aire, Vevey, Swiss. Pre-
klad: Vivien Cosculluela 

Mária Ferenčuhová: Immunité (Imunita). 
La Traductière, Paris, France. Preklad: Silvia 
Majerská  

Pavol Rankov: C’est arrivé un 1er septem-
bre (Stalo sa prvého septembra [alebo ino-
kedy]). Gaïa Editions, Montfort-en-chalosse, 
France. Preklad: Michel Chasteau

nie Symaniec éditrice, Paris, France. Preklad: 
Diana Jamborová Lemay 

Svetlana Žuchová: Voleurs et témoins 
(Zlodeji a svedkovia). Le Ver à soie, Virgi-
nie Symaniec éditrice, Paris, France. Preklad: 
Paulína Šperková

Les Danubiennes (Lýdia Vadkerti-Gavorní-
ková, Mila Haugová, Viera Prokešová, Dana 
Podracká, Jana Bodnárová, Jana Beňová, Nóra 
Ružičková, Mária Ferenčuhová, Katarína 
Kucbelová, Eva Luka, Anna Ondrejková, Sta-
nislava Repar). Editions Pétra, Paris, France. 
Preklad: Jeanine Baude

Jana Juráňová: Ilona. Ma vie avec le 
poéte (Žila som s Hviezdoslavom). Édi-
tions Do, Bordaux, France. Preklad: Barbora 
Faure

Ľubomír Lipták: 2217 jours (2217 dní. 
Slovensko v čase druhej svetovej vojny).
Eur´Orbem Editions, Paris, France. Preklad: 
Silvia Majerská

Ľubomír Lipták: Histoire des autres, his-
toires de soi (Nepretržité dejiny, Storočie 
dlhšie ako sto rokov). Eur´Orbem Editions, 
Paris, France. Preklad: Peter Brabenec, Jana 
Vargovčíková, Roman Krakovský, Stéphanie 
Cirac

Dominik Tatarka: Le démon du consente-
ment (Démon súhlasu). Eur´Orbem Editions, 
Paris, France

Michal Kšiňan: Milan Rastislav Štefánik, 
l´homme qui parlait avec les étoiles. Eu-
r´Orbem Editions, Paris, France

TÉMA – BRATISLAVA NA LIVRE PARIS 2019

Diela slovenských 
autorov vo francúzštine 
v r. 2018 a 2019
(vydané a pripravované knihy) 

č. 02/19
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ROZHOVOR

napriek tomu sám zostal v istom zmysle roman-
tik, ktorý sa živí predstavou otvorenosti voči 
svetu. Ale možno je to iba moje zdanie v istej, 
nazvime to veľmi špecifickej fáze života… Istú 
metodológiu mi pri písaní memoárov literárna 
veda dala (napokon, niekoľko rokov som vypi-
soval medzi študentmi vcelku dosť obľúbený 
seminár o stredoeurópskej autobiografickej 
literatúre), skôr sa však pod ňu hádam pod-
písalo niečo, čo by som zjednodušene nazval 
moja individuálna povaha a vznešenejšie: hu-
manistický pohľad na život. 

Žáner pamätí si človek väčšinou vyskúša len 
raz. Ako ste sa v ňom zabývali? Kde vidíte 
kľúčový rozdiel medzi zaznamenávaním 
osobnej a kolektívnej pamäti?
Naslovovzatý znalec témy Pierre Nora hovorí, 
že pamäť a dejiny sa vylučujú. Všetci žijeme, 
každý na svoj spôsob, dejiny. Aj si ich na svoj 
spôsob uchovávame v pamäti. Pamäť je preto 
selektívna, subjektívna, zjednodušujúca, de-
jepis by sa mal týmto charakteristikám vyhýbať 
v mene vedeckosti, objektivity. Istá časť mojej 
esejistickej či publicistickej tvorby je o pamäti, 
najmä osobnej. Celá moja literárnohistorická 
tvorba je vlastne o kolektívnej, ak chcete ná-
rodnej pamäti. Obe pamäti sú zároveň súčas-
ťou veľkej pamäti slovenskej, možno trochu 
aj českej a maďarskej či stredoeurópskej, sú 
súčasťou pohyblivého, nikdy neukončeného 
kánonu, ktorý spoluvytvárame a ktorý nás 
chtiac-nechtiac ovplyvňuje či určuje. Autor 
memoárov sa na tomto procese niekedy viac, 
inokedy menej podieľa, ak má profesiu literár-
neho historika, nepochybne je ňou determino-
vanejší, ale mal by ju presahovať. Nemusí sa 
od kolektívnej pamäti celkom dištancovať, ale 

Napísali ste memoáre, teda knihu v žánri, 
ktorý zvyčajne chápeme ako „sumarizačný“ 
či priamo „záverečný“.  Jej názov však znie 
Úvod do pamäti. Prečo memoáre koncipova-
né ako „úvod“?
Literatúra je v podstate konštrukciou ľudskej 
pamäti, memoárová to má už vo svojom názve. 
Keď som sa rozhodoval pre názov tejto nepochyb-
ne sumarizačnej knihy, prišiel mi na um názov 
románu môjho, žiaľ, už nebohého priateľa Péte-
ra Esterházyho Úvod do krásnej literatúry (spolu 
s Harmóniou caelestis jeho kľúčové dielo). Názov 
mojej knihy je naozaj alúziou na názov tohto ro-
mánu, ale možno predvída aj jeho román Opra-
vené vydanie. Žáner memoárov akoby implikoval 
nedokončenosť, čo je možno prirodzené. Lebo isto 
v tejto knihe – mám taký dodatočný pocit – niečo 
chýba, nie iba mne. Viete, človek odpúšťa, aj sebe, 
aj svojím priateľom, okoliu. Možno by bol pres-
nejší názov Úvod do mojej pamäti, neviem. Opa-
kujem, že pamäť je podstatný pojem literatúry 
vôbec, románovej asi osobitne, nie náhodou diela, 
ktoré ju tak výrazne artikulovali – Esterházyho, 
Nádasa alebo Balleka, Kadlečíka, Vilikovské-
ho, Hrabala či Gombrowicza a mnohých ďalších, 
nás práve preto oslovujú ešte aj v dnešnom di-
gitálnom postfaktuálnom svete. Nie je to možno 
jediné vysvetlenie, prečo autor na záver svojej 
púte hovorí o úvode k svojej pamäti, ale poprosím 
o akceptovanie tejto licencie. 

K možnostiam ľudskej pamäti sa staviate 
dosť kriticky, s neskrývaným odstupom. Je 
váš dnešný postoj k nej aj výsledkom profe-
sionálnych skúseností literárneho historika 
alebo má táto skepsa iný dôvod?
Bol som nielen skeptik, ale aj dosť dôrazný kri-
tik uzatvárajúceho sa romantizmu, hoci som 

mal by byť k nej maximálne kritický. Inak jeho 
písanie nemá zmysel. Pokúšal som sa o to, hoci 
neviem, či dostatočne. 

Kniha vznikala pomerne dlho, čo vám za-
bralo najviac času?
Zhruba pred siedmimi-ôsmimi rokmi som 
sa začal zdanlivo nezáväzne s ideou memoá-
rov pohrávať a postupne ma zaujala natoľko,  
že som ju poňal ako dominantnú. Pravdaže, me-
dzitým som sa venoval aj iným „pisárskym“ akti-
vitám, univerzitným, verejnej činnosti, politike,  
ale žáner pamätí som už neopustil, aj keď som 
ho podvedome trochu odkladal, pretože, ako ho-
voríte, je to žáner svojím spôsobom „záverečný“. 
Keďže môj život poznačili mnohé veci, sústredil 
som sa skôr na reflexiu svojho života, sub specie 
veľmi zjednodušene povedané mojej slovenskej 
otázky, identity v najširšom zmysle slova, ale aj 
toho, ako človek dospeje do stavu, že ho pohltí 
verejný priestor, že presiahne svoju užšiu profesiu 
a vstúpi do sveta ako verejný intelektuál a ne-
skôr diplomat, v závere najmä však ako politik,  
ale vedome antivodcovského typu, teda huma-
nistických, ak chcete liberálnych kompromisov. 
Nájsť kľúč k tejto zložitej, neraz protirečivej po-
dobe vlastného života, verte, nie je jednoduché. 
V mojej knihe čitateľ nenájde žiadne tajnosti, 
nedajboh klebety. Je to skôr intelektuálna auto-
hygiena – urobiť po sebe aký-taký poriadok. Ale 
je to pohľad z vnútorného ja. Iní vidia tie isté veci 
iste inak. Aj to v knihe pripúšťam. 

Počas svojho života ste opakovane vstupo-
vali do verejného, v istých obdobiach rovno 
do politického priestoru. Čo vás tam ťahalo 
ako etablovaného literárneho vedca s atrak-
tívnym a pre slovenskú kultúru kľúčovým 

Strednú Európu 
sme si tentoraz 
uniesli sami
rozhovor s Rudolfom Chmelom

Radoslav Passia
Literárny vedec, diplomat a politik Rudolf Chmel jubiluje, nedávno oslávil svoje osemdesiate narodeniny. Pri tejto príleži-
tosti mu vyšli rozsiahle memoáre s názvom Úvod do pamäti (Kalligram, 2019). Najmä tejto knihy, z ktorej vám ponúkame 
krátky úryvok na s. 14, sa bude týkať nasledujúci rozhovor. 

Rudolf Chmel podpisuje svoj 
Úvod do pamäti na prezentácii
 knihy v Bratislave. 
Foto Peter Procházka
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Dosť veľkú váhu pri-
pisujete svojmu pô-
sobeniu v rozličných 
časopiseckých projek-
toch. Až takú, že sa do-
stali do názvov kapitol 
(Krok, Matičné čítanie, 
Slovenské pohľady)… 
Prečo je to tak?
Odpoveď je približne 
rovnaká ako pri spo-
mínaných aktivitách. 

Išlo už aj vtedy o istý matuškovský presah, teda 
o vplývanie na širšiu verejnosť než len tú odbor-
nú. Tieto projekty mi, samozrejme, neprichodí 
historicky hodnotiť, ale na druhej strane mám 
z nich dodnes pocit naplneného intelektuálneho 
života, za ktorý sa vari nemusím hanbiť.

Stredná Európa dlho bola a stále je vaša in-
telektuálna téma. Dnes sa spoločensko-poli-
tická situácia aj kultúrna klíma v krajinách 
V4 v porovnaní s uplynulým desaťročím dosť 
mení, cítiť značný regres. Stredná Európa 
sa opäť vynorila z európskeho mora, ale už 
nenesie tie pozitívne posolstvá, ktoré jej 
v osemdesiatych rokoch pripísal Milan Kun-
dera… Aká kultúrna budúcnosť ju čaká?
Vnímal som strednú Európu ako problém kul-
túrnohistorický, duchovný, možno aj mentálny. 
Implikujúci svojráznym spôsobom otázku kul-
túrnej citlivosti, pamäti, dejinnosti, identity, 
rekonštruo vateľnej najmä na dejinných vrstvách 
nazhromaždených v mestách, metropolách špe-
ciálne. V umení, literatúre osobitne. Vedel som, 
s Karlom Kosíkom, že stredná Európa je sporný 
priestor aj priestor sporu, ale predstavoval som 
si skôr s Györgyom Konrádom, že stredoeuró-
panstvo je záležitosť urbánna, že jeho pravými 
nositeľmi sú naše mestá, nie štáty. Andrzej 
Stasiuk ma v tom trochu nahlodal názorom,  
že pravdu strednej Európy treba hľadať na pe-
riférii, na miestach, o ktorých nikto nepočul, 
na púšti, ktorú nám tu zanechal socializmus. 
Pavel Vilikovský vo svojej úvodnej poviedke zbier-
ky Krutý strojvodca to, myslím si, vyslovil za nás 
najpresvedčivejšie: „človek môže žiť v strednej 
Európe, a nemusí byť zato Stredoeurópanom.“ Ja 
som človek mestský, ale vari nielen preto mi je 
bližšia otvorenosť, občianskosť, svetskosť, multi-
kulturalita. Ak chcete aj liberalizmus, opak toho 
sveta zatvoreného, ktorý si vystačí sám, najmä 
však s averziou či znevažovaním cudzieho. 
 V tomto zmysle teda bola v mojom reflekto-
vaní strednej Európy vždy prítomná jej multiet-

nicita aj multikulturalita,  myslel som si, že je 
to nástroj na prekonávanie stredoeurópskych 
nacionalizmov v súčasnosti aj budúcnosti. Ešte 
nie tak dávno som to kategoricky formuloval 
tak, že skutočný Stredoeurópan nemôže byť 
nacionalistom, že sa nemôže cítiť ohrozený, 
ani opustený, že nemôže mať komplexy me-
nejcennosti. Dnes, dajme tomu aj na základe 
novodobého tridsaťročného vývoja, už by som 
pri zovšeobecňovaní taký kategorický nebol. 
Nie je to možno konštatovanie povzbudzujúce, 
ale, žiaľ, reálne.

Aké je, či môže byť, miesto Slovenska 
v strednej Európe?  
Na Slovensku sa myšlienka strednej Európy 
nosila skôr na pozadí dominantnej slovanskej 
vzájomnosti, rusofilstva. Svojho najautentickej-
šieho predstaviteľa mala v Milanovi Hodžovi, 
ale ani on ju nestačil doviesť do praxe. Ten 
disidentský étos strednej Európy z osemde-
siatych rokov sa ujal u nás iba fragmentárne, 
deväťdesiate roky, po roku 1993 najmä, boli skôr 
príkladom zatvorenosti spoločnosti. Visegrád 
ju síce mal nahradiť, ale chýbal mu ten étos. 
Okrem toho, mečiarovské Slovensko z neho 
stále vypadávalo, a tak až po roku 1998 sa 
myšlienka visegrádskej spolupráce revitali-
zovala, ale už skôr na praktických záujmoch 
vstupu do západných integračných zoskupení. 
Nehovoriac o tom, že Slovensko stále potláča-
lo svoju jedinečnú výhodu – mnohonárodnosť, 
mnohojazyčnosť. Etnicky „čistí“ visegrádski 
susedia to však nemali ľahšie, ako ukazuje 
prítomnosť, ku ktorej sa dopracovali… Dnes 
v strednej Európe, tej visegrádskej špeciálne, 
vládne národný egoizmus a populizmus. Stred-
nú Európu, tú kultúrnu predovšetkým, sme si 
tentoraz uniesli sami, bez cudzej pomoci a moci, 
víťazí v nej sebectvo, mýty, krivdy, komplexy 
ohrozenosti, nacionalizmus a stredoeurópski 
intelektuáli, spisovatelia, ak sa aj ojedinele 
ozvú, nemajú na vývoj žiadny vplyv.  

Rudolf Chmel (1939) je literárny vedec, diplomat 
a politik, bývalý minister kultúry a podpredse-
da vlády SR pre ľudské práva a menšiny. Pôsobil 
v Ústave slovenskej literatúry SAV, na Filozofickej 
fakulte UK v Bratislave, Filozofickej fakulte UK 
v Prahe a iných akademických pracoviskách. Ako 
literárny vedec a editor sa venoval predovšet-
kým dejinám slovenskej literatúry 19. storočia, 
slovensko-maďarským literárnym a kultúrnym 
vzťahom a dejinám slovenskej literárnej kritiky.

portfóliom (19. storočie, slovensko-maďar-
ské vzťahy, dejiny literárnej kritiky)?
Trochu sebaironicky by som povedal, že do pria-
mej politiky som vstúpil až v dôchodcovskom 
veku šesťdesiatich troch rokov, ale pravda je, 
že koho poznačili šesťdesiate roky minulého 
storočia a august 1968 zvlášť, sa už na svet 
nemohol nepozerať cez prizmu politiky a jej in-
telektuálnej reflexie. Takže, ak mám povedať, 
čo ma „ťahalo“, boli to najmä kľúčové obdobia 
našich novodobých dejín, druhá polovica mi-
nulého storočia, presnejšie koniec 60. rokov, 
koniec 80. rokov a 90. roky, v ktorých som sa 
výraznejšie angažoval ako verejný intelek tuál, 
resp. občiansky aktivista. Medzitým sme, sa-
mozrejme, absolvovali takmer všetci časy pri-
spôsobovania, prežívania, jedni viac, iní menej. 
Roztláčali sme priestor pre slobodnejšie mysle-
nie v časoch tomu neprajných. Píšem o tom, hoci 
možno nie dostatočne, v knihe. Intelektuál sa, 
samozrejme, usiluje prezentovať vo verejnom 
priestore a odtiaľ nie je tak ďaleko k politike. 
Aj o úskaliach tejto „hybridnej“ pozície je vari 
moja kniha. Odvolávam sa pritom na slová čes-
kého filozofa Břetislava Horynu, ktorý hovorí, 
že „kým nezasahuje intelektuál do ideologic-
kej a politickej sféry verejného života, majú 
jeho práce a ľudské kvality veľmi malú šancu 
na presadenie“. Preto podľa neho „predpokladom 
pre vstup intelektuála do verejného života je 
skôr jeho angažovanosť pre politickú správnosť 
než pre politickú pravdivosť. Sú to dve odlišné 
polohy, ktoré nedokážeme zlúčiť tak ľahko, ako 
by sa to mohlo zdať“. Nehovorím, že som priamo 
v týchto intenciách prijal svoje politické angaž-
mán, ale v istej chvíli sa zdalo, že je to príleži-
tosť pre zmenu, ako ju avizoval výsledok volieb 
roku 1998. A to ma „nakoplo“. Keď však vstúpite 
do politiky, tak hranica oportunizmu je výsostne 
osobná, u každého iná. Politika, samozrejme, 
človeka z intelektuálnej sféry duševne poznačí, 
ak nehovorím, že devastuje. Ale nemám potrebu 
sebabičovania. 

Knihu uviedli sociálny antropológ J. Buzalka, historik M. Stehlík, literárna 
vedkyňa M. Bystrzak a vydavateľ L. Szigeti. Foto Peter Procházka
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je falšovanie vlastného života“. Platí však vari aj 
distingvovanejšia formulácia Jeana Paula Sartra,  
že minulosť je to, na čo sa rozhodneme spome-
núť. „Na spomienku nie je spoľahnutie, a napriek 
tomu neexistuje iná skutočnosť než tá, ktorú 
máme v pamäti“, nadväzuje nevdojak na Sartra 
v úvode k svojim memoárom Bod obratu Klaus 
Mann a kladie nezodpovedateľnú otázku: „Podľa 
akých zásad uchováva náš duch stopy určitých 
dojmov, kým iné necháva prepadnúť do priepasti 
zabudnutia?“ Eric Hobsbawm vo svojej knihe Vek 
extrémov hovorí, že nikto nemôže písať o svojom 
živote tak, ako môže písať o období, ktoré pozná 
len zvonku, z druhej či tretej ruky, z prameňov, 
ktoré taká doba ponúka, alebo z prác neskorších 
historikov. „Môj vlastný život splýva s väčšinou 
doby, o ktorej táto kniha pojednáva“, píše uzná-
vaný anglický historik: „akumuloval som názory 
a predsudky skôr ako súčasník než ako vedec“. 
 Ak prežijete, na rozdiel od Erica Hobsbawma, 
život dlhý takmer osem desaťročí v asi siedmich 
režimoch a  šiestich štátnych útvaroch, a pritom 
sa len minimálne hýbete, nielen preto, že žijete 
väčšinou v zatvorenej spoločnosti, naakumuluje-
te tých názorov i predsudkov neúrekom. Zažijete 
častú zmenu nielen symbolov či hraníc, ale aj štá-
toprávnych, administratívnych pomerov, ideolo-
gických, ekonomických, výchovných, školských, 
kultúrnych modelov. Má to asi len jednu pred-
nosť: všetky tie zmeny, prevraty, zlomy, ruptúry, 
puče, revolúcie pomáhajú postupne upevňovať 
skepsu ako životný postoj, vedomie, že každá 
nehybnosť, dogmatizmus, prisahanie na časovú 
pravdu, režim, vodcu sa raz skončí. 
 Lebo naozaj, nikdy nie je nič definitívne, aj keď 
sa prezentuje ako večné. Oficiálna história aj pre-
to bola (a zrejme i bude) väčšinou len dočasná, 
prispôsobovaná, výberová. Taká sa dodnes pchá 
do hláv občanov, materskou školou počínajúc, 
univerzitami tretieho veku nekončiac. Aj preto 
napríklad Petr Pithart uvzate vo svojej spomien-
kovej knihe Po devětaosmdesátem zdôrazňuje, 

„Pamätáš“, prihovára sa mi spolužiačka 
na maturitnom stretnutí po päťdesia-

tich ôsmich rokoch, „hral si v telocvični Vaya 
con dios my darling a ja som sa opierala o klavír“. 
Nepamätám. Pamätáte sa, hovorím asi dvadsiatim 
spolužiačkam a  spolužiakom na tom istom 
stretnutí, ako ma na konci deviatej triedy, v júni 
roku 1954, neprijali do Československého zväzu 
mládeže, lebo som kozmopolita? (Presnejšie, ako 
hovoril jeden z o triedu vyššie študujúcich zväzá-
kov-komisárov – „kozmopolitista“!) Autentickosť 
tejto mojej trvalej spomienky mi verne potvrdili 
dvaja. Ľubomír Feldek , ktorý bol vydavateľským 
redaktorom, si spomína na lektorovanie románu 
Rudolfa Slobodu Rozum zo začiatku osemdesia-
tych rokov aj s  príbehom. Ibaže celkom iným 
ako ja, ktorý som bol lektorom (som teraz múdry, 
lebo mám dokumenty). Pýtam sa nedávno Petra 
Zajaca, s  ktorým sme roku 1987 zakladali fe-
derálny literárny časopis Literatúra ’88, a hoci 
bolo všetko pripravené (peniaze, redakcia, ob-
sah prvého čísla), časopis nevyšiel: „Pamätáš sa, 
prečo ten časopis nevyšiel?“ Ani Peter, ani Ľubo,  
ktorý bol tiež vo veci zainteresovaný, ani ja si 
nepamätáme príčinu, prečo časopis nevyšiel. 
Na nejaký administratívny zásah isto nie (mám 
dokumenty len z prípravnej fázy). Hovorím Lász-
lóovi Szigetimu, tiež nie tak dávno, „objaviac“ 
rukopis (perom písaný) môjho prejavu na spoloč-
nom mítingu Fóra inteligencie Slovenska a Fóra 
maďarskej inteligencie na Slovensku v polovici 
roku 1997 v Šahách, v ktorom som sa na záver 
odvolával na jeho prítomnosť, či sa naň pamätá. 
Samozrejme, nie. Takisto ako ja, ibaže ja mám, 
našťastie, text. 
 Mohol by som ešte dlho pokračovať a byť 
čoraz skeptickejší k žánru pamätí, teda selek-
tovaných spomienok. Arthur Schopenhauer 
nielen preto hovoril, že dejiny súčasnosti sú 
infikované lžou ako pobehlica syfilisom. Ralf 
Dahrendorf na začiatku svojich pamätí cituje 
priateľa historika, podľa ktorého „autobiografia  

že osobnú pamäť kladie proti oficiálnej histó-
rii. Napriek tomu však hádam platí, že pamäť je 
z podstaty diskontinuitná, fragmentárna, dejiny 
by mali byť prinajmenšom súvislé, čo neznamená 
vždy, že aj kontinuálne.
 Ak aj individuálna pamäť nemusí byť vždy 
infikovaná len lžou, falšovaním, je väčšinou 
selektívnejšia – niečo uchováva a iné necháva 
prepadnúť do zabudnutia. Pamäť je selektívna, 
subjektívna, emotívna, zjednodušujúca, de-
jepis by mal byť vedecký, objektívny, kritický,  
ak nehovoríme o dejepise politicky či ideolo-
gicky zneužívanom. A pamätník, ten medzi 
minulosťou a prítomnosťou, ten, čo si pamätá 
aj zabúda, ten, čo sa na minulosť pozerá z po-
hľadu, ako ju prežíval a prežil, je vystavený 
konfrontácii na pôdoryse dejiny verzus pamäť 
fakticky neustále. Jeden zo spôsobov, ako sa 
pri memoároch aspoň sčasti vyhnúť fabulova-
niu, je preto spoliehať sa, pokiaľ sa len dá, viac 
ako na spomienku, na dobové texty, dokumen-
ty, ktorých vierohodnosť je verifikovateľná. 
Preto: radšej dobové záznamy, dokumentujúce, 
čo som si v tých časoch myslel, potvrdzujúce 
alebo spochybňujúce osobnú identitu. A možno 
aj integritu. Nevyužívam ich tu preto, že by 
som, ako sa hovorí, mnohé dnes formuloval 
inak. Naopak, uvádzam ich preto, že vtedy som 
to formuloval tak. Okrem toho – na rovnaké 
skutočnosti predsa legitímne jestvujú nerov-
naké, ba neraz odlišné spomienky; ani jednej 
epoche či udalosti nemožno vnútiť iba jednu 
interpretáciu. Spoločné dejiny prežívame indi-
viduálne. Najmä preto dejiny súčasnosti, ktoré 
sú vlastne predmetom spomínania, pamätania, 
sú tým neuralgickým miestom stretu politi-
ky, dejín a pamäti. Ibaže, kto okrem jedinca je 
nositeľom pamäti, kto určuje čo, koho a ako si 
máme pamätať? 
(…)
(úryvok z knihy Rudolfa Chmela Úvod do pamäti. 
Bratislava: Kalligram, 2019)

Foto bb

Pamäť verzus dejiny
Potvorsky ťažké je klamať, keď človek 
nepozná holú pravdu. 
(Péter Esterházy: Harmónia caelestis) 

Rudolf Chmel
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Na Slovensku nemáme výrazný zlomový oka-
mih. Naopak, od 90. rokov sme svedkami mno-
hých neuvážených demolácií. Hlasy mnohých 
odborníkov zostali v širšom kontexte bez odo-
zvy. To, čo sa deje dnes, je zväčša len dôsledok 
minulých rozhodnutí. Popularita niekoľkých 
zachovaných priemyselných objektov, napr. 
Jurkovičovej teplárne, Spilky bývalého Steinu, 
Pradiarne a Silocentrály bývalej „Cvernovky“, 
dnes jasne dokazuje, že na tejto historickej stope 
dokážeme vybudovať identitu nových projektov. 
Žiaľ, v týchto prípadoch dostatočný spoločenský 
záujem prichádza až po tom, čo boli ostatné hod-
notné stavby zbúrané. Dúfajme, že črtajúce sa 
kvalitné konverzie týchto stavieb budú iniciáciou 
pre dôkladnejšie prehodnocovanie a silnejšie 
argumenty na strane ochrany zostávajúceho 
priemyselného dedičstva.

Reálnej záchrane historických objektov zvy-
čajne predchádza ich teoretická, architek-
tonická či kunsthistorická reflexia. Ktoré 
projekty tohto typu v oblasti priemyselnej 
architektúry vás v poslednej dobe zaujali?

Konverzie historickej priemyselnej architektúry 
na Slovensku sú stále skôr výnimkou. Za posled-
ný rok určite rezonovala Mlynica od ateliéru 
GutGut a práve bola dokončená obnova varne 
so silom pivovaru Stein – tzv. Spilka. Mlynica, 
podobne ako dobre známa konverzia Elektrár-
ne Piešťany, priniesla potvrdenie dnes už ove-
reného prístupu založeného na harmonickom 
kontraste starého a nového. Spilka aj s ohľa-
dom na to, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, 
zásadne neprekvapila. Nachádza sa v pozícii 
posledného zachovaného objektu zbúraného 
areálu, preto bol prístup k jej konverzii ove-
ľa konzervatívnejší. Zo starších zaujímavých 
projektov je to Tatranská galéria v Poprade, 
Refinery gallery, vodojem prebudovaný na ar-
chitektonický ateliér v areáli bývalej továrne 
Alfreda Nobela a tiež sem môžeme zaradiť Ka-
sárne/Kulturpark v Košiciach. Okrem toho sú 
v očakávanom procese premeny spomínaná 
Tepláreň na Čulenovej a Cvernovka, tiež Sýp-
ka v Jarovciach a som zvedavá na zmenu, ktorú 
prinesie začínajúca premena mestského bloku 
Elektrárne v Žiline. 

Aká je podľa vás v súčasnosti situácia 
v ochrane a záchrane priemyselných pa-
miatkových objektov? 
Priemyselné dedičstvo sa v poslednom období 
dostáva do širšieho povedomia v dôsledku postu-
pujúcich developerských aktivít a najmä vďaka 
súbežnej úspešnej popularizácii viacerými nad-
šencami tejto architektúry. Medzi odborníkmi 
je táto téma aktuálna dlhodobo, no Slovensko 
zaostáva v oblasti propagácie výsledkov dokon-
čených výskumov a poznatkov z nich. Súčasná 
výraznejšia odozva sa tiež objavuje so značným 
odstupom oproti západným krajinám. V Anglicku 
záujem verejnosti spustila vlna kritiky po zbúraní 
historicky cenného vstupného portálu nádražia 
Eutson a následne sa v 70. rokoch 20. storočia 
sformulovala Medzinárodná komisia pre ochra-
nu priemyselného dedičstva TICCIH. V Českej 
republike sa v tejto súvislosti za symbolický 
medzník považuje zbúranie stanice Praha-Těš-
ňov v roku 1985. 

Badáte nejaké konkrétne zmeny aj na Slo-
vensku?

Priemyselnú 
architektúru 
musíme 
najprv 
zmapovať 
a spoznať
rozhovor s Evou Bellákovou

Radoslav Passia
Historická priemyselná architektúra sa po rokoch devastácie pomaly stáva témou spoločenskej diskusie. Začalo sa o nej 
hovoriť, ale k záchrane mnohých stavieb je ešte ďaleko. Architektka Eva Belláková sa tejto oblasti nášho kultúrneho de-
dičstva systematicky venuje a výsledkom je publikácia Architektúra historických železiarní na Slovensku 1815 – 1948 
(Eurostav, 2018). Nielen o tejto knihe sme sa s ňou pozhovárali. 

Eva Belláková. Foto archív E. B.

Pamäť verzus dejiny
Potvorsky ťažké je klamať, keď človek 
nepozná holú pravdu. 
(Péter Esterházy: Harmónia caelestis) 

Rudolf Chmel
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Venujú sa týmto témam naši architekti či 
kunsthistorici dostatočne?
Architekti sú v prvom rade odborníci praxe a pre 
väčšinu je prestížou pracovať na projekte obno-
vy priemyselnej pamiatky. Na druhej strane, 
v procese obnovy často „bojujú“ za presadenie 
niektorých typov hodnôt s metodikmi obnovy 
(samozrejme, najmä v prípade, ak ide o národnú 
kultúrnu pamiatku). Tieto dva pohľady sú v prí-
pade priemyselných stavieb ešte stále a často 
protichodné, pretože industriál sa mnohými čr-
tami vymyká klasickému ponímaniu pamiatok.
 Z pohľadu množstva historických priemysel-
ných stavieb, ktoré majú len základný výskum 
a o ich architektúre neexistuje takmer žiadna 
zmienka v iných zdrojoch, nie je táto téma ani 
zďaleka vyčerpaná. Preto, aby sme mohli kva-
lity priemyselnej architektúry ako spoločnosť 
uznať, musíme ju najprv zmapovať a spoznať. 
Potrebujeme viac popularizačných kníh, naďalej 
rozširovať diskurz o priemyselných pamiatkach 
a samozrejme aj o pamiatkach ako takých.

Ako ste sa vy osobne dostali k téme priemy-
selnej architektúry?
Postupne počas štúdia na Fakulte architektúry 
STU. Vydarené konverzie industriálu patria dlho-
dobo k tým najzaujímavejším architektonickým 
projektom. Ako študentov nás preto vždy fasci-
novali príklady nového využitia starých fabrík, 
ktoré trefným konceptom priniesli nové kvality 
a opierali sa pritom o hodnoty a genia loci pôvod-
ných štruktúr. Preto bolo pre mňa zaujímavé po-
zrieť sa bližšie na stav priemyselného dedičstva 
u nás, o ktorom sa veľa nehovorilo.

A čo konkrétne železiarne? Prečo ste sa 
vo svojom výskume sústredili práve na tento 
segment priemyselného dedičstva na Slo-
vensku?
Železiarne patria spolu so sklárňami k najohro-
zenejším technickým dielam na našom území. 
Preto pani docentka Eva Kráľová ešte v roku 
2013 vypísala tému dizertačnej práce na Fa-
kulte architektúry STU, ktorá sa týkala práve 
týchto dvoch výrobných sfér. Zamerala som sa 
na železiarne, pretože boli pre mňa zaujímavé 
z hľadiska povahy výroby a neustálych premien 
architektúry, ktorá reflektovala aktuálne tren-
dy. Železiarne spolu s energetikou či ťažobným 
priemyslom patria medzi základné druhy výro-
by, kde je technológia rozhodujúcim faktorom 
formovania. Novátorské riešenia a technológie 
prestupujú hranice objektov a areálov koncepč-
ne i fyzicky. Železiarne sú preto pamiatkami vý-

zaujímavejším patrí súbor výrobných hál s vodo-
jemom – tzv. Henrichov závod vo Valaskej (časť 
Piesok), ktoré boli súčasťou železiarne v Pod-
brezovej. K najstarším zachovaným výrobným 
halám patrí stará zlievareň v Hronci, ktorá je 
zároveň poslednou stavbou areálu z roku 1858. 
Jednoloďová otvorená výrobná hala je jedineč-
ná svojimi parametrami a architektúrou. Nové 
funkcionalistické trendy dokumentujú stavby 
Coburgovej železiarne v Trnave, ktoré sú dnes 
súčasťou viacerých podnikov. Tiež adaptované 
budovy vysokopecných závodov v Nižnej Slanej 
a vo Vlachove, sklad železiarne v Drnave. Za cen-
né považujem aj stavby bývalého vysokopecného 
závodu v Tisovci. Z urbanistického hľadiska a vo 

roby ako výsledok a súčasne aj zdroj technickej 
práce a progresu technológií.

V knihe mapujete pomerne dlhé obdobie 
od r. 1815 po 1948. Prečo ste si výskum vy-
medzili práve takto?
Železiarne existovali aj pred r. 1815 a samozrejme 
aj po r. 1948. Ich výstavba a ani časté prestavby 
neboli ovplyvnené priamym impulzom viažu-
cim sa k istému roku. Rok 1815 je však dôležitý, 
pretože sa po dlhom období snaženia zo strany 
štátnych orgánov podarilo zabezpečiť vyberanie 
daní za túto činnosť, a tak máme k dispozícii prvé 
zoznamy železiarní. Vymedzenie týmito rokmi 
však sleduje postupné rozširovanie priemyselnej 
revolúcie, ktorá v slovenskom železiarstve vyvr-
cholila pred koncom 19. storočia. Medzivojnové 
obdobie charakterizuje odbúravanie železiarske-
ho priemyslu a koncom 20. rokov na Slovensku 
zostala v prevádzke len vysoká pec v Tisovci. Rok 
1948 symbolicky uzatvára etapu doznievajúcej 
slávnej železiarskej éry prelomu storočí.

Kniha môže upútať aj laika, obsahuje množ-
stvo fotografického a mapového materiálu. 
„Z ktorého konca“ ste začali na tejto téme 
pracovať? Aký priestor ste venovali archív-
nemu výskumu? 
Z pôvodných objektov železiarní sa zachoval len 
zlomok a tvorí ho typologicky široká škála objek-
tov z rôznych historických období, pričom ich 
architektonické tvaroslovie zodpovedalo dobe 
svojho vzniku. Stavby železiarní však nemožno 
chápať len ako solitéry – je to sústava výrobne 
prepojených objektov s logickou následnosťou. 
Ústrednou témou môjho záujmu sa preto stali 
premeny výrobnej technológie a ich priemet 
do formovania areálov. Hlavným východiskom 
výskumu boli historické katastrálne mapy, his-
torické fotografie, nákresy a plány. V knihe sa 
nachádzajú údaje celkovo od devätnástich rôz-
nych inštitúcií. 

Koľko času ste strávili priamo v teréne?
Pomerne dosť. Celkovo som uskutočnila cez dvad-
sať terénnych výletov, niekedy na jeden deň, 
inokedy na víkend či dokonca päť dní. Terénny 
prieskum mal význam nielen pre overenie lokali-
zácie stávajúcich stavieb či zistenie ich stavu, ale 
aj preto, že som mala možnosť získať informácie 
od miestnych obyvateľov či lokálnych nadšencov.

Kde sú podľa vás najcennejšie pamiatky 
železiarenskej architektúry na Slovensku?
Po architektonickej stránke k nepochybne naj-

Kolónia Krompachy.  
Foto Eva Belláková

Budova správy Krompachy.
 Foto Eva Belláková
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svojich dôsledkoch je významný prínos železiarní 
v Hronci, Podbrezovej a zaniknutých závodov 
v Krompachoch a Hnúšti.

Urobili ste počas prípravy tejto publikácie 
nejaký neočakávaný objav, ktorý vás osobne 
prekvapil a potešil?
Niektoré zo zachovaných stavieb železiarní dnes 
už nevyzerajú ako továrne a bolo potrebné ich 
„znovuobjaviť“. Areály sa na mnohých miestach 
stratili a zostali len ojedinelé stavby. Obyvatelia 
viacerých dnes adaptovaných stavieb ani len netu-
šia, že ich domy boli súčasťou priemyselného kom-
plexu. Osobne ma preto na viacerých miestach 
potešilo, keď sa mi jasne podarilo skonfrontovať 

Hámroch. Nedávno bola osadená informačná 
tabuľa k architektonicky zaujímavej stavbe, 
k skladu železiarne v Drnave. A pomerne obľúbe-
ná a navštevovaná je aj Františkova huta v Nižnej 
pri Podbieli. Cestu k väčšine ostatných bez inter-
netu, GPS či rady miestnych ľahko nenájdete. 
Oplatí sa navštíviť Hutu Etelka pri Nižnej Slanej 
(nedávno bol však areál oplotený), Hutu Karol 
pri Vlachove, vysokú pec v Sirku s neďalekým Že-
lezníkom, Starú Mašu v Krompachoch a prezrieť 
si tu aj to, čo zostalo z novšieho závodu, zo svojho 
času najmodernejšej železiarne v Uhorsku – bu-
dovu správy, tehlovú kolóniu pracovníkov závodu 
a i. Ak máte záujem o skutočnú turistiku, oplatí 
sa naplánovať si trasu k vysokej peci na „Troch 
Vodách“ v katastri obce Ľubietová, pár kilomet-
rov južne od Osrblia. Turistiku v Levočských 
vrchoch zas môže ozvláštniť vysoká pec rodu 
Probstnerovcov južne od obce Jakubany. 

V úvode rozhovoru ste spomenuli, že spolo-
čenský záujem o tieto objekty často prichá-
dza až vtedy, keď je už neskoro… Spoznali 
ste na svojich cestách za priemyslovou ar-
chitektúrou aj pozitívnejšie prípady?
V oblasti železiarní sa za posledné roky objavila 
iniciatíva n. o. Barbora, ktorá je novým vlastní-
kom národnej kultúrnej pamiatky Etelka Huta 
v Nižnej Slanej a má ambíciu budovy rekonštruo-
vať. Obnoviť sa majú tiež budovy výrobného are-
álu rodiny Andrássyovcov, ktorý bol vybudovaný 
v unikátnej pozícii vedľa dnes obnovovaných ruín 
kláštora Pavlínov v Gombaseku. Okrem toho sú 
to zatiaľ prevažne malé udržiavacie práce vlast-
níkov stavieb. 
V iných sektoroch, okrem už uvedených, je prí-
kladnou obnova časti tabakovej továrne na kul-
túrne centrum Tabačka Kulturfabrik v Košiciach, 
kde iniciatíva záchrany tejto stavby prišla „zdola“.

Eva Belláková sa narodila v r. 1988 v Krupine. 
Vyštudovala na Fakulte architektúry STU  v Brati-
slave, kde v r. 2017 získala titul PhD. Zaoberala sa 
výskumom architektúry priemyselných areálov, 
 v r. 2018 vydavateľstvo Eurostav publikovalo jej 
knihu Architektúra historických železiarní na Slo-
vensku. V r. 2013 získala cenu prof. Jozefa Lacka 
a v r. 2017 spolu s architektkou Annou Gondovou 
cenu časopisu Pamiatky a múzeá a ocenenie za vý-
znamné architektonické dielo pracovníkov STU 
do tridsiatich rokov za výstavu Kelti z Bratislavy. 
V súčasnosti sa podieľa na obnove Jurkovičovej 
teplárne v Bratislave. Priemyselné dedičstvo Slo-
venska naďalej popularizuje na medzinárodných 
konferenciách.

historickú a súčasnú situáciu 
a identifikovať tak pôvodné 
funkčné využitie stavieb. Bolo 
to teda viac menších objavov. 
Napr. archívnym výskumom 
som zistila, že dodnes sa za-
chovali časti odlievacích hál 
bývalej železiarne v Krom-
pachoch. Podobne výskum 
ukázal, že budova hydroelek-
trárne v Plešivci (časť Vidová) 
slúžila pôvodne pre dúchadlo 
vedľa stojacej vysokej pece, 
po ktorej už dnes niet ani 
stopy. Tu som sa tiež stretla 
s vnukom majstra, ktorý sa 
na budovaní hydroelektrár-
ne podieľal. Potešilo ma, 
keď som v zbierkach múzea 
vo Svätom Antone objavila 
fotografiu od známeho dobo-
vého fotografa Karola Divalda, 
na ktorom bol závod vo Vaľ-
kovni. Jeden z mála, ktorý ce-
listvo zobrazuje coburgovský 
závod v časti Nová Maša – aj 
vďaka tomu som jasne iden-
tifikovala historické budovy 
železiarskeho komplexu. Tiež 
som dlhšie obdobie pátrala 
po architektovi Henrichovho 
závodu a pomerne nedávno sa 
mi potvrdila spojitosť so že-
leziarňou v Diósgyőri (dnes 
Miškovec). Podobne som sa 
dopátrala k identifikácii po-
zostatkov bývalého areálu 
Union vo Zvolene, ktoré sú 
dnes prepletené v neskoršej 
zástavbe a pod.

Niektoré existujúce objekty sú v súkrom-
ných rukách či v uzavretých priemyslových 
areáloch… Ako je to vlastne s ich sprístup-
nením? Mohli by ste nám odporučiť turistic-
kú návštevu niektorých z nich?
Do väčšiny priemyselných pamiatok sa v sú-
časnosti návštevník nedostane, ale ich archi-
tektonické a urbanistické hodnoty je možné 
vnímať z exteriéru. V tomto výrobnom sektore 
je architektúra ako súčasť priemyselného de-
dičstva prezentovaná len na dvoch miestach. 
V malom múzeu v Liptovskom Hrádku (Múzeum 
baníctva a hutníctva Maša) a v novootvorenom 
Hámorskom náučnom chodníku v Zemplínskych 

Budova správy Krompachy.
 Foto Eva Belláková

Piesok, Henrichov závod
 Foto Eva Belláková

 Foto Chris Bordáč
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v ktorých metafora odhalila detail, doposiaľ 
nevidené bytie nanovo. Iný druh úžasu.

Lepšie porozumieť životu
Vybavila sa mi nedávna krátka správa o mla-
dých ľuďoch vo Francúzsku, ktorí vraj začínajú 
intenzívne čítať poéziu, lebo v nej hľadajú vy-
svetlenia pre život. Teda v čase, keď filozofiu 
akosi prestáva zaujímať, či je ešte nositeľkou 
lásky k múdrosti, sa siaha po poézii. Možno 
preto, že zahŕňa viac ako len filozofické, psy-
chologické, náboženské či čisto etické výklady. 
V čomsi má síce menej (veď sú to krátke riad-
ky), no tým, o čo môže mať viac, je jej celistvosť. 
 Lepšie porozumieť životu a jeho zákonitos-
tiam cez báseň, to bola aj Rúfusova celoživotná 
téma. Hľadať seba a vidieť sa v druhom. Ale 
básnik prináša vždy charakteristiky, nie de-
finície, a to i vtedy, keď sa formou vyjadrenia 
na definíciu podobajú. Pozerá sa z rôznych ča-
sov a z rôznych uhlov pohľadu dopĺňa, roztvá-
ra, obracia, zo strán i naruby, vracia sa. Nemá 
veci raz a navždy jasné. (Och, ako veľmi by 

Prechádzame, či obchádzame? Ako v nás 
dnes žije poézia Milana Rúfusa? Nebola 

som si istá, či som pravou autorkou  pre od-
poveď. Ako možný kľúč sa napokon vynorili 
najmä vlastné čitateľské stretnutia.

Iný druh úžasu
Hneď prvá okolnosť: zamyslenie takmer nebolo 
dopísané včas, kvôli opätovnému začítavaniu 
sa. Chuť začítavať sa, poobjavovať ešte neob-
javené a vrátiť sa s dôverou, ako do prístavu, 
k už poznanému, je možno prvá správa o živote 
Rúfusovho diela. A tiež prvá pocta. Čosi ako 
popíjanie archívneho vína. Básne poznačené 
na okraji sú majáky. Tie, čo sa čítali už toľ-
kokrát, že mimovoľne ostali celé v pamäti. 
Často vtedy, keď ma pohltí celá báseň svojou 
zovretosťou, nezmeniteľným sledom veršov, 
hermetickou presnosťou. (Obilie dozrieva // 
Najprv sa pokloniť vŕškom. / Jak moslimovia 
svojej mešite. // A potom odísť / na vysokých 
vozoch / do božích mlynov.) Inokedy sa zas dá 
pokojne pristaviť hoc len pri jednotlivostiach, 

niekedy iní chceli mať.) Nepresviedča o svojej 
pravde, je len jej hľadačom, no nezapiera, že 
mu práve o ňu ide. Dvíha zo zeme spadnuté 
steblo trávy, lyžicu, podkovu, kameň, obilie 
i misku, veci opomenuté a prehliadané, ale 
i hodnoty duše, jej cnosti. Tvorí báseň ako 
obraz i obrad, pozdvihujúc na obrad dianie 
každodennosti, čo vlastne nebolo zas ničím 
iným, len dobrým pozorovaním. Veď ešte pred 
časom sa takmer všetky úkony v človekovom 
dni diali aj ako obrad vyjadrujúci vznešenosť 
života a zároveň vďačnosť zaň. A od obradu 
je už len krok k modlitbe. Tá však v kontexte 
Rúfusovej tvorby dostáva individuálnu, neka-
nonizovanú podobu neprestajného rozhovoru 
s tým, čo nás presahuje, a to ešte skôr, ako 
vznikol jeho snáď najčítanejší titul Modlitbičky. 
 Iste existujú čitatelia, ktorým sú práve 
Modlitbičky synonymom celého Rúfusa. Nie 
preto, že by nevedeli o iných zbierkach, skôr 
z dôvodu, že sa práve táto kniha stretáva s ich 
potrebou. A možno je len otázkou času, kedy 
sa pohnú ďalej. V inom kontexte však práve 

VÝROČIE

Prechádzať 
uchom ihly

Milan Rúfus na zjazde ZSS v roku 1968. Foto Anton Šmotlák

Soňa Pariláková
V januári sme si pripomenuli desať rokov 
od smrti básnika, literárneho historika, 
prekladateľa a esejistu Milana Rúfusa 
(1928 – 2009). Nad jeho básnickým dielom 
premýšľa Soňa Pariláková. 
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že žiadna podobná námietka nikomu nena-
padla. Ba naopak, úprimnosť a bezprostredná 
samozrejmosť vysloveného, v ktorej si detská 
čistota požičala rúcho barda, bola tým naj-
prirodzenejším odzbrojujúcim spojením. Číry 
úžas, údiv a bázeň. Lebo to, čo Rúfus toľko ráz 
vo svojej poézii vravel o svojbytnej múdrosti 
detstva, sa práve dialo. 

Básne prijaté do pamäti
Keď som pred pár rokmi predsa na pódiu vyslo-
vila nahlas otázku „Či jesto pravda na svete?“, 
nešlo to bez spytovania vlastnej pravdivosti. 
Lebo, nevezmeš meno básnika nadarmo… A na 
oplátku mi ostalo znieť „Riekla však, že býva 
zemi soľou,/ ten, čo koná, čo mu káže čas“. Tak 
si básnik s čitateľom vymieňajú posolstvá. Kto 
raz zistí, ako pôsobia na dušu básne prijaté 
do pamäti? 
 V antológii slovenskej poézie o poézii Ars  
poetica vydanej v roku 1982 má Milan Rúfus 
spomedzi všetkých autorov najviac textov, 
deväť. V celej jeho tvorbe by sa básní o písaní 
básní, o básnikovi a jeho poslaní našlo iste 
ešte omnoho viac, dosť i na samostatnú knihu, 
z ktorej by sa dali o poézii dozvedieť onakvejšie 
veci ako z teórie literatúry. A najmä, mohla by 
sa stať jedinečným Rúfusovým autoportrétom. 
Akt tvorenia, vzniku básne, zodpovednosti 
za ňu i za posolstvo, čo nesie, bol stále preve-
rovaným a nepretržite prítomným motívom. Aj 
v podobe údelu vždy nanovo loveného správ-
neho slova z „hlbiny materčiny“. Toho, s čím 
sa dnes až tak nenamáhame, a čo nás preto 
(zďaleka nielen v poézii) sťahuje ku dnu, mätie 
dorozumenie v ľudskom svete. 
 Presvedčenie, že jazyk má schopnosť byť 
ušľachtilým a presným nástrojom vyjadrenia 
nielen v básnickom tvare, ale môže – a má – 
pozdvihovať na úroveň pripomínajúcu umenie 
i rozhovory každodenného bytia, sa dá z Rú-
fusovej tvorby tiež prečítať. Nechal tu studni-
cu slov. V nej širokosť a pestrosť. Dedinské, 
prírodné motívy so slovami času detstva ešte 
živými sa nám tak nestrácajú z dohľadu (hoci 
prírodné prostredie z dohľadu už mizne). 
A s nimi ich vôňa, chuť, objemnosť i zvuk. Sú 
zasadené v takých súvislostiach, že im ešte 
rozumieme, a sú nám potrebné, lebo v nich 
žije viac ako len materiálna skutočnosť javov. 
Vo zvuku slov, ktorý sa tak zvýznamňujúco 
dostáva do popredia práve v poézii, sa hlási 
čosi z konštitúcie našej jedinečnosti – národnej 
i ľudskej. Teda ešte takéto stretnutia v bás-
ňach: pocit, že sa z tej plnosti slov dá najesť. 

A že dostačovali vo svojej prostote autorovi 
na objatie hĺbok i výšok. 

Bard ponechaný napospas učebniciam
Byť na výslní nebolo Rúfusovým gestom, 
nechcel vtláčať svoj názor, poúčať a len zried-
ka sa mu stalo, že pnutie času, vykĺbovanie 
vecí z ich prirodzenosti, ho primälo oproti 
jemu vlastnému spôsobu reči priamočiarej-
šie a možno prividiteľne aj básňou pomenovať 
práve páchané dobové hriechy. Zodpovednosť 
ho vtedy pritlačila k múru, či skôr obava. Tá 
istá zodpovednosť, ktorá inak preverovala, 
či povedané bude pozdvihnutím? Či je dosť 
preosiate to, čo zo seba vydáva? 
 Básnik, ktorého reč hýbe vnútrom. To sa 
nedá prehliadnuť. A tak by sa ním mnohí práve 
preto chceli okrášliť, pridať ho k svojim záme-
rom, ale nemnohí prechádzajú uchom ihly tak, 
aby ozaj vnímavo počúvali, čo vraví. Máme 
radi ikonu, emblém, nálepku barda, ale nech 
sa veľmi nedotýka nášho svedomia, lebo ho 
potom radšej necháme napospas učebniciam 
a slávnostným akadémiám.
 To kultúrne a kultivujúce volá znova 
po záštite. Polia ležia akoby ladom. Čo nám 
dnes ako soľ treba? Byť v službe čomusi vyš-
šiemu… Priniesť, čo je život podporujúce. 
A v Rúfusovej poézii je to možné nájsť. Otvá-
ra podobenstvá, znepokojivo kladie otázky 
pre budúci možný pokoj.
 Ak by raz čas roztriasol väzby kníh, zma-
zal meno na titulnej strane a ostali len osire-
lé listy s básňami v priestore, tak ako kdesi 
na počiatku, keď sa nevedelo, kto to vlastne 
načúval Múzam a v ľudskej reči zaznamenal 
ich posolstvo, dokázali by Rúfusove básne 
svedčiť samé sebou, že boli znesené na Zem 
pozorným svedkom života. 
 Namiesto pietnych prehovorov poďme teda 
čítať, poďme sa začítavať. A prechádzať uchom 
ihly. 

Soňa Pariláková (1972) je pedagogička, aktív-
na recitátorka, moderátorka. V rokoch 2000 až 
2015 vyučovala na Katedre slovenskej literatúry 
a literárnej vedy FF PU v Prešove; je členkou po-
radného zboru Hviezdoslavovho Kubína pri NOC 
Bratislava; lektorkou seminárov a dielní v ume-
leckom prednese. Od r. 2016 pôsobí v centre 
pre umenie VIOLA v Prešove. 

Modlitbičky otvárajú priestor k novým čitate-
ľom vďaka ich viacerým doterajším zhudob-
neniam. Sú zárodkami nových umeleckých 
aktivít jednotlivcov i umeleckých zoskupení. 
Prepájajú, zasievajú. 

Cit pre kroky poľných ciest
Osem rokov, dvakrát šesť kilometrov, teda dva-
násť denne. Zachytila sa mi v pamäti zmienka 
o Rúfusových cestách do školy. Ako chodieval 
pešo tých šesť kilometrov zo Závažnej Poruby 
do Mikuláša poľnou cestou, za všetkých poča-
sí, ročných období, osem gymnaziálnych rokov. 
A zachytila sa asi preto, že zrazu bola vysvetle-
ním daru videnia, presnosti vo vnímaní prírod-
ného sveta. Tie tisíce odtlačkov krajiny v tele, 
v očiach i všetkých zmysloch, vrstvy, v ktorých 
sa dalo potom roky listovať a hľadať a vybrať 
práve ten a nie iný detail, náladu, súvislosť. 
Spojenie s priestorom a s krajinou, ktorá mu 
bola predobrazom, povoláva nielen básnika, 
ale aj čitateľa spočinúť v nej, pocítiť sa v nej, 
nanovo ju s ním tvoriť. (Aká výzva nám, čo sme 
už takmer stratili cit pre kroky poľných ciest.) 
Nie je teda náhoda, že už počas Rúfusovho 
života vstupovalo jeho dielo do úzkych prepo-
jení s výtvarným umením. Obrazy a fotografie 
pritom neboli len ilustračným sprievodom, ale 
i inšpiračným zdrojom básní. 
 Rúfusova poézia čitateľa stišuje. A platí to 
nielen metaforicky. V umeleckom prednese 
vedie interpreta k zvnútorneniu, minimaliz-
mu výrazu, hlas básne sa musí nevyhnutne 
rodiť zo spojenia s myšlienkou, každé vy-
bočenie či povrchné ozvláštnenie je hneď 
počuteľné, rovnako ako i formálny, pietne 
vozvýšený (a teda nepravý) pátos. Nemôže sa 
veršom básnika pýtať ten, kto sa sám vskutku 
nepýta seba. Prostota sa dá ťažko predstierať. 
A ani zrelosť sa nedá obísť. Možno preto sa 
v mládežníckom prednese Rúfusove básne 
neobjavujú tak často. Čakajú na životnú skú-
senosť recitátora.
 Dlhé roky sme pri prednesoch detí, ktoré 
si vybrali niektorý z prebásnených príbehov 
Knihy rozprávok či Sobotných večerov upozor-
ňovali, že za dianím a rozhovorom postáv býva 
vložené vážne posolstvo, ktoré pre dieťa môže 
byť ešte ťažké uchopiť. A predsa, keďže sú 
výnimky potvrdzujúce pravidlo, lebo život je 
vždy mnohorakejší a jeho pravidlá vstupujú to 
tajomných prienikov, občas prišlo dieťa, jedno 
z tých, ktoré „nevedia, že vedia“, alebo možno 
spolu s ním prehovoril anjel, a ono položilo 
veľkú pravdu Rúfusovho textu pred nás tak, 

Prechádzať 
uchom ihly
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ESEJ

Podzemný 
prúd dejín 
Západu
Hannah Arendtová: Pôvod totalitarizmu I – III. 
Prel. Igor Otčenáš. Bratislava: Vydavateľstvo 
Premedia, 2018

Eva Dědečková
V edícii Civilizácia vychádza z pera Hannah Arendtovej po Eichmannovi v Jeruzaleme (2016) jeden z najzásadnejších filozo-
fických príspevkov k moderným politickým dejinám vôbec. Dielo, ktoré sa po prvýkrát objavilo v roku 1951, odráža nielen 
svojím objemným rozsahom, ale i hlboko znepokojujúcim obsahom roky zamyslenia a intenzívneho výskumu, úpornej 
snahy o dialóg s udalosťami predchádzajúcimi i nasledujúcimi po bezprecedentnom dejinnom šoku, zoči-voči ktorému 
vlastne stráca svoju silu akékoľvek rozumné slovo: II. svetová vojna, ktorá sa totálne vyzúrila na všetkých dovtedajších 
ilúziách o vysoko uvedomelej, humanistickej európskej kultúre, až kým potoky krvi blížnych nevytuhli v totálnom zovretí 
„muža ocele“, do podoby studenej vojny, ktorej mrázik nás stále tu a tam rafinovane olizuje. Aj napriek drobným výhra-
dám (preklep v nemeckom citáte K. Jaspersa hneď na začiatku knihy, niektoré myšlienky sa zdajú byť lepšie zachytené 
v existujúcom českom preklade), predstavuje slovenské vydanie tohto diela jedinečnú príležitosť nachádzať v ňom živé 
otázky aj v súvislosti s našou aktuálnou situáciou.

prosperujúcej spoločnosti. Preto autorka prvú 
časť venuje objektívnemu predstaveniu dejin-
ných súvislostí fenoménu antisemitizmu, ktorý 
reprezentuje (nie jediné) spojivo hitlerovskej 
a stalinskej ideológie. Ukazuje však i rôzne 
národne špecifické zafarbenia tohto druhu 
nenávisti (nemecké, rakúske, francúzske, 
ruské prejavy a pod.). Namiesto úvah, hodno-
tení, ku ktorým nás vedie tzv. zdravý rozum, 
Arendtová poukazuje skôr na inštinktívne 
myslenie ľudí v chápaní vzťahov medzi bo-
hatstvom, mocou a funkciou. V tomto smere 

Moc ideálov a bezmocnosť človeka v troch 
dejstvách
Arendtová otvorene priznáva, že nepíše sine 
ira et studio (veď ako by aj mohla!). Je to gene-
račná výpoveď nekompromisne odhaľujúca 
nielen mechanizmy ukrývajúce sa vo vzťahu 
medzi politickým režimom a masou, ale aj me-
dzi globalizáciou a paradoxnou osamelosťou, 
ktoré tvoria živnú pôdu pre totalitné mocenské 
ambície. Ich spoľahlivým katalyzátorom bolo 
odjakživa „odhalenie“ odvekého nepriateľa, 
ktorý tajne vládne a zákonite škodí každej inak 

je neuveriteľne objektívna a odvažuje sa nárast 
moderného antisemitizmu vysvetliť (chápme 
správne, rozhodne nikdy nie „ospravedlniť“!) 
aj zo strany židovstva.
 V druhej časti o imperializme, aj vďaka de-
jinno-filozofickej reflexii, vynikajúcim parale-
lám s filozofickým dedičstvom (Hobbes, Hegel, 
Marx), ale aj v súvislosti s literárnym umením 
či dejinami svetového hospodárstva, rozvíja ne-
uveriteľne ťažké a tvrdé čítanie o imperialistic-
kých ambíciách vychádzajúcich zo zásadného 
presvedčenia o nadradenosti človeka nad člove-

Foto bb
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Podzemný 
prúd dejín 
Západu
Hannah Arendtová: Pôvod totalitarizmu I – III. 
Prel. Igor Otčenáš. Bratislava: Vydavateľstvo 
Premedia, 2018

vôbec má s ľudskými právami? Na čom vlastne 
stál a stále stojí (pretože ku skutočnému pre-
hodnoteniu ešte nedošlo) náš „humanizmus“, 
na akom kalnom podzemnom prúde…?

Veľká hra neskončila – výzva k bdelosti
Táto Arendtovej podnetná, provokatívna výpo-
veď vznikla aj vďaka povestnej nemeckej po-
vahe – precízne evidovať, triediť, uchovávať, 
ktorá tak zachovala rozsiahle stohy úradných, 
administratívnych dokumentov a svedeckých 
materiálov vypovedajúcich o fungovaní nacis-
tickej ríše. Samozrejme, pozornosť v ďalšom 
vydaní venovala aj dianiu v Rusku z obdobia 
stalinizmu, ale najmä po Stalinovej smrti, ktorú 
autorka považuje za skutočný medzník v pro-
cese detotalizácie, hoci pozvoľnej. Čo sa týka 
ruskej formy totality a jej prejavov, priznáva, 
že z hľadiska dochovanej autentickej dokumen-
tácie a jej dôslednosti to bolo celkom opačne 
ako v prípade nacistov. Tu išlo skôr o precíznosť 
v inom zmysle – tzv. revidovania pamäti. Možno 
to charakterizovať známym stalinským heslom: 
Ňet čeloveka, ňet problema!
 Mnohé z Arendtovej názorov, resp. hodnotení 
nám z našej perspektívy môžu pripadať 
kontroverzné, poburujúce či dokonca politicky 
trochu naivné (napr. hodnotenie vývoja 
sovietskej spoločnosti z umeleckého hľadiska 
v 60. rokoch). Čo však treba vyzdvihnúť, je jej 
snaha aj o sebakritiku (smerujúcu i k nám, 
čitateľom), keď pripomína, že pri reflexii rôznych 
ideológií sme si sami zahradili možnosti už tým, 
že cez obdobie studenej vojny (ktorá však nikdy 
neskončila a tzv. Veľká hra predsa pokračuje), 
sme nekriticky prevzali a naďalej preberáme 
protiideológiu „antikomunizmu“. V tomto mo-
mente je jasné, že tomuto dielu je nutné venovať 
pri čítaní všetku vážnosť a vnímavosť, pretože 
nás nepochybne upozorňuje na staré politické, 
mocenské triky, v ktoré slepo veríme dodnes… 

Liberálny kapitalizmus, jeho chlipnosť 
a hrozby
Obzvlášť považujem za potrebné všimnúť si 
v dejinách nespochybniteľnú náklonnosť libe-
ralizmu k antisemitizmu. Najmä dnes, práve 
v dobe prevládajúceho názorového liberalizmu 
v médiách, ktoré všetky záchvevy tejto citlivej 
tektoniky prehlasujú za nevinné „alternatívne 
názory“, čím rovnako pôsobivo vytvárajú ilúziu, 
že je vlastne všetko v najlepšom poriadku, keď 
napríklad istému graficky efektnému, myšlien-
kovo defektnému plátku, okato podsúvajúcemu 
idey svetového židovského komplotu, bez hanby 

tematizujúc znôšku nezmyslov tzv. Protokolov 
sionských mudrcov, prichádzajú na chuť, žiaľ, 
i niektorí intelektuáli a najmä ich dospievajúci 
potomkovia. A tak sa znova potvrdzuje Arend-
tovej postreh, že totalitné motívy priťahujú len 
luzu a elitu, pričom masy treba postupne získať 
efektnou propagandou, t. j. zatiahnuť ich do psy-
chologickej vojny, v ktorej vyhráva schopnosť 
presvedčiť o logickej konzistentnosti vlastnej 
dejinnej interpretácie spoločenského systému 
pomocou pátosu nevyhnutnosti, zákonitosti, 
osudovosti. V skratke: poskytnúť im možnosť 
úteku pred ich neistou a neznesiteľnou exis-
tenčnou situáciou, ale zároveň i prísľub „spra-
vodlivej“ pomsty na univerzálnom nepriateľovi. 
Vzhľadom na našu aktuálnu situáciu by preto 
politickí predstavitelia konečne mali začať veľ-
mi vážne vnímať sociálnu realitu občanov štátu, 
resp. celej Európskej únie, a riešiť nevyhnutnú 
transformáciu doterajšieho ekonomického sys-
tému, ktorá bude zodpovedať aktuálnej techno-
logickej úrovni pracovného trhu. Je ich povin-
nosťou, ako delegátov seberovných občanov 
Európy, zmierňovať nespravodlivosť a rozpor 
medzi ideálmi, ku ktorým sa naše európske spo-
ločenstvo hlási (Sloboda, Rovnosť, Bratstvo!) 
a alarmujúcu sociálnu realitu v jednotlivých 
členských štátoch. Prvým základným pilierom 
spravodlivej spoločnosti rovných je totiž neu-
tíchajúca snaha o sociálny zmier. V dôsledku 
dlhodobého ignorovania tejto podstaty funk-
cie politických zástupcov bude čoraz častejšie 
evidentná frustrácia obyvateľstva, ktorá môže 
priniesť aj iné zdedené hrozby, ktoré ľudstvo – 
pre ich brutalitu a technickú precíznosť, s akou 
naložili s ideou humanizmu, ľudskej dôstojnosti 
– nemohlo len tak „pochovať“. Pretože „ľahko 
si môžeme predstaviť rozsah, v akom totalitná 
propaganda, ba dokonca aj niektoré totalitné 
inštitúcie zodpovedajú potrebám nových más 
bez domova, no je takmer nemožné posúdiť, 
koľko týchto ľudí, ak budú naďalej vystavovaní 
hrozbe nezamestnanosti, sa ochotne podvolí 
»populačnej politike« pravidelného odstraňo-
vania nadbytočných ľudí a koľko z nich, keď im 
naplno dôjde ich narastajúca neschopnosť niesť 
ťarchu moderného sveta, sa ochotne prispôsobí 
systému, ktorý súčasne so spontánnosťou od-
straňuje aj zodpovednosť“.

Eva Dědečková vyštudovala filozofiu a deji-
ny filozofie na UPJŠ v Košiciach, momentálne 
pôsobí ako doktorandka na UK v Prahe, kde sa 
venuje fenomenológii a primárne kozmologickej 
filozofii výchovy E. Finka a F. Nietzscheho.

kom, o kapitále a bezúčelnej akumulácii moci, 
hnanej ideálom trvalého pokroku. Ten však zá-
konite naráža na samotnú ontologickú podstatu 
človeka – na jeho smrteľnosť, konečnosť, preto 
môže tento bytostný spor spustiť napokon len je-
diné: sériu katastrof, bezmedzného ničenia ľud-
skej dôstojnosti, spoločnosti, ale i Zeme. Všet-
ky tieto úvahy prirodzene ústia do tretej časti, 
nazvanej Totalitarizmus. Tu sa totalita ukazuje 
ako vlastný plod globalizujúcej sa spoločnosti 
založenej na masách ľudí, ktoré predstavujú 
materiál na upevňovanie mocenských záujmov. 
Analýzy vzťahov medzi tzv. luzou, inteligenciou, 
masami, ich fascinácia abstraktnými ideálmi, 
ktoré kladú vyššie ako život jednotlivého člove-
ka, vyvracajú všetky naše demokratické ilúzie. 
Vyvstáva nám tu napokon otázka, ako sa to teda 

„Ideológia sa totiž odlišuje 
od jednoduchého názoru 
tým, že si robí nárok 
na to, že buď vlastní kľúč 
k histórii, alebo pozná 
riešenie všetkých »záhad 
univerza«, alebo dôverne 
pozná skryté univerzálne 
zákony, o ktorých 
predpokladá, že vládnu 
nad prírodou a človekom. 
[…] Zmyslom všetkých 
týchto najrôznejších 
a najpremenlivejších 
konštrukcií bolo 
vždy vyjaviť oficiálnu 
historiografiu ako žart, 
dokázať existenciu celej 
sféry tajných vplyvov, 
ktorých pôsobením sa 
viditeľná, dokázateľná 
a známa historická 
realita stáva iba 
vonkajšou fasádou, 
vybudovanou zámerne 
na balamutenie ľudí.“
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Sadnite si a čítajte…

Marek Vadas: Zlá štvrť. Levice:  KK Baga-
la, 2018

„Sadnite si. Lepší podnik ste si vybrať nemohli. 
Dejú sa tu zázraky, aj keď na prvý pohľad vy-
zerá zúbožene. Život ho vytrestal. Vítam vás 
v bare Na úrovni“ (s. 7). Takto sugestívne, až 
apelatívne nás oslovuje rozprávač v prvej po-
viedke Vitajte v bare Na úrovni z Vadasovej 
najnovšej knihy Zlá štvrť. My sa spolu s ním 
ocitneme v jednej z najlepších krčiem v Akwe, 
kde si štamgasti, nie hocijakí, často tiež veľkí 
páni, „bežne objednávali celé fľaše whisky, a nie 
bársakej, ale fajnovej z dovozu“ (tamže). Sadne-
me si, dáme si pivo, palmové víno alebo rum, 
prípadne jedno i druhé, potom ďalšiu a ďalšiu 
rundu, pozeráme na dno pohárikov, no tiež sa 
obzeráme okolo seba, všimneme si, ako chlapi 
„pľaskajú po zadku“ (s. 9) ešte celkom peknú 
čašníčku Etelu, počúvame buchot dverí, štrn-
ganie fliaš, kroky i reči zákazníkov, až naraz 
zaznie čarovný saxofón slávneho Manu Dibanga. 
S pribúdajúcimi pohár(ik)mi prestáva okolo nás 

vača. Ten sám nevie a ani nechce rozlišovať, 
čo a komu sa reálne stalo: „Poviem vám zatiaľ 
príbeh. Nie, bude to jeden príbeh a zároveň 
množstvo príbehov. Žiaden z nich sa nemohol 
odohrať samostatne. (…) Všetci pod plechovou 
strechou sú moja rodina. Počúvam ich rozprá-
vanie a cítim, že tie príbehy sú moje, že som 
ich sám prežil. I ja rozprávam a neviem, ktoré 
zážitky sú vlastne moje a ktoré poznám od nich. 
Jeden príbeh znamená veľa príbehov. Každého 
som sa dotkol a zmenil ma rovnako, ako som 
ho menil ja sám. Ktorý z tých príbehov je na-
ozaj môj?“ (s. 13 – 14). Nie je pritom dôležité, 
či rozprávač fabuluje pod vplyvom alkoholu, 
hoci sám priznáva, že ním bojuje proti svojim 
démonom: „V hlave mám totiž ďalších dvoch 
Mbomov a mnoho menších, ale nebezpečných 
postavičiek, ktoré sa so mnou hádajú a zner-
vózňujú ma. Preto si pravidelne musím vypiť. 
Postavičky sa upokoja po pár litroch palmového 
vína“ (s. 34). Narátor totiž aj premyslene mlčí, 
má „zakázané hovoriť“ o bratovi, „ktorý to mal 
v hlave pomotané“ (s. 15), takisto ako o mŕtvej, 
nepoznanej mame či o dedovi, ktorý si okrem 
pitia zvykol i na Rohypnol. Skutočnosť, ktorú 
Vadas stvárňuje, nie je vôbec ružová (naopak, 

jestvovať reálny svet; hodiny, dni aj roky miznú, 
„žiaden čas neexistuje“, „minulosť neexistuje, 
ani detstvo, o ktorom sa vám sníva, ani včeraj-
šok. Sú to len obrázky, ktoré sme si možno iba 
vymysleli. Všetko je zabudnuté. Môžete sa len 
hádať, že to tak nebolo. Budúcnosť? To sú len 
plány, ktoré nevyjdú. Existuje iba teraz. Čo vám 
zostáva? Dáte si pivo. Aj ja si dám a k tomu rum“ 
(s. 9). Telo i hlava sa nám uvoľňuje, zabúdame 
na hranice medzi realitou a snom, prestaneme 
sa ponáhľať, lebo „čas nikam nesmeruje. (…) 
všetko je schované niekde za dverami“ (s. 10), 
ktoré zatiaľ nemožno otvoriť.

Aj v tejto Vadasovej „africkej“ zbierke próz, 
podobne ako v jeho predošlých knihách z exotic-
kého kontinentu (Liečiteľ z r. 2006, cena Anasoft 
litera; Čierne na čiernom z r. 2013 či Rozprávky 
z čiernej Afriky z r. 2004) sa ocitáme vo svete, 
v ktorom platia iné pravidlá ako v tom našom; 
kde sa stierajú hranice medzi živými a mŕtvymi, 
racionálnym a iracionálnym, fiktívnym a reál-
nym. Zázračnosť aj v Zlej štvrti súvisí s prostre-
dím, v ktorom postavy veria kúzlam, liečiteľom 
či v duchov zo záhrobia, zároveň je však v tejto 
Vadasovej knihe prelínanie vymyslených a sku-
točných príbehov podmienené typom rozprá-
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po uliciach pobehujú potkany, všade sú odpad-
ky a vzťahy tiež nie sú ideálne), a tak sa ani 
my nepotrebujeme dozvedieť „pravdu“, radšej 
si domýšľame príbehy a zostávame v irealite. 
Rozprávačom viacerých próz je Mboma (had), 
chlapec či muž, ktorý vie počúvať iných a za-
pisuje si všetko, na čo si spomenie. Jeho sny, 
predstavy a príhody splývajú s historkami iných 
ľudí, až máme pocit, že znovu čítame Vadasov 
„malý román“, v ktorom sú jednotlivé prózy spo-
jené nielen rozprávačom, ale tiež atmosférou či 
príbehmi, aké mohla zažiť ktorákoľvek postava. 
Vadas už v Liečiteľovi využíval rôzne naračné 
formy, priamy rozprávač i tu plynule prechádzal 
do alternatívnych svetov, hoci omámený kúzlom 
džudžu, pod ktorého vplyvom zabudol na realitu 
a začal snívať. Džudžu pôsobí aj v Zlej štvrti, keď 
sa napríklad žena z poviedky V sude premení 
na hada a udusí svojho muža i mladú preda-
vačku. V Zlej štvrti však rozprávač prestupuje 
z poviedky do poviedky a uvedomuje si svojich 
poslucháčov – neustále sa na nich obracia, pripo-
mína sa, zdôrazňuje svoje „právomoci“: „Mohol 
by som o tom rozprávať celé hodiny, ale nepatrí 
sa to. Nechcete to počuť. Koniec sveta je blízko, 
ale v týchto posledných chvíľach bude lepšie, ak 
si spoločne len tak pokojne vypijeme“ (s. 133). 
Okrem magickosti príbehov sa tak do Vadasovej 
knihy dostáva sebareferenčnosť, odkazovanie 
na proces hovorenia či (hoci postmoderného) 
zapisovania, textovania.

A predsa, Vadasova najnovšia kniha stojí 
a padá na zázrakoch. Akokoľvek radi sa pre-
miestňujeme do sveta, ktorého súčasťou sú ira-
cionálne javy, predsa ich nemožno kumulovať 
donekonečna, aj ony sa zunujú. Vadas zachytáva 
okamihy, v ktorých sa zastaví či posunie nie-
len čas, ale tiež rozum človeka. Jeho postavy 
stretávajú tajomné osoby (i zo záhrobia); stará 
žena sa zmení na krásne dievča a muž, ktorý jej 
podľahne, sa o dva dni vráti osivený, ale všetci 
mu závidia prežitú lásku; v rieke sa zrazu objaví 
dvadsať dievčat, bubnujúcich o hladinu; stare-
na lieči posadnutého tak, že mu rozbije vajce 
o hlavu a umyje ho v potoku; inde kúzlo funguje, 
keď postava vydrží v sude s dažďovou vodou až 
do rána; žena má namiesto hlavy bandasku; muž 
stretne bludičku a presunie sa do minulosti atď. 
Z týchto nevšedných motívov však Vadas nie 
vždy vytvára, tak ako vo svojich predošlých kni-
hách, vypointované príbehy, v niektorých pró-
zach len načrtne atmosféru či pôsobivý obraz. 
Vadasove texty oscilujú nielen medzi realitou 
a fantáziou, výrazné, nie však vždy funkčné pre-
chody vidno i v jazyku, v prelínaní nocionálnych 

kto si predstavoval, že pôjde o jazyk ako reč, 
teda že románová zápletka sa bude krútiť okolo 
dajakého starobylého či takmer zaniknutého 
jazyka, ktorého tajomstvo je potrebné rozlúštiť. 
V skutočnosti v románovom dianí ide o jazyk 
hmatateľný, teda o ľudský orgán. To sa prozai-
kovi vydarilo! Poďme však na vec poporiadku. 

Časovo je dej románu situovaný veľmi presne, 
a to do jesene 1972, i keď v akomsi prológu, ktorý 
nesie názov Z Handlovej do Prahy (1968 – 1972) sa 
cez osud rodiny Dobrotkovcov v skratke načrtá-
va politicko-spoločenský vývin Československa 
v uvedených rokoch. Román má štyri ústredné 
postavy, študentov histórie 1. ročníka na Filozo-
fickej fakulte Karlovej univerzity, dvoch chlap-
cov a dve dievčatá. Jedna dvojica sú Pražania 
a druhá Slováci, ktorých rodiny sa presťahovali 
do Prahy, keďže ich otcovia tu našli pracovné 
uplatnenie. V čase, keď začínajú študovať, sa 
zhodou okolností chystá exhumácia a násled-
ná odborná expertíza telesných pozostatkov  
sv. Jána Nepomuckého, ktorá má vyvrátiť či po-
tvrdiť (ale v danom čase z ideologických dôvodov 
rozhodne vyvrátiť) tradovanú legendu, že jeden 
Nepomuckého orgán – jazyk – zostal celé stáro-
čia neporušený, keďže ani pri mučení nevyzradil 
spovedné tajomstvo. Študentom histórie v tom 
čase o Nepomuckom a príslušnom historickom 
období prednáša odborný asistent doktor Šinde-
lář, ktorý ako pravoverný marxista, prirodzene, 
nemôže pripustiť, že by na tej legende mohlo byť 
čo len zrnko pravdy. Naša štvorica sa začne – 
v záujme pravdy a s horlivosťou prislúchajúcou 
mladým inteligentným ľuďom – o exhumáciu 
zaujímať, nájde si cestičky k odborníkom, kto-
rí majú Nepomuckého pozostatky preskúmať, 
a dostáva sa aj do mierneho konfliktu so Šin-
delářom. Dôležitým bodom diania je okamih, 
keď sa „na scéne“ objavuje eštebák, tiež horlivý, 
ktorý viac-menej z vlastnej iniciatívy, aby získal 
u nadriadených dajaké body a mohol byť pový-
šený, začne štvoricu sledovať. Keď potom vy-
konštruuje „študentské nábožensky zamerané 
pravicovo rozvratné zoskupenie“ (s. 247), všetko 
speje k až prekvapujúco tragickému koncu (kto-
rý vnímam ako plusové body pre Rankova). To 
je základný dejový rámec románu – rozvrhnutý 
do kapitol s označením Prvý týždeň, Druhý týž-
deň…, posledná je Šiesty týždeň –, ktorý je umne 
ozvláštnený viacerými zápletkami, dokresľujú-
cimi atmosféru doby (napr. účasť na rockovom 
koncerte, ktorý rozoženie Verejná bezpečnosť).

Autor si však zrejme bol vedomý, že fabu-
la, ktorú mal k dispozícii, mu asi sama osebe 
na román nevystačí, preto rozvinul ešte jednu 

a expresívnych slov: „Keď pôjdete do uličky, kde 
sa serie, na stene nájdete fotografie, je na nich 
aj minister školstva, hlavný poradca ministra 
turizmu, aj plukovník Niat, (…) každý z nich sa 
tu nadlábol“ (s. 11). 

Na najnovšej knihe Marka Vadasa nás azda 
najviac prekvapí jej obálka – oproti predchá-
dzajúcim, prevažne „čiernym“ knihám temati-
zujúcim africké prostredie svieti Zlá štvrť vý-
raznými, ružovo-zelenými farbami, podobne 
kombinované je písmo vyklonené zo „štandardu“ 
textov pre dospelých. Ilustrátorka Daniela Olej-
níková prostredníctvom viacerých originálnych 
variantov obálky vystihla exotickú atmosféru 
Vadasových textov. A hoci je väčšina viet v Zlej 
štvrti napísaná dobre, chýba v nich iskra ilu-
strácií – akoby sa tu na rozdiel od nich oproti 
predošlým knihám nič nezmenilo. Repetíciou 
motívov (najmä zázrakov, takých výrazných 
oproti každodennosti, že ich nemožno natoľko 
opakovať), magických či strašidelných prvkov, 
šokujúcich detailov (pars pro toto rozrezanie 
mŕtvej ženy v próze Žena dvoch mužov), neustá-
lym kontaktovaním poslucháčov už Vadas nedo-
siahol efekt Liečiteľa. S pribúdajúcimi stranami 
čítame čím ďalej, tým menej zaujato: na jednej 
strane sa v Zlej štvrti cítime ako doma, v dôverne 
známom prostredí, na strane druhej sa nám 
po dôkladnom rozhliadnutí môže stať, že pomaly 
zaspíme, a to nie pod vplyvom palmového vína…

Marta Součková 

Román o študentoch 
v osídlach moci

Pavol Rankov: Legenda o jazyku. Bratisla-
va: Vydavateľstvo Slovart, 2018

Pavol R a n kov  je 
nepochybne naším 
úspešným prozaikom. 
Potvrdzuje to čitateľ-
ský záujem, skutoč-
nosť, že jeho diela sú 
prekladané do cudzích 
jazykov, niekoľko aj 
medzinárodných oce-
není a literárna kritika 
tiež, hoci tá vyslovuje 

i výhrady (čo je napokon jej poslaním). Titul 
najnovšieho, štvrtého autorovho románu Le-
genda o jazyku je pútavý, vyvoláva zvedavosť, 
podnecuje predstavivosť. Nebudem asi jediný, 
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 ›› dejovú líniu, odohrávajúcu sa v prítomnosti. Tu 
do románu vstupuje priamy rozprávač, ktorý 
rozpráva o svojich návštevách u duševne po-
stihnutej staršej ženy, ktorú v rodine volajú Te-
tuška a o ktorú sa striedavo starajú príbuzní. 
Všetci sú presvedčení, že jej nesúvislé, zmätené 
reči sú výplodom chorej mysle, len rozprávač je 
pri počúvaní pozorný, a preto si uvedomí, že sa 
za nimi ukrývajú v mladosti skutočne prežité 
udalosti. Prirodzene, čitateľ od začiatku vie, že 
Tetuška bude jedným z dvojice dievčat – štu-
dentiek histórie v zimnom semestri 1972, takže 
v tomto prípade sa nijaké prekvapenie nekoná. 
Kapitoly Tetuška 1 – 5, popretkávané pomedzi 
kapitoly základného dejové plánu, sú však dobre 
napísané, dokresľujú obludnosť totalitného reži-
mu, ktorý zničil aj život tejto románovej postavy, 
umocňujú zážitok z čítania.

A je tu ešte jedno ozvláštnenie prozaického 
tvaru. Každá kapitola románu je uvádzaná citá-
tom z diela niektorého svetoznámeho intelek-
tuála (napr. Michel Foucault či Sigmund Freud). 
V prípade kapitol so slovom týždeň v názve sa 
k nim pripája ešte citát – nepochybne auten-
tický – z niektorého „Rozkazu ministra vnitra 
ČSSR“ zo sedemdesiatych rokov, poskytujúceho 
inštrukcie pre prácu socialistických tajných 
služieb. Tu je jeden z nich: „Získávání tajných 
spolupracovníků je prováděn: a) na základě 
ideových pohnutek kandidáta, b) na základě 
hmotných výhod, c) na základě kompromitu-
jících okolností, které kontrarozvědka zjistila 
o kandidátu.“ Tieto citáty názorne ukazujú, 
v akom systéme sme žili.

Pre Rankovovu tvorbu ako takú je charak-
teristická plynulosť autorskej výpovede, nápa-
ditosť opisov situácií, štylistická zručnosť. Aj 
Legenda o jazyku je napísaná s istou eleganciou, 
ba až ľahkosťou. Jej slabinu však vidím v tom, 
že tu predsa len chýba presnejšia či hlbšia psy-
chologická kresba postáv a ich vzťahov. Postavy 
akoby boli od začiatku hotové (sťa bez minu-
losti) a v románe len plnia roly, ktoré im autor 
prisúdil vo svojom príbehu. Typický je z tohto 
hľadiska doktor Šindelář, prednášajúci históriu, 
ako predstaviteľ normalizačnej garnitúry vyso-
koškolských pedagógov. Týka sa to však aj jeho 
kolegyne, ktorá vyučuje dejiny medzinárodného 
robotníckeho hnutia a Komunistickej strany 
Československa, a študentky, ktorá je roční-
kovou predsedníčkou Socialistického zväzu 
mládeže (múdrosťou práve nevyniká). Rovnako 
jednoznačné sú aj postavy z opačnej strany bari-
kády, teda naša štvorica študentov a študentiek, 
všetci majú vyhranený názor na normalizačný 

parcely, všetky jeho súčasti navzájom súvisia, 
vzájomne sa ovplyvňujú a dopĺňajú. Mnohé 
z nich  sa možno usadia v pamäti pevnejšie ako 
iné, no chcieť niektoré poprieť a vylúčiť z celku 
sa nedá. V takomto duchu autorka koncipuje 
svoju knihu, uznávajúc len onú fundamentálnu 
hraničnú čiaru života, v súlade s ktorou delí aj 
svoju knihu na dve časti.

V prvej, nazvanej S tebou, spomína na svoju 
mladosť, rodinné, ale i školské a kamarátske 
prostredie, v ktorom sa formovala jej osobnosť, 
na dospelosť, založenie vlastnej rodiny a život 
v harmonickom partnerstve s manželom a troma 
deťmi, ale aj na pracovný život, úspechy v ňom. 
V druhej, nazvanej Bez teba, autorka pokračuje 
v zaznamenávaní vonkajších, či už rodinných, 
miestnych alebo celospoločenských udalostí, 
a rovnako aj diania vo svojom vnútornom svete. 
Robí to formou listov mŕtvemu mužovi, ktorého 
prítomnosť cíti naďalej vedľa seba i v sebe. Obe 
časti, prvá, vo forme spomienkových autobiogra-
fických zápiskov, aj druhá vo forme listov pôso-
bia autenticky, okrem informácií o súkromnom, 
až intímnom prežívaní prinášajú správy o reál-
nom živote, aký u nás ľudia žili a žijú v rozpätí 
väčšom ako polstoročie. Obe časti sú napísané 
vecne, triezvym štýlom, zároveň s neskrývaným 
emocionálnym zaujatím, pôsobia vierohodne 
a sugestívne. Pred očami nám defiluje príbeh 
najprv mladej, nadanej a ambicióznej ženy, 
ktorá postupne napĺňa svoju túžbu po vzdelaní 
a profesionálnej i ľudskej sebarealizácii, neskôr 
láskavo starostlivej manželky a matky, potom 
starnúcej a starej ženy, ktorá napriek mnohým 
ťažkostiam nikdy nestratila aktívny prístup 
k životu a ktorá napokon nachádza novú radosť 
v literárnej tvorbe.

O hraničnej čiare sa hovorí aj v doslove. Na-
písala ho spisovateľka a literárna teoretička 
Stanislava Chrobáková Repar (autorkina dcéra), 
hovorí o nej v súvislosti so spoločensko-politic-
kými zmenami, ktoré T. Kvapilová počas života 
zažila a ktoré v rôznych kontextoch komento-
vala a hodnotila. Aktuálnosť knihy vidí S. Chro-
báková Repar aj v tom, že ju možno vnímať ako 
impulz k otvoreniu diskusie o prežitom v ére 
reálneho socializmu, a to diskusie bez sche-
matických vyjadrení a prirýchlych úsudkov. 
Zároveň vyslovuje nádej, že historici, spisova-
telia, intelektuáli raz pochopia, že „hrubá čiara 
v živototvornom dejinnom vývoji nikdy nepla-
tila a neplatí, vo veľkom ani v malom…“ Túto 
myšlienku rozvíja v knihe aj Terézia Kvapilová. 
Ľudské životy sa nikdy nežijú v abstraktnom 
časopriestore, ale vždy sú rámcované konkrét-

režim, sú jeho tichými odporcami, ktorí sa púš-
ťajú do opatrnej polemiky s dogmatikom Šinde-
lářom. S výnimkou Tomáša však nie je bližšie 
vykreslené ich sociálne zázemie, a teda nie je 
jasné, ako sa názorovo formovali. Týka sa to aj 
Táne, pôvodom zo Slovenska, ktorá vôbec nevie, 
čo robí jej otec v Prahe, len čitateľ sa v závere 
dozvie, že je vysokopostaveným dôstojníkom 
socialistickej kontrarozviedky. 

A ešte jedna poznámka, ktorá sa netýka pria-
mo estetickej kvality diela. Text vykazuje jeden 
nešvár, ktorý sa nám v poslednom čase akosi 
pri grafickej úprave (či už pri písaní) kníh roz-
máha: úplne zbytočné vynechávanie riadka me-
dzi jednotlivými odsekmi (ktoré, mimochodom, 
slovenská pravopisná norma nepozná). V tomto 
prípade to ide až do absurdity, keď je viackrát 
medziriadkovou medzerou rozdelený aj dialóg. 

Pavol Rankov románom Legenda o jazyku po-
tvrdzuje svoje postavenie nášho popredného 
prozaika. Čitateľom opäť ponúka pútavú prózu, 
ktorá prostredníctvom fikcie presvedčivo pou-
kazuje na deštrukčnú silu politického systému, 
v ktorom sme štyridsať rokov žili, priam na jeho 
neľudskosť. Má nespornú umeleckú hodnotu, 
ako aj potenciál opäť zaujať i zahraničných vy-
davateľov. Na druhej strane treba povedať, že 
nejde o dielo kvalít celkom výnimočných. 

Igor Hochel

Svedectvo o jednej 
z podôb života

Terézia Kvapilová: Hraničná čiara života 
(Príspevok k skrytým históriám 20. storo-
čia). Doslov Stanislava Chrobáková Repar. 
Ľubľana – Liptovský Mikuláš: KUD Apoka-
lipsa – Spoločnosť Kolomana Sokola, 2018

Názov piatej knihy Te-
rézie Kvapilovej navo-
dzuje otázky o rozmani-
tých podobách hraničnej 
čiary života, ale aj otáz-
ky, či – pokiaľ život trvá 
– môže existovať čosi 
ako hraničná (v zmysle 
absolútna) čiara, ktorou 

by sa dali odčleniť z jeho celku jednotlivé, hoci aj 
veľmi odlišné časti. Autorka knihy by sa zrejme 
priklonila k odmietavému postoju voči takejto 
možnosti, konkrétny život (indivídua, spoloč-
nosti) nemožno rozdeliť na izolované, nezávislé 
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nymi podmienkami, sociálnymi, kultúrnymi, 
politickými, ktoré ich do veľkej miery ovplyv-
ňujú, a úsilie posudzovať, resp. odsudzovať tieto 
životy z pozície nezohľadňujúcej daný rámec 
môže viesť k ich sploštenému a čierno-bielemu 
videniu. 

Pri čítaní tejto knihy sa mi v predstavách 
neraz vynorila významná spisovateľka Chris-
ta Wolfová, ktorá sa po zbúraní berlínskeho 
múra a zjednotení dvoch častí krajiny kriticky 
vyslovila o úsilí novej garnitúry „vziať pamäť“ 
jednej (východonemeckej) časti populácie a vy-
prázdnené miesto zaplniť novým ideologickým 
konštruktom, novými obrazmi toho, čo sa žilo 
a ako sa žilo. Aj v tejto súvislosti pokladám za dô-
ležité, aby vznikali knihy ako Hraničná čiara 
života, ktoré môžu najmä mladším generáciám 
poskytnúť autentické svedectvo o jednej z podôb 
života v druhej polovici minulého storočia u nás. 
A takisto o jednej z podôb našej histórie, tej ma-
lej odohrávajúcej sa v rodinách „obyčajných“ 
ľudí, v ich každodennosti, a tým nepriamo 
aj tej veľkej. Hrubá čiara totiž nejestvuje ani 
medzi oficiálnymi, veľkými – a neoficiálnymi, 
často prehliadanými malými dejinami, ktoré sa 
do učebníc nedostávajú, no ktoré stoja za spo-
znanie.

Etela Farkašová 

Priestor štvrtého 
rozmeru

Marián Milčák: Teserakt. Levoča: Modrý 
Peter, 2018

Marián Milčák 
dal svojej najno-
všej zbierke básní 
názov Teserakt, 
čo je pomenovanie 
pre štvorrozmer-
nú kocku. Takýto 
útvar narúša ob-

raz, ktorý sme schopní vnímať – teda klasické 
trojrozmerné teleso. Z hmatateľného sa stáva  
abstraktné, narážame na svoje limity, ale zá-
roveň sa posúvame mimo svojho klasického 
územia a vystupujeme z komfortnej zóny po-
znaného, čím môže dôjsť k nášmu obohateniu.

Milčákova kniha nie je delená na časti a jed-
notlivé texty predstavujú básne v próze, ktoré 
sú (až na jednu výnimku – text, s. 25) vizuálne 
celistvé. Autor nám týmto spôsobom umožňuje 
lepšie si uvedomiť súvislosti medzi existenciou 

3D sveta, v ktorom sa odohrávajú naše životy, 
a prítomnosťou ďalšej dimenzie, ktorej sme síce 
súčasťou, no jej podstata je nám vzdialená.

Úplne inak je na tom zbierka z hľadiska obsa-
hu. Nájdeme v nej odkazy na kvantovú fyziku: 
„pozorovaným nech sa stane dlhosrstý čierny 
kocúr s červeným obojkom (takého máme), ale 
hľadá sa niekto s pozorovacou praxou schopný 
zaistiť kolaps vlnovej funkcie“ (wignerov priateľ, 
s. 15); grécku mytológiu: „posledné, čo som vi-
del priamo, bola para stúpajúca z kúpeľa nahej 
bohyne“ (teiresias, s. 19); film: „desil sa staroby 
a vzťahov. kráľ filmu, bál sa, že si raz nezaviaže 
šnúrku na topánke“ (bergman, tystnaden, s. 20), 
počítačovú hru, život Indiánov: „snívalo sa mi, že 
bdiem, mĺkvy duch indiána skalpoval tiene, bie-
ly bizón, jeden z brániacich sa tetonov, mi v tej 
istej chvíli na dvoch odľahlých miestach ukázal, 
kto som: hladujúca líška, bezradná, v hlbokom 
snehu uprostred nekonečnej pláne“ (nestálosť, s. 
29), biológiu: „drobčík je ako jeden z nás, prežije“ 
(lomechusoides strumosus, s. 30), literatúru: „raz 
večer jedna z bábok povie: vždy, keď sa zdvih-
ne opona, mám pocit, že nami ktosi hýbe, tam 
vzadu za paravánom sa možno ktosi skrýva“ 
(bábky kratšie o hlavu (ivanovi štrpkovi), s. 34), 
históriu, indické náboženstvo aj filozofiu. Široké 
tematické spektrum ukazuje, že autor sa snažil 
otázku preniknutia do štvorrozmerného sveta 
uchopiť z rôznych polôh, vďaka čomu vytvoril 
pomerne veľkú množinu načrtnutých odpovedí. 
Predostiera nám viaceré uhly pohľadu, ktoré si 
môžeme vyskúšať a cez ne si stavať komplexnejší 
obraz prezentovanej sústavy.

Hodným pozornosti je aj spôsob, akým Milčák 
s odkazmi pracuje. Slúžia mu ako odrazový mos-
tík v snahe o priblíženie podstaty existencie. Prí-
kladom sú verše zo spomínanej básne wignerov 
priateľ, ktorá sa končí nasledovne: „v podstate 
teda potrebujeme nekonečné množstvo pria-
teľov, aby sme zaistili kolaps predchádzajúcej 
vlnovej funkcie. na konci tohto nekonečného 
radu je pozorovateľom kozmické vedomie a po-
zorovaným kocúr, ktorý v paralelnom vesmíre 
môže mať žltý, čierny, strieborný či zlatý obo-
jok, alebo byť bez obojka a ticho priasť v náručí 
boha“ (s. 15).

Základným textom celej knihy je bezmenná 
báseň venovaná Jakubovi. V nej sa mu lyrický 
subjekt prihovára: „premôž spánok, i napriek 
bolesti maľuj, čo nevidíme: namaľuj teserakt, 
možno už vieš, si iba médium, sprostredkovateľ, 
čokoľvek podstúpiš, neuchopíš celok“ (s. 40). 
Autor v nej koncentruje celú cestu, na ktorú 
sa v zbierke vydal: sprostredkuje nám úlom-

ky, ktoré síce vzdorujú ako celok, no potenciál 
majú i samy o sebe. A hoci Milčák spomína aj 
pochybnosti: „možno som písal, len čo mi bolo 
vyznačené, už na začiatku oklamaný knihami, 
úskokmi jazyka, trópmi a figúrami, hľadaným 
významom“ (s. 44), Teserakt ponúka funkčné 
prelínanie vedeckej a filozofickej roviny. To ústi 
do všeobecnejších záverov nenaviazaných iba 
na určité oblasti ľudského bádania a uplatniteľ-
ných v súkromnej sfére každého čitateľa a či-
tateľky, kde majú potenciál sa ďalej formovať.

Peter Prokopec

Poézia ako 
„riadená imaginácia“

Eva Tomkuliaková: Cudzie slová. Bratisla-
va: Drewo a srd / Vlna, 2018

Vo svojej debutovej 
básn ickej  zbierke 
Sie-forma (2014) sa 
poetka Eva Tomku-
liaková prezentovala 
jednoznačne tematicky 
a ideologicky vyhrane-
nými textami, ktoré 
ref lektovali rodovú, 

feministickú problematiku. Programový od-
stup, príznačný pre jej debut, sa v novej zbierke 
Cudzie slová (2018) zreteľne radikalizuje, ale 
na motivicko-tematickej úrovni sa uvedené diela 
javia ako diametrálne odlišné. 

Poetická dištancia básní vyvstáva predovšet-
kým z rezignácie na tradičné estetické postupy, 
čo je tendencia charakteristická pre experimen-
tálno-dekonštruktívnu líniu (J. Šrank) súčas-
nej slovenskej poézie. Autorka koncipuje časť 
zbierky na princípe tzv. básní-asambláží, ktoré 
vznikajú privlastnením a následným variova-
ním textov bez primárne estetickej hodnoty. 
Na druhej strane nemožno v súvislosti s touto 
zbierkou hovoriť o anestetickej poézii, ktorá je 
príznačná pre tvorbu prvej vlny básnikov tzv. 
textovej generácie (na čele s P. Macsovszkým). 
Znamená to, že jednotlivé básne sú síce kompi-
láciou textových fragmentov zo sféry rôznych 
vedných disciplín, ako aj kombináciou segmen-
tov z rutinnej medziľudskej komunikácie, ale 
kľúčovou ambíciou poetky je snaha o to, aby 
sa tieto texty stali prostriedkom na vyjadre-
nie psychických stavov lyrického subjektu. 
Takéto subjektivizačné impulzy teda evokujú 
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 ›› skôr príbuznosť s básnickou tvorbou autorov, 
ktorí začali publikovať začiatkom 21. storočia 
(napr. M. Ferenčuhová), alebo spisovateľov, ktorí 
na oficiálnu literárnu scénu vstúpili len v nedáv-
nom období (napr. M. Tallo s druhou básnickou 
zbierkou Delta). 

Analogickosť s poéziou M. Ferenčuhovej, 
konkrétne s jej zbierkou Imunita (2016), možno 
vidieť dokonca i vo výbere motivického inven-
táru, v ktorom sú obsiahnuté predovšetkým 
motívy fyzických a psychických ochorení, 
ako aj motívy tela s rôznymi patologickými 
príznakmi. Zatiaľ čo Ferenčuhová si za vý-
chodiskové prototexty zvolila dokumenty 
v podobe chorobopisov konkrétnych ľudí, 
Tomkuliaková postavila časť zbierky na pro-
totextoch psychoterapeutickej metódy ozna-
čovanej ako „riadená imaginácia“. Tomkulia-
ková však nepracuje s odbornou medicínskou 
a botanickou terminológiou tak systematicky 
ako Ferenčuhová. V jej textoch nenachádzam 
apelatívnosť ani eventuálne nadindividuálne 
ideové presahy, ktoré sú typické pre Imunitu, 
ale v oboch prípadoch sa podkladom pre bás-
nickú výpoveď stávajú rôzne ľudské hendikepy 
a medicínske i alternatívne spôsoby ich liečby. 
Inšpiratívnym zdrojom zbierky Cudzie slová je 
psychoanalýza, ktorá primárne pracuje s poj-
mami vedomie, podvedomie a nevedomie ako 
s jednotkami, ktoré označujú jednotlivé zložky 
ľudskej psychiky a ktoré priamo i nepriamo 
ovplyvňujú správanie a prežívanie človeka. 
Na motivickom pláne básní, predovšetkým 
pri textoch s titulom Identikit, sa navzájom 
variujú motívy fóbií, psychóz, tráum a stavov 
emocionálneho psychického vypätia subjek-
tu vo všeobecnosti (dominantne ide o motív 
úzkosti), ktoré Freud chápe ako vytesnené 
segmenty psychiky človeka. Tieto implicitné 
informácie, kreujúce sa už v období raného 
detstva, situuje práve do oblasti ľudského 
nevedomia, keďže formujú vzorce správania 
jednotlivca nielen vo vzťahu k sebe samému, 
ale aj vo vzťahu k iným. A to aj navzdory tomu, 
že ich človek nie je schopný uchopiť vedome. 
Lyrický subjekt teda koncipuje autoidentikit 
svojho ja nie na základe indícií vonkajšieho 
vzhľadu, ktoré sa bežne udávajú pri zostavo-
vaní portrétu podozrivého v kriminalistickej 
praxi, ale na podklade indícií, ktoré reprezen-
tujú psychiku subjektu a nevedomé schémy 
jeho interných i externých reakcií. 

Druhý typ textov, ktoré sa v zbierke cyk-
licky opakujú, sú už raz spomenuté prototex-
ty „riadenej imaginácie“ (uvádzané názvom 

Slovenská ľudová 
klenotnica

Adolf Peter Záturecký: Slovenské príslovia, 
porekadlá, úslovia a hádanky. Bratislava: 
Vydavateľstvo Tatran, 2018

Ľudová slovesnosť, 
šíriaca sa prevažne 
ú s t ny m pod a n í m , 
od nepamäti zachytá-
vala reč ako atribút 
národa so všetkými 
jeho špecifikami, vrá-
tane tematickej strán-
ky, v ktorej sa odrážal 
život a práca ľudí, ich 

uvažovanie a zvyky. Aj preto má Zátureckého 
(1837 – 1904) dielo významnú kultúrnu hodnotu, 
napokon, je výsledkom viac než tridsaťročnej 
zberateľskej práce. V súčasnosti ide už o piate 
vydanie tohto súborného diela, avšak len druhé 
vydanie v tejto podobe spolu s niekoľkými ka-
pitolami, ktoré boli v minulosti z ideologic-
kých dôvodov vypustené (Boh; Viera a mravy),  
a so samostatným celkom Slovenské hádanky. 

Už prvé vydanie sa neobišlo bez ťažkostí. 
Zatiaľ čo Záturecký rukopis niekoľkokrát pre-
rábal, obohacoval ho o nové príspevky a triedil 
ich, Matica slovenská, inštitúcia, ktorá mala 
pôvodne jeho rukopis vydať, zanikla (1875). 
Kniha nakoniec vyšla v Prahe pod záštitou 
Českej akadémie až v roku 1897 a obsahovala 
vyše trinásťtisíc prísloví vrátane ich variantov 
a bohatého poznámkového aparátu. 

Medzi prísloviami, porekadlami a úslovia-
mi (idiómami) je pomerne tenká hranica, ktorá 
najmä z hľadiska obsahu neraz splýva. Napriek 
tomu sa Záturecký snaží tieto frazémy v zbierke 
odlíšiť a rozdeliť na dve skupiny: „Hoci Slovák 
pod slovo porekadlo zahŕňa oboje, predsa som 
tieto rozdiely zachoval a k porekadlám som 
pripojil ešte aj úslovia. […] Iba v niektorých 
kapitolách nie sú porekadlá od prísloví úplne 
oddelené“ (s. 738). Zbierka je usporiadaná podľa 
vecného obsahu do dvadsiatich tematických 
kapitol, rozčlenených podľa spoločného obsa-
hu na menšie podkapitoly, celky a abecedne 
usporiadané heslá, pričom ústredným prvkom 
väčšiny z nich sa stáva človek, jeho život a svet: 
I. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina 
– 1. Mladosť, staroba – Hrob: „Kto chce všetko 
vedieť, privčas ostarieva“ (s. 33). K nim sa pri-
družujú kapitoly o mravnosti a múdrosti, viere, 

veta) ako psychoterapeutickej metódy, ktorá 
vychádza z princípov psychoanalýzy a ktorej 
cieľom je riadená práca s klientovými predsta-
vami. Jej ústredným zámerom nie je relaxácia 
v pravom zmysle slova, ale priebežné podne-
covanie  klientových subjektívnych predstáv, 
prameniacich z podvedomej alebo nevedomej 
zložky ľudskej psychiky. Tieto „básne-terapie“ 
priamo nadväzujú na básnický autoidentikit 
lyrického subjektu a vo všeobecnosti plnia skôr 
úlohu terapie v zmysle liečebnej metódy použí-
vanej v oblasti psychológie ako úlohu terapie 
na úrovni poézie. Aj napriek tomu, že v týchto 
častiach zbierky dominuje 2. osoba plurálu, 
ide o adresnosť, ktorá prirodzene vyplýva 
z formulácie terapeutických prototextov a jej 
primárnym cieľom nie je sociatívnosť výrazu, 
ale individuálna autoterapia zameraná na psy-
chiku samotného lyrického subjektu. Viac mož-
ností pre generovanie odlišných konotačných 
významov poskytujú básne, ktoré sú v súlade 
s freudovskou psychoanalýzou vybudované 
na princípe asociatívneho radenia predstáv 
a ktoré nepriamo odkazujú na surrealistickú 
literárnu tradíciu. Tento typ skladobnej techni-
ky  nie je v súčasnej slovenskej poézii ojedinelý, 
keďže úzko súvisí so snahou o koncipovanie 
viacrozmerných básnických textov. Asociatív-
ne priraďovanie obrazov, ako jeden z možných 
spôsobov podnecovania tejto viacrozmernosti, 
využíva napr. M. Habaj v zbierke Gymnazistky 
(1999).

Pozitívne je, že autorka väčšinu svojich bás-
ní stavia na princípe jazykového minimalizmu 
a prostredníctvom variovania rôznych grama-
tických osôb sa jej darí formovať polyfonický 
typ lyrického subjektu, v ktorom sa navzájom 
krížia hlasy z oblasti privátneho ľudského ne-
vedomia s hlasmi zo sféry rutinnej sociálnej 
komunikácie. V poézii E. Tomkuliakovej však 
chýba väčšia výrazová jednoznačnosť, ktorá 
by stimulovala vyššiu komunikatívnosť textov 
a absentuje v nej i aspekt univerzálnosti, ktorý 
by presiahol ambície číro subjektívnej básnic-
kej výpovede. Aj napriek tomu, že v porovna-
ní s debutovou básnickou zbierkou sa Cudzie 
slová otvárajú i možnostiam viacúrovňového 
čítania a jednotlivé básne strácajú motivickú 
predvídateľnosť Sie-formy, ide o poéziu, ktorá je 
predovšetkým subjektívnou autoterapiou inter-
ného mikrosveta lyrického subjektu, v ktorom 
sa komunikatívnosť, ako jedna z kľúčových 
potrieb básne, zatláča do úzadia.

 
Anna Bukovinová
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jazyku a i. Pranostiky zovšeobecňujú dlhodobé 
skúsenosti z pozorovania počasia a prírodných 
javov, v širšom rámci sa rovnako začleňujú k prí-
sloviam: „Biele Vianoce, zelená Veľká noc; čierne 
Vianoce, biela Veľká noc“ (s. 518). 

Zaujímavosťou zbierky sú príslovia, prame-
niace z povier (poverové príslovia), prirovnania 
s ustáleným obrazným významom, čitateľa upú-
tajú tiež hlasy zvierat a vecí či frazeologizmy 
z detského sveta, medzi ktorými nájdeme známe 
rečňovanky, vinše, vyčítanky a iné: „Kvá, kvá, 
kvačica, čierna biela slepica; pod stolom sú drob-
ce, kura vodu slopce“ (s. 627). V záverečnej časti 
sa nachádza dodatok pod názvom Boh a celok, 
dobré a zlé mravy, pravda a viera. Do niektorých 
podkapitol zaraďuje autor podľa obsahovej prí-
buznosti hovorové, nárečové, archaické či inak 
jazykovo ozvláštnené prezývky a nadávky: „Ho-
lobriadok, holoplusk, mladý vrabec, papľuch, 
sopliak (O chalanoch)“ (s. 38, Mladosť – Staroba). 

Vzhľadom na to, že ľudová slovesnosť je pre-
dovšetkým „ľudovou tvorbou“ a odovzdávala sa 
ústne, vzniklo týmto spôsobom množstvo va-
riantov, ktoré Záturecký pripája k pôvodnému 
zneniu ustálených slovných spojení. Zväčšuje tak 
množstvo folklórneho materiálu, a tým sa zvy-
šuje aj  hodnota celého diela: „Mimo očí, mimo 
mysle. – Pokiaľ na očiach, potiaľ na mysli. – Preč 
z očí, preč zo srdca. – Stratí sa z očí, vypadne 
zo srdca. – Zídeš mi z očí, zídeš mi z umu“ (s. 69). 

Ku každej z jednotlivých kapitol je pripojený 
poznámkový aparát s vysvetlením určitých vý-
razov, historických okolností a údajov, geografic-
kých, etnografických súvislostí a ďalších javov 
na ozrejmenie významu konkrétnych frazeo-
logizmov. Autor uvádza tiež paralely prísloví 
z nárečí a cudzích jazykov (prevažne nemčina, 
maďarčina, latinčina), z ktorých boli prebraté 
a zdomácnené, alebo sa v nich vyvinuli nezávisle 
od seba. Záturecký v poznámkach objasňuje aj 
pôvod niektorých prísloví, pochádzajúcich neraz 
z ľudových či náboženských piesní a rozprá-
vok: „Na piaď chlap, na lakeť brada.“ – z ľudovej 
rozprávky o Loktibrade (s. 90; 122), povier či 
biblických citátov: „Hlava za hlavu; oko za oko; 
zub za zub.“ – porov. Exodus 21, 24 (s. 178; 195). 

Zbierku prísloví uzatvára slovník s vysvet-
leniami niektorých nárečových a  archaických 
výrazov, ktoré súčasnému čitateľovi už nemusia 
byť známe, a tiež register s prehľadom všetkých 
hesiel pre lepšiu orientáciu v diele, usporiada-
ných a zaradených tematicky. 

Súčasný vydavateľ dopĺňa Zátureckého zbier-
ku o samostatný celok Slovenské hádanky dosiaľ 
publikované len raz, v roku 1894 pod pseudony-

Wójcińska knihu otvára citátom od slávneho 
poľského novinára Ryszarda Kapuścińskeho. 
Slovenský čitateľ ho môže poznať prostredníc-
tvom jeho kníh Impérium a Eben. „Kameramani 
používajú priveľa veľkých celkov. Takto strácajú 
detaily. A pritom prostredníctvom detailov mož-
no ukázať všetko. V kvapke vody je celý vesmír. 
Konkrétne je nám bližšie než všeobecné, ľahšie 
s ním nadväzujeme kontakt.“ 

Tento citát určuje obsah celej knihy, ktorá 
často zachádza od detailov príprav na poctivú 
reportérsku prácu, hľadania vhodných respon-
dentov, hrdinov, nositeľov príbehov, po praktic-
ké otázky financií na vznik kníh, či dôsledkoch 
písania na životy samotných autorov. 

Prvý rozhovor Agnieszky Wójcińskej je s dr-
žiteľkou Nobelovej ceny za literatúru z roku 
2015 bieloruskou spisovateľkou Svetlanou 
Alexijevičovou, autorkou knihy Vojna nemá 
ženskú tvár, o osudoch žien Veľkej vlasteneckej 
vojny, v ktorej hneď v úvode odmieta tvrde-
nie, že vojna je legálnym vraždením. Jej Zinkoví 
chlapci sú o sovietskej invázii do Afganistanu 
z rokov 1979 –1989 skrz oči preživších vojakov 
a príbuzných tých, čo sa vrátili v zinkových 
truhlách. Z rozhovoru sa dozvedáme viac 
o rodinnom prostredí spisovateľky, ako samu 
Svetlanu kruto zasiahla havária atómovej elek-
trárne v ukrajinskom Černobyle. Na dôsledky 
silného ožiarenia totiž zomiera spisovateľki-
na mama aj sestra, ktoré v oblasti žili. Dcéra 
Svetlany Alexijevičovej je vlastnou dcérou jej 
sestry. Adoptovala si ju a vychovala. Naopak 
zisťujeme, že spisovateľkin otec bol zarytým 
komunistom a samotná Svetlana sa od tejto 
ideológie definitívne oslobodila, až keď sa vrá-
tila z cesty po Afganistane. „Keď som tam bola, 
vzlietli sme vo vrtuľníku nahor a dole sa niečo 
ligotalo. Spýtala som sa, čo to je, a oni mi od-
vetili, že zinkové truhly. Jeden z tých chlapcov 
vtedy povedal: „Možno aj mňa v takej privezú. 
A za čo? Čo tu vlastne robím? Všetci nás tu 
nenávidia, nechcú ten náš socializmus.“ Z roz-
hovoru takisto zisťujeme, že bola kamarátkou 
kritičky Putinovho režimu, zavraždenej ruskej 
novinárky, ktorá písala o porušovaní ľudských 
práv v Čečensku pre liberálne opozičné noviny 
Novaja Gazeta Anny Politkovskej a viackrát 
s ňou dokonca v krajine bola. 

Dialóg pokračuje s poľským novinárom pat-
riacim do legendárnej generácie reportérov 
denníka Gazeta Wyborcza z deväťdesiatych ro-
kov Wojciechom Tochmanom. Ten strávil dva 
roky v Rwande, keď pracoval na knihe Dnes 
nakreslíme smrť. 

mom Borovohájsky. Tie rozdeľuje na štyri celky: 
jednoslovné a viacslovné, prevažne ľudové há-
danky; hádanky rozličných autorov a Záturecké-
ho hádanky; v závere nechýba ani ich rozlúštenie. 

Slovenskými hádankami je zastúpená ďalšia 
časť ľudovej slovesnosti, ktorá rozširuje a vytvá-
ra o čosi komplexnejší obraz folklóru a rozmani-
tosti jeho útvarov. Predstavujú nielen ďalší zdroj 
folkloristického materiálu, ale ako poznamená-
va Záturecký, vydávajú sa „aj pre milú zábavu 
a cvičenie umu mládeže našej“ (s. 746). Schválne, 
skúste si polámať hlavu nad touto: „Čo každý 
večer príde do domu?“ (s. 760 – AMT). 

Zátureckého kniha Slovenské príslovia, pore-
kadlá, úslovia a hádanky predstavuje výnimočné, 
dosiaľ neprekonané dielo, zachytávajúce dvesto-
ročnú zberateľskú tradíciu v oblasti folklóru, 
ktoré isto ocenia nielen milovníci slovenského 
jazyka.

Martina Grmanová

Poriadne sústo 
s ľahkosťou

Agnieszka Wójcińska: Vesmír v kvapke 
vody. Rozhovory s prekliatymi reportér-
mi. Preklad Patrik Oriešek. Žilina: Absynt, 
2018

Vesmír v kvapke vody 
je knihou rozhovorov 
poľskej nov inárky 
Agnieszky Wójciń-
skej s  dvanást imi 
reportérmi, reportér-
kami, novinármi, spi-
sovateľmi. Je to výber 
z dvoch predchádzajú-
cich autorkiných kníh 

rozhovorov: Reporterzy bez fikcji (Reportéri 
bez fikcie), v ktorej sa Agnieszka Wójcińska za-
merala na rozhovory so sedemnástimi poľskými 
reportérmi, a Perspektywa mrówki (Z mravčej 
perspektívy), zostavenej z dvanástich rozhovorov 
so svetovými reportérmi. Vo Vesmíre v kvapke 
vody sa čitateľ približne na dvesto stranách 
môže dozvedieť o dôsledkoch genocídy v Rwan-
de, o invázii vojsk Sovietskeho zväzu do Afganis-
tanu, o príbuzných obetí tých, ktorí pomáhali 
hasiť požiar po havárii atómovej elektrárne 
v Černobyle, či o dianí za čínskym múrom. Au-
torka nevynecháva otázky vzniku literárnych 
reportáží, život samotných spisovateľov a dô-
vody, prečo sa o témy zaujímali.
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 ›› „Odvrátenie hlavy od ľudského utrpenia, na-
príklad od rwandskej genocídy, by bolo zdrojom 
môjho nepokoja. Ale pohľad utrpeniu priamo 
do očí mi prináša pokoj,“ hovorí Tochman v odpo-
vedi na otázku, ako sa vyrovnáva so psychickou 
záťažou spojenou s písaním o takýchto témach. 

Téma genocídy v Rwande sa stala nosnou aj 
pri rozhovore s francúzskym novinárom a spiso-
vateľom Jeanom Hatzfeldom. Pôsobil ako zahra-
ničný korešpondent denníka Libération. Sledoval 
konflikty na Blízkom východe, československú 
nežnú revolúciu. O udalostiach v Rwande napí-
sal tri knihy. Rozprával sa s preživšími genocídy, 
ale aj so samotnými vrahmi. V rozhovore naprí-
klad opisuje, aké ťažké je zhovárať sa s ľuďmi, 
ktorí prežili a boli svedkami hrozného zabíjania 
svojich najbližších. „Pýtal som sa ich, na čo mys-
leli, keď sa ukrývali v močiaroch pod papyruso-
vými listami, na život zvierat, ktorý tam viedli. 
Napríklad Angélique, ktorá bola silne veriaca, 
som sa pýtal, čo si v močiaroch myslela o Bohu. 
A potom, čo si o ňom myslí po piatich rokoch, 
či sa s ním zmierila,“ povedal spisovateľ. Autor-
ka chce odpoveď aj na to, ako si dobíjal batérie  
a ako veľmi ho roky práce zmenili. 

Agnieszky Wójcińska spovedá aj rakúskeho 
spisovateľa Martina Pollacka. Ten v knihe Smrť 
v bunkri spracoval život svojho otca, príslušní-
ka jednotiek SS Gerharda Basta, ktorý v roku 
1944 pôsobil aj na území Slovenska. Príbeh in-
špiroval tvorcov filmu Tlmočník. Film aktuálne 
súťaží vo viacerých kategóriách vrátane kategó-
rie najlepší scenár o sošku Českého leva. 

Medzi respondentmi Agnieszky Wójcińskej 
v knihe sa objavuje  aj poľská spisovateľka Ka-
tarzyna Surmiak-Domańska, píšuca o Ku-klux-
klane či Liao I-wu, čínsky spisovateľ a hudobník, 
kritik čínskeho komunistického režimu. Po kr-
vavom potlačení protestov na Námestí nebeské-
ho pokoja v Pekingu napísal báseň Masaker. Tá 
spôsobila, že sa dostal do väzenia na štyri roky. 
Od roku 2011 žije v exile v Nemecku. 

Za najväčšie pozitívum Vesmíru v kvapke vody 
považujem knihu samotnú. Mať možnosť čítať 
v slovenčine o príbehoch reportérov, spisova-
teľov. Svoje zistenia z terénu premietli do pre-
pracovanej literárnej podoby. Priblížili miesta, 
ktorým slovenské médiá nevenovali dostatok 
priestoru. Slabšou stránkou knihy je občasná 
povrchnosť. Miestami som nadobudla dojem, že 
si autorka buď nenaštudovala dostatok mate-
riálu, alebo ju vážne témy zmohli na strohosť. 
Inde naopak akoby Wójcińska nedbá na čitateľa, 
ktorý s dielom daného autora nemá skúsenosť 
a neuvedie ho dostatočne jasne do problemati-

ťou, ale aj neskorším životom. Debutoval v roku 
1990 zbierkou poviedok Na hory, na lesy, na skaly 
(Na hory, na lisy, na skeli). Je autorom zbierok 
poviedok a noviel Kúpeľné testy (Kurortni testy, 
1999), (Ne)obmedzené možnosti ((Ne)obmeženi 
možlyvosti, 2003), Levoška (2006), Album (Aľ-
bom, 2011), Vysnívaná cesta (Vymrijana podorož, 
2014).

V novele Zárezy kamenistého poľa sa pro zaik 
vracia k nedávnej minulosti, lámajúcej ľudí 
a často zanechávajúcej po sebe nepríjemné 
zárezy na ich duši, ktoré v konečnom dôsledku 
sú akýmsi súčtom trpkej reality. Prozaik o nich 
rozpráva bez zbytočnej hystérie, zveličovania 
a kŕčovitosti, naopak – s mierou a taktom. Autor 
nezovšeobecňuje spoločensko-politické uda-
losti, životné osudy postáv sa odvíjajú na ich 
pozadí. Je to príbeh o zmene tváre spoločnosti, 
ktorá nejde vždy ruka v ruke so zmenami v ži-
vote jednotlivcov. Paňko vychádza z predstavy, 
že človek je tvor konzervatívny, a keď sa prí-
liš snaží kráčať s dobou, dochádza k rôznym 
životným kolíziám. Leitmotívom tejto knihy 
sú nielen zárezy, ktoré zostávajú v ľudskom 
vedomí, ale aj snaha zachovať pre potomkov 
rodinné hniezdo.

Ivan Jackanin

Strasti a slasti 
slovanského 
podnikateľa

Serhij Žadan: Hymna demokratickej mlá-
deže. Preklad Patrik Oriešek. Bratislava: 
OZ Brak, 2018

Hymna demokratic-
kej mládeže je prvý 
slovenský preklad sú-
časného ukrajinského 
spisovateľa Serhija 
Žadana, ktorý by mal 
v šiestich lyrických 
príbehoch poodhaliť 
svet charkovských 
malých a stredných 

podnikateľov. Success stories o prekonávaní 
prekážok a boji s drakmi trhovej ekonomiky 
nahradil fraškovitými rozprávaniami o podni-
kateľských plánoch vytvorených takpovediac 
na kolene, neúspešnom gej bare, korporátnom 
splíne, pašovaní orgánov alebo grantovom por-
ne. Prepájajú ich nielen návratné postavy, ale aj 

ky. Množstvo krajín, kníh, zákulisie reportér-
skej práce, o čom sa vo Vesmíre v kvapke vody 
hovorí, považujem za vynikajúci nápad, ako 
naviesť čitateľa k tomu, aby si konkrétne diela 
vyhľadal a prečítal. 

Keď sa opýtate skúseného barmana, ako by 
definoval chuť destilátu absint, ktorý má štan-
dardne približne sedemdesiat percent alkoholu, 
povie, že je najskôr anýzovo svieži a neskôr prí-
jemne zahreje, najmä v zime pred prechádzkou. 
Podobne je to u mňa aj pri tejto knihe. Môže 
zahriať tých čitateľov, čo túžia dozvedieť sa pod-
robnejšie o práci, živote autorov diel bez fikcie, 
keďže pri tvorbe vychádzajú z príbehov sku-
točných ľudí v skutočných hraničných situáci-
ách, bývalých či súčasných vojnových zónach, 
miestach, kde ideológia dokáže ničiť vzťahy, 
životy ľudí. Môžeme tak nahliadnuť do oblastí 
sveta, o ktorých sa mnohým ani nesnívalo, že 
by mohli existovať. 

Linda Nagyová

Neuteká pred realitou

Július Paňko: Zárezy kamenistého poľa. 
Preklad Mária Paňková Hankovská. Svid-
ník: Tlačiareň svidnícka, 2019

Ukrajinský spisova-
teľ žijúci na Sloven-
sku Július Paňko 
(1951) patr í k  tým, 
ktorí sa aktívne sta-
rajú o rozširovanie 
čitateľského priesto-
ru poznania svojej 
tvorby. Len nedávno 
vyšla v užhorodskom 
vydavateľstve TIM-

PANI (Ukrajina) jeho novela Plné vrece pravdy 
(v ukrajinčine Povnyj mišok pravdy, 2018) a už 
je tu jeho ďalšia kniha – slovenský preklad no-
vely Zárezy kamenistého poľa (v ukrajinčine 
Karby kamjanistoho polia).

Slovenský čitateľ mal možnosť zoznámiť sa 
s tvorbou J. Paňka ešte v roku 2006, keď v slo-
venskom preklade vyšla jeho zbierka poviedok 
(Ne)obmedzené možnosti. O dva roky neskôr 
v Slovarte novela Levoška.

Slovensko-poľské pohraničie na severový-
chode Slovenska je akousi jeho faulknerovskou 
Yoknapatawphou, lenže nie fiktívnou, ale veľmi 
konkrétnou. Tohto teritória sa drží celý čas, má 
ho v sebe, veď je späté s jeho detstvom, mlados-
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zameranie sa na pracovnú sféru, konkrétne jej 
novodobé a poväčšine iba čiastočne legálne zá-
kutia, rovnako aj generačné umiestnenie postáv 
a ich postoj k životu. „Hrdinami“ príbehov sú 
„opití tridsaťroční kapitáni“ (s. 111) a „obyčajný, 
priemerný bandita zo štatistík“ (s. 11) – statoč-
níci bezhlavo sa púšťajúci do projektov, lebo 
„do konca dopláva len ten, kto sa od začiatku 
nebál utopiť“ (s. 145). 

Okrem praktík legalizácie tieňovej ekonomi-
ky a manažérskej svornosti Hymna demokratic-
kej mládeže, pomáhajúc si hyperbolizovanými 
stereotypmi, maľuje obrázky citlivej slovanskej 
duše. Ašpirácia zachytiť ju je otvorene priznaná 
hneď na prvej strane: „Ak aj niečo môže prinútiť 
tie rozžeravené slovanské jazyky, aby mlčali, tie 
mocné prefajčené pľúca, aby zadržali vzduch, 
tak iba láska, ekonómia, biznis a vášeň v tých 
najuveriteľnejších prejavoch – mám na mysli 
najmä vášeň. A ešte samozrejme biznis“ (s. 7 
– 8). Vrcholom tejto línie je niekoľkostranová 
vychádzka vlakom – kabinetom ukrajinských 
kuriozít. A ako býva zvykom pri deziluzívnych 
iniciáciách, aj tu mladý študent sociológie „ná-
hle pochopil, že to miesto mu už niekto obsadil, 
a že ten vlak šiel celkom iným smerom“ (s. 90). 

Ako vidno na kľúčových motívoch jednot-
livých poviedok, netreba očakávať „temné“ 
mafiánske príbehy, ale skôr ich fraškovité 
náprotivky. Napriek sľubovanej lyrickosti sa 
príbehy nesú zväčša v znamení grotesky a ab-
surdity. Na scéne sa zjaví farár na červenom 
BMW za províziu žehnajúci novootvorenému 
krematóriu, ktoré ponúka „flexibilný systém 
zliav pre stálych klientov“ (s. 89). Alebo bro-
žúra, ktorá by mala varovať pred prostitúciou 
v Taliansku, ale je medzi ukrajinskými devami 
veľmi populárna ako návod na privyrobenie si. 
Podobne farmaceutická firma pri Kyjeve začala 
omylom „masovo vyrábať stredne ťažké drogy“, 
keďže bola „orientovaná na bezodpadovú vý-
robu“. Prirodzene, mala krátku životnosť, ale 
aby sa odbory utíšili, „pracovníkov zaplatili 
produktom. Tí teraz stoja na ceste do Žytomyra 
a predávajú tabletky turistom, spolu s plyšovými 
hračkami“ (s. 35). Hymna demokratickej mládeže 
ponúka obraz novodobého Charkova, ktorý by 
mal byť demokratickou spoločnosťou, ale zatiaľ 
sa drží starých praktík zastrašovania, vydiera-
nia a podplácania. Zaobaľuje ich však do nového 
šatu, resp. jazyka, vďaka ktorému sa z miestnej 
mafie stávajú „boxeri za spravodlivosť a sociálne 
prispôsobenie“ (s. 12).

Lyrika prisľúbená v anotácii sa tak ako téma 
nesie v znamení drsnej školy. Už na prvých stra-

nosťou kontrastného svetla, ktoré fascinujúco 
mení podobu známych vecí, cez deň nenápad-
ných a všedných. 

Na tom sa snažia stavať aj tvorcovia obrázko-
vých publikácií pre deti Príroda v noci a Mesto 
v noci. Malí čitatelia, pre ktorých je vzrušujúce 
už len to, keď nemusia ísť spať, smú nakuknúť 
pod perinu noci, prilákaní pútavým ilustrač-
ným stvárnením, plným luminiscenčných divov, 
ozajstných (čaro nočného lunaparku, prístavu) 
či fantaskných (prízraky, rozprávkové bytosti). 
Nočná optika je skrátka jedným z faktorov zá-
zračna a autori detských kníh to vedia a umne 
spracúvajú. 

Nezabúda sa na hviezdy, zasnežený park 
v mäkkom svetle lámp, ticho blikajúci podmor-
ský svet a podobne ladenú poetiku, ktorá iste 
ulahodí detskej duši a vyvolá v nej prirodzený 
záujem. Modro-žlté knižky dokonca v tme svie-
tia. Komu by sa to nepáčilo – veď sme ako malí 
čakali na fosforové nálepky, kým sa pod lampou 
nabijú, alebo ich vycapili na slnko a potom s nimi 
utekali do tmy v komore. Ten pocit je stále rov-
naký. Jéj. Premkne vás aj teraz, kým sa do kníh 
nezačítate. Prezerať si knižku a čítať ju sú totiž 
dve rozdielne veci.

Príroda v noci a Mesto v noci patria k populár-
nej vlne zábavno-náučných kníh, na ktorej sa 
vezie mnoho súčasných titulov detskej litera-
túry. Vystavané sú na vizuálne čistom, deťmi 
ľahko prijateľnom defilé obrázkov, v snahe en-
cyklopedicky až skratkovito osvetliť fungova-

nie jednotlivých vecí, bohato navrstvených, no 
heslovito náhodne vykrojených z reality. Tomu 
je prispôsobený výber prostredí i predmetov, 
zaradených do kníh tak, aby vytvorili pomerne 
klišéovitý kaleidoskop, ktorý ale nestihne nu-
diť. Nemožno povedať, že by mal pre čitateľa, 
detského či dospelého, pridanú vedomostnú 
hodnotu, i keď je zábavné dozvedieť sa, že 
existuje nejaký luciferín. Tým to však končí. 

Knižky sú vyhotovené atraktívne, svietiaci 
atrament, skladačka zaujímavostí ako z le-
gendárneho Fifíka a  jednoduchá estetika 
i grafická prehľadnosť im určite zabezpečia 

nách si ruky podávajú spojenia ako „obracali 
v prefajčených prstoch tvoje srdce“ (s. 7), mlčan-
liví osamelí hrdinovia mladých mužných tvárí, 
vášeň a biznis, zrelé ženy túžiace rozdávať lásku 
a pod. A tak stereotypný bandita telefonuje len 
so svojou mamou, existenciálne naladeného 
korporátneho tigra trápi zlomené srdce a pod. 
Pátos len umocňuje fraškovitosť textov. A pri 
kombinácii s obchodným žargónom prispieva 
k obrazu pokriveného sveta. 

V Žadanovom podaní je Charkov groteskné 
mesto plné malých mafiánov, kupliarov s čím-
koľvek a korupcie. Miesia sa v ňom podplácanie 
štátnych úradníkov s dravými podnikateľmi 
a kňazmi tak, ako sa v jazyku knihy mieša-
jú vyprázdnené frázy cirkevného, úradného 
a podnikateľského života. Hymna demokra-
tickej mládeže teda vytvára klasický obrázok 
postsocialistického temného mesta, ktorý nie 
je nepodobný mafiánskym textom Petra Piš-
ťanka. Okrem plejády kriminálnych praktík 
a komických figúrok sa snaží aj o generačnú 
výpoveď stratených tridsiatnikov rozpoltených 
medzi mentalitou bývalého režimu a súčasnosti 
(originál vyšiel v r. 2006). A tiež o návod na pre-
žitie nielen v rozbúrených vodách „budovania 
občianskej spoločnosti“. Komickosť zakrýva 
ošklivú spoločenskú realitu a všeobecne zúfalú 
situáciu, ako býva pri tomto type kníh zvykom. 
Stále však poteší na duši, lebo nikto veľmi ne-
narieka, nie naozaj, v konečnom dôsledku aj tak 
všetci vedia, že „akýkoľvek pokus o vybudovanie 
niečoho stáleho v tomto živote je odsúdené [sic] 
na porážku“ (s. 145).

A na záver snáď jedna poznámka o sloven-
skom vydaní – tak ako krívajú snahy Žadano-
vých podnikateľov uspieť pri rozvoji biznisu, tak 
v tomto prevedení Hymny demokratickej mládeže 
kríva jazyková korektúra – od zabudnutej inter-
punkcie a písmen až po stratené slovo.

Katarína Badžgoňová

Posvietenie 
do papierových nocí

Petra Bartíková: Príroda v noci a Mesto 
v noci. Preklad Ľuba Nguyenová Anhová. 
Ilustrácie Zuzana Kurucová. Praha: Albat-
ros v Albatros Media, 2018

Vďaka občas strašidelnej tme je noc pre deti 
najtajuplnejšou časťou dňa. Všeličo skrýva, no 
tiež odhaľuje. Magickou sa stáva práve prítom-
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pierovej tmy však trocha vyprchá, keď si na ňu 
posvietime. 

Hoci je z Nocí vydavateľstva Albatros už 
napohľad jasné, že nejde o výtvarné unikáty, 
ilustrované atlasy a iné dizajnové kúsky ako 
napríklad poľské Mapy, Včely a pod., predsa len 
je aj pri knižnom diele s komerčným zámerom, 
na ktorom nie je samo o sebe nič neobvyklé ani 
zlé, žiaduce kvalitné spracovanie. No Albat-
ros dopláca na množstvo sprievodných javov 
bleskovej produkcie a zbežnej, slabej redakcie. 
Hoci sú stránky knižiek napohľad obsypané 
informáciami a zaujímavosťami, naozaj nového 
sa deti z knihy dozvedia málo. Napríklad to, že 
sú v niektorých krajinách svetlá áut zapnuté 
aj počas dňa áno, ale to, že je to tak aj u nás, 
už nie – z kontextu to vyznieva práve obráte-
ne. Obrázky občas navyše nekorešpondujú 
s textom a ako sa dá vysvetliť, že je Kasiopeja 
nakreslená obrátene, ako M, keď hneď vedľa sa 
píše (a to sa vie), že je to W? Zbytočných chýb, 
ktoré určite neuniknú detskému „prečo“, sú 
tieto veselé knižky plné. 

Asi najvýraznejším nedostatkom je však 
nešikovný preklad, ktorý formálne prispieva 
k obsahovej neadresnosti textu, na obale síce 
prezentovaného ako hravého, no v skutočnosti 
naťukaného buď dosť polopatisticky, alebo 
priveľmi odborne (bum – „elektroluminiscenč-
né diódy“ a bez dlhých rečí fičíme ďalej, milé 
deti). Hravou je tak v knihách výlučne obráz-
ková časť – ak považujeme za hravé obrázky 
samotné. 

Býva pravidlom schválnosti, že na veci, ktoré 
sú nám najbližšie, si dávame najmenší pozor 
– Albatros, pôvodne české vydavateľstvo, si 
musí svoje preklady do slovenčiny „pohlídat“ 
troška viac. Predovšetkým štylisticky. V krát-
kych sprievodných textíkoch je čechizmov, 
neobratných slovných spojení a nespisovných 
slov priveľa na to, aby sa dali označiť ako pre-
hliadnutie. Z hľadiska cieľovej skupiny čitateľov 
je na zváženie, či radšej nepočkať na prípadné 
druhé vydanie. Veľké vydavateľstvá, ktoré sa 
na presýtenom, ale stále pýtajúcom trhu detskej 
literatúry snažia produkovať množstvo publi-
kácií, by sa mali zamerať na kvalitu o to viac, 
o čo rýchlejším tempom pracujú. Inak je výsle-
dok až nepozoruhodne lacný, čo je pri nápaditej 
myšlienke škoda.

Snáď sa to pri tvorbe prípadných ďalších 
dielov nočnej série podarí nielen naoko, ale 
naozaj.

Edita Treščáková

vovzniknutú republiku, ktorej hranice končili 
pri Východných Karpatoch. Aj Slováci privítali 
jej vznik, hoci ich štátoprávne ambície a vlastná 
samospráva sa neuskutočnili.

Mobilizácia a Mníchovská dohoda v roku 
1938 je opísaná v nasledujúcej kapitole 1938 Od-
hodlanie brániť sa a kapitulácia. Autor oboznamuje 
čitateľa s problematikou sudetskej krízy, pričom 
spomína mená ľudí s ňou spojených – Konrada 
Henleina, vedúceho predstaviteľa nemeckých 
separatistov v Československu, K. H. Franka, 
podpredsedu a protagonistu tvrdej pronacistickej 
línie alebo Ivana Dérera, slovenského právnika, 
sociálnodemokratického politika Martinskej dek-
larácie a bývalého cenzora v rakúskych službách, 
ktorý súčasne spolupracoval s československým 
odbojom počas prvej svetovej vojny. Opisuje prí-
pravu československej vlády na prípadný konflikt 
s Nemeckom od polovice 30. rokov, jej vyjedná-
vanie so Sudetonemeckou stranou (SdP) a vyhlá-
senie mobilizácie 23. septembra, na ktorú Hitler 
reagoval výhražným prejavom. Vysvetľuje, ako 
prišlo k podriadeniu sa československej vlády 
a prezidenta Edvarda Beneša podmienkam Mní-
chovskej dohody a k zániku prvej ČSR. Slováci 
a Česi odolávali nepriaznivým pomerom roku 
1938 najprv spoločne, slovenskí branci nastúpili 
do obranných pozícií v pohraničnej oblasti Ne-
mecka, českí bojovali na južnom a východnom 
Slovensku a na Podkarpatskej Rusi. Hneď na to 
zažili zradu spojencov, kapituláciu a vysťaho-
vanie z odtrhnutých území Slovenska a Česka. 
Spoločná existencia oboch národov bola preru-
šená, Česi sa dostali pod nacistickú okupáciu 
a Slovákov čakala najprv autonómia, vyhlásenie 
vlastného štátu, nakoniec aj Slovensko skončilo 
pod jarmom nemeckého nacizmu.

Situáciu o desať rokov neskôr zaznamenáva au-
tor v tretej  kapitole 1948 Nástup totality namiesto 
lepších zajtrajškov, ktorá je zameraná na opis 
vzniku Komunistickej strany Československa 
(KSČ) v roku 1921, jej vývoj pred rokom 1929  
a na začiatku vojny. Popri KSČ bola v máji 1939 vy-
tvorená v Moskve ďalšia komunistická strana, 
Komunistická strana Slovenska (KSS), v ktorej 
sa presadzovali národne orientovaní slovenskí 
komunisti z krajinského vedenia KSČ. V roku 
1945 bola KSS považovaná za samostatnú politic-
kú stranu, ale po roku 1948 sa znovu stala súčas-
ťou KSČ. Česká komunistická strana nevznikla, 
komunisti v českých krajinách vždy vystupovali 
pod názvom KSČ. V apríli 1945 komunisti vstúpili 
do spoločnej vlády s demokratickými stranami, 
presadili princíp Národného frontu a získali vý-
znamné zastúpenie v národných výboroch. O rok 

Pohľad do histórie 
20. storočia

František Emmert: Zlomové osmičky. Pre-
klad Alena Naďová. Brno: Cpress v Albatros 
Media, 2018

N á z o v  p u b l i k á c i e 
Františka Emmer-
ta Zlomové osmičky 
upozorňuje, že jej ob-
sah bude zameraný 
na štyri najvýznam-
nejšie osmičkové roky 
20.  s toročia. Vyšla 
v roku 2018, v ktorom 

sme si pripomenuli 100. výročie vzniku Česko-
slovenskej republiky. Zaznamenáva dôležité 
historické udalosti rokov 1918, 1938, 1948, 1968, 
ktoré mohli byť v českých a slovenských kraji-
nách chápané rozdielne, ale na ďalšiu existenciu 
oboch národov mali rovnaký vplyv. Preto tvoria 
spoločné česko-slovenské historické dedičstvo. 
Každý zo spomenutých rokov v knihe predsta-
vuje samostatnú kapitolu, ktorá je rozdelená 
na ďalšie väčšie či menšie podkapitoly doplnené 
množstvom dobových fotografií.

Ak čitateľa zaujíma, kto sa podieľal na vzni-
ku Československa v roku 1918, dozvie sa to 
v úvodnej kapitole 1918 Boj za vytvorenie spoloč-
ného štátu. Autor v nej líči atmosféru pred prvou 
svetovou vojnou a počas nej, hovorí o situáciách, 
ktoré sa T. G. Masaryk pokúsil využiť na vytvo-
renie právnej organizácie štátu. Emmert uvádza, 
že Masaryk nemal v úmysle štátnosť obmedziť 
iba na české krajiny, ale navrhoval ich spojenie 
so Slovenskom. Popri Masarykovi spomína aj 
Karla Kramářa, významného českého politika, 
predstaviteľa českého rusofilstva a monarchiz-
mu a Aloisa Rašina, ktorý bol prvým českoslo-
venským ministrom financií a patril k mužom, 
ktorí 28. októbra vyhlásili samostatné Česko-
slovensko. Okrem týchto poznatkov sa autor 
venuje Washingtonskej deklarácii, Filadelfské-
mu vyhláseniu, Pittsburskej dohode, Martin-
skej deklarácii, vzniku spoločnej hymny Čechov 
a Slovákov a významným osobnostiam, ako sú 
Milan Rastislav Štefánik, Edvard Beneš alebo 
cisár Karol I. Medzi mužov 28. októbra zaraďuje 
Aloisa Rašína, Františka Soukupa, Antonína 
Švehlu, Jiřího Stříbrného a Vavra Šrobára. Rok 
1918 znamenal pre Čechov, Moravanov a oby-
vateľov Sliezska splnenie ich snáh o opätovné 
oživenie historického štátu. Akceptovali no-
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neskôr vyhrali voľby a vo februári 1948 nastolili 
diktatúru. Kapitola je spájaná s menami Klement 
Gottwald, Rudolf Slánský, Ján Ursíny, Václav No-
sek, Alexej Čepička, Ján Masaryk. Autor v tejto 
časti sleduje nástup domácej totality, sľuby ko-
munistického hnutia v českých krajinách a presa-
denie nového režimu na Slovensku cez oslabenie 
právomoci tamojších samosprávnych orgánov 
ovládaných nekomunistami.

Čo sa dialo pri sovietskej okupácii v roku 1968, 
zistí čitateľ v štvrtej a poslednej osmičkovej kapi-
tole 1968 Ilúzie o suverenite a vlastnej ceste. Autor 
sa venuje udalostiam, ktoré vstúpili do histórie 
Československa ako Pražská jar. Ich pohyb nastal 
začiatkom januára v Prahe zasadnutím Predsed-
níctva ÚV KSČ. Reformisti trvali na odstúpení A. 
Novotného z funkcie predsedu strany. Jeho pozí-
cia sa stala neudržateľnou, podporu mu odoprela 
armáda a nakoniec aj Moskva. Ústredný výbor 
na jeho miesto jednomyseľne zvolil A. Dubčeka. 
Emmert poznamenáva, že predsedníctvo ÚV bolo 
v júni 1968 dotlačené k rozhodnutiu o zvolaní 
mimoriadneho XIV. zjazdu KSČ, od ktorého si 
mnohí sľubovali premenu komunistickej strany 
na stranu nesovietskeho typu. Zjazd sa mal ko-
nať 9. septembra. Po abdikácii A. Novotného bol 
30. marca za nového prezidenta zvolený armádny 
generál a hrdina z druhej svetovej vojny Ludvík 
Svoboda, ktorý do povedomia verejnosti vstúpil 
skôr ako normalizačný prezident než ako tvár 
Pražskej jari. Podnet na uskutočnenie procesov 
Pražskej jari prišiel najprv zo Slovenska, avšak 
naliehavosť štátoprávneho vyrovnania zanikla 
v nahromadených požiadavkách obnovy demok-
racie a slobody slova. Jediným bodom reformné-
ho programu, ktorý sa napokon zrealizoval aj 
napriek sovietskej okupácii z 21. augusta, bolo 
vytvorenie dvoch národných republík. Sklama-
nie z násilného obsadenia sovietskou armádou 
a následná normalizácia boli bolestne prežívané 
v oboch krajinách.

Udalosti rokov 1918, 1938, 1948, 1968 sú v pub-
likácii okrem faktografického textu zachytávané 
aj formou historických fotografií. Väčšie textové 
pasáže sa striedajú s kratšími úryvkami alebo 
popismi fotografií. Doplnené sú profilmi výraz-
ných osobností opisovaných období, vysvetľujú-
cimi komentármi, mapami, ukážkami dobových 
novinových článkov. 

Dôležité okamihy veľkých dejín nasledujú 
po sebe spolu so zachytením všedného dňa oby-
čajných ľudí. Kniha ponúka širokému okruhu per-
cipientov prehľadný a pútavý textový aj vizuálny 
obraz dejín Slovákov a Čechov v rokoch 1918 až 
1968. Grafickým spracovaním, popularizačným 

salzburským arcibiskupom Adalramom v Nitre 
okolo roku 828 na území nitrianskeho kniežaťa 
Pribinu. História pokračuje Veľkomoravskou 
ríšou, úlohou Slovenska v Uhorskom kráľovstve 
a revolučnou jarou v rokoch 1848 – 1849. Túžba 
po rovnoprávnosti roku 1848 je popretkávaná 
dátumami s osmičkami, pretože rozličné udalosti 
v roku (napr. Žiadosti slovenského národa, vznik 
Slovenskej národnej rady, pôsobenie slovenských 
dobrovoľníkov atď.) nasledovali európsky revo-
lučný var aj u nás. Štvrtá kapitola hovorí o ceste 
Slovenska do Česko-Slovenska, konci Veľkej voj-
ny roku 1918 a o vzniku republiky. Charakterizu-
jú ho osobnosti S. H. Vajanský, M. R. Štefánik, A. 
Hlinka a pod. Potom nastal nacistický súmrak, 
ktorý vyvrcholil roku 1938 a 1939 autonómiou 
a vznikom Slovenského štátu (J. Tiso, A. Mach. V. 
Tuka atď.) pod garanciou nacistického Nemecka. 
Po druhej svetovej vojne „osmičky“ charakte-
rizuje zápas o slobodný vývoj Československa, 
ktorý nahlodal Február 1948 a nástup komunis-
tickej strany k moci so stopercentným príklonom 
ku stalinskému boľševizmu a despotizmu. Jeho 
obeťami sa stali mnohí ľudia, ktorí dostali nálep-
ku zradcov, dokonca velezradcov, čo sa prejavi-
lo v inscenovaných procesoch. Súdy sa končili 
trestom smrti či doživotným žalárom odsúde-
ných. Obeťami procesov boli aj viacerí členovia 
komunistickej strany (V. Clementis, R. Slánsky). 
Na Slovensku dostali vysoké tresty demokrati J. 
Letrich, J. Ursíny či tzv. slovenskí nacionalisti L. 
Novomeský, G. Husák a ďalší. 

Autori chronologicky postupujú k ďalšiemu 
osmičkovému roku (1968) s malým demokratic-
kým nádychom, no s veľkou a tragickou dohrou 
zvanou normalizácia, ktorá sa skončila „zama-
tovou revolúciou“ roku 1989. Jej víťazstvom bolo 
zrušenie ústavného článku o vedúcej úlohe ko-
munistickej strany v spoločnosti. „Zamatový“ 
var sa však začal 25. marca 1988 tzv. sviečkovou 
manifestáciou v Bratislave. Bol to signál, že sa 
skončila občianska pasivita. Politický vývoj po-
kračoval pokojným rozpadom Československa 
a vznikom samostatnej Slovenskej republiky 
(1993). Záver knihy uzatvára osmičkové kalen-
dárium. Stručné, hutné a vecné popisy udalostí 
v kalendáriu sa končia dátumami v prvej časti 
roka 2018. Tým posledným dátumom je 26. apríl, 
keď na Bratislavskom hrade otvorili výstavu 
k 100. výročiu vzniku Československa. Kniha 
obsahuje viacero dokumentárnych fotografií, 
reprodukcií dokumentov, portrétov politikov, 
ktoré vhodne dopĺňajú jej užitočný obsah.

Ivan Szabó

štýlom a čitateľným jazykom sprístupňuje vedec-
ké a odborné poznatky z histórie 20. storočia 
každému z nás.

Ľubica Hroncová

Osmičkové dejiny

Dušan Čaplovič – Miloslav Čaplovič: Osmič-
ky v našich dejinách. Bratislava: 
Perfekt, 2018

Numerológovia vedia, 
že osmička je magické 
číslo, ktoré poukazu-
je na ambície, vôľu, 
obrazotvornosť, no aj 
na moc, osud, spra-
vodlivosť, prirodzené 
organizačné schop-
nosti atď. Zrejme aj 

na to mysleli autori knihy Osmičky v našich 
dejinách historici Dušan Čaplovič a jeho syn 
Miloslav. Kniha je druhým doplneným a rozší-
reným vydaním, ktoré vyšlo pred dvadsiatimi 
rokmi. Autor prvého vydania si pribral na druhé 
vydanie za spoluautora syna Miloslava. Už v pr-
vom vydaní Dušan Čaplovič zdôraznil magickosť 
čísla osem a vysvetlil svoj úmysel: „Osem kapitol 
o vybraných osmičkách v našich dejinách je mo-
jím pokusom analyzovať, interpretovať a v ko-
nečnom dôsledku popísať tie javy, udalosti, ktoré 
v mnohom ovplyvnili cestu slovenského národa 
k štátnosti.“ Kapitoly v knihe sú postavené tak, 
že sledujú vývoj našich predkov, udalosti a jed-
notlivé dôležité dátumy, ktoré chronologicky 
zapadali do našich dejín. Snažili sa tieto udalosti 
priblížiť čitateľovi tak, aby pochopil úlohu his-
tórie, ktorá nemá súdiť, ale „vysvetľovať dejiny 
a pokúšať sa čoraz väčšmi priblížiť k pravdivej-
šiemu historickému obrazu a prístupnou formou 
ho podávať svojmu súčasníkovi.“ 

Aj keď dominantou diela je sústredenie sa 
na dátumy, v ktorých figurujú „osmičky,“ ich 
vsadenie do obsahu diela nie je násilné, bez ná-
znakov ich uprednostňovania pred inými dôle-
žitými historickými dátumami. Prvá kapitola 
pojednáva o počiatku kresťanstva na našom ume-
ní. Zaznamenáva napr. nález zvona v Bojnej z pre-
lomu 8. a 9. storočia, pôsobenie benediktínskej 
rehole, ktorej heslo „Modli sa a pracuj“ preniklo 
aj medzi našich slovanských predkov. Kapitola 
sa zaoberá migrovaním Slovanov a úlohou ob-
ranného kmeňového zväzu nazvaného Samova 
ríša či postavením chrámu a jeho vysvätením 
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Ku knihám sa dostal v roku 2008, keď začal 
pracovať v bratislavskom Artfore. Bol to 

jeho prvý kontakt s kníhkupectvom. „Pracoval 
som tam tri roky ako skladník, ale potom som bol 
nútený zmeniť prácu kvôli financiám, išiel som 
do IT sektoru. Po dvoch rokoch som sa osamo-
statnil a začal pracovať na voľnej nohe.“ Nebyť 
jednej situácie, asi by sme sa v tomto kníhkupec-
tve nikdy nestretli. Inšpiroval ho sochár Martin 
Dzurek, ktorý nebol stotožnený s predstavou,  
že jeho priateľ bude vytvárať webstránky do kon-
ca života. „Mal by si si otvoriť priestor, kde sa 
budú stretávať ľudia,“ spomína Soso na kamarát-
ske slová, ktoré ho nasmerovali späť ku knihám. 
V tom čase už mal v hlave jeden nápad, hniezdil 
a otravoval ho tam dlho, no svoju predstavu o ma-
lom kníhkupectve nemal odvahu zrealizovať. 
No od spomínaného momentu nad tým začal 

Sosovej mentálnej výbavy, maskovanie ako také 
mu je cudzie. Či už ide o to stavebné „skrášľo-
vanie“ sadrokartónom alebo o štruktúrovanie 
vlastných názorov. Značne mu pomohol kolega 
z bývalého trnavského Artfora Pero Le Kvet. „Po-
vedal mi, koľko ľudí k nemu chodí, aké má tržby, 
obraty, aby som si spravil základnú predstavu 
o fungovaní kníhkupectva. No a, samozrejme, 
nerobiť si ideály o veľkom biznise.“ 

Diera na trhu
Východisková pozícia kníhkupectva snáď ani 
nemohla byť lepšia. V čase, keď ho otváral, v mes-
tečku iného nebolo. (Belimex práve pociťoval 
prvé dôsledky krachu.) „Bola tu diera na trhu. 
Veril som, že to pôjde.“ A ako je to po  štyroch 
rokoch? „Keď som začínal, vyšlo to na istú 
úroveň a odvtedy sa to na nej drží. Plus mínus 

intenzívne premýšľať. Rozbehol sa v ňom prúd 
myšlienok, ktorý prirovnáva k mentálnemu výbu-
chu: „Hneď na druhý deň som volal Vladimírovi 
Michalovi, či sa môžeme stretnúť.“ A tak si šiel 
na bratislavskú Koziu ulicu po rady. 
 V Pezinku vznikla prvá franšízová pobočka, 
potom sa osamostatnila Žilina, Košice a napokon 
vznikla Banská Bystrica, Prešov a Nové Zámky. 
V súčasnosti sú aj ostatné AF-ka samostatné jed-
notky, ekonomicky i právne nezávislé od Bratisla-
vy, zdieľajúce rovnaký myšlienkový základ, alebo 
ako by povedal Soso – mindset. No a Pezinok to 
celé odštartoval.
 Kníhkupectvo sídli v centre mestečka v klen-
bových priestoroch, čo bola Sosova požiadavka 
pri výbere. Predajni to dodáva príjemnú atmosfé-
ru, hoci si ju návštevník nemusí vôbec uvedomo-
vať. Domnievam sa, že i výber miesta je súčasťou 

Foto bbFoto Andrej Balco

PRÍBEH

Beáta Beláková
Kníhkupec Richard „Soso“ Molnár (1979) nie je knihomoľ ani intelektuál či introvert, ktorý by sa na nekonečné hodiny 
zavŕtal do stránok s písmenkami. Je sám sebou a nehrá sa na čosi, čo by od neho človek možno na prvý pohľad očaká-
val. Má rád knihy. No začíta sa až vtedy, keď ho téma nejakým spôsobom osloví, pritiahne. Tento Pezinčan má v rodnom 
meste v súčasnosti otvorené útulné artforácke kníhkupectvo (od roku 2014) a je vlastne prvou „franšízou“ vystupujúcou 
pod značkou Artforum. Hráva v kapelách Karpatskí pastieri, Brajgel a Orchester Worchester. S basgitarou je spojený 
už od svojich štrnástich rokov. Hudba aj literatúra sú integrálnou súčasťou jeho života, bez nich by nepociťoval duševné 
naplnenie. Byť kníhkupcom vníma ako posolstvo – príležitosť na to, aby mohol byť zmysluplným prínosom pre spoločnosť.

Odporučiť knihu? Je v tom kus mágie
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mierne výkyvy, ale to je bežné v každom obcho-
de.“ To stačí na bežné fungovanie kníhkupectva, 
ďalšieho zamestnanca okrem dvoch brigádnikov 
si však dovoliť nemôže. „Vypomáha mi tu kníh-
kupkyňa Darinka, ktorá celý svoj život v Pezinku 
predávala knihy a bola pre mňa vždy miestnou 
kníhkupeckou ikonou, a výtvarník Andrej, skvelý 
umelec venujúci sa keramike.“

Najväčšie obavy má z možnej rutiny. „Keď je 
tu človek toľko rokov sám, všetko aj rieši sám 
– objednávky, bežný život predajne, zákazní-
kov, marketing – časom sa môže stať, že sa za-
bední do jednej škatule pohľadu a stráca nové 
nápady, zaujímavé impulzy. Je omnoho ťažšie 
byť solitérom ako pracovať v tíme,“ konštatuje 
kníhkupec, ktorý spomínanú rutinu miestami 
pociťuje. Veď prvú dovolenku mal po štyroch 
rokoch. V začiatkoch mu tvorba systému išla 
úplne prirodzene, vytváralo sa to akoby samé, 
nebolo to pre neho vtedy ťažké. „Tiež som sa 
musel naučiť uvoľniť sa, nemať strach z toho, 
že sa zrúti svet, ak na týždeň zatvorím.“  
 Obchodnú činnosť od myšlienkového konceptu 
neoddeľuje – tvoria spojité nádoby. „Fajn, je dobré 
mať umelecký obchod, ale otázka je, či prežijem. 
Musím teda udržiavať rovnováhu medzi biznisom 
a umeleckou časťou. Niekedy je to náročné. Sú-
hlasím s názorom riaditeľa Vydavateľstva Slovart 
Juraja Hegera, že vedenie mesta by malo vychá-
dzať v ústrety malým kníhkupectvám a nejakou 
formou ich podporovať. Pretože prinášajú mestu, 
aj keď malý, ale dôležitý benefit.“ Do úvahy treba 
brať, samozrejme, aj to, či je o to v danom mieste 

rozprávajú mu o knihách a on tie zážitky a po-
znatky zase posúva ďalej. Psychológiu využíva 
aj pri starostlivosti o zákazníka. „Komunikácia 
s návštevníkom pre mňa predstavuje zvláštny 
druh mágie. Veľa zákazníkov si necháva pri vý-
bere poradiť. Vtedy je dôležité nadviazať s ním 
istý druh spojenia a aspoň máličko pochopiť 
jeho vnútorný svet. Je v tom kus psychológie 
a umenia opýtať sa správne.“ 
 Aj pod Karpatmi je záujem o regionálnu litera-
túru: „Je to niečo, s čím sú ľudia spojení, čo v nich 
vnútorne rezonuje. Niektoré regionálne knihy 
sú skvelými bestsellermi a predávajú sa lepšie 
ako napríklad Dominik Dán. Ľudia sa v nich na-
chádzajú, poznajú postavy, príbehy, súvislosti. 
Pezinok je malé mesto a ľudia radi o sebe čítajú.“
 Organizuje aj rôzne podujatia, ale v iných 
priestoroch, lebo tu je to z technických príčin 
komplikované. Spolupracuje s Malokarpatskou 
knižnicou v Pezinku a Cafe-bar Radnica. Raz 
mesačne stvoria besedu pod názvom Literatú-
ra v Radnici. V Modre robí akcie v spolupráci 
s Mestským kultúrnym centrom. Každoročne 
v novembri spolu s organizáciou Living Memo-
ry a Michalom Kaščákom pripravujú podujatie 
s náz vom 89-ty, ako spomienku na rok 1989 – 
hosťami boli napr. Martin Šimečka, Fedor Gál, 
Ladislav Snopko, Ján Hacaj. Podujatie rozšírili 
o besedy na školách, tento rok by v rámci 30. vý-
ročia radi pridali aj divadelné predstavenie. 

Kníhkupec kultivuje spoločnosť
Na uvoľnenie atmosféry pri diskusii s responden-
tami z knižnej kultúry existuje jeden zaručený 
recept. Vytiahnuť romantickú predstavu o kníh-
kupcovi, ktorý celý deň sedí a číta. Aj so Sosom 
sa nad tým uškŕňame. Za akých okolností tento 
stereotyp vznikol a prečo stále pretrváva? Mož-
no aj preto, že literatúra je na Slovensku slabo 
medializovaná: „V Čechách je niekoľko relácií 
o knihách. Keby ich bolo aj u nás toľko, lepšie by 
sa to rozbiehalo.“ Je presvedčený, že keď budeme 
dávať ľuďom dobrý príklad, oni ho budú nasle-
dovať. Kníhkupec má podľa neho zodpovednosť 
voči spoločnosti, ktorú svojou činnosťou dokáže 
kultivovať: „V TV seriáli Génius Albert Einstein 
bola jedna silná scéna, v ktorej si Einstein prišiel 
kúpiť tabak do svojej obľúbenej trafiky a uvidel 
na pulte Mein Kampf. Pozrel na predavača a ten 
sa mu začal ospravedlňovať tým, že je o to mo-
mentálne veľký záujem. Einstein na neho pozrel 
a odvetil: Všetci máme na výber.̒ A odišiel. Pevne 
verím, že sa nikdy ako kníhkupec v takejto si-
tuácii nebudem musieť ocitnúť.“

záujem. Kníhkupectvo v Pezinku tvorí spádovú 
oblasť pre obce Častá, Dubová, Viničné, Limbach, 
Vinosady, Modra aj Svätý Jur.  

Priestor na stretávanie sa
„Nečítam veľa. Len vtedy, ak mám chuť a záujem 
o nejakú konkrétnu tému, keď sa chcem niečo 
dozvedieť. Preto mám najradšej knihy faktogra-
fické alebo historické. Dôležitý je hlad po pozna-
ní, a ten stále mám,“ dodáva. U Sosa nenastáva 
frustrácia z toho, že množstvo kníh čítať nestí-
ha. „Nemyslím si, že treba za každú cenu čítať 
všetko, čo vám príde pod ruky.“ Nečíta preto,  
že musí: „Snažím sa veci robiť prirodzene, aby ma 
to bavilo, nechcem sa stavať do polohy, že musím. 
Som človek, ktorý keď musí robiť niečo nasilu, 
tak v ňom vzniká odpor, dávam si na to pozor.“ 
Kníh, ktoré má rád, je veľa, ale predovšetkým je 
to Orwellov román 1984: „To je pre mňa základná 
kniha. Upozornil ma na ňu jeden budhistický 
láma. Dostala sa ku mne v správnom čase. Ozrej-
mila mi súvislosti, vzbudila vo mne istý pohľad 
na spoločnosť a rozbehla proces uvažovania 
o tom, kde žijem a chcem žiť.“ 
 Vytvoriť priestor, kde sa ľudia stretávajú, 
môže znieť banálne, ale kto sa hlbšie zamýšľa 
nad medziľudskými vzťahmi, pochopí jeho dô-
ležitosť. Veľa času trávime v práci, starostlivos-
ťou o rodinu a domácnosť. Možností na hlbšie 
sociálne interakcie je málo. Vytvoriť niečo, čo 
bude ľuďom prinášať radosť, čo im aj mestu dáva 
zmysel a vzájomne ich obohacuje – to je posla-
ním pezinského Artfora. Čitatelia sa vracajú, 

PRÍBEH

Odporučiť knihu? Je v tom kus mágie

„Úloha kníhkupca nie je len o tom, že má 
prečítaných veľa knižiek a vie poradiť 
dobrú detektívku. Z môjho pohľadu je 
v tomto povolaní aj určitá nadstavba, 
ktorú si nie každý uvedomuje. Kníhkupec 
je zodpovedný za to, aké knihy si na pult 
vyberá a posúva ďalej do spoločnosti. 
Svojím spôsobom tým kultivuje alebo 
naopak dekultivuje svoj región alebo 
oblasť, v ktorej pôsobí. Knihy sú živá vec 
a ich sila dokáže formovať myslenie našej 
spoločnosti. Či už v pozitívnom alebo 
negatívnom zmysle.“
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KUPÓN 
OZ SKALNÁ RUŽA

  KUPÓN
do 19. marca

Katarína Marinová – Katarína Fajnorová: Uletenci. Bratislava: 
Liga za ľudské práva, 2018

Publikácia prináša komiksové spomienkové príbehy piatich hrdinov a hrdiniek 

Simona, Naimy, Faisala, Khadra a Mohammeda, ktorí boli nútení opustiť svoj 

domov a nový hľadať na Slovensku. Príbehy zachytávajú nielen ich odchod 

z domoviny (Sýria, Somálsko), ale aj vzťahy s rodinnými príslušníkmi, spomienky 

na súrodencov, detské hry a autorky kladú dôraz aj na priateľstvo. Súčasný život 

„uletencov“ sa v knihe prelína so spomínaním na zážitky v krajine pôvodu. Určená 

je tým deťom a mládeži, pre ktorých sú utečenci každodennou súčasťou reality, 

ale aj čitateľom, ktorí sa s podobnou situáciou ešte nestretli. Komiks nakreslila 

Daniela Krajčová.

Peter Prokopec: Život vrazený do chrb-
ta. Kordíky: Skalná ruža, 2018
Druhá básnická zbierka autora mladej generácie, 
ktorej nájdete introspektívne básne zamerané 
na prežívanie medziľudských vzťahov. Prokopec 
debutoval titulom Nullae (2014), oceneným prémiou 
Ceny Ivana Kraska. Knihu ilustroval Ján Kurinec.

Soňa Horňáková: Medzi mnou a mnou. 
Ilust. autorka. Bratislava: Petrus, 2018
Výber básní a textov piesní speváčky, skladateľky, 
textárky, gitaristky a hudobnej publicistky. Súčas-
ťou je CD s výberom 20 piesní z tých najlepších, čo 
autorka doteraz nahrala.

Spisovateľ ako sociálna rola. Zost. Vla-
dimír Barborík, Radoslav Passia. Bratislava: 
Veda, 2018
Kolektívna monografia zameraná na analýzu slo-
venských a českých tvorcov v sociálnych vzťahoch, 
teda podôb, v akých sa môže realizovať spisovateľ-
ská rola v jednotlivých historických kontextoch 
s presahom z literárnovedného diskurzu do politic-
kej a kultúrnej histórie, sociológie a nových médií.

Druhá moderna. Slovenská modernistická 
próza 1920 – 1930. Zost. Michal Habaj. Brati-
slava:  Literárne informačné centrum, 2018
Rozsiahla antológia literárnych textov a synteti-
zujúca štúdia o významnom literárnohistorickom 
fenoméne, ktorým je medzivojnová próza 20. ro-
kov, od literárneho vedca a znalca tohto obdobia 
M. Habaja (1974).

Walt Whitman: Spev o mne. Z angličtiny 
prel. Juraj Kuniak. Kordíky: Skalná ruža, 2019
Druhé vydanie monumentálnej zbierky básní ame-
rického poeta (1819 – 1892), ktorú písal a dopĺňal 
celý život.
Knihu nám vydavateľstvo venovalo do súťaže.

Tove Alsterdal: Podaj mi ruku. Zo švédči-
ny prel. Miroslav Zumrík. Bratislava: Lindeni 
v Albatros Media, 2019
Severské krimi autorky (1960) o smrti mladej ženy, 
ktorú polícia  vyhodnotí ako samovraždu. Sestra 
obete Helene však tomu neverí a začne pátrať 
na vlastnú päsť. Stopy ju zavedú do minulosti ich 
matky. 

Eva Krekovičová: Piesne a etnická iden-
tifikácia Slovákov v Maďarsku. Bratisla-
va: Veda, 2018
Publikácia s podtitulom Výskum z obdobia 1991 – 
2017. Publikácia prezentuje prvú časť výsledkov 
výskumov piesňového repertoáru, spevných prí-
ležitostí a etnickej identifikácie, uskutočnených 
vo vybraných komunitách slovenských jazykových 
ostrovov v Maďarsku v 27 lokalitách. 

Agáta Pavlovičová – Jozef Pavlovič: In-
terpretácia hier divadla SkRAT. Trnava: 
Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018
Publikácia o bratislavskom alternatívnom divadle 
SkRAT. Autori si ho všímajú ako inštitucionalizo-
vaný kultúrny a spoločenský jav i cez konkrétnu 
tvorbu prostredníctvom interpretácií. 
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Štefan Žáry: Bratislavská bohéma. Bratislava: Vydavateľstvo Tatran, 2018

Výber z diela významného slovenského básnika a prozaika (1918 – 2007), ktorý 

vychádza pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Obsahuje texty Snímanie 

masiek, Zlatoústi rozprávači a Rande s básnikmi, v ktorých autor sugestívne a s hu-

morom sprítomňuje svet stratenej bratislavskej bohémy s umeleckými kaviarnič-

kami. V Metropolke, Grandke, Luxorke a Štefánke, ale i v budmerickom kaštieli 

sa stretávali protagonisti umeleckej pospolitosti a popri diskusiách písali texty, 

vydávali manifesty či redigovali zborníky. Autor ako rozhľadený rozprávač i pria-

my aktér prostredníctvom šťavnatého jazyka podáva cenné postrehy zo života 

najbližších kolegov od pera i výtvarníkov. 

Zuzka Šulajová: Tajomstvá jedného 
domu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2019
Prvý román pre dospelých čitateľov od autorky lite-
ratúry pre mládež. Príbeh s kriminálnou zápletkou 
o záhadách, ktoré ukrýva jeden dom.

Viola Almássyová: Šúrsky drak. Svätý 
Jur: Academia Istropolitana Nova, 2018
Publikácia s podtitulom svätojurské povesti a zlovesti 
obsahuje texty, ktoré spoluvytvárala celá generácia 
a posúvala ústnym podaním cez stáročia až do na-
šich čias.

Paulína Feriancová: Ako sa z Niky a Lea 
nestali záškoláci. Ilust. Eva Chupíková. 
Bratislava: Albatros v Albatros Media, 2019
Obrázková kniha pre čitateľov od 8 rokov, ktorá 
je o druhákoch Nike a Leovi. Ponúka jednoduché 
texty, vďaka ktorým si deti precvičia čítanie a lepšie 
spoznajú samohlásky či spoluhlásky. 

Ella Woodward: Lahodne s Ellou. Kniha 
receptov. Z angličtiny prel. Jana Balážková. 
Bratislava: Vydavateľstvo Tatran, 2019
Kuchárska kniha obsahuje 100 jednoduchých a la-
hodných vegánskych receptov na každý deň.

Viliam Apfel: Za oponou času. Martin: 
Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2018
Spisovateľ literatúry faktu (1940) prináša dvadsať 
príbehov o ženách z našej histórie (napr. Žofia Bos-
niaková, Mária Sečianska, Helena Kottanerová a i.).

Fernando Pessoa: Kniha nepokoja. Z por-
tugalčiny prel. Lucia Halová. Zost. Alcides 
Murtinheira, Lucia Halová, Barbora Kráľová. 
Bratislava: Ikar – Odeon, 2018
Zbierka denníkových zápiskov, listov a filozofických 
reflexií portugalského spisovateľa, ktoré vznikali 
viac ako dvadsať rokov. 

Kráľ Matej pod Manínom. Ilust. Martin 
Kellenberger. Martin: Vydavateľstvo Matice 
slovenskej 2018
Druhé upravené vydanie obsahuje povesti z Javorní-
kov a Strážovských vrchov, ktoré zozbieral Štefan 
Meliš, vybral a prerozprával Stanislav Muntág. Čita-
teľ v nej nájde slovník nárečových a menej známych 
výrazov a informácie o histórii obcí a mestečiek 
z okolia Považskej Bystrice. 

Juraj Šebesta: Hévíz 2090. Bratislava: 
Culture Positive, 2018
Nová próza autora (1964) kníh pre dospelých aj 
pre mládež nesie podtitul Láska kedysi a dnes. Ide 
o romancu s nádychom utópie a sci-fi zasadenú 
prevažne do budúcnosti.

Michael Ende: Čárymáryfučpunč. Z nem-
činy prel. Elena Flašková. Verše prebásnil 
Štefan Moravčík. Ilust. Martin Kellenberger. 
Bratislava: Ikar – Stonožka, 2018
Fantasy príbeh pre čitateľov od 10 rokov. Radcu 
Belzebuba Luhároviča a jeho tetu Tyraniu Upíro-
vú chcú odvolať z funkcií, preto sa dajú do výroby 
zázračného elixíru.  ››
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Ľubica Schmarcová: Na kraji lesa. Ilust. 
Ilona Polanski. Bratislava: Egreš, 2018
Kniha o zvieratkách a ich hľadaní šťastného domo-
va. Prvá časť je príbehová a vhodná pre deti od 6 ro-
kov, druhá je odborná a určená pre deti od 8 rokov.

Marián Gavenda: Retro-vízie. Foto autor. 
Bratislava: Perfekt, 2018
Publikácia s podtitulom Komentáre zrejúce v čase 
obsahuje komentáre primárne určené praktizujú-
cim veriacim odvysielané v rokoch 2006 až 2017  
na vlnách Vatikánskeho rozhlasu.

Hedvig Montgomeryová: Čaro rodičov-
stva. Z angličtiny prel. Svetlana Žuchová. 
Bratislava: Ikar, 2019
Príručka psychologičky a rodinnej terapeutky o jed-
noduchých krokoch k úspechu vo výchove.

Heine Bakkeid: Stretneme sa v raji. 
Z nórčiny prel. Zuzana Demjánová. Bratisla-
va: Vydavateľstvo Premedia, 2019
Druhý diel série, v ktorej vystupuje bizarný bývalý 
vyšetrovateľ Thorkild Aske. Autorke kriminálnych 
románov pomáha pri práci na novej knihe o dvoch 
dievčatách, ktoré zmizli z detského domova.

Delphine de Vigan: Spojenia. Z francúz-
štiny prel. Alexander Halvoník. Bratislava: 
Ikar – Odeon, 2018
Román francúzskej spisovateľky a uznávanej reži-
sérky rozohráva príbeh o alkoholizme adolescentov, 
o vzťahoch medzi manželmi nepostrehnuteľnými 
voľným okom, o traumách z detstva či genetických 
prepojeniach.

Mohsin Hamid: Exit Západ. Z angličtiny 
prel. Jozef Kot. Bratislava: Ikar – Odeon, 2018
Román rozpráva príbeh o dvoch mladých ľuďoch 
žijúcich v meste, kde sa šíria nepokoje. Dopočujú sa 
o dverách, cez ktoré sa ľudia môžu dostať z krajiny 
niekam ďaleko.

Kazuo Ishiguro: Neopúšťaj ma. Z anglič-
tiny prel. Vladislav Gális. Bratislava: Ikar – 
Odeon, 2018
Román japonského spisovateľa, ktorý vyrastal 
vo Veľkej Británii, nositeľa Nobelovej ceny za lite-
ratúru. Príbeh o nevinnosti, láske, poznaní a strate.

Tereza Kramerová: Dievča s havraními 
krídlami. Dolní Břežany: Vědomý život 2019
Príbeh o dievčati, ktoré sa presťahovalo z Prahy 
do malého mestečka. Vnímavé dievča odkrýva 
detské boľačky z úrovne hlbších súvislostí. Kniha 
získala druhé miesto v súťaži Magnesia Litera.

Erika Brtáňová: Slovo Pánovo zostáva 
naveky. Z kázňovej tvorby slovenských spiso-
vateľov 18. – 19. storočia. Bratislava: Veda, 2018
Dvanásť ukážok z kázňovej tvorby autorov, ktorí 
formovali tvár modernej slovenskej literatúry.

Johann Wolfgang Goethe: Faust. Z nemči-
ny prel. Móric Mittelmann Dedinský. Trnava: 
Spolok sv. Vojtecha – Vojtech 2018
Kompletné vydanie Fausta s ilustráciami Mirosla-
va Cipára. Hoci ide o starší preklad germanistu, 
po vyše polstoročí je to prvé kompletné vydanie 
obidvoch dielov v slovenčine.

Wojciech Jagielski: Všetky Larine vojny. 
Z poľštiny prel. Juraj Koudela. Žilina: Absynt, 
2018
Reportážna kniha z edície Prekliati reportéri o prí-
behu ženy a matky, ktorá rozpráva o svojom živote 
a o čečenskej a sýrskej vojne.

Daniel Keyes: Kvety pre Algernona. Z an-
gličtiny prel. Zuzana Trstenská Kamenská. 
Bratislava: Lindeni v Albatros Media, 2019
Kultový román druhej polovice 20. storočia autora 
(1927 – 2014) o Charliem Gordonovi, ktorý má IQ 
68, o príbehu frustrácie z vlastnej neschopnosti 
porozumieť rozhovorom a vzťahom ostatných.

Petra Hederová: Hádaj, s kým spíš. Bra-
tislava: Ikar, 2019
Próza autorky o Lene a Marcelovi. Protagonistka 
odhaľuje nové prekvapivé skutočnosti z ich života.

Benjamin Alire Sáenz: Nevysvetliteľ-
ná logika môjho života. Z angličtiny prel. 
Katarína Figová. Bratislava: Vydavateľstvo 
Slovart, 2019
Príbeh zo života dospievajúceho chlapca. S kama-
rátkou Samanthou musí čeliť udalostiam, ktoré ich 
donútia prehodnotiť, v čo veria a ako sa vyrovnať 
so stratou najbližších. Vhodné od 15 rokov.

 ››
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PRIPRAVUJEME

pamäťED
ÍC
IA

V ďalšom čísle vám ponúkneme aj tieto témy:

 Bratislava v súčasnej literatúre rôznych žánrov (tematický blok a anketa)
 o novej antológii slovenskej medzivojnovej prózy Druhá moderna hovoríme s jej zostavovateľom Michalom Habajom
 predstavíme dvojdielnu obrazovo-textovú publikáciu Mariána Kováča a Juraja Kuniaka Nepálsky diptych: 

 Z klenotnice himalájskych trekov
 Ivana Hostová zrecenzuje experimentálnu básnickú knihu Marianny Mlynarčíkovej a Nóry Ružičkovej ← a b c →

Knižná revue č. 3/2019 vyjde 21. marca.



Objavte knižný vesmír a vyhrajte 
až 186 kníh!

Prvého marca nezačína len mesiac kníh, 
ale aj ďalšia púť Knihonauta po planétach 
knižných svetov. Čakajú vás desiatky úloh, 
ale aj sladká odmena v podobe lákavej výhry. 
Potrápte svoje mozgové závity, zabavte sa 
a vyhrajte fantastickú knižnú odmenu!

Pridajte sa ku Knihonautovi ešte dnes 
na www.kniznaodysea.sk

Banská Bystrica                                          
OC Terminal                     
Ulica 29. augusta 37

Bratislava   
Obchodná 26 
Staré mesto

Bratislava   
OC Cubicon 
Staré grunty                               

Košice  
OC Galéria                                 
Toryská 5

Lučenec   
OC Galéria 
Námestie republiky

Martin   
OC Galéria Martin 
Námestie SNP 2

Nitra   
OC CENTRO 
Akademická 1 
                                                  

Poprad   
OC Forum 
Námestie sv. Egídia

Považská Bystrica 
M-Park 
Centrum 8 
                                                  

Trnava  
City Arena 
Dolné bašty 8833/14

Žilina   
SC Mirage 
Nám. A. Hlinku 7/B

martinus
kníhkupectvá

navštívte

GJ1ANTA GRHEI St\WARDS 
už nie je len rebríčkom 
obl'úbenosti 

PantaRhei 

Panta Rhei Awards je knižné 
ocenenie, ktoré sa koná už desia
ty rok. Každým rokom naberá 
na prestiži a čitatelia aj tento 
rok dostanú možnosť hlasovať 
za diela, ktoré ich zaujali v roku 
2018 najviac. 
Známy nigérijský pastor Sunday Adelaja 
povedal: "Ceny a ceremónia sú potleskom za 
disciplínu." Panta Rhei tlieska autorom hod
notných literárnych diel už desať rokov a ne
hodlá skončiť. Aj v roku 2019 ocení víťazov 
dnes už tradičného a prestížneho knižného 
ocenenia Panta Rhei Awards. "Na začiatku 
nešlo o projekt pripravený na desaťročie 
dopredu. Išlo skór o túžbu prepájať knižný 
svet a fudí, ktorí v ňom pracujú," vysvetfuje 
výkonný riaditef Panta Rhei Miloš Božek. 

Bohatstvo, ktoré naša krajina 
ponúka 
Cena Panta Rhei Awards prvýkrát oceňovala 
autorov v roku 2010. Prvých sedem ročníkov 
sa najvačšia sieť kníhkupectiev zameriavala 
na vyhodnocovanie kníh na základe predajov. 
Postupne sa však organizátori chceli posunúť 
bližšie k čitatefom. "Vybrali sme si preto pať 
kategórií, kde o svojich obfúbených spiso
vatefoch, debutantoch či dielach mohli rozho
dovať práve oni," objasňuje M. Božek. Týmito 
kategóriami sú Slovenský spisovatef a Spiso
vatefka roka, Detská kniha, Mládežnícka kni
ha a Debutant roka. Nominácie sú určené na 
základe predajov, no o samotných výsledkoch 
rozhodujú hlasujúci čitatelia. A dókazom, že 
ide o reprezentantívnu anketu je počet hlasu
júcich. Tých je až 25-tisíc. Udefuje tak ocene
nia spisovatefom a dielam, ktoré verejnosť 
naozaj číta. "Tieto kategórie sme obohatili 
o dve ceny, kde víťazov vyberá Literárna
akadémia. Odborná porota ocení najhodnot
nejšie dielo za uplynulý rok a určí tiež auto
ra, ktorý si svojou tvorbou a celoživotným
prínosom do slovenskej literatúry zaslúži byť
v Sieni slávy Panta Rhei. Celé podujatie, ako
aj kampaň, ktorá predchádza vyhlasovaniu
výsledkov je teraz zameraná na slovenskú
tvoru a bohatstvo, ktoré naša krajina ponú
ka," dodáva výkonný riaditef Panta Rhei.

CZloienie 
GJ..,iterárnej akadémie 

- odbornej poroty:
• Riaditel'ka Literárneho informačného

centra Miroslava Vallová 

• Literárny kritik Dado Nagy

• Publicista a šéfredaktor Magazínu

o knihách Martin Kasarda

• Publicista a komentátor Róbert Kotian

• Literárny kritik Matúš Mikšík

• V kategórii Sieň slávy Panta Rhei sa

k členom poroty pridáva aj výkonný

riaditef Panta Rhei Miloš Božek 

Nejde o honbu za cenami 
Najoceňovanejším autorom Panta Rhei 
Awards je dnes už kultový autor detektívnych 
románov Dominik Dán. Okrem toho, že je 
stále najobfúbenejším autorom, už niekofko 
rokov vedie aj v predajnosti kníh medzi slo
venskými autormi. V ostatných rokoch však 
do ankety vletela ako víchor iná autorka. Ve
ronika Homolová Tóthová sa pred dvomi rok
mi na Panta Rhei Awards stala Debutantkou 
roka za Mengeleho dievča. Slovenská literárna 
senzácia rozpráva skutočný príbeh Slovenky, 
ktorá prežila štyri koncentračné tábory, kde 
písala o živote Violy Stern Fisherovej. Minulý 
rok dostala cenu za najpredávanejšiu knihu 
a stala sa víťazkou aj v kategórii Spisovatef
ka roka. "Velmi si vážim každé 

ocenenie, pretože to znamená, že fudia kni
hu čítali a príbeh ich zaujal. Aj teraz si víem 
vefmi živo spomenúť na trému a zároveň 
vefkú vďačnosť, ktorú som cítila, keď som 
si išla na pódium prevziať prvú cenu Panta 
Rhei Awards," spomína Veronika Homolová 
Tóthová. Aj samotná autorka dokazuje, že 
spisovatelia nepíšu svoje príbehy, aby získa
li ocenenia. Je to však motivácia, uznanie, 
potlesk za prácu, ktorú urobili pre svojich 
čitatefov. "Keď píšem, nemyslím na ocenenia. 
V tom okamihu je pre mňa dóležité iba čo naj
lepšie, najvernejšie zachytiť príbeh a napísať 
ho tak, aby čitatefa preniesol do čias, keď 
sa odohrával," hovorí Veronika Homolová 
Tóthová. "Panta Rhei Awards je krásnou 
príležitosťou najma pre začínajúcich 
autorov. Samotné promo okolo 
podujatia je možnosťou zviditefniť 
ich tvorbu. Stretnú sa so služobne 
staršími kolegami, naberajú inšpi
ráciu. Proces prípravy podujatia 
je vo viacerých ohfadoch kreatívny. 
Samotné ocenenie, prípadne výhra 
móžu pomócť autorom k rozšíreniu či
tatefskej základne," hovorí 
M. Božek.

Improvizuj, prisposob sa, preko
naJ to 
Na známom vtipnom obrázku sa do objek
tívu pozerá slávny dobrodruh Bear Grylls 
a pod ním sa vynímajú tri slová - improvizuj, 
prispósob sa, prekonaj to. Aj literárna cena 

Panta Rhei Awards prešla zmenami, 
prispósobovala sa, 

skúšala, prekonávala sa. Z uzatvoreného 
kruhu kníhkupcov a vydavatefstiev sa 
presunula bližšie k verejnosti. Naopak, 
vzniknuté nové kategórie a zaangažovaní 
odborníci dokazujú, že na Slovensku 
každoročne vznikajú obfúbené, hodnot
né a pamatihodné diela, ktoré si zaslúžia 

pozornosť. A potlesk. "Prebehla komunikácia 
s členmi Literárnej akadémie. leh pozitívna 
reakcia, ako i pochvafovanie minulých rokov 
je pre nás povzbudením a akýmsi ohod
notením kvality, s ktorou sa snažíme ocenenie 
pripravovať," objasňuje Miloš Božek. Snahou 
odzrkadlovať súčasné trendy vznikla minulý 
rok kategória kniha roka - Životný štýl. Tento 
rok zase organizátori pridali Cenu blogerov. 
Prostredníctvom týchto den chcú spoznať 
názor odborníkov, ale i laickej verejnosti, ktorá 
miluje knihy. "Podujatie Panta Rhei Awards je 
tak, veríme, vyváženým podujatím a ocenením 
pre bežných i náročnejších čitatefov," dodáva 
Miloš Božek. 



Objavte knižný vesmír a vyhrajte 
až 186 kníh!

Prvého marca nezačína len mesiac kníh, 
ale aj ďalšia púť Knihonauta po planétach 
knižných svetov. Čakajú vás desiatky úloh, 
ale aj sladká odmena v podobe lákavej výhry. 
Potrápte svoje mozgové závity, zabavte sa 
a vyhrajte fantastickú knižnú odmenu!

Pridajte sa ku Knihonautovi ešte dnes 
na www.kniznaodysea.sk

Banská Bystrica                                          
OC Terminal                     
Ulica 29. augusta 37

Bratislava   
Obchodná 26 
Staré mesto

Bratislava   
OC Cubicon 
Staré grunty                               

Košice  
OC Galéria                                 
Toryská 5

Lučenec   
OC Galéria 
Námestie republiky

Martin   
OC Galéria Martin 
Námestie SNP 2

Nitra   
OC CENTRO 
Akademická 1 
                                                  

Poprad   
OC Forum 
Námestie sv. Egídia

Považská Bystrica 
M-Park 
Centrum 8 
                                                  

Trnava  
City Arena 
Dolné bašty 8833/14

Žilina   
SC Mirage 
Nám. A. Hlinku 7/B

martinus
kníhkupectvá

navštívte



s. 40/PB

AKTUALITY

03 Krištáľové krídlo pre Etelu Farkašovú / Básnická zima v Levoči // 04  Pre-
zentácie Literárnej kroniky v Bratislave a Piešťanoch (Katarína Badžgoňová) // 
05 Vyšiel prvý zväzok Dejín slovenského divadla // 06 Ivan Medeši v bratislav-
skom KC Dunaj // 07 Čítanie a koncert: Alma Rosé (Agnieszka Słowikovska) /  
Edo Klena v prešovskej Viole

TÉMA – BRATISLAVA NA LIVRE PARIS 2019

08 Veľtrhom sa nič nekončí / rozhovor s riaditeľkou LIC Miroslavou Vallovou 
(Lenka Macsaliová) // 10 Bratislava, pozvané mesto na parížskom knižnom 
veľtrhu (Lenka Macsaliová) // 11 Diela slovenských autorov vo francúzštine  
v r. 2018 a 2019

ROZHOVOR

12 Strednú Európu sme si tentoraz uniesli sami / rozhovor s Rudolfom Chmelom 
(Radoslav Passia)

Z NOVEJ KNIHY

14 Pamäť verzus dejiny (Rudolf Chmel)

PEKNÁ KNIHA

15 Priemyselnú architektúru musíme najprv zmapovať a spoznať / rozhovor s Evou 
Bellákovou (Radoslav Passia)

VÝROČIE

18 Prechádzať uchom ihly / Milan Rúfus (1928 – 2009) (Soňa Pariláková)

ESEJ

20 Podzemný prúd dejín Západu / H. Arendtová: Pôvod totalitarizmu (Eva Dě-
dečková)

RECENZIE

22 Marek Vadas: Zlá štvrť (Marta Součková), Pavol Rankov: Legenda o jazyku (Igor 
Hochel), Terézia Kvapilová: Hraničná čiara života (Etela Farkašová), Marián Milčák: 
Teserakt (Peter Prokopec), Eva Tomkuliaková: Cudzie slová (Anna Bukovinová), 
Adolf Peter Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky (Martina 
Grmanová), Agnieszka Wójcińska: Vesmír v kvapke vody (Linda Nagyová), Július 
Paňko: Zárezy kamenistého poľa (Ivan Jackanin), Serhij Žadan: Hymna demokra-
tickej mládeže (Katarína Badžgoňová), Petra Bartíková: Príroda v noci a Mesto 
v noci (Edita Treščáková), František Emmert: Zlomové osmičky (Ľubica Hronco-
vá), Dušan Čaplovič – Miloslav Čaplovič: Osmičky v našich dejinách (Ivan Szabó)

PRÍBEH 

32 Odporučiť knihu? Je v tom kus mágie (Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH 

34 – 36 anotácie

Obsah

Editoriál
Po útlme na prelome rokov sa literárny život roztáča 
na plné obrátky, svedčí o tom aj rubrika Aktuality. 
Kľúčová tohtoročná udalosť, najmä pokiaľ ide o pozí-
ciu našej literatúry v zahraničí, sa však ešte len blíži. 
V polovici marca bude Bratislava hosťujúcim mestom 
na veľtrhu Livre Paris 2019. Po hosťovaní Slovenska 
na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Budapešti v roku 
2016 to bude druhý veľký pokus o prienik slovenskej li-
teratúry na európsku scénu. Prejaví sa to aj v nebývalom 
počte preložených titulov do francúzštiny. Podrobnosti 
sa dozviete v  tematickom bloku, zvlášť v rozhovore 
s riaditeľkou LIC Miroslavou Vallovou, ktorá celý tento 
úctyhodný projekt koordinuje.
 Literárny vedec, diplomat a politik Rudolf Chmel 
napísal memoáre a my sme sa s ním pri tejto príležitosti 
porozprávali nielen o vzťahu individuálnej a kolektívnej 
pamäti, ale aj o perspektívach strednej Európy, ktoré 
nevidí práve ružovo.
 V rubrike Pekná kniha sme netradične zamierili 
do teritória priemyselnej architektúry. Samozrejme 
preto, že na túto tému vznikla zaujímavá publikácia 
vybavená bohatým obrazovým materiálom. Prinášame 
rozhovor s Evou Bellákovou, autorkou knihy Architektú-
ra historických železiarní na Slovensku 1815 – 1948. Okrem 
odbornej reflexie problematiky dostaneme aj niekoľko 
tipov na turistické výlety do atraktívnych lokalít, kde 
naše historické dedičstvo zatiaľ zväčša chradne…
 V rubrike Výročie sme sa vrátili k Milanovi Rúfusovi, 
ktorý zomrel pred desiatimi rokmi. Prechádzať uchom 
ihly – tak nazvala svoj sugestívny text o Rúfusovej poé-
zii a jej vnímaní Soňa Pariláková. Namiesto pietnych 
prejavov vyzýva skôr k novému čítaniu básnika. 
 Rozsiahly blok patrí ako zvyčajne novým knihám. 
Z jednotlivých textov by som upozornil na esej Pod-
zemný prúd dejín Západu, v ktorej Eva Dědečková píše 
o Arendtovej Pôvode totalitarizmu. Toto kľúčové dielo 
o politickej histórii 20. storočia už vyšlo aj v slovenčine. 
Recenziu čísla od Marty Součkovej venujeme knihe  
M. Vadasa Zlá štvrť.
 Bea Beláková na svojich cestách po slovenských 
kníhkupectvách tentoraz navštívila pezinské Artforum. 

Želám vám príjemné čítanie.
Radoslav Passia
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