
MESAČNÍK O NOVÝCH KNIHÁCH / XXX. ROČNÍK / 20. 02.  2020 / ČÍSLO   02

CENA  
1,50 €

Jakub Drábik. Foto Ctibor Bachratý

AKTUALITY
Desiatka Anasoft litery 2020

ROZHOVOR
O Denníkoch a listoch 
Ladislava Mednyánszkeho

TÉMA
Strašiaky minulosti a prítomnosti
A. Bán, S. Batthyany, J. Drábik, 
A. Krawczyk, G. Zoltán

PEKNÁ KNIHA
Karol Kállay: Zaostrené na krásu

RECENZIE
Martina Buzinkaiová o knihe 
Juraja Kováčika Všetky jeho svety





č. 02/20

AKTUALITY  
04 Od folklóru cez experiment po dokuromán. Desiatka Anasoft litery 2020 
05 Kniha roka 2020 / Literárne Košice
07 Zomrel Pavel Vilikovský / Za Jánom Čomajom

ROZHOVOR  
08  Zo salónov medzi tulákov a späť. Rozhovor s Katarínou Beňovou (Radoslav Passia)

TÉMA: STRAŠIAKY MINULOSTI A PRÍTOMNOSTI
10 Kam sme sa to dostali? / Jakub Drábik: Fašizmus (Samuel Marec)
11 Tiso je stále téma / Andrzej Krawczyk: Kněz prezidentem (-rp-)
12 Fašisti nám diktujú, čo treba riešiť. 
Rozhovor s Jakubom Drábikom (Dušan Taragel)
13  Potomok šľachticov v zrkadle dejín / Sacha Batthyany: 
Čo to má spoločné so mnou? (Linda Nagyová)
14  Od vzdelancov k besniacej luze. Rozhovor s Tímeou Krekovič Beckovou 
(Andrea Makýšová Volárová)
15 Kniha ako memento radikalizácie. Rozhovor s Andrejom Bánom 
(Veronika Košičiarová)
16 Obrazy (z) Balkánu / Andrej Bán: Trochu oheň, trochu voda (Nora Nagyová)

PEKNÁ KNIHA
18 Tajomstvo socialistickej krásy / Karol Kállay: Zaostrené na krásu (Dušan Taragel)

ILUSTROVANÁ KNIHA
20 Nepoznaná kresba / Daniela Čarná – Lucia Kotvanová: Nakresli si ovečku. 
O kresbe, ako ju nepoznáte! (Petra Baďová)

PRÍBEH
22 Portrét s kyticou žltých ruží. Gabriel García Márquez ako novinár (Eva Kopecká) 

DEJINY
24 Nielen ľudia majú svoje dejiny / Juraj Činčura: 
História oceánov (Oliver Zajac)

KLASIKA
25 Je to celkom prosté, milý Watson… / Arthur Conan Doyle: 
Sherlock Holmes 1 – 5 (Marek Baranyi) 

RECENZIE
26 Juraj Kováčik: Všetky jeho svety (Martina Buzinkaiová), Marián Hatala – Petra 
Štětinová Goldflamová: Dva vorvane na dne vane (Terézia Struhárová), Václav 
Pankovčín: Romány. Zdržíte sa v Linárese? (Katarína Badžgoňová), Poviedka 2019 
(Gabriela Rakúsová), Edita Steinová: Príbeh jednej židovskej rodiny (Lucia Mattová), 
Françoise Gilot – Carlton Lake: Žila som s Picassom (Ivan Stodola), George R. R. 
Martin: Oheň a krv (Dominika Petríková), E. T. A. Hoffmann: Sandmann – Piesočný 
démon a iné strašidelné poviedky (Juraj Búry), Carolina Setterwallová: Dúfajme, že 
ho nikdy nebudeš potrebovať (Nina Podmanická), Lisa Jewellová: Jednoducho zmizla 
(Lýdia Čelková), Jørn Lier Horst a Thomas Enger: Bod Nula (Jakub Pokorný), Drew 
Daywalt: Deň, keď pastelky našli domov (Ivana Mičuchová)

Z NOVÝCH KNÍH
36 Anotácie

Obsah

Aj druhé tohtoročné číslo Knižnej revue v úvode 
ponúka pravidelné literárne aktuality. Bohužiaľ, 
okrem novej top desiatky Anasoft litery sú tentoraz 
prevažne smutné. V Pavlovi Vilikovskom stráca 
slovenská literatúra naozaj veľké meno. Jeho prí-
spevok k našej próze, esejistike, ale i publicistike 
či prekladu ostatných desaťročí bol neprehliadnu-
teľný, ba kľúčový. A pripomíname si aj nedávno 
zosnulú výraznú osobnosť slovenskej žurnalistiky 
a literatúry faktu Jána Čomaja.
 V druhom, rozšírenom vydaní vyšla kniha, ktorá 
nezaujme len úctyhodnou hrúbkou, ale aj pútavým 
obsahom: v rozhovore s kurátorkou a kunsthisto-
ričkou Katarínou Beňovou si priblížime Denníky 
a listy maliara Ladislava Mednyánszkeho, ktoré 
sú potrebným príspevkom k poznaniu uhorskej, 
teda aj našej histórie na prelome 19. a 20. storočia. 
 Ako do istej miery prezrádza už názov Strašiaky 
minulosti a prítomnosti, témou tohto čísla sú knihy 
o fenoménoch vojny a násilia v histórii 20. sto-
ročia, ktorých ozveny a dôsledky dodnes trvajú. 
V recenzii aj rozhovore s autorom sa venujeme 
Fašizmu Jakuba Drábika a balkánskym reportá-
žam Andreja Bána, prinášame tiež dva pohľady 
na tragické udalosti počas druhej svetovej vojny 
v Maďarsku, s ktorými sa vyrovnáva až druhá či 
tretia povojnová generácia autorov.
 V rubrike Pekná kniha predstavujeme výpravnú 
fotografickú knihu Zaostrené na krásu, v ktorej 
nájdeme módne fotografie legendárneho Karola 
Kállaya. V Ilustrovanej knihe sa Petra Baďová 
zamerala na ďalšiu z kníh, ktorých cieľom je ak-
tivizovať detského aj dospelého čitateľa k tvorivej 
činnosti, Nakresli si ovečku Daniely Čarnej a Lucie 
Kotvanovej.
 V Príbehu sa s Evou Kopeckou ešte raz vrátime 
do Kolumbie a pôjdeme po novinárskych stopách 
Gabriela Garcíu Márqueza. Tradične prinášame 
aj výdatný blok recenzií pôvodnej a prekladovej 
tvorby a trojstranu anotácií nových kníh.
 Milé čitateľky, milí čitatelia, zároveň sa s vami 
lúčim z pozície šéfredaktora Knižnej revue a som 
rád, že odteraz sa na tomto mieste budete stretávať 
s editoriálmi Tiny Čornej. Želám vám príjemné 
čítanie nielen tohto, ale aj ďalších čísel časopisu.

Radoslav Passia
šéfredaktor 

EDITORIÁL
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Od folklóru 
cez experiment 
po dokuromán
V stredu 12. februára 2020 odborná porota ceny Anasoft 
litera vyhlásila tohtoročnú desiatku. Štyria autori 
a štyri autorky už v tejto prestížnej literárnej cene boli 
nominovaní. Jedna kniha je prozaickým debutom.

 Foto Lucia Mandincová

Peter Krištúfek: Das Haus 
des tauben Mannes (Dom hluchého)
Viedeň: Braumüller, 2019 
(Rakúsko, nemčina)
Preklad: Mirko Kraetsch
ISBN 978-3-99200-252-8

Balla: U ime oca (V mene otca)
Záhreb: Društvo hrvatsko – slovačkoga 
prijateljstva, 2019 (Chorvátsko, 
chorvátčina)
Preklad: Maja Novković
ISBN 978-953-488-290-0

Od konca apríla minulého roka porota v zložení Lubomír Machala, 
Michal Jareš, Peter F. ‘Rius Jílek, Zuzana Belková a Dado Nagy 

čítala 158 prozaických kníh, ktoré splnili kritériá a boli tak automaticky 
nominované do 15. ročníka. Z nich vybrali desať najzaujímavejších titulov: 
Ostrov Petra Balka (KK Bagala), Koža Jany Bodnárovej (Aspekt), Hodiny 
lietania Etely Farkašovej (VSSS), Čepiec Kataríny Kucbelovej (Slovart), 
Posledná barónka Silvestra Lavríka (Dixit), Modus vivendi Zuzany Mojži-
šovej (Artforum), Tvoja izba Michaely Rosovej (vl. nákl.), Šeptuchy Aleny 
Sabuchovej (Artforum), Kšeft Víťa Staviarskeho (Vydavateľstvo staviarsky) 
a Fytopaleontológia Petra Šuleja (Marenčin PT).

Vyjadrenia porotcov Anasoft litera 2020
Zuzana Belková
„Pokiaľ ide o výslednú podobu desiatky, nezostala vo mne trpká príchuť 
väčšej miery kompromisu (…). Ak by som na ňu mala nazerať cudzími oča-
mi, zrejme si v pozitívnom zmysle všimnem rôznorodosť poetík a narácií 
vybratých autorov. Ak však na ňu nazerám svojimi zasväteneckými očami 
ženy, ktorá zviedla zopár nevyhnutných argumentačných mikrosúbojov 
(…), znamená pre mňa vyváženú skupinku silných titulov s vyrovnanými 
šancami neskôr ašpirovať na najvyššiu métu a titulov, ktoré (…) bodujú 
originalitou a primeranou mierou literárnosti.“

Lubomír Machala 
„Anasoft litera je mi sympatická základní koncepcí, tedy snahou reflek-
tovat veškerou prozaickou produkci v určeném čase. Je však velká škoda, 
že neexistuje obdoba v oblasti poezie. Zmíněná koncepce, usilující o úpl-
nost alespoň prozaickou, ovšem klade velké nároky na porotu, protože 
hodnocených knih není málo (pres 150 titulů) a většina se nevyznačuje 
(…) mnoha literárními kvalitami. Snad i proto byla hodnotící debata tak 
úporná, pozoruhodných a čtenársky obohacujích próz byla hrstka, ale 
bylo jich přece jen víc než deset. (…)“

Michal Jareš
„Mám radost z pestrosti, kterou desítka nabízí: sice jsme se o jistých titu-
lech pohádali a ještě se o nich budeme dlouho hádat, a třebaže zařazení 
některých knih v osobní rovině trochu nechápeme, tak nám setkání poroty 
ukázalo, že jsme všichni absolventi vysoké školy kompromisu a umíme se 
dohodnout – snad na zajímavém – výsledku.“

Dado Nagy
„Literatúra a umenie sú výrazom subjektívneho pohľadu na svet, a preto 
aj hodnotenie umeleckých diel je do veľkej miery subjektívne. Som však 
presvedčený, že minimálne na polovici diel z tohtoročnej desiatky by sa 
zhodla aj väčšina paralelných porôt. Možno mi vo výbere dve tri knihy 
chýbajú a iné z desiatky by mi v nej zasa vôbec nechýbali, ale tak to už 
pri spoločnom rozhodovaní chodí.“    

Peter F. ‘Rius Jílek
„Výber poroty je vždy o kompromise. Aj keď sme pri niektorých tituloch ne-
dosiahli úplný konsenzus a pri zopár knihách sme vstúpili do konfrontácie, 
(…) desiatka reprezentuje pluralitu autorských prístupov, charakteristickú 
pre súčasnú slovenskú prózu. A ak naše rozhodnutie vyvolá diskusiu, tak 
to je len dobre, lebo literatúra bez diskusie je mŕtva.“

-red-

Zasadnutie poroty. Foto Lucia Mandincová
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Dušan Mitana: Pasji dnevi 
(Psie dni, Nočné správy)
Ľubľana: Literarno-umetniško društvo 
Literatura, 2019 (Slovinsko, slovinčina)
Preklad: Diana Pungeršič
ISBN 978-961-7017-51-9

Katarína Macurová: 
Momo & Lily
Rím: Atmosphere libri, 2019 
(Taliansko, taliančina)
Preklad:  Alessandra Mura
ISBN 978-88-6564-312-9

Kniha roka© je cena, ktorá sa udeľuje raz ročne za diela vydané knižne 
v predchádzajúcom kalendárnom roku. Jej cieľom je upozorniť na výnimočné diela 
v oblasti slovenskej literatúry a knižnej kultúry a podporiť tým pôvodnú tvorbu, jej 
vydávanie a čítanie. Cena zohľadňuje tvorivú partnerskú spoluprácu autora/autorky 
a vydavateľstva, preto sa v oboch kategóriách udeľuje autorom/autorkám 
aj vydavateľstvu. 

O rganizátorom ceny je Literárne informačné centrum v Bratislave. 
Každoročne ju vyhlasuje a koordinuje redakcia časopisu Knižná revue. 

Kniha roka má dve samostatné kategórie: Cena čitateľov Knižnej revue 
a Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii debut.
 Tento ročník prinesie aj jednu výraznejšiu zmenu. Vznikol tzv. nominačný 
zbor Knihy roka, ktorý pre príslušný ročník vždy zostaví redakcia Knižnej 
revue. Nominačný zbor je zložený zo zástupcov redakcie a externých členov. 
Počet členov je deväť. Prácu zboru organizuje šéfredaktor Knižnej revue, 
ktorý sa riadi časovým harmonogramom ceny. Nominačný zbor Knihy 
roka 2019 tvoria (v abecednom poradí): Peter Darovec, Tina Čorná, Igor 
Hochel, Ivana Hostová, Lenka Macsaliová, Gabriela Magová, Radoslav 
Passia, Jaroslav Šrank a Dušan Taragel. 
 Nominačný zbor vytvorí vo februári dva zoznamy. Zoznam nominova-
ných kníh v hlavnej kategórii Cena čitateľov Knižnej revue bude obsahovať 
dvadsať titulov, predovšetkým z oblasti pôvodnej poézie, prózy a drámy, 
esejistiky, literatúry faktu, humanitných a spoločenských vied, v odôvod-
nených prípadoch aj z iných žánrových, druhových a tematických oblastí. 

 Zoznam v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii debut bude 
pozostávať najviac z piatich titulov. Tituly, ktoré sú v danom roku nomi-
nované v kategórii debut, môžu byť navrhnuté aj v kategórii Cena čitateľov 
Knižnej revue. 
 Zoznamy nominovaných kníh v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue 
a v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii debut budú východis-
kom pre hlasovanie v čitateľskej ankete. V ankete sa hlasuje vyplnením 
on-line formuláru dostupného na samostatnej webovej stránke, ktorú 
sprístupníme v marci 2020 a budeme vás o tom ešte informovať na webe 
LIC a sociálnych sieťach. Víťazi oboch kategórií vzídu z elektronického 
hlasovania verejnosti. 
 Slávnostné vyhlásenie ceny Kniha roka sa uskutočňuje každoročne 
pri príležitosti Svetového dňa knihy a autorských práv, teda 23. apríla alebo 
v čase blízkom tomuto dátumu. Ocenené knihy a autori môžu používať 
titul „laureát Ceny čitateľov Knižnej revue“, resp. „laureát Ceny čitateľov 
Knižnej revue v kategórii debut“ s označením príslušného roka.

-red-

Literárne Košice
Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje XXV. ročník 
literárnej súťaže v poézii aj próze pre začínajúcich autorov 
Literárne Košice. Súťaž je zameraná na hľadanie literárnych 
talentov medzi žiakmi 5. – 9. ročníka základných škôl 
a študentmi 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.

Knižnica zverejnila aj súťažné témy, tento rok ich vymyslela Mar-
kéta Andričíková z Katedry slovakistiky, slovanských filológií 

a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a znejú nasledovne:

Blíži sa čitateľská anketa 
Kniha roka 2019

   Yetti pod papučou

   Zajtra oslávim svoje 250. narodeniny 

   Našli sme mapu k pokladu.

 
Súťažné práce v próze aj poézii sa prijímajú e-mailom na adrese  
sutazekniznica@gmail.com do 27. marca 2020. Presné podmienky, 
ktoré je potrebné dodržať, sú zverejnené na knižničnej webovej stránke 
www.kosicekmk.sk.
 Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené 7. mája 2020 v rámci osláv 
Dňa mesta Košice 2020 v pobočke LitPark v Kulturparku. Všetky víťazné 
práce budú zverejnené v printovej aj elektronickej podobe v publikácii.



Myslíte už znova 
na Vianoce? 

moja.lita.sk

Nahláste si v LITA svoje diela a tohtoročné 
sviatky sa vám začnú už koncom leta.

Od septembra posielame odmeny 
za použitia diel v roku 2019.

#11. ročník literárnej súťaže Medziriadky 
Na finalistov súťaže čaká letná škola literatúry s porotcami a lektormi, 
knižné odmeny či autorské čítania počas celého roka.
Básne, prózu aj dramatické texty prijímame do 29.3.2020.
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Prihláste sa do 11. roč níka

Uzávierka  
je 29. 3. 2020 

literárnej
súťaže Medziriadky  
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Zomrel Pavel Vilikovský 
(27. jún 1941 – 10. február 2020)

Prozaik, prekladateľ, redaktor a publicista Pavel Vilikovský patril od svojho vstupu 
do slovenskej literatúry k jej výrazným postavám, hoci sa ako autor po debute Citová 
výchova v marci (1965) odmlčal na takmer dve desaťročia. Po sérii prozaických kníh vy-
daných na prelome 80. a 90. rokov už nebolo pochýb, že slovenská literatúra v ňom má 
svojho špičkového predstaviteľa. „Knihy Pavla Vilikovského obyčajne provokovali profe-
sionálnych pisateľov o literatúre predvádzať svoju intelektuálnu erudíciu a schopnosti, 
vyzývali hĺbať nad naratívnymi technikami, intertextuálnymi stratégiami a prvkami 
postmoderného diskurzu, rovnako poskytovali možnosť obdivovať azda najpresnejšiu 
vetu slovenskej prózy,“ hovorí o ňom kritička Ivana Taranenková. 
 Jeho ojedinelé postavenie v súčasnej slovenskej literatúre, formalizované aj početný-
mi oceneniami (spomeňme aspoň dvojnásobné víťazstvo v Anasoft litere), pripomenula 
nedávna anketa internetového časopisu Platforma pre literatúru a výskum (plav.sk) o naj-
dôležitejších dielach našej literatúry po roku 1989. Hoci v nej nezvíťazil s jednou kon-
krétnou knihou, Vladimír Barborík na margo tohto faktu uviedol, že „anketa zameraná 
na jedno dielo hendikepuje produktívnych autorov, ktorí napísali viacero hodnotovo 
vyrovnaných kníh, pretože ich priaznivci s veľkou pravdepodobnosťou rozdelia svoje 
hlasy medzi jednotlivé diela. Markantné to bolo pri Pavlovi Vilikovskom, v ankete sa 
objavilo 13 (!) jeho kníh, takmer všetko, čo vydal po od r. 1989“.
 Napriek jazykovej a interpretačnej náročnosti patrili Vilikovského diela k preklada-
ným, len minulý rok vyšli časopisecky a knižne vo francúzštine, nemčine, chorvátčine 
a ruštine. Samozrejme, výnimočným počinom sú najmä tri jeho knihy preložené do fran-
cúzštiny, ktoré vlani vyšli pri príležitosti hosťovania Bratislavy na parížskom knižnom 
veľtrhu. Nils Ahl, šéfredaktor parížskeho vydavateľstva Editions Phébus, v ktorom vy-
šiel v preklade Petra Brabenca Pes na ceste, v reakcii na smutnú správu o Vilikovského 
smrti napísal, „že kniha, patrí k tomu najlepšiemu, čo v našom vydavateľstve vyšlo, 
a som na ten vydavateľský počin veľmi hrdý“. Pre Knižnú revue sa vyjadril aj jeho poľský 
prekladateľ Tomasz Grabiński: „Informácia o smrti Pavla Vilikovského ma zastihla, keď 
som sa chystal na mesačnú rezidenciu do Banskej Štiavnice a pripravil som si na cestu aj 
balík jeho kníh. Veľmi si cením, že som mohol pána Pavla Vilikovského osobne spoznať. 
Sme mu vďační za to, že nám venoval svoju knihu Príbeh ozajského človeka do edície K4, 
vďaka čomu vyšla hneď v štyroch jazykoch. Ľutujem, že sa mi pri tejto príležitosti ne-
podarilo presvedčiť ho na cestu do Poľska. Blízka mi bola jeho irónia, budem si pamätať 
jeho obrovský odstup voči sebe a vlastnej tvorbe. Aj to, že vlastné knihy nedržal doma 
na reprezentatívnej poličke, ale vnútri gauča.“
 My si jeho knihy, nevyčerpané, stále prekvapujúce, otvorené starým aj novým čitate-
ľom, uložíme na dobre viditeľné miesta.

(red.)

Myslíte už znova 
na Vianoce? 

moja.lita.sk

Nahláste si v LITA svoje diela a tohtoročné 
sviatky sa vám začnú už koncom leta.

Od septembra posielame odmeny 
za použitia diel v roku 2019. Za Jánom Čomajom 

(17. apríl 1935 – 26. január 2020)

Pätnásť rokov bol novinárom, potom mal dvadsať 
rokov zákaz, komunisti ho dali na čiernu listinu 
a nenapísal ani čiarku. Keď po revolúcii v roku 
1989 opäť mohol publikovať, bez váhania sa vrátil 
k remeslu a písal nielen publicistiku, ale začal tvoriť 
najmä knihy. Kým do roku 1969, keď ho postihol 
zákaz, mu vyšli len tri, po roku 1989 ich napísal 
vyše tridsať.
 Ján Čomaj nepochybne patril medzi najlepších 
slovenských publicistov, novinárov a autorov lite-
ratúry faktu. Akoby sa pre túto prácu narodil: už 
ako devätnásťročný študent nastúpil v roku 1954 do 
denníka Smena a jeho talent, dravosť a pracovitosť ho 
rýchlo vyniesli medzi elitu: v šesťdesiatych rokoch 
už bol „voľným“ reportérom a sám si vyberal témy, 
o ktorých chcel písať. Svoju prvú úspešnú knihu 
Počmáraný život (1967) zostavil z krimi-príbehov, 
ku ktorým sa dostal ako novinár a práve táto auten-
tická skúsenosť povýšila jeho novinárske súdničky 
na skvelú literatúru.
 Ján Čomaj mal svoj vlastný rozpoznateľný štýl, 
nadovšetko rešpektoval fakty a nikdy nenapísal 
nič vymyslené. Či už to boli tragické príbehy kon-
krétnych osobností (Ivan Mistrík, Ján Jamnický, Ján 
Psotka), justičné zločiny (kauza Hirner, Píka), bio-
grafické knihy o umelcoch či doživotne odsúdených 
zločincoch, vždy šlo o výborne napísané knihy, ktoré 
čitateľa vtiahli do príbehu a prinútili ho uvažovať 
nad tým, prečo ľudia robia to, čo robia, hoci im to 
často prinesie skazu.
 S Jánom Čomajom odchádza jeden z posledných ve-
teránov silnej novinárskej generácie 50. a 60. rokov 
minulého storočia (Mňačko, Kaliský, Kalný, Gryzlov, 
Vladimír Ferko a i.). Zostáva však po ňom bohaté die-
lo, ktoré môžeme študovať ako strhujúce svedectvo 
o tom, akí sme boli.

Dušan Taragel

Ján Čomaj. Foto Dušan TaragelPavel Vilikovský. Foto Lucia Gardin

#11. ročník literárnej súťaže Medziriadky 
Na finalistov súťaže čaká letná škola literatúry s porotcami a lektormi, 
knižné odmeny či autorské čítania počas celého roka.
Básne, prózu aj dramatické texty prijímame do 29.3.2020.
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Prihláste sa do 11. roč níka
Uzávierka  
je 29. 3. 2020 
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Zo salónov 
medzi tulákov 
a späť
rozhovor s kunsthistoričkou
a editorkou Katarínou Beňovou

Vďaka maďarským kolegom Istvánovi Bardolymu 
a Csille Markójaovej boli vtedy vydané všetky 
v tom čase známe denníky.

Od prvého vydania prebehlo viac ako dva
násť rokov, čo sa odvtedy vo výskume Med
nyánszkeho života a diela udialo?
V roku 2011 som pripravila pre SNG výstavu 
o barónke Margite Czóbelovej, umelcovej neteri. 
V tom čase sa mi podarilo pokračovať vo výsku-
me v archíve v Levoči, kde som objavila ďalšie 
denníky a korešpondenciu. Išlo o fond dokumen-
tov, ktorý súvisí primárne s prostredím kaštie-
ľa v Strážkach a rodmi Horváth-Stansithovcov, 
Szirmayovcov, Mednyánszkych a Czóbelovcov. 
Následne ma oslovil vtedajší riaditeľ Slovenského 
národného archívu v Bratislave Radoslav Ragač, 
či by som sa nepozrela na jeden fond, ktorý zís-
kali. Išlo o Mednyánszkeho listy predovšetkým 
z obdobia prvej svetovej vojny, teda obdobia, ku 
ktorému sme nemali veľa informácií.

Rozsiahla publikácia si iste vyžiadala väčší 
odborný tím. Ktorí spolupracovníci boli pre 
vás kľúčoví?
Tento nový materiál pozostávajúci z denníkových 
záznamov a v majorite z korešpondencie som 
opätovne konzultovala s kolegami v Maďarsku 
a vyšiel v maďarskom spracovaní v odbornom 
periodiku Enigma (č. 81, 82/2015). Spolupracovala 
som opäť s Csillou Markójaovou a Istvánom Bar-
dolym a kolegyňou z Maďarskej národnej galérie 
Orsolyou Hesskyovou, ktorá sa venovala listom 
v nemčine.

Druhé vydanie je doplnené, čo to v tomto 
prípade konkrétne znamená?
Doteraz málo známou časťou Mednyánszkeho ži-
vota boli roky prvej svetovej vojny. Aj z tohto dôvo-
du som zaradila do nového slovenského vydania 
časť zachovanej umelcovej korešpondencie, ktorá 
je rozdelená do troch častí. V prvej sa čitatelia 
dozvedia o jeho pôsobení na fronte prvej svetovej 

Ladislavovi Mednyánszkemu sa ako kunst
historička a kurátorka venujete pomerne 
dlho. Prečo? Čo stálo na začiatku tohto vzťa
hu a ako sa medzičasom rozvinul?
V rokoch 2003 – 2004 sa konala výstava, ktorú 
pripravili Slovenská národná galéria a Maďar-
ská národná galéria a vôbec prvýkrát na nej boli 
prezentované diela zo slovenských a maďarských 
zbierok. Ja som bola súčasťou medzinárodného vý-
skumného tímu a tak som sa mala možnosť zozná-
miť s tvorbou a osobnosťou Mednyánszkeho nao-
zaj podrobne. Zároveň mám ako kurátorka v SNG 
na starosti stálu expozíciu v Strážkach a z tohto 
dôvodu sa jeho tvorbe venujem pravidelne. 

Biografické a denníkové žánre sú síce u či
tateľov populárne, ale predsa: Ako vznikol 
nápad vydať listy a denníky širšej verejnosti 
nie príliš známeho uhorského maliara z pre
lomu 19. a 20. storočia v roku 2007 prvýkrát 
knižne? 
Prvé vydanie súvisí so zmieneným výstavno-ve-
deckým počinom. V tom čase sa podarilo dať 
dohromady nielen výtvarný materiál, ale práve 
i denníky zo slovenských a maďarských zbierok, 
ktoré vyšli v maďarčine v roku 2003 a SNG ich 
pripravila na vydanie spolu s Kalligramom v roku 
2007. Toto vydanie sa stretlo s veľkým záujmom 
čitateľov, a to nielen odborníkov. Prvýkrát sa 
tento materiál, ktorý bol v tom čase dostupný, 
spracoval a zrevidoval. Bolo už známe vydanie 
z Maďarska z roku 1960 od Ilony Brestyánsz-
kej, ktoré však bolo ovplyvnené diktátom doby 
a cenzurované. Na Slovensku sa venovala prepisu 
a zhodnoteniu časti denníkov Žofia Kiss Szemán. 

Radoslav Passia

Ladislav Mednyánszky: Denníky a listy 1877 – 1918
Bratislava: Slovenská národná galéria, 2019

ROZHOVOR

Z Mednyánszkeho denníkov

15. marec 1915, Brzesko
Ticho snežilo. Sneh prikrýval vozy, plachty a zem čistou, bielou, ale kyprou prikrývkou. Keď som 
kreslil voz, zima sa predo mnou obnažila v celej svojej nádhere, s príjemným bezvetrím, akého 
som si veľa užil v Strážkach. Ideálny prechod snehovej bieloby do bielosivého neba (po krupobití). 
(…)
22. august 1915, nedeľa, Budapešť
Môj zlatý, dobrý druh, priateľ, syn môj, vodca, čistá, dobrá duša, Nyuli.
Prebieha práca, blíži sa smrť. Približujem sa ti, môj zlatý, dobrý synu, k tebe, ktorý už máš za 
sebou všetku pozemskú biedu. Všetko je márne, iba skutočná láska je trvácna, tú smrť nezastaví.

Foto Lenka Macsaliová
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ROZHOVOR

na Strážky a Beckov, kontakty so svojimi priateľ-
mi aj osobami, ktoré stretával pri rôznych príle-
žitostiach a boli medzi nimi jeho časté modely. 
 Zároveň sú denníky aj dokladom veľmi osobné-
ho vzťahu s lodníkom Bálintom Kurdim, ktorého 
prezýval „zajačik“ (Nyuli). Po jeho smrti venuje 
väčšinu svojich denníkových záznamov práve 
jemu.

Ste kurátorkou expozície Mednyánszke
ho diela v kaštieli v Strážkach pri Spišskej 
Belej. Ako je to však s jeho dielom vo vše
obecnosti, aká jeho časť je verejne prístupná 
a kde okrem Strážok ešte nájdeme relevant
né kolekcie jeho diel?
V stálej expozícii je k dispozícii pre návštevníkov 
približne sto diel zo zbierky SNG. Zároveň SNG 
na svojej platforme www.webumenia.sk sprí-
stupnila zdigitalizované diela zo slovenských 
štátnych zbierok. Tu si môžu záujemcovia o Med-
nyánszkeho dielo prezerať maľby a kresby, ktoré 
sa zachovali.

Prozaik Silvester Lavrík nedávno napísal 
historický román Posledná k. a. k. barón-
ka, v ktorom ako hlavná postava vystupuje 
Mednyánszkeho neter, barónka Margita 

Czóbelová. Mali ste možnosť sa s ním už 
zoznámiť? A aký bol vlastne vzťah umelca 
svetobežníka k Strážkam a svojej tamojšej 
rodine?
Kniha je voľne inšpirovaná životom barónky, Lav-
rík používa i ďalšie osoby z jej okolia, členov 
rodiny, ako i slávneho strýka Mednyánszkeho. 
V knihe je viacero príbehov, ktoré sa inšpiru-
jú istými udalosťami zo života barónky, ale sú 
voľne beletristicky spracované autorom. Maliar 
mal k Strážkam veľmi intenzívny vzťah, keďže 
tu prežil detstvo a mladosť. I v neskorších ob-
dobiach navštevoval svojich rodičov a neskôr 
sestru s rodinou. Nachádzal sa tu jeho jediný 
stály ateliér, kde sa počas návštev mohol venovať 
svojim rozpracovaným obrazom. Často sa vyberal 
na výlety do Tatier, kde tvoril. Podobne dôležité 
miesto bolo pre neho však i jeho rodisko – Beckov.  

Katarína Beňová je odbornou asistent-
kou na Katedre dejín výtvarného umenia 
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 
Pôsobí i ako kurátorka zbierky umenia 
19. storočia v SNG v Bratislave. Zaobe-
rá sa výtvarným umením 19. storočia 
v stredoeurópskom kontexte.

vojny, o živote vo Viedni a starostlivosti zo strany 
manželky maliara Guylu Klábera Miri a o dielach, 
ktoré po Mednyánszkeho smrti v roku 1919 ostali 
vo Viedni. Súviselo to s komplikovaným vzťahom 
medzi umelcovým tajomníkom Józsefom Pálma-
im, maliarovou rodinou v Strážkach, sestrou Miri 
Czóbelovou a jej manželom Štefanom Czóbelom 
a ďalšími osobnosťami. Druhá časť korešpon-
dencie odkazuje na výber listov umelcovej ro-
diny a osobností z maliarovho okruhu z rokov 
1888 – 1920. Tretia časť sa zameriava na výber 
korešpondencie, ktorú Mednyánszky písal svojej 
rodine a priateľom, ako aj tú, ktorú sám dostával.

Mednyánszkeho denníky aj korešpondencia 
sú ohromne široké. V skratke, čo nám ho
voria o ňom ako o človeku a čím prispievajú 
k poznaniu jeho diela?
Mednyánszky bol zložitá osobnosť. Vďaka svojmu 
pôvodu sa dobre cítil v šľachtických salónoch, 
no na druhej strane kvôli svojmu naturelu zapa-
dol aj medzi tulákov na ulici. Prostredníctvom 
denníkov, ktoré si písal po maďarsky, ale gréckou 
abecedou, poskytol svojim obdivovateľom veľmi 
dôležitý doklad o svojom vnútornom osobnom 
svete. Dnes sa nám toto „kódovanie“ môže zdať 
zvláštne, ale má to svoje vysvetlenie. Jeho starý 
otec zo Strážok gróf Baltazár Szirmay si písal 
denníky v gréčtine. Gréčtina a latinčina patrila 
v 19. storočí k humanitnému vzdelaniu. Med-
nyánszky písal svoje záznamy na rôzne druhy 
papiera, nielen do zošitov, ktoré slúžili ako den-
níky, ale aj do skicárov a na množstvo kresieb. 
Nachádzame tu odkazy na jeho cesty, pôsobenie 
v jednotlivých metropolách umenia, spomienky 

Mednyánszky písal svoje 
záznamy na rôzne druhy 
papiera, nielen do zošitov, ktoré 
slúžili ako denníky, ale aj do 
skicárov a na množstvo kresieb.
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Ukážka rukopisu L. Mednyánszkeho a kresba 
z jeho zápisníka. Foto archív SNG
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Kam sme sa to dostali?
Jakub Drábik: Fašizmus. Bratislava: Premedia, 2019 

Samuel Marec

tória má svoju logiku, prešla si svojím vývojom 
a my o fašistoch ako o fašistoch hovoríme nie 
preto, že by sme ich chceli urážať, ale jednoducho 
preto, že naozaj fašistami sú.

 Samozrejme, byť fašistom je pomerne veľká 
hanba: nie je pekné, ak vás za fašistu označujú, 
hoci ním aj ste. Je to nepríjemné a osobne rušivé, 
pretože vám v zásade hovoria, že ste zlý človek. 
Na fašizme totiž naozaj nie je dobré vôbec nič. 
Navyše, ak ako fašista chcete osloviť masy, môže 
im to prekážať. Až do istého bodu ľudia fašistov 
voliť nechcú, aspoň nie masovo. (Hlavu hore: 
potom im to už vadí menej.)
 Práve preto tí fašisti ako z definície tak 
urputne bojujú za to, aby sa definície zmenili 
a zároveň sme o nich v žiadnom prípade ako 
o fašistoch nehovorili. Je to pritom až komické: 

motajú lásku k vlasti s láskou k národu, snívajú 
o bájnych starých dobrých časoch, hoci nevedia 
povedať, kedy vlastne boli, a ak treba, na pomoc 
si neváhajú privolať aj slovenskú abecedu, len 
aby dokázali, že číslo 88 neznamená Heil Hit-
ler, ale ďateľ ďobe. A to všetko len preto, že sa 
hanbia za vlastné presvedčenie. Teda hanbia 
– nemôžu to povedať nahlas, ešte nie, alebo ešte 
nie úplne.

Čo fašizmus ponúka
Je to vlastne zvláštny paradox: presvedčenie 
je u nich na prvom mieste, bez presvedčenia 
by neboli ničím. Krv a zem, hrdosť a česť; česť 
ako z prilby — meine Treue heißt Ehre. To nie 
sú náhody. Slovami klasika, keď to chodí ako 
fašista, vyzerá ako fašista a rozpráva ako fašista, 
intelektuál to nebude.  A celé toto presvedčenie, 
ktoré tvorí podstatu ich existencie nielen ako 
hnutia, ale aj ako jednotlivcov, musia zakrývať 
len preto, aby, preboha, nevyšlo najavo, akí sú 
naozaj. Ak by dnes žil Goethe, určite by napísal 
Utrpenie mladého fašistu.

Jakub Drábik neponúka odpovede na všetky 
otázky o fašizme, ale aspoň nám pomáha 

zorientovať sa, a to je dnes, keď panuje zmätok 
v tom, kde sme, kto je kto a či je čierna naozaj 
čierna a biela naozaj biela, vzácne.
 Takže si to ujasnime: fašizmus naozaj existuje 
iba jeden, všetko ostatné sú len nálepky na ozna-
čenie nepriateľov. Ak vás totiž niekto označí 
za fašistu, robí z vás to najhoršie, čo v politike 
a spoločnosti existuje. Niečo, proti čomu sa treba 
brániť – áno, ak je to potrebné, tak aj s použitím 
všetkých prostriedkov. Paradoxne, všetky pro-
striedky sú v boji s fiktívnymi fašistami ochotní 
použiť práve a len fašisti skutoční; vrátane fyzic-
kej konfrontácie. A tým sa paradoxy nekončia.

Odtiene fašizmu
Problém je totiž v tom, že ak opustíme dojmológiu 
a nálepky a začneme opäť veriť faktom, niet sporu 
o tom, kto tí ozajstní fašisti sú. Kto boli fašisti 
minulosti a ktorí nimi sú dnes. 
 Prekrútiť sa to nedá: existujú definície fašizmu 
a tie vznikli na základe histórie a jej štúdia. His-

Fašistom sa darí jedine 
v otrasenej a rozkolísanej 
spoločnosti.

Foto Lenka Macsaliová

STRAŠIAKY MINULOSTI A PRÍTOMNOSTI

„Hrali sme tak, ako sme hrali a dopadlo to presne tak, ako to dopadlo, povedal by Vladimír Weiss mladší alebo starší (to 
je jedno, vyjde to narovnako). Nezáleží pritom na tom, kto presne za nás hral, kľúčové je, že nakoniec sme dopadli všetci,“ 
uvažuje vo futbalovej terminológii o novej knihe historika Jakuba Drábika Fašizmus publicista Samuel Marec.
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 Nie je to však len o vonkajších prejavoch. Fašizmus nie je len podivná mili-
taristická estetika a filozofický zmätok, ale napríklad aj ekonomický program, 
hoci neveľmi originálny. Jakub Drábik dokazuje, že všetko, s čím fašisti prišli, tu 
už bolo predtým; oni to len nanovo posplietali do akéhosi zvláštneho maglajzu, 
všetko to dôsledne premiešali a vyvrhli do sveta. Niet divu, že to ani pri najlepšej 
vôli žiadny zmysel nedáva.
  Pravda, slovenské reálie majú svoje špecifiká. Slovenskí fašisti o ekonomike 
nemajú ani najmenšiu predstavu, a ak áno, ich predstavy by sa v praxi rovnali 
katastrofe. Nechcete im dať priestor a šancu nie preto, že by ste im ju nedopriali, 
ale jednoducho preto, že ani klinec si do oka nevtĺkate, ak existujú iné možnosti. 
 Slovenskí fašisti – presne v duchu svojich myšlienkových otcov a praotcov – na-
koniec majú len nenávisť. Ostávajú len bájky a rozprávky o tom, že za všetko môže 
niekto iný, že ten bájny lepší a čistejší svet je možný. V tom lepšom a čistejšom 
svete vládne pokoj a poriadok a harmónia – pre tých, ktorí prežili a nevzpierajú 
sa. Takáto predstava však úplne ignoruje nielen rozmanitosť, ale aj komplexnosť 
reálneho sveta, a preto v reálnom svete nevyhnutne vždy narazí. 
 Tým sme definičné znaky fašizmu pomaly vyčerpali, ostáva otázka, kam sme 
sa to dostali a čo ďalej. Sú to totiž dve odlišné otázky.

Fašizmus ako stredný prúd
Vieme povedať toto: dostali sme sa na križovatku. Slovenskí fašisti dnes ašpirujú 
na víťazstvo vo voľbách. Ignorácia nepomohla, ale rovnako nepomohla ani ich 
účasť v debatách. Keď si fašistov nevšímali, rástli, keď si ich všímali, rástli tiež. 
Novodobí slovenskí fašisti sú dnes úplne bežnou stranou stredného prúdu s ma-
sívnou volebnou základňou. 
 Samozrejme, ak to opäť zoberieme prísne, nie sú bežní a ani v strednom prúde: 
nemajú program, ktorý by sa dal brať vážne, na konci je vždy len nenávisť a nenávisť 
predsa do stredného prúdu nepatrí, aspoň nie v normálnej krajine a v normálnej 
situácii. Dalo by sa však úspešne argumentovať, že Slovensko dnes nie je normálna 
krajina a ak aj áno, určite nie v normálnej situácii. Jedným z ponaučení z knihy 
Jakuba Drábika je predsa aj to, že za bežných okolností fašisti jednoducho nemajú 
šancu, lebo nikoho nezaujímajú.
 A tak stredný prúd, o ktorom hovoríme, nie je prísne encyklopedický, je však 
skutočný: fašisti sú akceptovaní, majú státisíce voličov, priestor vo verejnopráv-
nych médiách, a ak by nemali ten, majú k dispozícii svoj vlastný. Sú v parlamente, 
ašpirujú na víťazstvo vo voľbách, o ich hlasy sa opiera vládna koalícia. Čo to je, 
ak nie stredný prúd?

Varovanie na záver
Odpoveď na otázku v nadpise je tak nakoniec jednoduchá: dostali sme sa až sem. 
Čo bude ďalej, to nevieme, ale autor tohto textu je preventívny pesimista. Nech 
je však budúcnosť akákoľvek, z knihy vyplývajú dve kľúčové ponaučenia, ktoré 
by nás mali zaujímať.
To prvé sme už spomínali a dnes ho vidíme na vlastné oči: fašistom sa darí jedine 
v otrasenej a rozkolísanej spoločnosti. Inak nemajú šancu. A to druhé je ešte horšie: 
fašizmus je inherentne deštruktívna ideológia, ktorej jediným logickým záverom je 
konflikt. Najprv s vnútorným nepriateľom, a keď je ten porazený, tak s vonkajším.
 Dnes opäť počúvame plamenné reči o lepšom svete pre niektorých; na konci 
tých plamenných rečí je však nakoniec vždy katastrofa pre všetkých. A keď už 
nič iné, aspoň to by pre nás malo byť varovaním. Niežeby sme nechceli, aby raj 
neexistoval, ale neexistuje a celkom určite to nie je raj fašistický. Fašistický raj je 
logický oxymoron. Neznamená to však, že za konkrétnych podmienok a s dosta-
točnou zručnosťou nemôže jeho predstava prilákať dostatočné množstvo voličov. 
Zatiaľ, vo februári 2020, sme sa dostali sem. Kniha Jakuba Drábika Fašizmus nie 
je len knihou o minulosti, ale pokojne aj o jednej z možných verzií budúcnosti.

č. 02/20
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Tiso je stále téma
Andrzej Krawczyk: Kněz prezidentem. 
Slovensko Jozefa Tisa. Praha: Academia, 2019

V krátkom čase sme do-
stali do rúk dve knihy 
zahraničných historikov 
venované prezidentovi 
vojnovej Slovenskej re-
publiky. Američan James 
Mace Ward v diele Jozef 
Tiso: kňaz, politik, ko-
laborant (Slovart, 2018) 
podáva komplexný ob-
raz tejto rozporuplnej 
historickej osobnosti. Aj 
výkladový rámec práce 
poľského historika Andrzeja Krawczyka (nar. 1954) je 
založený na reflexii viacznačnosti a tragického vývinu J. Tisa. 
Kniha Kněz prezidentem pôvodne vyšla v poľštine v roku 
2015 a k slovenskému čitateľovi sa dostáva vďaka českému 
prekladu Michaly Benešovej. Nejde len o prostú biografiu 
jedného, hoci významného politika, ale aj o stručné politické 
dejiny Slovenska v prvej polovici 20. storočia.
 A. Krawczyk má za sebou akademickú kariéru, je autorom 
viacerých prác o českých a slovenských dejinách, pôsobil aj 
v diplomatických službách, okrem iného ako poľský veľvy-
slanec v ČR a na Slovensku (2008 – 2012), s našimi krajina-
mi má teda osobnú skúsenosť. Kniha o Tisovi je primárne 
orientovaná na poľského čitateľa, čo znamená, že sa nevyhla 
istým zjednodušeniam, no aj v našom prostredí môže zohrať 
edukačno-popularizačnú úlohu. Jej prínosom je nesporne 
pohľad zvonku a iná kontextualizácia niektorých známych 
historických faktov a udalostí, ako aj sústredenie sa na slo-
vensko-poľské vzťahy (napr. osobitná kapitola je venovaná 
vojne s Poľskom v r. 1939). Jednoducho, pre slovenského čitate-
ľa je zaujímavé sledovať, ako sa A. Krawczyk pokúša vystúpiť 
z rámcov a zákopov, ktoré v diskusii na túto kontroverznú 
tému vznikli na Slovensku. 
 Autor nás najprv zorientuje v rodinnom zázemí a osobnost-
nom profile mladého J. Tisa, ktorý bol ako výborný študent 
viedenského Pázmánea plne ponorený do náboženského, 
kultúrneho a politického diania v Rakúsko-Uhorsku na začiat-
ku 20. storočia. Potom sa dozvedáme o okolnostiach vzniku 
Československa, fungovaní ľudáckeho hnutia, jeho vnútornej 
štruktúre a vzťahoch k ostatným aktérom česko-slovenskej 
politiky. Samozrejme, jadrom je Tisova činnosť ako predsedu 
HSĽS, predsedu vlády a neskôr prezidenta vojnovej Sloven-
skej republiky a kolaborácia s Hitlerom. Autor sa vyhýba 
jednoznačným odsudkom, no jeho záver je vcelku jasný, ide 
o „tragický a smutný príbeh o človeku, navyše duchovnom, 
ktorý sa dostal na scestie. Jozef Tiso sa do dejín zapísal ako 
súčasť ich temnej stránky“ (s. 301). 

-rp-
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ukazovať priepastný rozdiel medzi sľúbenou utó-
piou a režimovou skutočnosťou. Tento rozdiel fa-
šizmus rieši sociálnym inžinierstvom masívnych 
rozmerov, propagandou, štátnym terorom a re-
presiou a nakoniec vojenskou expanziou. Fašisti 
nikdy nedokázali vytvoriť funkčný ekonomický 
model, ich sny o beztriednej spoločnosti boli ne-
reálne, o voľbe na základe stavovského systému 
rovnako. Fašistická revolúcia je mŕtvo narode-
ným dieťaťom. To však neznamená, že fašisti sa 
nepokúsia moc skutočne prebrať a svoje utópie 
realizovať. Tvrdenie, že fašizmus je impotentnou 
ideológiou, ktorá nemôže fungovať, neznamená 
nič pozitívne – je to skôr varovanie. Fašisti sa moc 
pokúsia získať, no vo finále ich snahy nevyhnutne 
stroskotajú a prinesú katastrofálnu devastáciu. 

Sú politici, ktorí sa tvária ako demokra
ti, ale občas sa „prerieknu“ a vtedy z nich 
vylezie myšlienka, ktorá má veľmi blízku 
k fašistickému pohľadu na svet. Čím je to?
Skutočné nebezpečenstvo fašizmu dnes spočíva 
v tom, čo vynikajúci grécky historik Aristotle 
Kallis nazval mainstreamizáciou fašizmu. Zjedno-
dušene ide o to, že fašistická rétorika a témy sa 
dostávajú do verejného diskurzu, že ich preberá 
verejnosť i politici, že fašisti, ktorí reprezentujú 
len maličký zlomok populácie vlastne diktujú, 
aké témy treba riešiť. Toho sme žiaľ, svedkami 
aj dnes. Mnoho tém verejnej diskusie určuje fa-
šistická strana a zároveň sa množstvo fašistickej 
rétoriky dostalo aj do verejného diskurzu.

Kedy ste prišli na myšlienku napísať veľkú 
knihu o fašizme? Čo to všetko obnášalo?
S prvým nápadom prišiel Ján Gregor z vydavateľ-
stva Premedia. Prekážalo mu, že termíny fašiz-
mus a fašista sa používajú na označenie takmer 

všetkého a začínajú byť vyprázdnené. Nadhodil 
mi, že by bolo dobré dať dokopy 250 – 300-stra-
novú knihu. Po približne troch rokoch vyčerpá-
vajúceho písania som mal pred sebou takmer 
tisícstranový rukopis. Veľmi som ho tým rozsa-
hom nepotešil. Pri práci som vychádzal zo svojho 
takmer pätnásťročného výskumu. Výrazne mi 
pomohli poznámky, ktoré som nazhromaždil 
v priebehu svojho ročného študijného pobytu 
v Oxforde. Kapitola o britskom fašizme vychádza 
z môjho archívneho výskumu, ktorý som reali-
zoval ešte počas svojho doktorandského štúdia 
a fašizmus v Československu je témou, ktorej sa 
venujem momentálne. Najdlhšie, približne dva 
roky, som pracoval na kapitole o vývoji fašizmu 
po roku 1945. Tam boli moje vedomosti najmenšie 
a v mnohom som začínal úplne na začiatku – mu-
sel som si jednotlivé práce najprv naštudovať, až 
potom z nich „uvariť“ svoj text.

Jakub Drábik (1986) 
Zaoberá sa dejinami 20. storočia, zvlášť 
komparatívnym výskumom fašizmu. 
Pracuje v Historickom ústave SAV. Napí-
sal knihy: Mýtus o znovuzrození. Britská 
unie fašistů a jejich propaganda (2014), 
Fašista. Příběh sira Oswalda Mosleyho 
(2017), História pre zaneprázdnených 
(zostavovateľ spolu s Branislavom Ko-
várom, 2019), Fašizmus (2019).

Slovo „fašizmus“ lieta vo verejnom priestore 
zo všetkých strán, veľa ľudí však ani netuší, 
čo znamená….
Termín fašizmus je u nás svojím spôsobom uni-
verzálna nadávka: kohokoľvek, s kým nesúhla-
sím, označím za fašistu, prípadne ktokoľvek, 
kto vykazuje nejaké autoritatívne tendencie, je 
automaticky označovaný za fašistu. Ak sú všetci 
fašisti, potom nikto nie je fašista. Preto sa snažím 
tento termín vysvetliť. Netvrdím, že mám uni-
verzálnu pravdu, pracujem však s konceptom, 
ktorý dnes uznáva objektívna väčšina expertov 
ako funkčný heuristický nástroj na označovanie 
fašistických hnutí. Keď som začal tento jav štu-
dovať, väčšina historikov fašizmus buď nedefino-
vala vôbec, alebo s definíciou fašizmu ohromne 
zápasili. Bolo fascinujúce pozerať sa na to, že 
ideológiu, ktorá rozpútala druhú svetovú vojnu 
a spôsobila smrť desiatkam miliónom ľudí, ne-
vieme ani len definovať.
 
Kedy nastal zlom? Kto prišiel s tou správnou 
definíciou? 
Jedným z dôvodov bolo, že historici sa na fašiz-
mus pozerali „zvonku“, z pozície antifašistov, 
alebo z pozície obetí fašizmu. Až historik George 
Mosse, ale najmä Roger Griffin, začali pretláčať 
myšlienku, že ak chceme pochopiť, čo fašizmus 
je, musíme sa na to pýtať fašistov samotných, nie 
ich odporcov alebo obetí. Ak chceme vedieť, čo 
je socializmus, pýtame sa socialistov, ak chceme 
vedieť, čo je liberalizmus, pýtame sa liberálov. 

Vyslovili ste názor, že skutočné fašistické 
strany sa už k moci nedostanú, ich ideológia 
má štrukturálne chyby, ktoré im neumož
ňujú efektívne vládnuť. 
Fašistickí lídri sú pri nástupe hnutia k moci 
konfrontovaní s rutinnou politikou a takými 
potrebami pri vládnutí, ktoré sú v priamom 
protiklade s fašistickou ideológiou. Riadiť štát 
je totiž omnoho komplikovanejšie, než zmlátiť 
svojich oponentov na ulici. Veľmi rýchlo sa začne 

Fašisti nám diktujú, čo treba riešiť
rozhovor s Jakubom Drábikom

Dušan Taragel

Hoci historika Jakuba Drábika by sme mohli označiť za „mladého“, jeho vyše šesťstostranová kniha Fašizmus je zrelým 
a erudovaným dielom, ktoré na našom knižnom trhu veľmi chýbalo. Navyše – je napísaná svižným a príťažlivým štýlom, 
zrozumiteľným pre široký okruh čitateľov.

Vo finále ich snahy nevyhnutne 
stroskotajú a prinesú 
katastrofálnu devastáciu.

STRAŠIAKY MINULOSTI A PRÍTOMNOSTI
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Potomok 
šľachticov 
v zrkadle dejín 
strednej Európy 
Sacha Batthyany: Čo to má spoločné so mnou? 
Preklad Elena Diamantová. Žilina: Absynt, 2019

Linda Nagyová

Potomok stredoeurópskeho šľachtického rodu Sacha Batthyany (nar. 1973) vo svojom debute na pôde reportážnej litera-
túry (originál vyšiel v nemčine v roku 2016) reaguje na informáciu, ktorú sa dozvedel z novín. Jeho prateta Margit, vnučka 
oceliarskeho magnáta Augusta Thyssena a jedna z najbohatších žien v Európe, sa údajne zúčastnila v marci roku 1945 na 
svojom zámku v rakúskej obci Rechnitz masakra stoosemdesiatich Židov. 

prateta Margit svätica. O udalosti mlčali aj 
príbuzní (s. 23).

Denníky starej mamy
Grófku Margit Batthyányovú-Thyssenovú po-
znala stará mama spisovateľa Maritta z rodu 
Esterházyovcov, ktorá sa vydala za Ferenca 
Batthyányho. Bol bratom Margitinho manžela 
Ivana. Keď starí rodičia autora so štrnásťroč-
ným synom pred sovietskymi vojskami opúšťali 
v roku 1956 Maďarsko, utiekli do švajčiarskeho 
Lugana, práve do vily k Ivanovi a Margit. Počas 
autorovho pátrania po masakri v Rechnitzi 
však stará mama Maritta už nežila. O svojom 
živote, trápeniach, pocitoch sa však zverila 
svojmu denníku. Hoci jej posledným želaním 
bolo, aby ho potomkovia spálili, nestalo sa tak. 
 Možno tu niekde sa začína Sacha Batthyany 
viac zaujímať o príbeh vlastnej starej mamy Ma-
ritty. Zamýšľa sa nad konaním jej rodičov. Vlast-
nili vidiecke sídlo v Maďarsku ešte počas obsa-
denia krajiny nacistami a patrila im veľká časť 
maďarskej pôdy. Na sídle v tom čase pracovalo 
niekoľko židovských rodín, vrátane Mandlovcov, 
ktorým pred príchodom fašistov patril obchod 
s lahôdkami a benzínová pumpa. Spisovateľ sa 
zaujíma aj o príbeh vlastného starého otca Fe-
riho. Musel narukovať do vojny na ukrajinský 
front po boku Nemcov, hoci sám by podľa jeho 
príbuzných ani muche neublížil. Po vojne ho 
počas Stalinovej éry zajali Rusi. Dostal sa ako 

zajatec na desať rokov do gulagu. Sacha Batt-
hyany takisto cestuje do Buenos Aires, kde sa 
stretáva so Židovkou Agnes, čo prežila Osvien-
čim. Informácie o smrti jej rodičov Mandlovcov 
našiel v denníku starej mamy. Pani Agnes prišla 
o rodičov ešte predtým, ako ju deportovali ako 
dievča do Osvienčimu. Emocionálne stretnutie 
opäť vyvolá v autorovi kopec otázok. 

Z gulagu do Budapešti
Sacha Batthyany si nachádza cestu aj k otcovi, 
s ktorým odchádza do Moskvy. Spolu navštívia 
pracovný tábor, kde prežil starý otec Feri nie-
koľko rokov, ako aj mesto Asbest. Sú tam bane, 
pôsobil v nich ako robotník pri ťažbe azbestu. 
Potom mu vypadali vlasy aj zuby. Autor čitateľa 
prevádza pomocou príbehu o svojej rodine uda-
losťami v Maďarsku po druhej svetovej vojne až 
po súčasnosť. Sacha Batthyany to pri pátraní 
po rodinných traumách nemá jednoduché. In-
formácií je málo. V príbehu si často pomáha 
fantáziou, úvahami o tom, ako by sa asi určitá 
postava mohla zachovať, keby… Tvorí možné 
rozhovory príbuzných, páchateľov. Popisuje, 
ako asi žijú tí, čo v roku 1945 vraždili a ich 
činy nie sú potrestané.
 Na príbehoch rodiny potomka šľachticov 
sa tak aj my dozvedáme o pohnutých stredo-
európskych osudoch v 20. storočí. A to, že ich 
novinár dokázal reflektovať a pútavo popísať, 
je určite hodné pochvaly.

Podozrenia z tohto zločinu sa však nikdy 
nepotvrdili. Aj vyjadrenia historikov 

o tom, kto za masovú vraždu zodpovedá, sa 
dodnes rôznia. Odlišujú sa takisto informá-
cie o nájdených telách zavraždených. Podľa 
niektorých sa nenašli, podľa iných sa našli, 
ale na rôznych miestach a nie v takom počte. 

Masaker v Rechnitzi 
Sacha Batthyany pátral po udalosti spred 
vyše sedemdesiatich rokov. Hľadal v archí-
voch, čítal dokumenty, stretával sa s príbuz-
nými. Niekoľkokrát navštívil Rechnitz. Zistil, 
že po vojne obvinili sedem osôb z viacnásob-
nej vraždy a zločinu proti ľudskosti. Niekto-
rým sa podarilo utiecť, a tak rakúsky štátny 
zástupca Dr. Mayer-Maly, ktorý mal masaker 
objasniť, v záverečnej reči povedal: „Skutoč-
ných vrahov sme ešte nenašli“ (s. 21). Sacha 
Batthyany sa stretáva aj s osemdesiatdeväť-
ročnou Annemarie Vitzthumovou. Bola prav-
depodobne poslednou žijúcou osobou, čo sa 
zúčastnila na Margitinom večierku, počas 
ktorého sa mal masaker stať. Ani od pani 
Annemarie sa však nič nedozvedel. „Všetci 
pili víno, všetci tancovali, nič podobné som 
nepoznala, bola som jednoduché dievča, tele-
fonistka,“ hovorí žena. Autor tak konštatuje, 
že kým médiá sa držia titulkov o krvilačnej 
grófke, obyvatelia Rechnitzu by najradšej 
všetko zamietli pod koberec. Pre nich je jeho 

STRAŠIAKY MINULOSTI A PRÍTOMNOSTI
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Ja
ku

b 
Dr

áb
ik

. F
ot

o 
Ct

ib
or

 B
ac

hr
at

ý



s. 14/15

jeden z motívov knihy. Začína ako väzeň, rov-
nako ho týrajú, hrozí mu smrť a následne ho 
prinútia pridať sa, ak si chce zachrániť holý 
život a svoju rodinu. Stranu šípových krížov 
paradoxne zakladali vzdelanci, ktorí vytvorili 
jej ideový základ. Následne toto besnenie už 
mali v rukách úplne obyčajní muži a ženy. 
Autor poukazuje na to, že často pochádzali z ne-
kompletných a veľmi chudobných rodín, boli to 
zabudnuté služobnícke siroty či deti vojakov 
padlých v prvej svetovej vojne. Zoltán Gábor 
dosť podrobne popisuje ich rodinné pozadie 
a to, ako ich spoločnosť odmietala. Orgia je po-
učná aj v tom, že ak niekoho marginalizujeme, 
môže to mať následky. Musíme byť pozornejší.

Autor uvádza, že v knihe ponechal skutoč
né mená nyilašovcov a zmenil len mená 
obetí. Aký ohlas mala kniha v Maďarsku?
Ohlas bol viac pozitívny. Gábor Zoltán sa vy-
jadril, že čakal horšie reakcie. Potomkovia 
nyilašovcov ho nevyhľadávali, buď z hanby, 
alebo nechceli zbytočne rozoberať minulosť. 
Autor sa stretol s obeťami alebo potomkami 
obetí, pre niektorých to boli aj nové zistenia 
o ich rodine a brali to veľmi citlivo, niekedy aj 
zle. Kniha však podľa mňa môže mať terapeu-
tický účinok, lebo ak bez strachu odkryjeme 
to najhoršie a neprikrášľujeme, možno sa nám 
podarí s tým vyrovnať. 

Ako sa nadobúda prekladateľská istota, 
rozhodnutie, že toto je finálna verzia?
Je to môj prvý veľký preklad a pracovala som 

na ňom do poslednej chvíle. Neviem, ako to majú 
iní prekladatelia, možno je to tak vždy, ale mne 
sa stále zdalo, že tam ešte môžem niečo vylepšiť. 
Prekladu veľmi pomáha čas. Ja som si od neho 
dala približne dva mesiace pauzu a potom som 
sa k nemu vrátila. Časť vecí som zmenila, podľa 
mňa vylepšila. Text môže zrieť dlho, ale v jednej 
chvíli sa s tým treba stotožniť a povedať si, že 
som urobila maximum. 

Do akých iných jazykov už bola Orgia pre
ložená? 
Kniha je výrazná a vzbudila ohlas medzi pre-
kladateľmi. Existuje už úryvok v angličtine, 
v poľštine a nemčine. Väčšinou sa o ňu zaují-
majú prekladatelia a prekladateľky, no nevedia 
nájsť vydavateľa. Téma im asi príde taká hroz-
ná, že sa do toho nechcú pustiť. Treba povedať, 
že Absynt bolo prvé odvážne vydavateľstvo, 
ktoré vzalo na seba túto zodpovednosť. Je to 
kontroverzná kniha, ktorá naozaj vzbudzuje 
strach. 

Aké bolo osobné stretnutie s autorom, 
ktorý bol v Bratislave na minuloročnej 
Bibliotéke?
Osobné stretnutie bolo zvláštne. V podstate 
dojemné. Mala som pocit, že ho už do istej miery 
poznám, obaja sme vedeli, akou náročnou prá-
cou sme si prešli a sme na jednej lodi. Páči sa 
mi, že necháva knihe vlastný život. Rozumie, 
že ju niektorí ľudia nevládzu dočítať, nikoho 
by do toho netlačil. Chápe, že vytvoril niečo 
nezvyčajné a že to nie je pre každého.

Ako ste sa dostali k prekladu tejto knihy?
O knihe som vedela, pretože to bola jedna z naj-
výraznejších próz v poslednom čase v Maďar-
sku. Viac som sa ňou začala zaoberať, až keď pri-
šla ponuka na preklad od vydavateľstva Absynt.

Orgia vychádza z reálnych udalostí na pre
lome rokov 1944/45 v Budapešti, keď 
do mesta prichádza Červená armáda…
Áno, v tom období došlo v Maďarsku k prevra-
tu a moc prevzala Strana šípových krížov, tzv. 
nyilašovci. Aj keď jej vláda nebola legitímna, čle-
novia tejto strany rozbehli skutočné besnenie, 
mašinériu vraždenia Židov aj iných obyvateľov. 
V rozbombardovanej Budapešti sa začali zver-
stvá, ktoré nemajú nikde inde obdobu. Trvalo to 
pár mesiacov a o život prišli desiatky tisíc ľudí. 

Potrebovali ste si ako prekladateľka do
študovať niečo z histórie? 
Nie je to niečo, o čom sa učí na slovenských 
školách. Nevedela som o tom veľa. Ale v románe 
je historické dianie dobre vysvetlené. Snažila 
som sa v našich dobových textoch nájsť podob-
ný jazyk. Práve s ním som mala problém. Jazyk 
nyilašovcov je hovorový a zároveň z dnešného 
hľadiska historický. 

Nyilašovci sú takou kolektívnou postavou. 
Jedným z nich je aj rozprávač Renner, na kto
rom autor ilustruje osobnú snahu prežiť to 
zlé obdobie aj za cenu prevracania kabátov.
Mám chuť ho obrániť, z veľkej časti ho k tomu 
donútila spoločenská situácia. To je vlastne 

Od vzdelancov 
k besniacej luze
rozhovor s prekladateľkou 

Tímeou Krekovič Beckovou 

Andrea Makýšová Volárová

STRAŠIAKY MINULOSTI A PRÍTOMNOSTI

Po zvrhnutí admirála Horthyho sa v Maďarsku začal skutočný hon na Židov. Masové deportácie. Krvavé jatky. Orgie. 
Ich vykonávateľmi boli takzvaní nyilašovci, obyčajní ľudia, niečí susedia, priatelia a známi. Gábor Zoltán (1960) o nich 
napísal dokumentárny román, ktorý v slovenčine vyšiel pod názvom Orgia (Absynt, 2019). O knihe sme sa rozprávali s jej 
prekladateľkou Tímeou Krekovič Beckovou. 

Tímea Krekovič Becková a Gábor Zoltán 
počas Bibliotéky 2019. Foto archív autorky
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Ako ste sa dostali k písaniu reportáží o Bal
káne? 
Bolo to pomerne jednoduché, ako napokon všet-
ko v živote. V rokoch 1993 až 1994 som jazdil 
ako fotograf a reportér do Medžugorja v Bosne 
a Hercegovine, kde boli údajne zjavenia Panny 
Márie. Neďaleko ležal Mostar, kde sa bojovalo, 
a viackrát som tam išiel. To bol takpovediac môj 
iniciačný zážitok. Intenzívnejšie som sa Balkánu 
venoval počas náletov NATO na Juhosláviu a po-
čas vojny v Kosove. S českým kolegom sme tam 
opakovane jazdili. 
 Zaznamenával som exodus vyháňaných Al-
báncov, neskôr Srbov. Pod vplyvom týchto hroz-
ných skúseností som s kamarátmi založil a viedol 
organizáciu Človek v ohrození. Opravovali sme 
v Kosove školu a „popritom“ som písal reportáže. 
V tejto maličkej krajine, kde sa stretáva (často 
nie mierovo) kresťanstvo s islamom, srbský ži-
vel s tým albánskym, som bol medzičasom asi 
päťdesiatkrát a mám pocit, že som ju dôverne 
spoznal. 
 Počas každej z ciest som písal reportáže, mal 
som množstvo poznámok a rozhovorov. Po do-
hode s vydavateľmi z Absyntu som o takmer 
30 rokoch mojich skúseností s krajinami bývalej 
Juhoslávie napísal knihu – ako zhmotnenú pamäť 
pre tých, čo dekádu občianskych  vojen nezažili, 
aj ako memento pre Slovákov, kam až môže viesť 
radikalizácia politických lídrov.

Hovoria ľudia o tom, čo prežili cez vojnu?
Prípad od prípadu, dom od domu. Keďže som re-
portér, nepíšem „od stola“, ale jazdím za ľuďmi 
do terénu. Rozumiem síce po srbsky, ale málo 
na rozhovory v tomto jazyku. Preto už dve de-
kády jazdím s tlmočníkmi, ktorí ovládajú všetky 
balkánske jazyky, najmä s etymológom Ľuborom 
Králikom z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. 
To mi takpovediac otvára dvere do domácnos-
tí, pričom, samozrejme, rešpektujem, že ľudia 
dodnes trpia prežitými traumami a niekedy 
so mnou hovoriť nechcú.

Spor medzi Kosovom a Srbskom trvá už dlhé 
roky a iba pomerne nedávno sa začala situá
cia zlepšovať. Prečo Srbi nedokážu tolerovať 
Albáncov a ich kultúru? 
Nepovedal by som, že Srbi to nedokážu. Stroj-
ca genocídnej politiky prezident Slobodan Mi-
lošević pred dvadsiatimi rokmi padol. Žijú ale 
pamätníci tej éry, mnohí z nich nostalgicky 
spomínajú. Mladší už nie sú natoľko zaťažení 
stereotypmi, ale naratív a mýtus o Kosove ako 
kolíske srbského národa (ktorú nám Albánci 
ukradli) prežíva v mysliach a vedomí. Na to 
svojim srbským kolegom a kamarátom vravím, 
že ak by ich lídri nepáchali genocídnu politi-
ku voči etnickým Albáncom, Kosovo by bolo 
dodnes súčasťou Srbska.

Má strach vplyv na výslednú podobu vašej 
práce?
Na takéto otázky nerád odpovedám a myslím 
to úprimne, že nejde až tak o mňa, ja som iba 
ten, ktorý vydáva svedectvo, textom aj obrazom, 
o ťažkom údele iných.

Už sa vám stalo, že ste nejaký príspevok ne
odovzdali, pretože ste situáciu vyhodnotili 
ako príliš nebezpečnú?
Stalo sa mi, že som v danej chvíli nefotografoval, 
lebo som sa ozaj veľmi bál. Na Balkáne, ale aj 
v krajinách ako Pakistan či Haiti.

V rámci projektu Zabudnuté Slovensko or
ganizujete v našich mestách diskusie o fa
šizme. Dokonca sa na vás prišli pozrieť aj 
kotlebovci. Dali vám tieto diskusie nejaký 
nový pohľad na Slovákov a ich mentalitu?
Odpoveď presahuje možnosti tohto rozhovoru, 
ale ak mám zvýrazniť jednu vec, je to poznanie, 
že aj s voličmi ĽSNS treba viesť živý, tvrdý, ale 
slušný dialóg. A to v „zabudnutých“ regiónoch, 
kde žijú nielen kotlebovci, ale aj nesmierne 
šikovní aktivisti. Slovensko je pestré, čo je 
dobré.

V 90. rokoch sa tam 
odohrávali najstrašnejšie 
vojny od roku 1945. Z Balkánu 
prichádzali utečenci, 
gastarbajtri aj skupiny 
organizovaného zločinu…

Kniha ako memento radikalizácie
rozhovor s Andrejom Bánom

Veronika Košičiarová
S autorom knihy Trochu oheň, trochu voda sme sa porozprávali o jeho cestách na vojnový Balkán v 90. rokoch, práci reportéra 
a projekte Zabudnuté Slovensko. Naša krajina podľa neho patrí medzi pokojné časti sveta, čo si často nevieme vážiť. 

STRAŠIAKY MINULOSTI A PRÍTOMNOSTI

Andrej Bán. Foto Absynt

Spamätali sa už Balkánci zo všetkých tých 
konfliktov?
To je zložitá otázka, odpoveď asi presahuje mož-
nosti tohto rozhovoru… Usiloval som sa to popí-
sať vo svojej knihe. Iba stručne: krajiny bývalej 
Juhoslávie boli v 90. rokoch ako „sud prachu“, čo 
je inak výstižný názov filmu Gorana Paskaljevića. 
Dodnes to nie je ideálne, no vidím veľmi pozitívne 
zmeny a dúfam, že všetky skôr či neskôr budú 
súčasťou EÚ. Teda, ak to stihnú skôr, ako sa odtiaľ 
vysťahujú práceschopní na Západ…
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dentke otázky o Titovi ako starom otcovi, 
o živote v bývalej Juhoslávii, jej definitívnom 
rozpade a pod. Okruh pamätníkov a aktérov, 
ktorí zažili éru Josipa Broza Tita, prostred-
níctvom rozhovorov ďalej prezentujú Azem 
Vllasi, bývalý predseda Zväzu socialistickej 
mládeže Juhoslávie a Zväzu komunistov Ko-
sova, a Raif Dizdarević, bývalý juhoslovanský 
minister zahraničných vecí a istý čas aj pred-
seda prezídia Juhoslávie. Dovolím si tvrdiť, že 
pozornému čitateľovi by v samotnom úvode 
nemal uniknúť citát pochádzajúci od Tima Ju-
daha, balkánskeho korešpondenta týždenníka 
The Economist, ktorý hovorí: „Pravda nie je to, 
čo sa stalo, ale to, čomu ľudia veria, že bolo“  
(s. 7).  Judahove slová sa na začiatku javia mož-
no trochu nejednoznačne, avšak postupne si 
začneme uvedomovať ich závažný obsah a tým 
aj ťažko uchopiteľnú pravdu o histórii Balkánu. 

Kosovo je Srbsko?
Kosovskej problematike venuje reportér naj-
výraznejšiu pozornosť. Podľa jeho slov tu bol 
od vojny v roku 1999 až po nezávislosť, ktorá 
nastala 17. februára 2008, viac ako štyridsať-
krát. Tým prepojil svoj osobný príbeh s príbe-
hom najmladšej krajiny v Európe, ktorú, ako 
dodáva, Slovensko neuznáva. V úvode kapitoly 
s názvom Kosovo ozrejmuje Bán pozadie dlho-

trvajúceho sporu Srbov a kosovských Albáncov 
o toto územie. V jeho rozprávaní sa stretávame 
s tvrdením, že „Kosovo je kolíska srbského 
národa“ (s. 60), objavujúcim sa niekoľko ro-
kov vo verejnom priestore nielen na Balkáne. 
Uvedenú skutočnosť však autor spochybňuje 
na základe tvrdenia britského historika Noela 
Malcolma, ktorý tvrdí, že kolískou srbského 
národa je oblasť Rašky na juhu Srbska. Jeho 
pozornosť sa postupne presúva ku komunis-
tickému vodcovi a bývalému prezidentovi Srb-
ska Slobodanovi Miloševičovi. Bol to práve 
on, kto sa usiloval navrátiť srbský národ do 
„strateného raja“ predstavujúceho Kosovo 
a okrem iného sa zaslúžil aj o zrušenie jeho 
autonómie, čo viedlo k vojne. Vzťahom Srbov 
a kosovských Albáncov sa reportér venuje 
aj v nasledujúcej kapitole s názvom Srbsko. 
V kontinuite poukazuje na korešpondenciu, 
resp. e-maily kosovsko-albánskeho dramati-
ka Jetona Nezireja so srbským spisovateľom 
Sašom Ilićom. Korešpondencia zradcov, ako ju 
nazvali, poodhaľuje ich uvažovanie o proble-
matických vzťahoch oboch národov, ktoré sa 
rokmi čoraz viac prehĺbili. Neziraj a Ilić jed-
noznačne odmietli etnický nacionalizmus, čím 
(ako hovorí Bán) „popreli národ ako najvyššie 
uctievané božstvo a na vyprázdnený trón po-
sadili človeka, jednotlivca“ (s. 148). 

Bán však na rozdiel od svojich reportážnych 
kolegov Tochmana a Urbana poodhaľuje 

problematiku Balkánu komplexnejšie, okrem 
Bosny a Hercegoviny pozornosť sústreďuje aj 
na ostatné štáty, Chorvátsko, Srbsko, Severné 
Macedónsko, územie Kosova a v závere čias-
točne píše aj o migrácii. 
 Rozsiahly úvod začína autor rozprávaním 
o Juhoslávii z pohľadu svojho detstva. Poukazuje 
na ňu ako na symbol raja, najväčšieho a naj-
krajšieho, protiklad husákovského socializmu, 
v ktorom vyrastal. Reportérovo rozprávanie sa 
postupne presúva k výraznej osobnosti muža 
v bielej uniforme, ktorého ako malý chlapec 
zahliadol na fotografii v novinách. Od tohto 
momentu sa jeho pozornosť sústredí na Josipa 
Broza Tita, veliteľa partizánov a prezidenta 
Juhoslávie. V súvislosti s jeho osobnosťou Bán 
konštatuje, že partizánsky veliteľ „z bojov nikdy 
celkom neprecitol“ (s. 8). Svoje tvrdenie dokladá 
napríklad existenciou pracovného tábora, ktorý 
Tito zriadil na väzenskom ostrove Goli otok 
(Pustý ostrov) v Jadranskom mori. 
 Autorovo rozprávanie o maršalovi Titovi 
sa pretavuje aj do prvej kapitoly s názvom 
Juhoslávia, kde okrem iného nachádzame aj 
jeho rozhovor s Titovou vnučkou, lekárkou 
Svetlanou Brozovou. Dvadsať rokov po nále-
toch NATO na Juhosláviu kladie Bán respon-

Obrazy 
(z) Balkánu 
Andrej Bán: Trochu oheň, trochu voda. Príbehy Balkánu 
Žilina: Absynt, 2019

Nora Nagyová

Nová reportážna kniha Andreja Bána Trochu oheň, trochu 
voda. Príbehy Balkánu vychádza rok po vydaní knihy 
reportáží o Slovensku Slon na Zemplíne (Absynt, 2018). 
Popri ďalších tituloch z vydavateľstva Absynt – Wojciech 
Tochman: Akoby si kameň jedla (2015) a Jan Urban: Všem 
sráčům navzdory aneb válka, o které nechcete nic vědět (2017) 
– sa táto kniha zaradila k podstatným zdrojom reflektujúcim, 
okrem iného, vojnový konflikt na území Bosny a Hercegoviny 
v rokoch 1992 – 1996. 

STRAŠIAKY MINULOSTI A PRÍTOMNOSTI



č. 02/20

Označenie sud prachu platí 
pre celý Balkán, nielen 
Severné Macedónsko.

STRAŠIAKY MINULOSTI A PRÍTOMNOSTI

Bosna a Hercegovina
V kapitole s názvom Bosna a Hercegovina vy-
stupujú viac do popredia príbehy žien, ktoré na 
vlastnej koži zažili etnické čistky pod vedením 
generála bosniansko-srbskej armády Ratka 
Mladića. Jedným z nich je príbeh Moslimky 
Muniry Beby Hadžićovej pochádzajúcej zo 
Srebrenice. Pred vojnou pracovala ako ria-
diteľka školy, kde nerobili rozdiely medzi 
srbskými a moslimskými deťmi, ani medzi 
učiteľmi. Hodžićová si prvý raz uvedomila, 
že je zle, keď im na začiatku vojny poslali do 
školy dotazníky, v ktorých mali uviesť, kto je 
Bosniak, kto Srb a Chorvát. Vtedy prvýkrát 
videla v televízii Radovana Karadžića, ktorý 
v sarajevskom parlamente hovoril o tom, že ak 
bude vojna, Moslimovia budú zničení. Hodžićo-
vú spolu s ďalšími Moslimami zo Srebrenice 
pri deportáciách umiestnili v neďalekej dedine 
Bratunac. Neskôr založila s ostatnými ženami 
v Tuzle organizáciu Bosfam. Ženy v nej tkajú 
koberce, na ktorých zobrazujú mená ich zabi-
tých mužov. Bán okrem iného sústredí pozor-
nosť aj na príbeh spoluzakladateľky známej 
organizácie Ženy Srebrenice, Hajry Ćatićovej 
či súdny prípad Karadžič v Haagu. 

Chorvátsko 
V súvislosti s Chorvátskom sa reportérovo 
rozprávanie koncentruje na Vukovar, mesto 
na chorvátsko-srbskej hranici, ktoré v roku 
1991 prežilo osemdesiatsedem dní trvajúcu 
blokádu a delostrelecké ostreľovanie. Bán 
na základe tvrdenia novinára Draga Heidla 
konštatuje, že vzťahy medzi znepriateleným 

Srbskom a Chorvátskom sa vo Vukovare 
upokojili, avšak aj napriek tomu stále medzi 
nimi existuje akýsi neviditeľný múr. Autor 
upozorňuje tiež na fakt,  že hoci tu obe et-
niká spolu žijú, občas sa vyskytne vec, kto-
rá pokojné spolunažívanie mierne naruší. 
Paralelne s rozprávaním o meste Vukovar 
čitateľ vníma aj príbeh vojnového veterána 
Ivicu Franića. Nasledujúca podkapitola je 
venovaná prípadu organizovanej zločinnej 
akcie Oluja (Búrka). Počas nej bolo zabitých 
viac ako tristo a z Chorvátska vyhnaných viac 
ako deväťdesiattisíc Srbov. 

Severné Macedónsko a migranti
Bánove príbehy z Balkánu uzatvárajú kapitoly 
Severné Macedónsko a Migranti. V kontexte 
s  menovaným štátom si môžeme všimnúť 
autorovo označenie sud prachu, čo je aj rov-
nomenný názov divadelnej hry súčasného ma-
cedónskeho dramatika Dejana Dukovského, 
napísanej počas rozpadu Juhoslávie. Severné 
Macedónsko, v ktorom tvoria určité percento 
etnickí Albánci, sa podľa Bána stalo v roku 
2015 najvýbušnejšou krajinou. Reportér toto 
konštatovanie potvrdzuje okrem iného aj na 
nedávnom premenovaní krajiny, po dohode 
s Gréckom, na Republiku Severné Macedón-
sko, či na etnickom konflikte s tamojšími ra-
dikálnymi Albáncami z roku 2001.  

 Bánova reportážna kniha Trochu oheň, trochu 
voda. Príbehy Balkánu je dôkazom, že označenie 
sud prachu platí pre celý Balkán, nielen Severné 
Macedónsko. Reportér prostredníctvom príbe-
hov rozmotáva vlákna (ne)dávnych tragédií, čím 
podáva cenný obraz o dianí priamo z terénu. 
K ťažko uchopiteľnej pravde krajín bývalej Ju-
hoslávie sa usiluje zaujať i osobné stanovisko. 
K tejto neľahkej úlohe pristupuje okrem iného 
s objektívnym nadhľadom, pričom mu nemožno 
uprieť sugestívnu formu rozprávania. 
 Množstvo autentických príbehov, rozho-
vorov a kontextov uvedie čitateľa do pocitov 
ľudí z krajín tvoriacich kedysi spoločný štát. 
Štát, ktorý však nedokázal prekonať etnické 
a náboženské rozdiely a aj dvadsať rokov po 
ukončení vojnových konfliktov v ňom stále 
prežíva nenávisť a otvorené rany z minulosti 
sa hoja len veľmi pomaly. Každý národ z krajín 
bývalej Juhoslávie má vlastné nazeranie na 
podstatu veci. 

Nora Nagyová je teatrologička. 
Prednáša na Divadelnej fakulte VŠMU 
v Bratislave. 

Dieťa z Kosova. Foto Andrej Bán Mapa časti Balkánu z knihy A. Bána. Autor Ivan Gadlík
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obálok, čo predstavuje približne dvesto až 
tristotisíc nafotografovaných políčok.“
 Tie čísla hovoria za všetko: Kállay bol krá-
ľom módnej fotografie, nikto naňho nemal 
a jeho pozícia bola neotrasiteľná. A hoci bol 
zakladateľom modernej módnej fotografie 
na Slovensku, on sám viac vyzdvihoval iné 
svoje práce, najmä dokumentárne publiká-
cie venované svetovým metropolám: Rímu, 
New Yorku, Los Angeles, Mexiku, Tokiu či aj 
Slovensku. Vo svojich spomienkach priznáva, 
že v polovici 60. rokov mu už chýbalo počia-
točné nadšenie pre fotenie módy: „Možno to 
bola únava z toľkého cestovania, túlania sa 
po hoteloch, nepravidelnej stravy… Nedosta-
tok nápadov som sám pred sebou zakrýval 
nedostatkom síl, v Bratislave a Prahe som ne-
chuť k fotografovaniu módy zakrýval rutinou.“ 
Napriek tomu módu fotiť neprestal a vydržal 
s tým prakticky až do zániku časopisu Móda 
v roku 1991.

Dejiny módnej žurnalistiky
Dlh voči dejinám slovenskej módy čiastočne od-
činila v roku 2017 výstava v SNG nazvaná Nech 
šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989. Na nej sa zja-
vilo množstvo Kállayových fotografií, ktoré len 
pripomenuli, že práve táto časť jeho tvorby je 
neprebádaná a odsunutá na okraj záujmu. Kniha, 
ktorá vyšla na konci minulého roka, tento dlh 
vymazala: monografia Zaostrené na krásu je nie-
len výberom z najlepších Kállayových fotografií 
módy, ale aj fundovane pripravenou príručkou 
o dejinách slovenskej módnej žurnalistiky. 
 Historičky umenia Lucia Almášiová a Zuza
na Šidlíková pripravili teoretickú (textovú) časť 
knihy a vo svojich svižných a pútavo napísaných 
textoch približujú dejiny módnej fotografie 
a najmä cestu Karola Kállaya svetom módy. Je 
to nesmierne zaujímavé čítanie, pretože keď sa 
tridsaťročný Kállay ocitol v roku 1956 v časopise 
Móda (vtedy sa volal Móda – textil), stalinský dog-
matický režim bol v Československu na vrchole 

V  roku 1966 sa štyridsaťročný Karol Kállay 
(1926 – 2012) ocitol v Paríži, kde dostal 

prvú príležitosť fotografovať pre špičkový 
francúzsky časopis o móde Jardin des Modes. 
Parížske celonočné ateliérové fotenie dopadlo 
dobre a ešte v ten deň sa Kállay ocitol na ve-
čeri s istým parížskym vydavateľom a ten mu 
pri káve a cigare poradil, ako sa naozaj dostať 
medzi elitu: „Mon jeune ami, myslím, že by ste 
mohli byť tu v Paríži úspešný. Predpokladám, 
že máte talent, ináč by ste tu nefotografova-
li. No neuškodilo by, keby ste spĺňali tri veci, 
ktoré sú v Paríži zárukou úspechu: bolo by 
dobré, keby ste mali milenku modelku, o ktorej 
fotografie sa bijú špičkové časopisy. Bolo by 
dobré, keby ste boli Žid a bolo by dobré, keby 
ste boli homosexuál“ (Potulky životom, s. 92). 

Tisícky fotografií
Hoci Karol Kállay ani jednu z podmienok nespĺ-
ňal, v Paríži sa mu podarilo nakrátko uchytiť. 
Dvakrát do roka tam fotil rôzne módne kolek-
cie, popritom pracoval aj pre slovenský časopis 
Móda – textil a východonemecký Saison. V roku 
1986 to pri osobnej rekapitulácii zhrnul: „Aj 
pri skromnom odhade môžem povedať, že som 
za tých 31 rokov, čo sa tejto tematike venujem, 
mal uverejnených približne 20-tisíc módnych 
fotografií – doma i v zahraničí – vyše tristo 
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Tajomstvo socialistickej krásy
Karol Kállay: Zaostrené na krásu. Bratislava: Richie.. – Slovart, 2019

Dušan Taragel
Fakt, že priekopník slovenskej módnej fotografie nemá monografiu venovanú móde, je už našťastie minulosťou: kniha 
Zaostrené na krásu je príbehom nielen fotografa Karola Kállaya, ale aj slovenskej módy v rokoch 1956 až 1988.

Foto Richie studio

Karol Kállay (1926 – 2012)
Slovenský umelecký fotograf a dokumentarista, autor reportážnych fotografických cyklov 
zo zahraničia, monotematických publikácií a fotografií módy pre domáce i zahraničné ča-
sopisy. Vyšlo mu vyše 50 kníh (na Slovensku aj v cudzine). 
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a nedovolil nič, čo sa len trocha ponášalo na západný úpadkový dekadentný 
štýl života – a to, samozrejme, ani v takej oblasti, akou bola ženská móda. 
Dozor vykonávali zaslúžilé členky strany, súdružky, ktoré riadili Českoslo-
venský zväz žien, organizáciu, ktorá bola zároveň aj vydavateľom časopisu 
Móda – textil. Aký to malo vplyv na módnu fotografiu, píše Zuzana Šidlíková: 
„Fotografie na stránkach časopisu Móda – textil sú charakteristické skôr 
doslovnosťou a strohou dokumentačnou hodnotou. Začiatkom päťdesiatych 
rokov musela podoba módnej fotografie napĺňať predstavy opisného realiz-
mu. Postupne však medzi ateliérové fotografie vstupuje aj fragment pozadia, 
zaujímavý interiér či dokonca exteriér a stávajú sa vhodným dopovedaním 
účelu odevu“ (s. 23).

Móda v čase dogmatizmu
Skrátka, módna fotografia tých čias bola strnulá, modelky mali povolených 
zopár póz a všetci sa pre istotu držali pekne pri zemi. Kállay to s podporou 
redakcie časopisu Móda – textil zmenil: jeho kreativita, komunikatívnosť 
a rozhľadenosť oživili fotenie módy novými nápadmi, vytiahol modelky do ulíc, 
prípadne s nimi inscenoval príbehy. 
 Sám Kállay však spomína, že nie vždy to šlo bez problémov: „Na zadnej 
obálke uverejnili moju fotografiu modelky v úzkych nohaviciach. Pre komu-
nistov niečo nevídane drzé, úpadkovo kapitalistické. Bolo treba nájsť vinníka. 
Do Bratislavy pricestovala z Prahy na mimoriadne zasadnutie zväzu žien jeho 
predsedníčka Anežka Hodinová-Spurná. Predvolali ma: Ako ste mohli nafo-
tografovať pracujúcu ženu v takých nohaviciach?̒ spýtala sa ma. Súdružka 
Spurná, veď aj ženy vo fabrikách nosia nohavice – montérky,̒ namietol som. 
Áno, ale široké, pri práci, a nie také kapitalistické ohavnosti.̒ Moja poznámka, 
že ja som tie nohavice neušil, mi nepomohla. Móda musela so mnou prerušiť 
spoluprácu“ (s. 24).
 Našťastie pre časopis, prerušenie spolupráce trvalo len chvíľu, ale tento 
príbeh ilustruje, ako to vyzeralo, keď sa odborníčkami na „socialistickú“ 
krásu stali súdružky, ktoré poznali len jeden odev: tesilovú funkcionársku 
sukňu a sako. 

Dizajn
O vynikajúci vzhľad knihy a výber fotografií sa postaral grafický dizaj-
nér Richard Kučera Guzmán (kreatívna agentúra Richie..). Už to, že 
úvodné kunsthistorické štúdie sú vytlačené na inom druhu papiera ako 
Kállayove módne fotografie, hovorí o maximalistickom prístupe. Červená 
priehľadná fólia, ktorá tvorí prebal knihy, má symbolizovať svetlo tmavej 
komory, v ktorej Kállay trávil stovky hodín a vyvolával svoje fotografie. 
 Tvorcom sa podarilo do knihy dostať vyše 150 celostránkových fotogra-
fií. Tie, zväčša zoradené chronologicky, sú len zlomkom z módnej tvorby 
Karola Kállaya, ale je ich dosť na to, aby nás presvedčili o jeho kreativite 
a profesionalite. Hoci pri zbežnom prelistovaní môžu niektoré fotografie 
pôsobiť mierne „retro“, práve to je ich najväčšia devíza: sú autentické, je 
to originálny záznam interakcie medzi modelkou, šatami a fotografom, 
ktorý už nikto neupravoval ani „nevylepšoval“ vo fotošope. Socialistic-
ký ideál krásy, ktorý kedysi symbolizovala traktoristka v montérkach 
a šatkou na hlave, Kállay úspešne pretransformoval do podoby mladej 
sebavedomej ženy, ktorá o traktoroch nič nevie a celý socializmus jej 
môže byť ukradnutý. Nuž a to je aj celé tajomstvo socialistickej krásy.

PEKNÁ KNIHA

Hore: Návrhy plaviek. Foto pre časopis Móda (60. roky)
V strede: Modelky. Foto pre časopis Móda (70. roky)
Dole: Jesenná móda 1985. Foto pre časopis Móda (80. roky)
Foto Karol Kállay

"Ako ste mohli nafotografovať pracujúcu 
ženu v takých nohaviciach?" spýtala sa 
ma súdružka Spurná.
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Obvykle ide o rôzne podoby maľovaniek ale-
bo zbierok nápadov a hier, prípadne o knihy 
nápomocné v poznávaní výtvarných techník. 
V súvislosti s knihou Nakresli si ovečku si mô-
žeme spomenúť na tituly Nakresli mi ovečku, 
maľovanku s kresbami Antoina de Saint-Exu-
péryho, a Nakresli mi ovečku: Veľká kniha hier, 
ktoré vyšli vo vydavateľstve Albatros v roku 
2015. Knihu Daniely Čarnej a Lucie Kotvanovej 
by však nebolo správne radiť k maľovankám 
alebo pracovným zošitom. Obsahujú síce množ-
stvo tvorivých úloh, ponúkajú čitateľom rôzne 
aktivity pre zábavu, ale navyše disponujú aj 
viacerými obsahovými aj formálnymi kvalitami.

Vizuálne a obsahové kvality
Za grafickým dizajnom stojí postkonceptuál-
ny umelec Stano Masár. Kniha má štvorcový 

K resba nemusí byť spojená iba s umeleckou 
činnosťou a aktivitami detí. Každý z nás 

z času na čas kreslí, hoci iba použitím grafic-
kých znakov na klávesnici. Ako tvrdia autorky 
publikácie: „Kreslením dávame tvar našim ne-
viditeľným myšlienkam. Ceruzkou na papier, 
prstom na zahmlené sklo, mokrými gumákmi 
na chodník, vidličkou na nedojedený tanier… 
kresba nám slúži namiesto fotoaparátu, alebo 
keď potrebujeme kamarátovi vysvetliť cestu. 
Je to reč, ktorej rozumie každý. Deti aj dospelí, 
smutní aj veselí. Dohovorili by sme sa s ňou 
aj v krajine, ktorej jazyk nepoznáme. To, čo 
nevieme povedať alebo sa nezmestí do slov, 
môžeme predsa nakresliť.“

Do kníh sa (ne)kreslí!
Hoci sa s kresbou stretávame neustále, exis-
tujú objekty (napríklad knihy), ktoré pred 
kresbovými zásahmi chránime. Prieskum 
medzi mojimi známymi ukázal, že keď boli 
títo dospelí deťmi, nie vždy knižkám prejavo-
vali patričnú úctu. Mnohé ich knihy skončili 
ako moja zbierka rozprávok s dokreslenými 
ilustráciami a vyfarbenými čiernobielymi ob-
rázkami. Kresba však knižku neznehodnotila, 
naopak, kniha získala akúsi novú významovú 
vrstvu, vďaka ktorej mi príbehy vrástli hlbšie 
do pamäti. Do knihy Nakresli si ovečku môže 
čitateľ zasiahnuť ceruzkou či pastelkami cel-
kom prirodzene, autorky ho k tomu vyzývajú.
 Publikácie, ktoré aktivizujú čitateľa k tvorivej 
činnosti, nájdeme v kníhkupectvách bežne. 

formát, tvrdú väzbu, praktickú stuhovú zálož-
ku a tvoria ju listy vyššej gramáže. Obálka je 
príjemne matná, maloprincovsky modro-žl-
tá, pohybuje sa po nej stádo bielych ovečiek. 
Ovečky nájdeme aj na predsádke, tam sa však 
už prezentujú v pravidelných rozstupoch 
na bielom pozadí. Niektoré ovečky sú zobra-
zené spredu, iné z profilu či zozadu, niektoré 
majú huňatú kožušinu, iné letný strih. Každá 
ovečka nesie vlastný výraz (veselá, smutná, 
ustráchaná, spokojná, šibalská), odráža iný 
rukopis (rozhodné vedenie línie, subtílne čiary, 
dôrazný prítlak, rozochvená stopa). Autorkou 
ilustrácií v knižke je Lucia Kotvanová, no 
ovečky nakreslili viacerí autori –  etablovaní 
výtvarníci a deti. Súčasťou predsádky je voľ-
né miesto pre jednu ovečku, ktorú tam môže 
nakresliť čitateľ. 

ILUSTROVANÁ KNIHA

Nepoznaná 
kresba
Daniela Čarná: Nakresli si ovečku. O kresbe, 
ako ju nepoznáte! Ilustrovala Lucia Kotvanová
Bratislava: Slovart a Slovenské centrum 
vizuálnych umení Kunsthalle Bratislava, 2019

Petra Baďová 

Výzva Nakresli si ovečku zrejme poteší mno-
hých priaznivcov diela Antoina de Saint-Exu-
péryho. Publikácia Daniely Čarnej a Lucie 
Kotvanovej však nenadväzuje na Malého princa 
príbehom ani poetikou. Dielo nesie podnázov 
O kresbe, ako ju nepoznáte! 

 Foto Petra Baďová

Čo ďalej s knižkou
Kniha Nakresli si ovečku obsahuje množstvo úloh, ku všetkým sa môžeme opätovne vracať. 
Dá sa s knižkou robiť ešte niečo ďalšie?

 Ak splníme všetky úlohy a aktivity, ku ktorým nás vyzývajú autorky, zostane nám po-
kreslená knižka. Čo keby sme do nej vstúpili aj farbami? Predsádka s ovečkami, portréty 
umelcov, všetky čiernobiele obrázky sa priam núkajú na vyfarbovanie.

 Na konci knihy sa nachádza chronologický prehľad použitých umeleckých diel a základ-
né informácie o nich aj o ich autoroch. Aké sú ich životné príbehy? Nájdeme v ich tvorbe 
spoločné motívy? 

 Prelistujme si knižku ešte raz a vyhodnoťme: ktorá kresba sa mi najviac podarila?  Ktorá 
úloha ma najviac bavila? Skúsme zadanie splniť opäť, ale na väčšom papieri, so zatvorenými 
očami, s kamarátmi a pod.
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sa profesijne zameriava na vzdelávanie ume-
ním, snaží sa sprostredkovať estetický zážitok 
rôznym vekovým kategóriám návštevníkov 
galérie. 
 Daniela Čarná pôsobí v Kunsthalle ako ga-
lerijná pedagogička a kurátorka súčasného 
výtvarného umenia. Dvanásť rokov pôsobila 
v Galérii mesta Bratislavy. Vymýšľa a realizuje 
vzdelávacie programy, stojí aj za úspešným ce-
loslovenským programom pre školy (žiakov II. 
stupňa a ich pedagógov) – Umenie zblízka. Ku-
rátorsky zastrešila desiatky výstav (za výstavu 
Z mesta von – Umenie v prírode získala v roku 
2007 nomináciu na Cenu Oskára Čepana Ex-
tra). Daniela Čarná sa autorsky alebo spoluau-
torsky podieľala na monografiách Igora Kalné-
ho, Michala Kerna a Barbory Kožíkovej-Lichej. 
Galerijná pedagogička je tiež autorkou knihy 
pre deti Po stopách umenia (2009), v ktorej sa 
snaží hravou formou priblížiť detského čitateľa 
k umeleckým dielam zo zbierok galérie.
 Lucia Kotvanová je výtvarníčka (vystavovala 
napríklad aj na Bienále Young Art v Moskve 
v roku 2014), spoluorganizátorka výstav sú-
časného umenia v netradičných priestoroch. 
Galerijnej pedagogike sa venovala v Galérii 
Jána Koniarka v Trnave a v Slovenskej národ-
nej galérii. 
 Autorská dvojica získala ocenenie Rady 
galérií Slovenska –  Biela Kocka v kategórii 
Edukačný projekt za projekt Detský mediá-
tor (2017) a za projekt Mediátori na výstave 
Ilony Németh: Eastern Sugar (2018).

Na záver
Malý princ vyzval pilota ku kresleniu a tvori-
vému vnímaniu. Autorky sa pokúšajú o to isté. 
Navyše, pozývajú čitateľa k spoluautorstvu. 
Akého čitateľa však chceli osloviť? V závereč-
nom dialógu, v ktorom sú zobrazené autorky aj 
Malý princ, sa to nedozvieme. Netreba po tom 
údaji pátrať, knižka môže osloviť rovnako det-
ských, ako aj dospelých čitateľov (podobne 
ako Malý princ). A prostredníctvom knižky 
nás môže osloviť umenie. Pretože, ako na jej 
stránkach tvrdí Rudolf Fila: „Umenie je hra 
dospelých, uchovávajúca si čaro detstva.“   

Petra Baďová (1985) pracuje v Ústave 
literárnej a umeleckej komunikácie FF 
UKF v Nitre. Okrem iných publikácií jej 
vyšla aj Existenciálna estetika vecí (2016). 
Zaoberá sa estetikou krajiny, situácií 
a vecí a dejinami výtvarného umenia.

 Mohlo by sa zdať, že názvom knihy a kres-
bami ovečiek väzba k Malému princovi končí, 
avšak nie je to tak. Malý princ na svojej ceste 
stretol rôzne osoby (kráľa, márnivca, pijana, 
biznismena, lampára, zemepisca) a rozprával 
o nich pilotovi. Dospelí sa mu zdali byť čudní. 
Daniela Čarná a Lucia Kotvanová čitateľov tiež 
postupne zoznamujú s obyvateľmi rôznych 
planét – s umelcami. Základné datovanie ich 
pobytu na Zemi spolu s údajmi o mieste ich 
príchodu a odchodu autorky začlenili na záver 
knihy do vizuálne príťažlivého chronologické-
ho prehľadu. Množstvo slovenských aj sveto-
vých umelcov a umelkýň autorky predstavujú 
prostredníctvom ich diel. Niektorí umelci sa 
v knižke objavujú aj v podobe realistickej 
ilustrácie. Lucia Kotvanová pri ich stvárne-
ní vychádzala z fotografií, ktoré zachytávali 
umelcov pri tvorbe alebo v neobvyklých pó-
zach. Portréty sú vizuálne zjednotené, vždy ide 
o čiernu kresbu v bielej siluete na farebnom 
pozadí. Bielu siluetu dopĺňajú modré rastre – 
vzory na oblečení.
 Autorky sa čitateľom prihovárajú na kaž-
dej strane knihy. Je sympatické, ako ich občas 
dopĺňajú aj samotní umelci svojimi výrokmi 
v komiksových bublinách. 

O autorkách
Nakresli si ovečku vydalo vydavateľstvo Slovart 
spolu so Slovenským centrom vizuálnych ume-
ní Kunsthalle Bratislava, kde Daniela Čarná 
a Lucia Kotvanová pracujú. Autorská dvojica 
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nášho stretnutia. Dostal nápad založiť organizá-
ciu, ktorá by zastrešovala vzdelávanie noviná-
rov v Latinskej Amerike. Súhlasil som, že s ním 
do toho pôjdem. Začali sme plánovať, spojili sa 
s ďalšími ľuďmi, až sme prvé aktivity rozbehli 
v marci 1995,“ dodáva.

Gabova nadácia
Školenia vychádzali zo starých praktík, ktoré 
voľakedy vládli v redakciách, kde sa mladým 
novinárom venovali starší redaktori a zaúčali 
ich priamo pri práci. Medzigeneračná výmena 
skúseností, práca v teréne či networking sú 
doteraz základnými piliermi, s ktorými nadá-
cia pracuje v rámci svojich aktivít. Organizuje 
semináre, diskusie aj konferencie, ale vždy ich 
kombinuje so štipkou radosti a humoru. Jaime 
to nazýva pojmom cheveridad, ktorý chápe ako 
prácu a zábavu v jednom. 
 „Gabo ešte navrhol, aby sme odmeňovali 
najlepšie novinárske práce. Každoročne tak 
udeľujeme cenu, ktorá nesie jeho meno a je 
určená pre španielsky a portugalsky píšucich 
novinárov. V ich prácach hľadáme excelentnosť, 
dodržiavanie etiky a inovatívnosť, a to všetko 
vo viacerých žánroch.“ Odovzdávanie tejto ceny 
je spojené s trojdňovým festivalom, ktorý sa 
koná na jeseň v kolumbijskom meste Medellín. Je 
to veľké podujatie s voľným vstupom pre širokú 
verejnosť, kde sa na prednáškach a seminároch 
rozoberajú témy zo súčasnej žurnalistiky. Tento 

že stať. Cítim sa v bezpečí, keď ich mám poruke, 
alebo keď som obklopený ženami,“ priznal raz 
Gabo svoju slabosť pre tieto kvety. Dostával ich 
k narodeninám, nesmeli chýbať na pracovnom 
stole, kde písal, a spomenul ich aj v Sto rokoch 
samoty. Žltá farba dominuje aj na kolumbijskej 
vlajke a dresoch futbalovej reprezentácie, ktoré 
predávajú v meste na každom kroku. 

Novinárske začiatky
Gabo k žurnalistike pričuchol po prvý raz práve 
v Cartagene, kde sa koncom štyridsiatych rokov 
dostal do denníka El Universal. Pôvodná redakcia 
novín sa nachádzala blízko sídla nadácie, ktorá 
dodnes nesie jeho meno. S generálnym riadite-
ľom Jaimem Abellom Banfim sedíme v kancelá-
rii za veľkým mramorovým stolom a popíjame 
kávu. Dozvedám sa, že Gabo postupne pracoval 
ako novinár a dopisovateľ rôznych provinčných 
novín, publikoval poviedky a písal aj filmové 
kritiky. Koncom päťdesiatych rokov sa dostal 
ako korešpondent do Európy a na jednej z ciest 
nakrátko navštívil aj Prahu. Prelom v jeho kariére 
nastal v roku 1982, keď dostal Nobelovu cenu 
za literatúru a peniaze chcel použiť na vytvore-
nie vlastného denníka. „Napokon tento nápad 
zavrhol, lebo v skutočnosti sa nechcel venovať 
podnikaniu. Stále však rozmýšľal nad tým, ako 
zlepšiť kvalitu žurnalistiky. Zhruba o desať rokov 
na to sa mi ozval a pozval ma na večeru. Vtedy 
už pôsobil v Mexiku a ja som pracoval ako ria-
diteľ regionálnej televízie. Na ten deň do smrti 
nezabudnem.“ Jaime do detailu opisuje stretnutie.
 „Po večeri sme sa ešte vybrali do baru a nad 
pohárikom whisky mi napokon odhalil dôvod 

„To je dom, ktorý patrí rodine Garcíu 
Márqueza,“ osloví ma neznámy mladík 

a pravou rukou mi ukazuje sídlo s vysokým mú-
rom koralovej farby. Prechádzam sa po obvode 
historického centra mesta. Obklopujú ho hradby 
a rezidencia nositeľa Nobelovej ceny za literatúru 
mi slúži ako orientačný bod. Gaba, ako ho tu vo-
lajú, je vidieť a cítiť na každom kroku. Mladík nie 
je prvým pouličným predajcom, ktorý sa ku mne 
počas prechádzky priblíži, no na rozdiel od os-
tatných, dosť dlho kráča po mojom boku. Cesta 
ani jeho otázky nemajú konca kraja. Sú lepkavé 
ako vlhký karibský vzduch, ktorý cítim na tele 
od hlavy až po päty. Prestanú, až keď ho pre-
svedčím, že si od neho žiadny náramok nekúpim. 
Do Márquezovho domu sa aj tak nedostanem, 
lebo nie je otvorený verejnosti.

Návrat do rodnej krajiny
Pokračujem v prechádzke pozdĺž hradieb a natra-
fím na budovu kláštora de la Merced, ktorá dnes 
patrí univerzite. Pri vstupe stojí ochrankár a na-
kukne každému do kabelky či batohu. Po osobnej 
prehliadke ma spolu s ostatnými študentmi pustí 
cez mreže na nádvorie. Upozorní ma však, že sa 
smiem pohybovať len niekoľko metrov od vcho-
du. Inak je skúpy na slovo a nič viac sa od neho 
o tomto mieste nedozviem. V strede nádvoria 
vidím Gabovu bronzovú bustu. Sedí na kameni, 
v ktorom je uložená časť spopolnených ostatkov 
spisovateľa. Zvyšok zostal v Mexiku, kde po de-
saťročia žil a kde vo veku 87 rokov aj zomrel. 
 Na konci krížovej chodby je jeho obrovský por-
trét s kyticou žltých ruží. „Pokiaľ mám pri sebe 
žlté kvety, najradšej mám ruže, nič zlé sa mi nemô-

Portrét s kyticou 
žltých ruží
Gabriel García Márquez ako novinár

Eva Kopecká

Novinárstvo je najlepšia profesia na svete, povedal raz kolumbijský 
spisovateľ Gabriel García Márquez (1927 – 2014). Žurnalistike sa 
venoval prakticky celý život, hoci celosvetovo sa preslávil najmä literárnou 
činnosťou. Eva Kopecká počas nedávnej cesty do Kolumbie navštívila 
mesto Cartagena de Indias, kde sledovala stopy „Gaba, najúžasnejšieho 
Kolumbijčana, ktorý kedy žil“. 

„Gabo“ je prítomný aj v uliciach Cartageny. 
Foto Eva Kopecká
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Portrét s kyticou 
žltých ruží
Gabriel García Márquez ako novinár

Eva Kopecká

tímu, ktorý pripravuje víkendové prílohy a takisto 
píšem texty z oblasti lokálnej, štátnej a medziná-
rodnej kultúry. Pracujem tu už vyše tridsať rokov. 
Pamätám si ešte pôvodnú redakciu, ktorá sídlila 
v centre a bola oveľa menšia. Tam Gabo začínal ako 
novinár. Dnes je všetko inak. Po kríze žurnalisti-
ky, ktorú sme v krajine nedávno zažili, prepustili 
veľa novinárov, a tak tu teraz sídlia redakcie troch 
periodík.“ Z jeho slov cítim nostalgiu aj veľkú lásku 
a pokoru k profesii, ktorá nás spája. 

 Slovo dalo slovo a náš rozhovor plynulo prejde 
ku Gabovi, ktorého poznal aj osobne. „Dlhé roky 
som netušil, že naše rodiny sa poznali a priatelili. 
Starí rodičia z maminej strany boli susedia Gabo-
vých rodičov. Na jednom úrade som sa s jeho otcom 
vďaka tomu zoznámil. Inak sa fyzicky veľmi podo-
bali a mali aj podobnú reč a gestikuláciu.“ Tam sa 
začalo priateľstvo s jeho rodičmi, ktorých často 
navštevoval. Vďaka nim spoznal aj ich slávneho 
syna. Písal sa rok 1980, keď sa s ním po prvý raz 
stretol osobne u Gabových svokrovcov. Spisovateľ, 
ktorého obdivoval, naňho pôsobil veľmi elegantne, 

spontánne a zároveň aj hanblivo, čo však preko-
nával zaujímavým rozprávaním a humorom. 
 „Správa o udelení Nobelovej ceny sa objavila 
21. októbra 1982. Pamätám si, ako by to bolo vče-
ra. V tom období som ešte pracoval pre lokálne 
rádio. Utekal som k jeho rodičom domov. Najprv 
som vyspovedal otca, potom mamu a napokon 
mladšieho brata, ktorý celú situáciu nechápal 
a pýtal sa, či je jeho brat Superman, keď sa oňho 
novinári bijú.“ Odvtedy sa obaja ešte niekoľkokrát 
stretli a spolupracovali. Som prekvapená, s koľ-
kými detailmi Gustavo vymenúva spomienky 
na Gaba a jeho rodinu, ktoré sa odohrali pred 
takmer štyridsiatimi rokmi. Po hodine a pol sa 
mi zaplní karta na diktafóne a moja pozornosť 
začína klesať. Rozhovor ukončíme v neďalekej 
kancelárii šéfredaktora. Je tam umiestnená Ga-
bova busta, pri ktorej si urobíme „selfie“ na roz-
lúčku. Gustavo sa vracia k práci a ja do hotela. 
Za týždeň pobytu v Cartagene som mala možnosť 
spoznať svet, z ktorého vzišiel aj sám Márquez 
a do smrti sa ho nevzdal.

Eva Kopecká (1982) je hispanistka, 
pôsobí ako redaktorka Rádia Devín 
a spolupracovníčka Rádia Slovakia 
International (RTVS). Venuje sa najmä 
kultúrnym prienikom medzi Slovenskom 
a španielsky hovoriacim svetom.

rok plánujú festival urobiť po prvý raz v Európe, 
a to v Barcelone.
 „Nesmiem zabudnúť ani na jednu celú líniu 
našich aktivít venovanú novinárskej etike. Máme 
online poradňu, publikujeme články, rozoberáme 
konkrétne prípady na sociálnych sieťach, robí-
me semináre. Popritom vydávame publikácie 
a pripravujeme nové programy a projekty, ako 
napr. múzeum alebo kultúrne centrum venované 
Gabovi.“ Strácam prehľad vo všetkých aktivi-
tách, ktoré mi Jaime postupne vymenúva. Dnes 
stojí na čele nadácie, ktorá má zhruba štyridsať 
zamestnancov pôsobiacich nielen v Cartagene, 
ale aj mimo Kolumbie. 

Návšteva v El Universal
„Zmena programu. Mám za sebou dlhý rozhovor 
a ešte som nejedol. Príďte do redakcie, prosím, 
o hodinu a pol neskôr.“ Správa od Gustava Tati-
sa ma už nezastihne online, a tak do redakcie 
najčítanejšieho denníka El Universal dorazím 
v predstihu. Stretnutie so známym miestnym 
novinárom som si naplánovala na posledný deň 
pobytu ešte pred nákupom suvenírov. 
 Recepčná ma pošle na prvé poschodie do čakár-
ne hneď vedľa preskleného newsroomu. Dosť dlho 
pozorujem ruch v redakcii, kým na dohodnuté 
stretnutie dorazí Gustavo, ktorý sa mi predstaví 
ako redaktor a editor kultúrnej sekcie a zároveň 
najstarší člen redakcie. „V súčasnosti som členom 

Márquez sa koncom päťde-
siatych rokov dostal ako 
korešpondent novín do Eu-
rópy a na jednej zo svojich 
ciest navštívil aj Prahu.

Jeho spopolnené ostatky sú uložené na nádvorí 
kláštora. Foto Eva Kopecká

Spisovateľ mal slabosť pre žlté kvety.
Foto Eva Kopecká
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A j keď by recenzia mala byť v prvom rade 
vždy o predkladanom titule, predsa 

len si dovolím v krátkosti vyjadriť vlastnú 
skúsenosť. Ako človek, ktorý patrí do prvej 
skupiny vedcov spomenutých v perexe, som 
totiž pri pohľade na titul História oceánov 
očakával zaujímavé rozprávanie o stáročnej 
ľudskej snahe skrotiť nepoddajné slané vodné 
plochy. Na svoje veľké prekvapenie som však 
už po pár riadkoch pochopil, že prvotné oča-
kávania neboli adekvátne.
 Ľudským pokusom o podmanenie vodného 
obalu Zeme síce autor venoval nutnú pozornosť, 
avšak ide len o jednu z dimenzií nesmierne kom-
plexného obrazu, ktorý priniesol. Napokon, vek 
Zeme sa ráta na miliardy rokov a ľudská prítom-
nosť na nej je len maličkou kapitolou.

Schémy na franforce
Juraj Činčura vo svojom texte vyvracia učebni-
covú predstavu o usporiadaní zemských oba-
lov, ktorá na prvý pohľad pripomína starostlivo 
pripravený tortový korpus. V skutočnosti ide 
o búrlivý priestor, kde dochádza k interakciám 
s radikálnymi dôsledkami. Tak sa napríklad 
vodná poleva pretlačí do hlbín korpusu, ktorý 
však vyrovná skóre prerazením kontinentálnej 
polevy odspodu.
 Metaforický úvod sa čoskoro premení na od-
bornú, ale zároveň ľahko čitateľnú rozpravu 
o pôvode vodného povrchu Zeme či o rozdiel-
nom veku oceánov, ktorý výrazne odzrkadľuje 
aj v nich prebiehajúce procesy. Ani v týchto 
geologických pasážach nechýba ľudský faktor, 
hoci na zemských procesoch nemá ani štipku 
zásluh. Mnohým priekopníkom však spoločnosť 

vek stáva kresťanom, zas znamená „ponoriť“,
čo odkazuje na pôvodnú formu tohto obradu.  

Aktuálnosť a dôležitosť
Titulu sa okrem mnohých iných pozitívnych 
hodnotení nedá uprieť jeho aktuálnosť, pri-
čom História oceánov je knihou dneška hneď 
v dvoch rovinách. Poznanie, ktorým čitateľa 
obohacuje v statiach venovaných súčasným 
oceánom a moriam, umožňuje lepšie pochopiť 
a porozumieť dôvodom, prečo sa Zem správa 
na určitých miestach búrlivo a nepokojne, za-
tiaľ čo inde si interakcie na morskom dne i pod 
ním obyvatelia vôbec neuvedomujú.
 Okrem toho je však príspevok k historické-
mu vývoju vodstva a Zeme ako takej dôležitým 
nástrojom na uvedomenie si devastácie, ktorú 
planéte prináša konzumný štýl života človeka. 
Príbeh Zeme a vody na nej ďaleko presahuje 
časové rámce ľudskej civilizácie. A hoci sa 
človek zjavne nemieni vzdať žezla a koruny, 
predsa len by mal vládnuť s ohľadom na pla-
nétu, bez ktorej by bol náš život nemysliteľný.
 Záverom už len jedna kritická poznámka, či 
skôr vyjadrenie nesúhlasu s autorom. Ten v úvode 
pozýva čítať každého, kto túži po geograficko-ge-
ologickom priereze dejín vôd a varuje kohokoľvek, 
kto by čakal čosi iné. Sám som patril do druhej 
kategórie a napokon musí vyjadriť spokojnosť, 
že ma to neodradilo hneď na začiatku. Pri kvante 
zaujímavých a podnetných poznatkov zo širokého 
spektra vedeckých disciplín, ktoré som v priebe-
hu čítania získal, by to bola veru škoda. 

Oliver Zajac je historik a publicista, pracuje 
v Historickom ústave SAV v Bratislave.

vďačí za vedomosti, ktorými disponuje. Čitateľ 
sa tak napríklad dozvie, že Alfred Wegener, pô-
vodca teórie kontinentálneho driftu, paradoxne 
vôbec nebol geológ, aj to, že sa mu jeho vášeň 
pre výskum stala osudnou.    

Voda a duchovný svet
Obdivuhodnú interdisciplinaritu obsahu 
podčiarkujú kapitoly venované úlohe vody 
v duchovnom vnímaní človeka. Autor opisuje 
vzťah k vode a jeho prepojenie na spiritualitu 
od najstarších civilizácii až po súčasné africké 
kmene, ako sú Balobedovia, ktorých panov-
níčka (výhradne žena) nesie titul Dažďová 
kráľovná Modžadži, alebo severoamerických 
pôvodných obyvateľov, ktorí veria, že voda 
parného kúpeľa očistí nielen telo, ale i dušu.
 Významnú úlohu zohráva voda aj v dejinách 
najväčších monoteistických náboženstiev. 
Napokon, bola to potopa, ktorá vyhubila celé 
ľudstvo až na spravodlivého Noácha a Mojžišov 
príbeh je previazaný s vodou už od chvíle, čo 
ho objavila faraónova dcéra v košíku na Níle. 
Pôvodné grécke slovo pre krst, ktorým sa člo-

DEJINY

Nielen ľudia 
majú svoje dejiny
Juraj Činčura: História oceánov. Od kvapky dažďa naprieč oceánmi
Bratislava: Veda, 2019

Oliver Zajac
Písať o dejinách ľudskej spoločnosti nie je nič nezvyčajné. Pre historikov, 
archeológov, humanitných a spoločenských vedcov ide doslova o denný 
chlieb. Nápad previesť čitateľa históriou vodného obalu Zeme je však 
inovatívny a treba uznať, že aj odvážny. Juraj Činčura vo svojej najnovšej 
knihe dokázal, že jeho realizácia môže dopadnúť na výbornú.

Juraj Činčura na prezentácii svojej knihy 
Potopa sveta v roku 2014. Foto archív LIC
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Od roku 2016 vydáva Snowmouse Pub-
lishing príbehy Sherlocka Holmesa 

v krásnej väzbe a v preklade, ktorý je miestami 
archaicky jazykovo štylizovaný, vďaka čomu 
sa lepšie ponoríte do príbehu a viac si užijete 
atmosféru.

Ján Kamenistý sa s prekladom vyhral a v nie-
ktorých chvíľach sú zastarané výrazy na mieste 
viac, než by človek čakal. A nielen to, ak sa 
v príbehu vyskytuje písaný odkaz, list alebo 
správa, je použitý iný druh písma a vy musíte 
lúštiť, čo sa v liste píše, alebo čo správa zname-
ná. Čerešničkou na torte sú sivé maľby Jula Na-
gya dodávajúce čítaniu tú správnu atmosféru. 

Prvá kniha obsahuje dva dlhšie príbehy. 
V Štúdii v krvavočervenom stretávame pro-
stredníctvom doktora Johna Watsona detek-
tíva Sherlocka Holmesa. Arthur Conan Doyle 
sa pri charakterizovaní Holmesovho talentu 
silno inšpiroval postavou C. Augusta Dupina 
od Edgara Allana Poea. Holmes a Watson do-
konca na začiatku príbehu diskutujú o tom, 
ako je Holmes podobný Dupinovi. V príbehu sa 
vďaka pozorovaniam a zápiskom doktora Wat-
sona dozvedáme, že detektív sa vyzná v litera-
túre, filozofii, astronómii, politike, botanike, 
geológii, chémii a anatómii. Okrem toho hrá 
na husle, je expertom v boji s palicou, v boxe 
a šerme. A z času na čas sa okrem fajčenia fajok 
oddáva aj drogám, ako sú morfium a kokaín, 
ktoré boli v Anglicku 19. storočia legálne. 

Pokiaľ ide o samotné príbehy, Štúdia v krva-
vočervenom je prvý zo štyroch dlhších príbe-
hov, v ktorom dvojica vyšetruje vraždu muža 

du povolaný Sherlock Holmes. No vyzerá to tak, 
že okrem legendárneho psa číha v okolitých 
slatinách aj iné nebezpečenstvo.

Štvrtá kniha obsahuje jedenásť poviedok, 
okrem iných aj príbeh Strieborný lysko. Ide 
o jednu z najobľúbenejších poviedok, v ktorej 
Holmes vyšetruje stratu pretekárskeho koňa. 
Žltá tvár má rasový podtón, ktorého motív či-
tateľa až zarazí. Musgraveovský rituál, Krivý 
muž, Trvalý pacient a Námorná zmluva sú predo-
hrou pred ďalšou slávnou poviedkou, Posledný 
problém. V tej poviedke sa prvýkrát predstavil 
svetu profesor James Moriarty, tiež známy ako 
Napoleón zločinu, ktorý sa stal Holmesovým 
najväčším nepriateľom. Moriarty sa objavil 
iba v dvoch príbehoch a Doyle ho vymyslel 
len preto, aby sa Sherlocka Holmesa zbavil. 
Napriek tomu sa Moriarty, podobne ako Irene 
Adler, preslávil aj ako detektív. Nepochybne 
ste videli filmový alebo seriálový súboj Hol-
mesa s Moriartym, ale nič sa nevyrovná tomu 
knižnému. Písal sa rok 1893 a Sherlock Holmes 
bol oficiálne mŕtvy.

Jeho fanúšikov to nahnevalo až do takej 
miery, že v roku 1902 Doyle detektíva oživil 
a pokračoval v jeho príbehoch. Prvé z nich sa 
nachádzajú v piatej knihe nazvanej Návrat 
Sherlocka Holmesa. 

Tento rok by sme sa mali dočkať šiestej 
knihy, samostatného románu Údolie hrôzy. 
Ak hľadáte dobrú literatúru, máte radi de-
tektívky, kvalitný preklad a krásne preve-
denie, nad knižnou sériou Sherlock Holmes 
neváhajte.

v opustenom dome. Zo začiatku sa všetko zdá 
byť jednoduché, no zdanie klame. Druhým prí-
behom je Podpis štyroch, ktorý začína triviálne, 
ale končí odhalením spoločného paktu štyroch 
mužov a jedného tajného pokladu. 

Druhá kniha obsahuje celkovo dvanásť po-
viedok. Medzi tie najznámejšie patrí Škandál 
v Čechách, v ktorom si kráľ najme Holmesa, aby 
získal diskreditujúcu fotku od známej krásky 
a opernej speváčky Irene Adlerovej. Päť jadie-
rok z pomaranča je príbeh o pomste a o tom, že 
Ku Klux Klan vždy nájde svojho človeka. No 
to isté platí aj o Sherlockovi Holmesovi. Muž 
so skrivenou perou, Belasý karbunkul, Páska 
samá škvrna a Mechanikov palec sú výborne 
napísané príbehy, ktoré ani po rokoch nestra-
tili nič zo svojho čara.

V tretej knihe je síce iba jeden, ale zato le-
gendárny príbeh, Pes Baskervillský. Ak ste vide-
li seriálovú alebo filmovú adaptáciu, viete, o čo 
v príbehu ide. Rod Baskervillovcov ohrozuje 
údajne pekelný pes a keď sa jeho najnovšou 
obeťou stane sir Charles Baskerville, je k prípa-

Keď v roku 1887 predstavil Arthur Conan Doyle v novele Štúdia v krvavočervenom Sherlocka Holmesa, netušil, ako 
veľmi si čitatelia obľúbia postavu svojského súkromného detektíva a jeho spoločníka doktora Johna Watsona. Táto dvojica 
sa stala takou obľúbenou, že sa objavila v seriáloch, filmoch, komiksoch a divadelných aj počítačových hrách.

Je to celkom 
prosté, milý 
Watson…
Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes 1 – 5
Preklad  Ján Kamenistý 
Bratislava: SnowMouse Publishing, 2016 – 2019 

Marek Baranyi Foto Lenka Macsaliová

Ako vzor pre postavu detek-
tíva s brilantným logickým 
uvažovaním Sherlocka Holme-
sa poslúžil C. August Dupin, 
ktorého stvoril zakladateľ 
detektívneho žánru Edgar 
Allan Poe.
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O vesmíre 
a sebe samých

Juraj Kováčik: Všetky jeho svety 
Bratislava: Slovart, 2019

Rok po vydaní zbierky poviedok V panorama-
tickom kine (2018), ktorá sa ocitla v desiatke 
ceny Anasoft litera, prichádza Juraj Kováčik 
s prózou Všetky jeho svety. Tematické zame-
ranie knihy naznačujú dva úvodné citáty: prvý 
odkazuje na známy mýtus o Orfeovej láske 
k Eurydike, druhý predstavuje úryvok z textu 
o paralelných vesmíroch. Spojenie vedeckej 
teórie o multivesmíre a antického mýtu môže 
vyznievať značne nekompatibilne, avšak autor 
si z oboch berie len to, čo potrebuje. 

Kováčikova kniha je príbehom lásky dvoch 
ľudí, fyzika Andreja a antropologičky Emily. 
Kriminálny úvod nás in medias res postaví 
pred scénu Emilinej smrti, ktorá je dôsledkom 
hádky a nešťastnej náhody. Zdrvený Andrej, 
vedec zaoberajúci sa výskumom paralelných 
svetov, odchádza do svojho írskeho laborató-
ria, aby sa, podobne ako Orfeus, pokúsil nájsť 

lematizovaný ich postojom k samote, ktorú 
Emily vníma „ako prirodzený stav vecí. […] 
Už nechce byť definovaná, hodnotená, po-
sudzovaná či súdená inými očami ako tými 
svojimi. […] Už viac nechcem byť zotročená 
potrebou nehy“ (s. 49). „Emily sedela v tichej 
prázdnej kuchyni a uvedomila si, že je taká 
spokojná a šťastná, ako už dlho nebola“ (s. 53). 
Na druhej strane Andrej sám byť nedokáže 
(nachádza si dočasné partnerky), aj úvodné 
spontánne rozhodnutie opätovne nachádzať 
Emily sa ukazuje byť skôr voľbou seba ako 
druhého: „Urobil to, čo urobil, lebo nedokázal 
zniesť predstavu, že Emily nežije. Alebo to 
urobil preto, lebo on nechcel žiť vo svete, kde 
ona nie je? Išlo mu o ňu alebo mu išlo o seba?“ 
(s. 139 – 140). Paradoxne, aj v rámci vzťahu je 
každý sám, hoci sa opätovne stretávajú, nik-
dy sa naozaj nestretnú: „bola aj preňho vždy 
trochu mimo, príliš ďaleko, trochu ako prelud 
či ilúzia, akoby stačil malý závan vetra na to, 
aby zmizla úplne“ (s. 24). Krehká integrita 
postáv je často vystavená destabilizujúcim 
úvahám o vine či zodpovednosti za vlastný 
život, veľmi dlho nedokážu zaujať konečný 
postoj voči sebe samým. 

Emily v inom svete a svoju chybu tak napravil. 
Rámcovanie osudovej romance atraktívnym 
námetom multivesmíru značne okliešťuje mož-
nosti narácie, ktorá sa neprekvapivo redukuje 
na tematizovanie rôznych verzií vzťahu pro-
tagonistov. Presuny postavy do paralelných 
vesmírov však netvoria jadro rozprávania, sú 
skôr len vedeckofantastickým ozvláštnením 
a konvenčným prostriedkom na odhalenie 
skrytých problémov (zmena prostredia po-
tenciálne umožňuje skúmaný jav osvetliť z inej 
perspektívy). V skutočnosti je kniha najmä in-
trospektívnou a reflexívnou prózou, v popredí 
sú motívy viny, zodpovednosti, lásky, smrti, 
osamelosti či slobodnej vôle. Reflexívne časti 
viažuce sa na uvedené motívy sú miestami 
redundantné a príliš explicitné, viac vysvetľujú 
a poučujú, než naznačujú. Priestor pre čitateľa 
je v dôsledku nie vždy funkčného opakovania 
a dopovedania často priúzky. 

Presvedčivejšou je próza v pasážach, v kto-
rých sa postavy zmietajú medzi nezodpove-
danými otázkami a protichodnými pocitmi. 
Pôvod vnútorného napätia oboch protago-
nistov nespočíva v nedokonalom vzťahu, 
ale v nich samotných. Motív lásky je sprob-
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Jednou z ústredných tém prózy je i otázka 
slobodnej vôle: „Možno človek nemôže uniknúť 
pred tým, kým je a kým má predurčené stať 
sa“ (s. 37). Postava Andreja cestuje rôznymi 
svetmi a hľadá „tú najlepšiu, tú dokonalú 
verziu seba samého, kde je všetko vyladené 
a kde všetko do seba zapadá bez únavného 
krívania a škrípania“ (s. 92). Jeho téza (nové 
prostredie, nový človek) sa však v priebehu 
hľadania nepotvrdí, keďže „bol tým, kým bol 
a nedokázal byť niekým iným. A ak by sa mu 
aj podarilo preniesť sa do iného sveta, našiel 
by tam možno inú Emily, ale on by bol stále 
ten istý“ (s. 38). Andrej napriek cestám zostáva 
rovnaký, nedokáže sa vymaniť zo svojho úzko 
vymedzeného sveta, v ktorom uprednostňuje 
seba a svoju profesiu pred láskou a potrebami 
iných. Vnútorné stavy postáv sú zachytené 
zväčša dostatočne presvedčivo a naliehavo 
so zmyslom pre detail. 

 V knihe sa na rôznej kvalitatívnej úrovni 
pracuje aj s návratnými motívmi, ktoré dokres-
ľujú celkovú atmosféru či profil ústrednej dvo-
jice postáv. Pomerne frekventovaným je sen 
o lete balónom. O balóne sa opakovane sníva 
obom protagonistom, jemne sa však mení mo-
dalita zážitku a niekoľko detailov: „Potom kôš 
preletel cez hranu útesu a oni znovu padali, 
bez váhy a strachu. Prerazili vodnú hladinu 
a začali sa potápať, stále hlbšie a hlbšie, až 
zelené svetlo vystriedala tmavá modrá a potom 
už len tma. Emily sa ponárala rýchlejšie ako 
on, ale podarilo sa jej zachytiť sa ho, rukami 
ho držala za členky, visela na ňom a ťahala 
ho do tmavej hlbočiny“ (s. 215 – 216). Zatiaľ 
čo na začiatku sen nepôsobí príznakovo, 
postupom času svojím návratným charak-
terom, stupňujúcou sa intenzitou a obrazom 
pádu predvída vyústenie milostného vzťahu. 
Tento postup je v texte identicky použitý 
niekoľkokrát, avšak už bez podobne jemnej 
práce s atmosférou. Napr. Emily sa pred dru-
hou smrťou sníva o vlastnom konci – utopí sa 
spolu so svojím psom. Hneď na ďalšej strane ju 
predpovedaný koniec dostihne v pozmenenej 
podobe, keď jej telo po infarkte vyplaví more 
k pobrežiu a „ráno pri východe slnka ju tam 
našiel malý chlpatý psík, ktorý tu bol so svojím 
pánom na prechádzke“ (s. 114).

Snové a reflexívne pasáže sa striedajú s ci-
vilnejšími sekvenciami – obed, cesta, chytanie 
rýb a pod, ktorým minimalizmus a detailnosť 
výrazu občas prepožičiava lyrickejší podtón. 
Rytmus rozprávania je však miestami spoma-
ľovaný opismi bez zjavnejšej estetickej funkcie 

či neprimeranou koncentráciou na nie vždy 
podstatné detaily. Textu neprospieva ani vpád 
nefunkčných, naoko pôsobivých či zdanlivo 
tajomných prvkov, ako je napr. postava dok-
tora Bella, ktorá by mala figurovať ako kata-
lyzátor napätia (pokúša Andreja, aby sa stal 
v ich svete opäť fyzikom a Emily sa vzdal). 
Naznačená tenzia vyplývajúca z Bellovej prí-
tomnosti však kvôli Andrejovmu opakovane 
tematizovanému váhaniu a čoraz zjavnejšiemu 
uprednostňovaniu vlastnej vedeckej profesie 
rýchlo vyprcháva. 

 Kováčikova druhá kniha môže čitateľa pote-
šiť zaujímavým námetom, úvahami o najrôznej-
ších problémoch, prácou s jazykom, atmosférou 
i pohľadom do neistých myslí postáv. Zážitok 
náročnejšieho príjemcu však oslabí konvenč-
nosť príbehu či kompozície, neproduktívne 
opakovanie niektorých umeleckých postu-
pov, tendencia k explicitnému dovysvetľovaniu 
a s tým súvisiaca absencia širšieho priestoru 
pre čitateľa. Hoci je próza Všetky jeho svety 
výrazovo i významovo nie veľmi výrazná či 
prekvapivá, po prečítaní intímneho príbehu 
dvoch postáv musí človeku napadnúť, aké je 
„zvláštne, ako veľa vieme o vesmíre a ako málo 
vieme o sebe samých“ (s. 169).

     
Martina Buzinkaiová

Ránohviezdne
slovenskohatalovsky

Marián Hatala – Petra Štětinová 
Goldflamová: Dva vorvane na dne vane
Bratislava: Petrus, 2019

Marián Hatala je básnik a prekladateľ, ktorý 
sa na literárnej scéne objavil začiatkom de-
väťdesiatych rokov 20. storočia. Ako znalec 
germanofónnej literatúry (okrem slovakistiky 
študoval aj germanistiku) predstavil čitateľom 
v roku 2016 svoj výber prekladov nonsenso-
vej poézie (básne Paula Scheerbarta, Chris-
tiana Morgensterna, Joachima Ringelnatza, 
Hansgeorga Stengela, Ernsta Jandla a iných) 
v zbierke Nočný spev sardinky v plechovke. Skú-
senejším čitateľom nemeckej poézie je istotne 
tento názov povedomý i v súvislosti so zbierkou 
prekladov básní nemeckého básnika „konca 
storočia“ Christiana Morgensterna nazvanou 
Nočný spev rýb z roku 1994, ktorá vznikla 
v spolupráci Ľubomíra Feldeka a Ľubomíry 

Feldekovej a jej súčasťou sú originálne kresby 
Paula Kleea. 

V nemeckom jazykovom prostredí sa 
nonsensová poézia objavuje na prelome 
19. a 20. storočia a za jej zakladateľa sa pova-
žuje práve Morgenstern. Aj u Morgensterna 
si „nonsens priam voľká vo zvukomalebných 
kombináciách hlások, palindrómoch, v grama-
tických rýmoch, asonanciách, jazykolamoch 
a neologizmoch“ (M. Hatala v doslove k spo-
menutej antológii, s. 77). 

Vo svojej najnovšej zbierke poézie Dva 
vorvane na dne vane nadväzuje Hatala práve 
na svoj výber prekladov nonsensovej poézie 
z roku 2016. Podľa autora podstata tejto poézie 
spočíva „v hre, presnejšie v oslobodzujúcom 
procese hry, ktorá vo svojej písanej, akustic-
kej a vizualizovanej podobe uvoľňuje energiu 
paradoxného, absurdného a humorného, neraz 
i čiernohumorného“ (tamže, s. 76 – 77). Hata-
lova kniha vyšla v edícii DVAJAvJEDNOM, 
v ktorej sa kladie dôraz na prepojenie slova 
s obrazom, a tak sú aj autorove básne, podobne 
ako u Morgensterna, obohatené o ilustrácie 
českej výtvarníčky Petry Štětinovej Goldfla-
movej. 

Zbierka obsahuje 68 rýmovaných básní pl-
ných absurdít a paradoxov. Hatalova záľuba 
v jazykovej hre vedie čitateľa k stupňujúcemu 
záujmu o každú nasledujúcu báseň. Jeho hra 
s jazykom je rôznorodá: rozdeľuje slová po-
mocou spojovníkov, využíva redukcie v pro-
spech hláskových zvukosledov (b. Písmenková 
trm-vrma, s. 7: „Furt petržlen preferuje Petr, / 
petržlenu má vraj temr metr“), v prospech rý-
movej organizácie zase slová z iných jazykov 
– z nemčiny, angličtiny, češtiny – a v zbierke sa 
stretneme aj so záhoráckym nárečím (b. Živý 
vstup z cyklistických pretekov Okolo Záhoria, 
s. 10:  „Po úniku zas len vyhrál slávný Otto 
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 ›› Bahl – Sas. / Pelotón ho stíhal, skoro dohnal. 
„Oto, bál sas?“). 

Hatalove básne nás pozývajú nahliadnuť 
do sveta ľudí, zvierat i predmetov. Morgenster-
novská posadnutosť zvieracím svetom opantala 
aj Hatalu; príležitosť vypovedať o sebe dáva 
treske, nutriám, psovi, muche, jeleňovi, vtá-
kovi kivi, mlynárikovi či vorvaňom. Dôležitú 
úlohu vo významovej štruktúre básne zohráva 
personifikácia. Básnik zosobňuje a pripisuje 
ľudské vlastnosti nielen zvieratám, ale oživuje 
aj predmety, napr. v básni Kreslo nočnou túžbou 
rozhojdané („Ktosi prázdnom ohrieva si dlane. 
/ V izbe vstáva kreslo. Odhodlane.“) ponúka 
variáciu na Morgensternovu báseň o opuste-
nom kresle. 

Nonsensová poézia ďaleko prekračuje hrani-
ce poézie ako takej a nebojí sa experimentovať. 
Nielen s jazykom, ale tiež s formálnou podobou 
básne. V tejto rovine možno aj Hatalu pova-
žovať za experimentátora. Napríklad v básni 
Lúčenie bez konca (s. 89) vizualizuje posledné 
štvorveršie „A ja s ním… / A ja s ním… / A ja 
s ním… A ja s ním…“ do obrazca rotujúcich lo-
patiek veterného mlyna. Pozornosti neujde ani 
„zrkadlová báseň“ Ako vzniká fotografia (s. 83), 
ktorú je potrebné čítať pomocou zrkadla. Báseň 
Jama (s. 66) je zase napísaná dole hlavou a aj 
v dolnej časti strany v knihe; táto vizualizá-
cia teda naozaj umocňuje básnickú výpoveď 
o „hlbočinnej hlbokej jame“, ktorá u čitateľa 
evokuje stav subjektu na dne.

Tematika básní je rozmanitá; nájdeme v nich 
hospodársko-geografické narážky, problema-
tiku partnerských vzťahov, narážky na filozo-
fické učenie či kritický pohľad na negatívne 
ľudské vlastnosti. Autor častejšie využíva témy 
z geografie na vytvorenie trefnej pointy. 

Hatalovu zbierku nonsensov vnímame 
v kontexte slovenskej poézie posledných rokov 
ako významný prvok, najmä pre jej netypický 
žáner, ktorý je skutočným osviežením. 

Terézia Struhárová

Tri romány z okraja

Václav Pankovčín:  Romány. Zdržíte sa 
v Linárese? Levice: KK Bagala, 2019

O tvorbe Václava Pankovčína sa hovorí pre-
dovšetkým ako o slovenskej verzii magického 
realizmu. Spája sa so špecifickou východoslo-

Lináres, z prostredia východoslovenskej 
dediny, ktorá tak ako „celá tá oblasť je jak 
z divých vajec alebo z iného sveta“ (s. 379), je 
dejiskom rôznych magických a parapsycholo-
gických úkazov – posadnutia diablom, staro-
zákonní proroci, nesmrteľný vajda, exorcisti, 
vzkriesenia, morské oko s krvilačným mal-
strömom, ktoré spája Slovensko s morom a je 
„vstupnou bránou do iného sveta“ (s. 338). Ty-
pické historky dedinských podivínov sa mali 
zliať v závere do epického súboja o „dušu“ 
dediny (pri čítaní na um chvíľami schádza 
kozmický horor H. P. Lovecrafta), ktorý au-
tor nezamýšľal skončiť tak katastroficky, ako 
býva pri takýchto príbehoch zvykom, pretože 
„by to nebolo dobré, lebo nevnášaš do života 
nádej“ (s. 501). 

Napriek odlišným témam a zameraniu jed-
notlivých textov – študentská romanca, nuda 
v nemocnici a kozmická hrôza na východoslo-
venský spôsob – majú viaceré spoločné črty, 
prítomné ostatne naprieč celou autorovou 
tvorbou – epizodickosť, úľuba v periférii, me-
tatextualita či (pre V. Pankovčína asi najtypic-
kejšia črta) prelínanie reality a fantastického, 
ale aj iných opozícií, v prípade románov napr. 
mesta a dediny. 

 Spoločným menovateľom všetkých troch 
románov je aj priestor – internáty, nemoc-
nica, východoslovenské mestečko – do seba 
uzatvorené okrajové svety fungujúce podľa 
vlastných pravidiel, a to nielen geograficky, 
ale aj hodnotovo. Autorovu úľubu v marginál-
nosti cítiť aj z postáv obývajúcich jeho texty, 
ktoré sa vyznačujú vychýlením, vylúčením 
z „normálu“ – opakovane neúspešný samovrah 
a umývač mŕtvol z internátov, pacienti v ne-
mocnici, bludmi trpiaca stará grófka, cimrma-
novský vedátor, samozvaní proroci či rómski 
kočovníci z Lináresu. Prostredníctvom genia 
loci špecifických, periférnych miest, aspoň 
čiastočne vyčlenených z každodennej reality 
nastavuje kritické zrkadlo zaužívaným hod-
notovým rámcom, niekedy citlivejšie, inokedy 
priamočiarejšie. 

Polárnym motýľom cez večnú tému chlapca 
vydávajúceho sa na skusy do mesta s patričnou 
mierou očarenia novým prostredím, ale aj neis-
toty a straty koreňov sa tiahne leitmotív nespo-
kojnosti a znepokojenia banálnym svetom kaž-
dodennej reality, materiálnosti a absentujúcej 
citovosti (o napojení sa na tradíciu slovenskej 
literatúry 60. rokov sa v súvislosti s autorovou 
tvorbou hovorilo častejšie). V prípade Lináresu 
siahol V. Pankovčín po transparentnosti a línia 

venskou perifériou a kurióznymi historka-
mi, narúšajú sa v nej hranice medzi reálnym 
a fantastickým. Jeho romány sú vyskladané 
z kratších epizód vytvárajúcich obraz istého 
priestoru, nekladú dôraz na ucelený príbeh. 
K čitateľskej verejnosti sa opätovne dostávajú 
v treťom zväzku súborného diela vydavateľ-
stva KK Bagala – Polárny motýľ. Priestor 3 x 
4 (1997), K-85. Príbeh o prerušovanej mravčej 
ceste (1998) a pre autorovu smrť nedokonče-
ný text Lináres. Féria de San Augustín, ktorý 
bol prvýkrát publikovaný na pokračovanie 
v denníku Pravda v lete 2010. 

Vysokoškolský Polárny motýľ ponúka mix 
naivných metafyzických úvah o svete a sebe 
v období vynárajúcej sa dospelosti, študent-
ských lások, pijatík a príležitostného štúdia, 
ktorý sugestívne zachytáva špecifický svet 
internátov a študentského života. Vytvára 
obraz internátneho sveta ako samostatné-
ho vesmíru, ktorý je aj napriek všetkým ne-
istotám, útlakom, drámam a ohrozeniam 
na živote (predovšetkým v podobe nízkych 
hygienických podmienok internátov a po-
tenciálneho alkoholizmu) istou oázou v mori 
ošklivostí a obáv z neistej a obyčajnej do-
spelosti. 

K-85 zachytáva iný priestor na okraji vy-
lúčený z bežného života – pobyt v nemocnici 
pacienta trpiaceho pankreatitídou. Je po-
pretkávaný historkami ostatných pacientov 
s  typickým pankovčínovským očarením 
z rozprávania a v duchu tvorby 90. rokov 
metafikčnými exkurzmi do procesu písa-
nia v podobe „chlapa, ktorý mal premyslené 
romány“ (s. 262). Drobné náhľady do života 
pacientov tvoria kontrast k nemocničnému 
prístupu, v ktorom sú chorí tradične zredu-
kovaní na fyzické symptómy a kódy diagnóz. 
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naozaj všetko. Teraz ma skutočne hocičo ne-
prekvapí“ (s. 63). Takto sa vyjadril rozprávač 
v poviedke Nelipnú, ktorú napísal Peter Get
lík (1990). Autor zvolil zaujímavú kompozíciu, 
keď z jedného drobného motívu odvíja príbeh. 
Motívy sú živé, svieže (použil aj slangové a ne-
spisovné výrazy) a predstavujú rozprávačove 
zážitky a skúsenosti z detstva, ktoré sa pre-
línajú so snami. Tie pramenia v reakciách 
chlapca – protagonistu na reálny svet, ktorý 
sa mu potom odráža práve v snoch.

Nicol Hochholczerová (1999) získala 
prémiu za poviedku druhý raz. V aktuálnej 
súťažnej próze Soul kitchen sa jej protago-
nistka „hnevá na vlastný talent“. A má prečo. 
Autorke sa vydarila menej ako jej prvá pré-
miová próza v r. 2016. V Soul kitchen zmenila 
poetiku, pridala síce humor, ale, žiaľ, aj isté 
didaktizujúce prvky, a tak má čitateľ pred 
sebou takmer fejtón.

Aj Martin Longa (1984) je prémiovo úspeš-
ný druhý raz (predtým Poviedka 2014). Paulína 
Milerová, o ktorej sme snívali sa dobre číta, je to 
svieže, seriózne a vtipné rozprávanie s vhodne 
zakomponovanými lyrickými časťami, má 
napätie, zaujímavosť a pútavosť. Protagonisti, 
skrachovaní vysokoškoláci, zažívajú priveľa 
dobrodružstiev, prežívajú priveľa náhod, až 
sa dá povedať, že účinnosť do istej miery po-
tláča hodnovernosť. Žiaľ, autorovi sa záver 
prózy nevydaril.

Michaela Macejková (1995) je, zdá sa, 
autorka sčítaná, pretože v jej próze Pavlove 
rajčiny cítiť isté inšpirácie. Začiatok prózy je 
trocha klišéovitý; bolo treba použiť menej 
lyrizujúcich prvkov, lebo žiadaný kontrast 
nedobrého partnerského vzťahu a lyrickosti 
je zbytočne preexponovaný. Pozitívne je po-
užitie leitmotívov.

Hlavnú cenu v Poviedke 2019 získala Do
minika Moravčíková (1992) za prózu Tep-
lokrvný druh. Text má množstvo motívov roz-
vinutých do príbehov, má však svoju súdržnú 
kompozíciu, dejovú líniu, ktorá prináša aj isté 
primerané napätie. Motívy, ba celý príbeh je 
veľmi zvláštny, typy postáv (najmä tri deti), 
ich charakteristika a vzájomné vzťahy sú 
netradičné. V próze je hlboké tajomstvo, ne-
vypovedané priamo, naznačené v nereálnych 
motívoch a mýtoch.

Jakub Spevák (1996) – účastník viacerých 
literárnych súťaží – napísal poviedku Trom-
bus, ktorá má tragikomický úvod s odborným 
výkladom problému. Ide o fantáziu vytvorenú 
z reálnych detailov, pravdivých súčastí sku-

je nešťastne vystupňovaná do zapálených (mo-
ralistických) kázní postáv o skazenosti sveta 
alebo aspoň súdobej spoločnosti, v ktorej sa len 
„bojuje o moc a peniaze […], bojuje sa o štátny 
rozpočet, o ministerské kreslá, o miliardové 
podniky“ (s. 436), pred ktorou nie je v bezpečí 
ani zabudnutý Lináres, v ktorom „medzi sebou 
bojujú dvaja poblúznení fanatici o to, kto získa 
viac duší“ (s. 436). V obdobnom duchu je spraco-
vaná aj rómska tematika – začína večne putu-
júcimi kočovníkmi opradenými fantastickými 
legendami a končí prednáškou o dôležitosti 
rozmanitosti v kultúre.  

Viera Prušeková v doslove hovorí o komu-
nikatívnosti textov V. Pankovčína – v rámci 
jeho vlastnej tvorby, ako aj slovenskej litera-
túry 90. rokov. Texty sa pohybujú v medziach 
autorského rukopisu, sú zasadené vo svojom 
období, ako spoločensky tak aj literárne. 
Cítiť z nich autorove neutíchajúce nadšenie 
pre príbehy a ich rozprávanie, ktoré spolu 
s atmosférou autentickosti textov vytvárajú 
dojem otvorenosti voči čitateľom a vyvažujú 
niektoré nedostatky textov – či už je to, pre-
dovšetkým v poslednom románe, istá dávka 
publicistického glosovania, útrpných dialógov 
a pre niektorých možno aj teleologické dôkazy 
Boha, ktorým je láska.  

Katarína Badžgoňová

„Kto chce písať, 
bude…“

Poviedka 2019. Levice: KK Bagala, 2019

Dvadsaťtri rokov poskytuje vydavateľ KK Ba-
gala možnosť súťažiť o najlepšiu slovenskú 
prózu, ktorá do vyhlásenia výsledkov nebola 
publikovaná. Každý rok sú to stovky pokusov 
i úspechov, každý rok sa mení porota. V roku 
2019 sa do súťaže Poviedka dostalo tristo 
prác, ktoré posudzovali Soňa Uriková, Pavol 
Rankov, Marek Vadas, Dominika Madro, Ka-
rol Kolbas a Mária Modrovich. Predsedníč-
ka poroty Soňa Uriková napísala zvláštny 
predslov (Prestaňte písať), v ktorom je možno 
zbytočne prísna. Uvádza napríklad, že texty 
tohto ročníka spájalo to, že boli nevýznamné 
(s. 6), no s niektorými jej pripomienkami sa 
dá polemizovať, hoci, paradoxne, väčšmi sa 
venuje tvorbe ako umeniu vo všeobecnosti, než 
tvorbe prozaických textov z hľadiska výstavby. 

Z tohto ročníka ju nijako zvlášť nezaujali témy 
a žánre („Mne sa naozaj zdá, že nič také nové 
tento rok nebolo.“ s. 6). Okrem toho je značne 
didaktická; v závere doslovu hovorí: „Kto chce 
písať, bude, kto chce tvoriť umenie, bude, kto 
chce operovať, môže, ale bez školy a praxe 
a hádam aj talentu sa bude iba bezvýznamne 
špárať v mŕtvolkách“ (s. 9).

Pozrime sa teda na „nevýznamné“ prózy 
v tomto zborníku – osem prémiových a jednu 
víťaznú.

Maroš Bafia (1987) sa po dvoch neúspeš-
ných vstupoch do súťaže prihlásil aj tretí raz, 
teraz získal prémiu za prózu Ďakujem za svin-
ské oči. Rozprávač hovorí v krátkych, úsečných 
vetách o svojich pocitoch z vnímania najbližšej 
skutočnosti – osobitne mamy a bytu. Vyjadruje 
sa hrubo ako nihilistický tínedžer, v próze je 
zbytočne veľa nekro-motívov, ktoré sú istým 
spôsobom násilné, naturalisticky nepríjemné. 
Rozprávač trpí menejcennosťou pre svoj výzor 
a ešte iné defekty. Autor zvolil kompozíciu, keď 
je na jednom mieste veľa zla a špiny, pritom 
je to próza takmer bez deja, pripomína zábery 
vhodné do filmu. Bafia sa pokúsil o vykresle-
nie psychicky poznačeného jedinca vo veľmi 
citlivom období života človeka.

Ivana Csalová (1995) vytvorila Anatómiu 
zvuku. Táto próza štýlom, lexikou a ladením 
viac inklinuje k reflexii a eseji, či dokonca k po-
ézii než k poviedke. Spája sa v nej odbornosť 
s lyrickosťou. Na jednej strane je to štúdia 
o zvuku, na druhej štúdia o nedoslýchavom 
človeku a o ohľaduplnosti počujúceho voči ne-
počujúcej. Ide nesporne o zaujímavý text, bolo 
by ho však treba prebrúsiť, obsahuje napríklad 
aj nedôslednosti – protirečenia.

„Predtým som dokopy nič nezažil, ale te-
raz môžem úprimne vravieť, že som už videl 
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možnými. Protagonista je zvláštny, možno ho 
vnímať aj ako psychicky chorého, snívajúceho 
či so silnými predstavami alebo asociáciami. 
Všetko sa mu zdá byť sivé, má neustály pocit 
ohrozenia, život a vzťahy sú podľa neho mo-
notónne. Má túžbu zmeniť to, no nedokáže 
predstavy uskutočniť. Autor vytvoril obraz 
faktického umierania človeka i umierania 
človeka v zanedbanom, prirodzene nefun-
gujúcom životnom prostredí. Zvolil nesporne 
zaujímavý spôsob výpovede.

Aké sú to deti, čo zbierajú staré veci zo zato-
pených domov po vypustení priehrady? Na to 
odpovie poviedka Zátoka, s ktorou súťažila 
Petra Stračiaková (1992). Ide skôr o prózu 
pre mládež (pre tínedžerov), plnú napätia, 
dobrodružstiev, je v nej aj dosť násilia a zla 
vo vzťahoch medzi deťmi. Pritom sa však 
množstvom motívov, viet i klišéovitého vy-
jadrovania vypovie pomerne málo.

Nemožno očakávať, že prózy ocenené v sú-
ťaži Poviedka budú bez nedostatkov. Viaceré si 
vyžadujú ešte prácu – v kompozícii, štylizácii, 
lexike, niekde by sa žiadalo viac hodnovernosti 
a menej efektov. Čitateľa by možno zaujímali 
seriózne či serióznejšie informácie o autoroch. 
Niektorí totiž svoje portréty poňali iba humo-
risticky. Zaujímavosťou vo všetkých ročníkoch 
Bagalovej súťaže je to, že väčšina autorov/au-
toriek študovala či študuje scenáristiku a ten-
to fakt je u mnohých cítiť v štýle ich próz, čo 
zväčša prináša „úžitok“. Neprestaňte písať!

Gabriela Rakúsová 

Príbeh jednej 
židovskej rodiny

Edita Steinová: Príbeh jednej židovskej 
rodiny (autobiografia). Preložil Milan 
Krankus. Bratislava: Európa, 2019

Nedokončená autobiografická črta Príbeh 
jednej židovskej rodiny odhaľuje detstvo 
a mladosť židovskej filozofky, profesorky a te-
ologičky Edity Steinovej (1891 – 1942), osvet-
ľuje kľúčové momenty jej detstva a mladosti, 
odhaľuje motiváciu jednotlivých životných 
krokov a naznačuje jej ďalší osobnostný aj 
profesionálny vývoj. Dielo je intímnou výpo-
veďou autorky o jej rodinných vzťahoch, škol-
ských zážitkoch, radostiach a sklamaniach, 

zasiahli všetkých rovnako. Nechýbajú podrob-
nosti o rozvetvenom príbuzenstve a (nielen 
náboženských) zvykoch rodiny. Aby sa čitateľ 
„nestratil“, prichádza na pomoc prekladateľ 
diela Milan Krankus a nenásilne dopĺňa bib-
liografické údaje jednotlivých členov rodiny 
a kľúčové fakty z ich života, ale napriek tomu 
zachováva myšlienkový prúd autorky a nena-
rúša pôžitok z čítania.

V úvode diela Steinová predstaví samu seba 
ako milujúcu a obetavú dcéru, sestru a tetu, 
vždy ochotnú pomôcť či poradiť. Autorka vy-
chádza zo spomienok na najútlejšie detstvo, 
ktoré prežívala vo Vroclave ako najmladšie 
z jedenástich detí. Východiskovým bodom, 
autoritou a všadeprítomným hybným prvkom 
v jej rozprávaní z tohto obdobia bola jej matka 
Augusta Steinová, ktorá v rodine zohrala (naj-
mä po predčasnej smrti otca Edity Steinovej) 
kľúčovú úlohu. Po smrti manžela sa práve 
ona stala stmeľujúcim prvkom, ekonomickým 
motorom aj morálnou oporou rodiny. Tradície 
a rodinné zväzky hrajú v tomto období života 
autorky nezastupiteľnú úlohu.

Počas študentských rokov a rokov vedeckej 
činnosti sa dostáva do popredia jej húževna-
tosť a cieľavedomosť. Steinovej študijné a ne-
skôr vedecké ciele ju pomaly, ale isto odvádzajú 
od rodinného (tradične židovského) prostredia, 
čo si aj bolestne uvedomuje a zasväcuje život 
filozofii. Obdobie na univerzite vo Vroclave 
(1911 – 1913) a v Göttingene (1913 – 1915) po-
pisuje s osobitnou vášňou. Mení sa tam jej po-
hľad na svet a vlastnú budúcnosť. Práve tu sa 
spoznáva s profesorom Edmundom Husserlom, 
zakladateľom fenomenológie, ktorý zásadne 
ovplyvnil jej ďalšie študijné (neskôr vedecké) 
smerovanie. Husserlovi, u ktorého písala aj 
doktorskú prácu, patrí osobitné miesto v Stei-
novej spomienkach. Zápisky z obdobia štúdia 
odhaľujú (vo všetkej skromnosti) Steinovej 
usilovnosť a neobyčajné vedecké kvality. Tie 
neskôr pretavila do svojich filozofických prác 
(najmä syntézy Husserlovej fenomenológie 
a tomizmu Tomáša Akvinského). V slovenskom 
preklade vyšli napr. Žena (Lúč, 2016), Ľudská 
osoba, Filozofická antropológia (Európa, 2017), 
Čo je človek, Teologická antropológia (Európa, 
2018), výber Steinovej textov Hrad duše (Eu-
rópa, 2019) – všetky v preklade M. Krankusa.

Príbeh jednej židovskej rodiny je pokusom 
o osobnú spoveď s potenciálom poodhaliť 
podstatu a prirodzenosť nemeckých Židov 
v prvej polovici 20. storočia. Steinová na au-
tobiografii začala pracovať pod vplyvom uda-

priateľstvách, vášni pre štúdium a hľadaní 
pravdy. Vykresľuje osobnosť Edity Steinovej 
vo všetkých jej svetoch – vedeckom, rodinnom 
aj  vnútornom, pričom demonštruje jej ľudské 
kvality a duchovnú hĺbku.

Ako táto nemecká intelektuálka a neskôr 
rehoľníčka uvádza v predhovore diela, jej cieľom 
nebolo vytvoriť apológiu židovstva. Snažila sa 
najmä vierohodne vyrozprávať vlastnú skúse-
nosť pre tých, ktorí boli od detstva vychovávaní 
v rasovej nenávisti voči všetkému židovské-
mu. Ako Židovka podáva autentické svedectvo 
o tom, čo sama zažila a čoho bola súčasťou, hoci 
sama sa od židovskej viery odklonila, prehlásila 
sa za ateistku, aby neskôr konvertovala na kato-
licizmus, vstúpila do rehole karmelitánok a pri-
jala rehoľné meno Terézia Benedikta od Krí-
ža. Na pozadí bežného života a každodenných 
udalostí (jednej) židovskej rodiny v cisárskom 
Nemecku na začiatku 20. storočia sa ukrýva 
osobná spoveď autorky, ktorá počas svojho 
života neochvejne zastávala princípy pravdy, 
spravodlivosti, pracovitosti a súcitu k blížne-
mu. Dielo je zároveň zamyslením nad podstatou 
a osudom (nielen) nemeckých Židov – zamysle-
ním nad sebou samým, pokusom o nastavenie 
zrkadla a pochopenie židovskej prirodzenosti.

Steinovej nedokončená autobiografia si vy-
žaduje pozorného a trpezlivého čitateľa. Samu 
seba v nej charakterizuje ako usilovnú, tichú 
a mlčanlivú. Rovnako pôsobí aj jej autorský 
rukopis – usilovne (niekto by mohol povedať, že 
snáď zbytočne zdĺhavo) zapisuje aj tie najmen-
šie detaily zo života Steinovcov. Zo zápiskov 
je zrejmé, že Steinová bola v súkromí tichým 
a pozorným poslucháčom. Jej očiam neušli 
mnohé individuálne starosti a tragédie čle-
nov rodiny, ktoré vďaka vzájomnej súdržnosti 
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lostí rastúceho útlaku a prenasledovania Ži-
dov v nacistickom Nemecku. Dokončiť sa jej 
ju však nepodarilo. Zápisky končia úspešným 
zložením doktorskej skúšky (1916) a nástupom 
do funkcie Husserlovej asistentky vo Freibur-
gu. Nedopovedaná ostáva druhá polovica Stei-
novej života, ktorú sa nám prekladateľ diela 
Milan Krankus pokúsil v závere diela priblížiť 
aspoň v stručnom životopise: roky jej pedago-
gickej a vedeckej činnosti, neúspešná snaha 
o habilitáciu, vnútorný prerod, zavŕšený kon-
vertovaním na katolicizmus až po odvlečenie 
gestapom a tragickú smrť v koncentračnom 
tábore.

Životnú cestu a tragédiu Edity Steinovej 
možno vnímať aj ako paralelu celoeurópskej 
tragédie a ako dôsledok hitlerovskej politi-
ky v prvej polovici 20. storočia. Motiváciou 
pre vznik zápiskov bola úprimná snaha o hľa-
danie židovskej prirodzenosti práve prostred-
níctvom spísania toho, čo sama ako dieťa zo ži-
dovskej rodiny zažila, pretože len ten, kto sám 
v židovstve vyrástol, môže podať hodnoverné 
svedectvo. Napriek dobovým predsudkom Stei-
nová nachádza v židovstve najmä „dobrotu srd-
ca, pochopenie, vrelé prijatie a ochotu pomôcť“.

Lucia Mattová

Žiť s Picassom

Françoise Gilot – Carlton Lake: Žila som 
s Picassom. Preložila Danica Flimelová 
Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2019

Úctyhodných 98 rokov oslávila v novembri ma-
liarka, návrhárka a kritička umenia Françoise 
Gilotová, jedna z dlhoročných partneriek Pabla 
Picassa. Jej memoáre, ktoré boli prvýkrát pub-
likované v spolupráci s novinárom Carltonom 
Lakeom v roku 1964, sa stali bestsellerom 
a boli preložené do mnohých jazykov. Ponúk-
li intímny pohľad na súkromie svetoznámeho 
maliara až do takej miery, že sa pokúsil za-
medziť ich vydaniu vo francúzskom jazyku. 
Po ich publikovaní Picasso dokonca prerušil 
aj kontakt s ich spoločnými deťmi, ktorým sa 
už nikdy nepodarilo vzťah s otcom obnoviť.

Nádejná mladá maliarka a študentka práva 
Françoise Gilotová sa prvýkrát stretla s Pablom 
Picassom náhodne v jednej z reštaurácií paríž-
skej Latinskej štvrti v roku 1943. Picasso bol 
v tom čase už veľmi známym a materiálne za-

do komunistickej strany, koniec priateľstva 
s André Bretonom, prípadne povojnový návrat 
jeho diela do verejného priestoru a kontro-
verzie s tým spojené. V knihe sa vyskytuje 
veľké množstvo dôležitých osobností spoločen-
ského a kultúrneho života, ktoré má Gilotová 
možnosť vďaka vzťahu s Picassom spoznať. 
Patria medzi nich napríklad maliari Georges 
Braque a Henri Matisse, básnici Paul Éluard 
a Jean Cocteau. Spoločne s Picassom navštívia 
Gertrudu Steinovú alebo Alberta Giacometti-
ho. Françoise prichádza čoskoro do kontaktu 
aj s Picassovými bývalými družkami. Oľga, 
Marie-Thérèse Walterová a Dora Maarová sú 
v jeho živote totiž naďalej prítomné. Najťažšie 
je to s manželkou Oľgou, ktorá pár neustále 
prenasleduje a jej žiarlivosť niekedy prerastie 
až do fyzickej konfrontácie. 

Picassov vzťah s Gilotovou, ktorá mu je nie-
len družkou a modelkou, ale aj spolupracov-
níčkou a neskôr matkou jeho detí, je tak ako 
všetky ostatné vzťahy mimoriadne nerovný: 
„Postupne som si začala uvedomovať, že niečo 
také ako ľudské teplo od Pabla nikdy nedo-
stanem, že nedostanem nič viac ako to, s čím 
som sa uspokojila na začiatku: radosť z toho, 
že sa oddávam jemu a jeho práci.“ V závere 
vzťahu sa už vyše sedemdesiatročný Picasso 
obklopuje milenkami, žije búrlivým spoločen-
ským životom a voči Françoise je mimoriadne 
tvrdý a nevďačný. Jej miesto postupne zaberá 
milenka a neskoršia druhá manželka Jacque-
line Roqueová. 

Z memoárov skutočne nevychádza Picasso-
va osobnosť a charakter v najlepšom svetle. 
Gilotová ho predstavuje ako tvrdého egoistu 
sledujúceho iba vlastné ciele a potreby, ktorý 
všetko podriaďuje svojej tvorbe; ako komunis-
tu, ktorého služobníctvo žije v permanentnej 
chudobe a je vystavené permanentným výky-
vom nálady svojho „pána“. Veľmi zaujímavé 
a niekedy dokonca vtipné sú spôsoby, akými 
Picasso manipuluje so žiadostivými obchod-
níkmi s umením, prípadne akými dokazuje 
ostatným ľuďom svoju osobnostnú a umeleckú 
nadradenosť.

Pasáže, v ktorých Gilotová zaznamenáva 
Picassove povojnové experimenty s litogra-
fiou, sochárstvom či keramikou, patria z ume-
lecko-historického hľadiska k najcennejším 
častiam knihy. Zaujímavé sú Picassove filo-
zofujúce monológy a estetické názory, ktoré 
však treba brať vzhľadom na žáner a charakter 
publikácie s rezervou. Informácie z knihy boli 
evidentne jedným zo zdrojov k vynikajúcemu 

bezpečeným maliarom. Doba však jeho umeniu 
nepriala. Na rozdiel od mnohých svojich ume-
leckých spolupútnikov neodišiel do emigrácie, 
ale zostal tvoriť v nacistami okupovanom Pa-
ríži. Politicky ostrakizovaný a gestapom často 
navštevovaný Picasso, pre ktorého boli ženy 
a umenie vždy prepojené, bol v tom čase stá-
le vo formálnom zväzku s manželkou Oľgou. 
Jeho skutočnou družkou však bola fotografka 
a maliarka Dora Maarová. Dvadsaťjedenročná 
Françoise, sediaca pri stole s priateľkou, neuš-
la Pablovej pozornosti. Pozvaním do ateliéru 
sa začala známosť, ktorá čoskoro prerástla 
do vzťahu, ktorého výsledkom boli okrem iné-
ho aj dve deti Claude a Paloma. 

Françoise Gilotová napísala knihu v spolu-
práci s novinárom Carltonom Lakeom. Podkla-
dom k nej boli okrem osobných listov a denníka 
najmä spoločné rozhovory. V jednom z neskor-
ších televíznych interview Gilotová uviedla, že 
jedným z motívov uverejniť spomienky bola 
aj snaha zabezpečiť jej deťom dedičné práva. 
Napriek tomu, že samotná Françoise bola 
už v čase ich zoznámenia nádejnou maliar-
kou, v knihe je jej umelecká kariéra utlmená 
a priestor dostáva predovšetkým Picasso. 

Základná štruktúra rozprávania je chro-
nologická a venuje sa predovšetkým obdobiu 
ich spoločného vzťahu, čiže rokom 1943 až 
1953. Modré obdobie, kubizmus alebo Guerni-
ca sú v tom čase už minulosťou, no objavujú 
sa vo forme Picassových spomienok a rozprá-
vaní, ktoré Françoise rekonštruuje. Ako však 
zvykne dodať: „To však istotne bola iba Pablova 
verzia príbehu.“ Kritický čitateľ ich teda musí 
brať s rezervou. 

Françoise opisuje mnohé zaujímavé udalos-
ti, ako sú napríklad okolnosti vstupu Picassa 
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 ›› biografickému seriálu Génius: Pablo Picasso, 
ktorý bol nedávno uvedený aj na RTVS.

Publikáciu ocenia predovšetkým záujemci 
o život a dielo Pabla Picassa, ako aj širší okruh 
francúzskej umeleckej scény 20. storočia. Edič-
nej práci možno vytknúť predovšetkým absen-
ciu menného registra a nepreložené výrazy 
vo francúzštine. 

Ivan Stodola

Oheň, oheň a krv, krv! 

George R. R. Martin: Oheň a krv 
Preklad Lucia Halová a Jana Pernišová
Bratislava: Tatran, 2019

Lady Sansa má nezávislý Sever, Kráľov prístav 
nezískala ani jedna tyranka a nastal pokoj. Čo 
nám teda po seriáli Hra o tróny môže priniesť 
najnovšia kniha G. R. R. Martina o rode Tar-
garyenovcov? Ešte niečo zapletie? Rozdúcha? 
Zhodí nás zo stoličiek stereotypov a prvoplá-
nových očakávaní? 

Na prvý pohľad má Oheň a krv dve nevý-
hody (veľké ako dávno vyliahnutí draci), a to: 
už rozuzlené definitívne ukončenie príbehov 
Siedmich kráľovstiev v seriálovej verzii pia-
tich vydaných kníh Piesne ľadu a ohňa a formu 
zošívania udalostí z rôznych zdrojov do jed-
ného pre potreby kroniky. Už asi nie je možné 
izolovať Oheň a krv, Dejiny targaryenovských 
vládcov Západnej zeme (Zväzok I.) od seriálu 
Hra o tróny. 

neodhaľuje proces zapisovania, Martin si pred 
našimi očami vyberá medzi zdrojmi, narúša 
plynulosť jednej epizódy pre ujasnenie ďalšej, 
odtajní pravosť a nepravosť pretextu. A tak 
sledujeme všetky zapísané udalosti, všetky 
domnienky s neuveriteľnou pozornosťou.) 

Táto Martinova fantasy kronika je vlastne 
príšerne ľudská. Vieme, že autor zreálňuje 
fantasy svet, umožňuje nám sledovať prero-
dy charakterov a nenadŕžanie žiadnej hlav-
nej postave. Lenže práve forma kroniky mu 
to umožnila v plnej kráse. Kronikár si predsa 
nemôže dovoliť uveriť hocijakému zdroju, s kto-
rým pracuje. Všetky prílišné romance nasliní 
reálnosťou. Nejde o kochanie sa v tvorení naj-
rôznejších netvorov, neobyčajných javov, čo 
najfantastickejších prvkov (v zmysle fantasy). 
Ide o ľudí z mäsa a krvi, o široké spektrum 
pováh, chuť či nechuť k životu podloženú vlast-
nou (požehnanou či trpkou) minulosťou. 

I keď je to kronika, dokážeme si živo pred-
staviť postavy a to, čo ich motivuje. Najmä 
krátke charakteristiky rôznorodých targa-
ryenovských detí sú úžasne trefné a podma-
nivé. Toľko šťavy, plnosti, spletitosti aj v len 
dvojriadkových osudoch niektorých členov 
vlády či ich priateľov/nepriateľov sme už dlho 
v literatúre nezažili. A taktiež navzdory faktu, 
že ide o kroniku zahltenú menami, menovca-
mi, bitkami, vzburami, Martin využíva veľmi 
funkčné metódy sprehľadňovania textu. 

Pripomína na správnom mieste. Vždy zo-
pakuje závažný, dôležitý ujasňujúci fakt (pri-
pomenul, koľko mali v danom období panov-
níci rokov, aby sme lepšie porozumeli, ako sa 
posunul čas; pri menej výrazných postavách 
spomenul ich prezývku alebo v prístavku zno-
vu uviedol, o čo sa v príbehu zaslúžili). Akoby 
počúval svojho čitateľa, viedol s ním dialóg 
zoči voči a rozumel, kedy už treba zopakovať 
fakty a kedy ešte nie. 

Opätovne zapisuje to, čo sme sa už dozvedeli, 
ale zase z inej perspektívy, s iným akcentom. 

Smrť ako pútavé zhrnutie života. „Morský 
had sa dožil deväť a sedemdesiat rokov, slú-
žil štyrom kráľom a jednej kráľovnej, plavil 
sa na kraj sveta, vyniesol velaryonovský rod 
do nebývalých výšin bohatstva a moci, oženil 
sa s princeznou, ktorá sa mohla stať kráľov-
nou, splodil s ňou dračích jazdcov, vystaval 
mestá aj flotily, dokázal svoju odvahu v čase 
vojny a múdrosť v období mieru. V celej ríši 
mu nebolo rovného a jeho smrť zanechala ob-
rovskú dieru v potrhanom plátne Siedmich 
kráľovstiev.“

Takže prečo ísť dozadu? Prečo čítať 
562 strán o rode, ktorého koniec nám už je 
úplne známy? Pretože nám poskytnú novú 
emóciu pri pohľade na javy, udalosti a osoby, 
s ktorými sme sa už dostatočne zžili; zosadia 
nás z trónu domnienky, že už všetko vieme, 
všetko sme pochopili a, samozrejme, preto, 
lebo George Martin nám dokáže aj z enume-
rácie kráľov a kráľovien a zo striedania sto-
viek mien vypáliť do kože pútavé rozprávanie. 
Najmä sa trošku inak pozrieme na city, vášeň, 
bolesť kráľovnej Daenaerys, keďže spoznáme 
(zatiaľ časť) jej predkov. Čo sa týka rozprávač-
ského štýlu, Martin vytlačil z kronikárskeho 
písania všetky jeho prednosti. 

Rozprávač ako prepisovateľ kroniky nemusí 
objasniť všetko. A to George Martin robí feno-
menálne. Nechá nás v neoverených faktoch, 
v napínavých nejasnostiach ohľadne niekto-
rých úmrtí, rozhovorov, sprisahaní, vzťahov. 
Ukázal, že aj kronika inšpiruje čitateľa k vlast-
nej predstavivosti a prinútil ho myslieť si, že 
sám rozprávač hľadá pravdu zároveň s ním. 
Áno. Akoby sa George Martin celú históriu, 
celé to dianie práve dozvedal z kníh, zázna-
mov, kroník, denníkov, zápiskov spolu s nami 
a my akoby sme boli spolutvorcami pokusu o tú 
najpravdivejšiu verziu targaryenovských dejín, 
hoci má Martin celý čas (každú hodinu – sovy 
i vlka) text pod kontrolou. 

Kronika taktiež od prepisovateľa vyžaduje 
prísnu objektívnosť a uveriteľnosť zapísané-
ho. Autor neskĺzne k citovým preferenciám 
k tej či onej postave, čo z Ohňa a krvi robí ne-
romantizujúcu a akceptovateľnú hru lásky 
a nenávisti. S prívlastkami dobrý a láskavý 
či dobrá a láskavá v spojení s panovníkom/
panovníčkou pracuje s neutralitou – drží sa 
výlučne dôveryhodných zdrojov, ktoré mali 
i možnosť dlhší čas slúžiť u konkrétneho pa-
novníka/panovníčky. Uveriteľnosť je tu zastú-
pená rozprávačovým prístupom k prehnane 
romantickým gestám či situáciám, ktoré síce 
krásne znejú na papieri, ale logicky, organicky 
nezapadajú do daného prostredia. Rozprávač 
ich zapíše, ale dodáva, prečo nemôžu byť prav-
divé – buď je to nespoľahlivý alebo citovo zau-
jatý zdroj. No ako čitatelia získavame aj takúto 
nepravdivú informáciu a už v nás ostáva, aj 
keď je vyvrátená. A vďaka tomuto postupu nás 
prenasleduje myšlienka, či sa to všetko naozaj 
nestalo. (Kým v Tolkienovom Silmarillione – 
prehistórii Stredozeme – od začiatku vieme, 
že sme „niekde inde“, Tolkien nás nezavádza 
nejasným pomerom pravdivosti a výmyslu, 
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 ››

George Martin nám neľútostne vnútil pocit, 
že toto sú pravé dejiny, naše dejiny, a že len 
v Citadele Starého mesta sa zachovala pravda.  

Dominika Petríková

O desivej romantike 
jedného muzikológa 

E. T. A. Hoffmann: Sandmann – Piesočný  
démon a iné strašidelné poviedky 
Preložila Dana Petrigáčová
Bratislava: Monokel, 2019

„Slávne poviedky a romány Ernesta Theodo-
ra Wilhelma Hoffmanna (1776 – 1822) sa stali 
príslovečnými vďaka dokonalej forme, hoci sa 
v nich objavuje istá neserióznosť a výstrednosť 
a chýba im onen moment exaltovanej, čírej 
hrôzy, ktorá vyráža dych, čosi, čo sa podari-
lo dosiahnuť i menej talentovaným autorom. 
Vo všeobecnosti má čitateľ dojem z Hoffman-
novho diela skôr groteskný než hrôzostrašný 
dojem.“

Toto napísal pred storočím o objekte tejto 
recenzie H. P. Lovecraft vo svojej práci Nad-
prirodzená hrôza v literatúre. Spomenul som 
si na to, lebo čo sa týka protohororových diel 
a romantických gotických románov neexistuje 
lepší zdroj ako Lovecraft. Avšak, hoci je jeho 
charakteristika Hoffmannových textov pres-
ná, treba ju doplniť, nakoľko kultúrny kontext 
na Slovensku v roku 2020 je predsa len iný.

Nedávno u nás vyšla zbierka Hoffmanno-
vých poviedok Sandmann. Piesočný démon 
a iné strašidelné poviedky. Publikácia má 
mnoho farebných ilustrovaných strán, ktorých 

sprievodcu. Dostali sme zastarané texty, ktoré 
zaujmú len malú skupinu čitateľov, v krásnom 
obale. Nádherné, fascinujúce, ale zbytočné. 

Juraj Búry

Frustrujúca, autentická

Carolina Setterwallová: Dúfajme, 
že ho nikdy nebudeš potrebovať 
Preklad Katarína Uhríková
Bratislava: Lindeni, 2019

Carolina Setterwallová sa pri písaní knihy Dú-
fajme, že ho nikdy nebudeš potrebovať inšpi-
rovala vlastnou životnou skúsenosťou. Hlavná 
hrdinka, rovnako ako autorka, nachádza v jedno 
ráno svojho partnera mŕtveho v posteli. Kniha 
je rozdelená na dve časti, prvá nás sprevádza 
dvoma časovými rovinami – v jednej prežívame 
s hlavnou hrdinkou roky partnerstva s Akselom, 
počnúc vzájomným zoznámením, druhá časová 
rovina sa odvíja od chvíle, keď ho ráno nachádza 
mŕtveho v posteli. Tieto dva naratívy sa v prvej 
časti knihy viac-menej rovnomerne striedajú 
v podobe krátkych kapitol, pričom prvú líniu, 
tú, ktorá začínala Akselovou smrťou, uzatvára 
koniec roka a druhá dejová línia je rámcovo uza-

tvorená nájdením Akselovho mŕtveho tela. Text 
je štylizovaný do podoby listu, ktorý Carolina 
píše nebohému partnerovi. Tento formát posky-
tuje veľký priestor na sebareflexiu, spätné bilan-
covanie vzťahu, na druhú stranu adresovanie 
listu mŕtvemu partnerovi môže mať až kvalitu 
spovede, v ktorej je potrebné svoje minulé činy 
ospravedlniť, hlavná hrdinka sa teda spočiatku 

autorom je Dávid Soboň, kvalitný papier, dô-
slednú typografiu – a ja si kladiem otázku, či 
je to nevyhnutné. Gotický román, predchodca 
hororu a odnož romantickej literatúry u nás 
nemá čitateľskú tradíciu. Text Poea, Shellyo-
vej a jej muža či strašidelné poviedky Oscara 
Wildea u nás stále vychádzajú. Avšak mimo 
svojho literárneho kontextu, nevychádzajú 
u nás ako ukážky spomínaného žánru, ale 
kvôli tomu, kto sú ich autori. Hoffmann je 
v našich končinách v podstate neznámym 
autorom nečítaného žánru. Poznajú ho len 
muzikológovia, aj to nie ako spisovateľa, ale 
hudobného teoretika. A pritom jeho dielo nesie 
silný odkaz, hlavne vo svete opery a baletu. 
Právom sa teda pýtam, komu je táto skvostne 
spracovaná kniha určená?

Ako ukážka dobovej literatúry a gotického 
protohororu funguje úžasne. Obsahuje štyri 
rozdielne texty postavené na rozdielnom lite-
rárnom prístupe a funkcii. Titulná poviedka 
Sandmann je strašidelný príbeh o neskrývanej 
hrôze z automatizácie a vedecko-technickej re-
volúcie. Poviedka sa dá čítať i ako predchodca 
sci-fi o robotoch. Druhá poviedka má, podobne 
ako iné fantastické dobové poviedky, čitateľa 
poučiť o povahe vedomia a mechanicky tvo-
renej hudby. Tretia je typická temná romanca 
a štvrtá zase rozprávka, ktorá spĺňa všetky 
vlastnosti literatúry romantizmu.

Ako literáta a fanúšika žánrovej literatúry 
ma tento exkurz do praveku hororu nekonečne 
fascinuje. Pre bežného čitateľa však Hoffman-
nove texty budú zastarané. Ťažkopádne. Príliš 
opisné s nevyváženým tempom a didaktické. 
Sú zároveň plné fantastických výziev a pes-
trých opisov, ale štýl a stavba poviedok môže 
nudiť. Ďalším aspektom sú ich témy; dnes ne-
aktuálne a nezaujímavé. I výborná štylizovaná 
kubistická kresba je niekedy skôr na škodu, 
keďže neladí s náladou poviedky, hlavne 
pri Cudzom dieťati.

Hoffmann sa teda dá čítať ako ukážka ro-
mantickej literatúry, tej temnejšej, pre súčas-
ného čitateľa však nie strašidelnej. Lenže to-
muto vydaniu niečo chýba. Chtiac-nechtiac ho 
musím porovnávať s vydaniami Poea od Snow-
Mouse, lebo tie sú dokonalou ukážkou toho, 
ako spracovávať takúto literatúru. Ponúkajú 
nielen kvalitné prevedenie a výborne prelože-
né poviedky, ale aj dobový a literárny kontext 
v podobe poznámkového aparátu. Podobne sú 
na tom i Lovecraftove Spisy od českého vydava-
teľstva Plus. Sandmann by bol teda úžasným li-
terárnym exkurzom, vydavateľ nám však nedal 
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 ›› refrénovito uchyľuje k sebaobviňovaniu – čím 
sa však dostávame k problematike hodnotenia 
z veľkej časti autobiografického diela. Je otázne, 
ktoré pasáže sú autentické a ktoré štylizované 
a či literárne slabšie nepôsobia práve tie auten-
tické, ktoré však majú vysokú citovú hodnotu.  

V texte sa dozvedáme veľa o minulosti hlav-
nej hrdinky, mnohé jej minulé činy sú týmito 
terapeutickými vsuvkami ospravedlnené a do-
stávajú vnútornú motiváciu, ktorá na prvý po-
hľad možno trochu chýbala. Čitateľovi to však 
nemusí stačiť. Aj napriek tomu, že sa Carolina 
nachádza v ťažkej životnej situácii, napriek 
vlastnej osobnej histórii, napriek tomu, že pre-
ukazuje veľkú mieru sebareflexie, nemusí byť 
sympatickou hlavnou postavou. Veľký otras, 
zlom, ktorý jej osobná tragédia spôsobila v ži-
vote, spôsobuje mentálnu regresiu – stáva sa 
z nej osoba, ktorá je závislá od iných a svojmu 
okoliu nedokáže odpustiť, že ich životy boli 
katastrofou zasiahnuté v menšej miere. Smrť 
partnera ju odcudzila od tých, ktorých sa týka-
la menej, keďže neboli schopní prežiť ju spolu 
s ňou, a odcudzila ju ľuďom, ktorých zasiahla 
porovnateľne hrozivo – Akselovým rodičom. 

Hlavná hrdinka môže teda upadnúť do milos-
ti alebo nemilosti len na základe toho, ako veľmi 
je čitateľ ochotný pripustiť, že, žiaľ, robí z ľudí 
neukojiteľných egoistov, ktorí nie sú pripravení 
dávať, kým sa zo svojej situácie nespamätajú. 

Dôležitým aspektom diela je otázka viny ale-
bo spoluviny za smrť Aksela a jej rozriešenie 
predstavuje pre hlavnú hrdinku míľnik vo vy-
rovnávaní sa so žiaľom. Mohol stres spôsobený 
zakladaním si (nie úplne vytúženej a chcenej) 
rodiny zapríčiniť smrť milovanej osoby? Mohol 
Carolinin nátlakový spôsob lásky zabiť Aksela? 
Čitateľ rýchlo zaujme stanovisko na jednom 
z dvoch frontov – buď Carolinu odsúdi, pretože 
naozaj povážlivo hýbala životom človeka, ktorý 
nebol úplne rozhodnutý, či chce ísť smerom, 
ktorým je postrkovaný, alebo s protagonist-
kou súcití. Je však na zváženie, či je z hľadiska 
vstrebania textu naozaj dôležité zastať v tomto 
smere nejaké stanovisko. 

Pre hlavnú hrdinku aj pre čitateľa totiž zosta-
ne dilema, či Carolina zabila svojho manžela, 
nerozriešená. Nie je teda úplne zaujímavé fixovať 
sa na hľadanie odpovede, omnoho príťažlivejšie 
je sledovať, akým spôsobom Carolina svoju (ne)
vinu spracúva. Ako sa vyrovnáva s tým, že táto 
otázka zostane do konca jej života nerozrieše-
nou, a ako postupne nachádza vnútorný pokoj. 

Nina Podmanická

Laurel náhodne stretne príťažlivého mate-
matika – spisovateľa Floyda Dunna, ktorý 
žije s dcérkou Poppy so zvláštnymi maniermi 
a jeho ďalšia dcéra z prvého manželstva Sara  
Jade sa v dome objavuje iba občas. Laurel si 
k nim hľadá cestu, ale začne ju na tejto ne-
zvyčajnej rodine čosi znepokojovať – naráža 
na udalosti zahalené tajomstvom či nepre-
svedčivých vysvetlení, drobných nezrov-
nalostí a pod. Neraz uvažuje, či má vôbec 
pokračovať vo vzťahu, o ktorého úprimnosti 
akosi pochybuje. Opäť po dlhšom čase listuje 
doma v denníkoch Ellie, kde zas nič konkrétne 
neobjaví. Upúta ju tam iba slovko „skalterka“ 
v súvislosti s učiteľkou matematiky Noelle 
Donnellyovou, ktorá Ellie doučovala. Onedl-
ho vysvitne, že táto matematička je matkou 
Poppy, ktorú opustila ešte ako batoľa. Laurel 
zrazu akosi priveľa „matematikov“ v okolí vy-
desí a nevie, komu a čomu veriť.

     Napínavý dej románu autorka postupne 
zapĺňa útržkami spomienok viacerých postáv 
z rozličných časových období tesne pred i po 
zmiznutí Ellie. Nočné mory nútia Laurel byť 
v strehu a trpezlivo skladať jednotlivé čriep-
ky z mozaiky nešťastných udalostí. Postup-
né odkrývanie zložitých rodinných vzťahov 
i prchavého šťastia prináša v závere nečakané 
rozuzlenie.     

Lisa Jewellová jasne ukazuje na príklade 
Ellie, ako stačí jeden nesprávny krok a zrazu 
je po všetkom: po vzťahu s fešným Theom, 
po mladosti, po živote. Stačí nevidieť varov-
né signály a nič netušiac sa človek zamotá 
do klbka zradných udalostí, ktoré ho už ne-
pustia späť. Román Jednoducho zmizla je plný 
napätia, podozrení, nedorozumení medzi po-
stavami i náhlych zmien v dramatickom deji. 
Napriek miestami desivej hrôze i zimomriav-
kam temný príbeh románu čitateľov tohto 
žánru upúta.

Lýdia Čelková

Detektívna šablóna

Jørn Lier Horst a Thomas Enger: 
Bod Nula. Preklad Zuzana Demjánová 
Bratislava: Premedia, 2019

Bod nula je výsledkom spolupráce dvojice 
úspešných nórskych autorov. Jørn Lier Horst  
je bývalý vyšetrovateľ z Larviku a Thomas 
Enger sa venuje novinárskej činnosti. U nás je 

Desivá hrôza 
v temnom príbehu 

Lisa Jewellová: Jednoducho zmizla 
Preklad Simona Klimková 
Bratislava: Tatran, 2019

Anglická spisovateľka Lisa Jewellová vyda-
la už viac ako dve desiatky románov s témou 
rodiny, rodinných vzťahov aj stratených detí. 
Mnohé z nich sa umiestnili na popredných 
priečkach medzinárodných rebríčkov naj-
úspešnejších kníh. 

Práve motív o stratenej tínedžerke sa stal 
ústrednou témou Jewellovej románu Jedno-
ducho zmizla. Hlavnou hrdinkou tohto ro-
mánu je Ellie Macková, ktorá sa jedného dňa 
stratí cestou do knižnice. Nik zo spolužiakov, 
priateľov ju nevidel, polícia nič nevypátrala 
a predpokladala, že len ušla z domu, lebo sa 
to často stáva. Iba jej matka Laurel bola pre-
svedčená, že nemala dôvod ujsť a muselo sa 
jej niečo stať. Napriek tomu spočiatku dúfala, 
že sa raz vráti. 

Od tejto úvodnej udalosti sa dej tohto ne-
všedného príbehu rozvíja v dvoch prelínajúcich 
sa rovinách – súčasnosť a minulosť. Strata El-
lie poznačí rodinu Mackovcov, ktorá nevydrží 
psychický tlak a rozpadne sa. Každý sa uzavrie 
do seba a hľadá si svoju cestu – otec Paul odí-
de, deti Hanna a Jake sa zamerajú na štúdium 
a vlastný život,  Laurel sa presťahuje a ostáva 
so svojou neutíchajúcou bolesťou sama. 

Zvrat nastáva po desiatich rokoch. Polícia 
nájde kosti, ktoré jednoznačne patria Ellie. 
Konečne sa s ňou môže rodina dôstojne roz-
lúčiť, ale už nič nie je ako predtým. Raz však 
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ako autor známejší práve Horst. Ak by niekto 
chcel napísať detektívku podľa šablóny, vzorom 
by mohol byť práve tento román.

Bývalá kráľovná bežeckých tratí Sonja Nord-
strømová zmizne a v prázdnom dome ju nájde 
novinárka Emma Rammová. Rozbehne sa lov 
na únoscu a zdá sa, že sa nikdy neskončí. Vy-
šetrovanie, ktorého sa ujme ambiciózny Blix, 
je po celý čas v troskách a nikam sa neposúva. 
Počet obetí stúpa a čitateľovi sa môže zdať, že 
sleduje paródiu na policajný zbor a šikovného 
lovca, ktorý je vždy úspešný. Ešteže musí mať 
žáner kriminálky ako-tak šťastný koniec. Aby 
sme to zobrali z iného konca – titul je funkč-
ný vo všetkých rovinách a pre čitateľa, ktorý 
nemá načítané severské krimi, by mohlo ísť 
o dobré čítanie, ktoré je remeselne správne. 
Avšak pre toho, kto má severské krimi načí-
tané, je tento román bez duše a nápadu. Vý-

hoda dvojice autorov je tá, že každý priniesol 
kúsok svojho umu a práca vyšetrovateľov a aj 
ich porady môžu vyzerať približne rovnako 
ako v skutočnosti. Nič tu nie je úplne vymys-
lené a všetko je založené na skúsenostiach 
a vedomostiach autorov. Rovnako to platí 
pri pohľade na investigatívnych novinárov.  
Bod nula je presne ten typ knihy, pri ktorom 
si spravíte pukance a viete, čo sa stane. Nič 
vás neprekvapí. Tí, ktorí sa obávajú, že je titul 
plný hrôzostrašných vrážd, sa nemusia báť. 
Pochopiteľne, sú tu prítomné, ale sú opísané 
úplne povrchne. Skrátka a dobre, ide o detek-
tívny román pre masy.

Dejová rovina počíta s ďalšími knihami 
v sérii a spolupráca dvoch hrdinov sa ešte 
len rozbieha. Vytvoriť si k nim vzťah je aj na-
priek pohnutým osudom zložité. Blix niekoho 
zavraždí v rámci služby, Emme zomrel otec 

ná konkrétna pastelka a hotovo. Síce humorne, 
ale opakovaný vtip už vtipom po druhý či tretí 
raz rozhodne nie je.

Hlavnou témou tentoraz nie sú ponosy 
pasteliek o ich ťažkom osude maľovania pri-
delených predmetov, ale listy a pohľadnice 
od farbičiek, ktoré malý výtvarník Daniel „za 
posledné roky stratil, zabudol, zlomil alebo za-
nedbal“ (s. 37). A tak prichádza pošta z domu 
– spod gauča, zo záhrady, z pivnice a aj hotela, 
kde bola rodina kedysi na dovolenke. Ďalšie 
pastelky neuniesli svoj ťažký osud a vydali sa 
do sveta. Našťastie, chlapec nájde spôsob, ako 
uspokojiť svoje farebné kamarátky a všetky 
nakoniec nájdu svoj vysnívaný domov.

Autor sa rozhodol nepokračovať v príbe-
hoch z prvej knihy a aj pastelky majú iné 
farby. Mladšieho čitateľa od štyroch rokov, 
ktorému je kniha primárne určená, učí spo-
znávať gaštanovohnedú, svetlohnedú, hnedú, 
hráškovozelenú, zlatú, tyrkysovú i svietiacu 
v tme. Odvážna neónovočervená pastelka sa 
dokonca objaví až v piatich príbehoch. Keďže 
veľa rozumu nepobrala, prejde naozaj celý 
svet, i keď inak, než to v skutočnosti je: „Pre-
šla som Čínu, Kanadu a Francúzsko… aspoň 
myslím. Práve prechádzam cez Newcastle 
na ťave!“ (s. 22). Iba dve pastelky pokračujú 
v prežívaní svojho príbehu z prvej knihy – žltá 
a oranžová. Avšak vo svetle nových udalostí 
usúdia, že „žiadna z nás už nechce byť farbou 
slnka, odkedy si nás zabudol vonku a na slnku 
sme sa roztopili… spoločne!“ (s. 14).

Príbeh o pastelkách deti rozhodne pobaví. 
Pre dospelých ponúka krátky úlet mimo realitu 
a zamyslenie sa nad tým, či predsa len pohľad 
na svet detskými očami nie je možnosťou nájsť 
v srdci miesto pre všetkých priateľov.

Ivana Mičuchová

a mama. Obaja sú celkom beztvarí a vytvorení 
akoby umelo. Blix je s novinárkou spojený 
prostredníctvom jednej veľmi nepríjemnej 
udalosti z minulosti a dostanú sa k sebe 
jemne náhodným spôsobom. Samozrejme, 
vedeniu sa to nepáči, najmä riaditeľovi Fos-
semu, pre ktorého je to komplikácia vo vy-
šetrovaní. Navyše sa zdá, že je do prípadu 
zapletených čoraz viac osôb. Spolupráca je 
však nevyhnutná, bez nej by sa miznutie ni-
kdy neskončilo a čo je horšie, nezvestné sú 
len známe osobnosti.

Preklad je na dobrej úrovni, ten však ne-
pomôže zachrániť knihu, ktorá je celkovo 
priemerná. Román je písaný z pohľadu roz-
právača a obsahuje mnoho dialógov, ktoré sú 
napísané priemerne a tak je ťažké rozoznať, 
či ide o ženskú alebo mužskú postavu. Nie je 
to tragédia. Len sa snažím upozorniť na to, 
že titul nie je osobitý a čo je najdôležitejšie, 
prípadu sa vôbec nedá veriť. Našťastie tímu 
vyšetrovateľov a novinárom áno. Bod nula je 
typickým výsledkom kalkulácie a produktu, 
ktorý nevzniká preto, že sa chce, ale kvôli 
zviditeľneniu autorov. Pritom knihy od dvojíc 
autorov môžu byť aj dobré, ako môžete vidieť 
na niektorých iných severských trileroch – 
napríklad tie od pseudonymu Lars Kepler. 
Knihou sa však dá napriek tomu preplávať 
rýchlo a číta sa veľmi dobre. Je to titul na po-
sedenie, chytí a nepustí, lenže to už v súčas-
nosti nestačí.

Jakub Pokorný

Miesto pre všetkých 

Drew Daywalt: Deň, keď pastelky našli 
domov. Bratislava: IKAR  Stonožka, 2019

Po úspechu knihy Deň, keď pastelky dali vý-
poveď prichádza spisovateľ Drew Daywalt 
s pokračovaním príbehu o netradičných prob-
lémoch a životných peripetiách niekoľkých 
voskových farbičiek. Deň, keď pastelky našli 
domov sľubuje nielen pokračovanie strastipl-
ných osudov farebných kamarátov, ale tiež 
veľkú dávku zábavy a humoru.

O ilustrácie sa opäť postaral Oliver Jeffers, 
ale tentoraz nedodržal líniu maľby malého 
dieťaťa a z niektorých ilustrácií doslova srší 
pohľad dospelého. To je škoda, pretože s týmito 
obrázkami sa dalo aj viac vyhrať. Často je ilu-
strácia doplnená o fotku, na ktorej je dokresle-
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Zuzana Cigánová: Všetko, čo viem
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov, 2020
Najnovšia publikácia Zuzany Cigánovej je zá-
pisníkom zaujímavých, zvláštnych, vážených aj 
smiešnych, nájdených, odpozorovaných, odpo-
čúvaných, ale aj vlastných myšlienok. 

Zuzana Šmatláková: Nič sa nestalo
Bratislava: Marenčin PT, 2020
Druhá kniha mladej autorky. Sme zodpovední 
za svoje činy alebo sme len obeťami okolnos-
tí? Novela je sondou do životov súčasných trid-
siatnikov, ktorým sa nepodarilo dospieť a vyhý-
bajú sa zodpovednosti.

Jozef Slovák: Päť minút ticha 
pre stradivárky
Bratislava: Slovenské centrum 
PEN klubu, 2019
Poviedková kniha slovenského scenáristu, reži-
séra, spisovateľa, básnika a hudobného sklada-
teľa, v ktorej sa prelína každodenné prežívanie 
jedinca s múzickosťou hudobnej partitúry.

Laco Teren: Terenova písanka
Bratislava: N Press, 2020
Viac než stovka textov a doteraz nezverejnených 
skíc jedného z najosobitejších slovenských malia-
rov. Kniha je zostavená z fejtónov pre Denník N, 
jej súčasťou sú aj doteraz nezverejnené iPadové 
kresby.

Jozef Hnitka: Dovidenia, Erika, 
Medailón, Toreadori
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov, 2019
Takmer zabudnutý autor Jozef Hnitka (1913 – 
1992) vydal počas svojho života len jednu kni-
hu. Tri románové novely napísal v 60. rokoch 
minulého storočia a teraz vychádzajú prvýkrát.

Tereza Oľhová: Nespúšťaj oči z trate
Bratislava: vl. náklad, 2020
Literárny portrét ženy vo vlaku. Herečka Jana 
Oľhová precestuje za svojou prácou tisíce ki-
lometrov v ohrkaných vagónoch druhej triedy. 
Z nahrávok, zaznamenaných jej dcérou Terezou, 
vznikla táto kniha. 

Juraj Mojžiš: Detaily
Bratislava: F. R. & G., 2020
Popri kunsthistorických štúdiách či esejistike sa 
Juraj Mojžiš (1938) venuje aj písaniu prózy. Výber 
z textov ho predstavuje ako kritického pozoro-
vateľa reality s vycibreným zmyslom pre iróniu 
a sebairóniu.

Daniel Hevier: Chymeros 2. Tajná ško
la, kde deti učia dospelých
Bratislava: TRIO publishing, 2020
Druhý diel fantasy ságy pre dospievajúcu mládež. 
Daniel Hevier vytvoril príbeh plný tajomstiev 
a nástrah, ktoré prekonáva chlapec menom 
Chymeros na ceste Pravdozemou.

Ján Čomaj: Zločin po slovensky
Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2020

Nedávno zosnulý novinár a autor literatúry faktu Ján Čomaj (1935 – 2020) 

má na svojom konte 44 kníh. Je to pozoruhodné číslo, pretože za totality 

nesmel 20 rokov publikovať. Kniha Zločin po slovensky je záverečnou 

časťou trilógie Neskutočné príbehy a obsahuje výber reportáží, 

venovaných najznámejším kriminálnym prípadom na Slovensku – 

od šesťdesiatych rokov minulého storočia až takmer po súčasnosť. 

Autor výber zostavil zo svojich kníh Počmáraný život a Čakanie na koniec. 

Čomajov strhujúci štýl písania a dôkladná investigatívna práca sú 

zárukou skvelého čitateľského zážitku.
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Elias Canetti: Zaslepenie
Bratislava: OZ Hronka, 2020
Prvý slovenský preklad fenomenálneho románu. 
Canetti používa alúzie, dvojzmysly, predbiehanie 
deja, paródiu, klišé a iné. To všetko vytvára z textu 
originálny konglomerát odrážajúci náš svet. Pre-
ložil Ladislav Šimon.

Jon Krakauer: Do riedkeho vzduchu
Bratislava: Citadella, 2020
Osobná správa o nešťastí na Mount Evereste 
v máji 1996. Nečakaná búrka si vyžiadala dvanásť 
obetí, všetko skúsených horolezcov. Krakauer, 
ako účastník expedície, podáva svoje osobné 
svedectvo.

Titus Livius: Dejiny Rimanov 
od založenia mesta III – IV
Trnava: Thetis, 2020
Pokračovanie diela z pera najčítanejšieho histo-
rika Ríma. Tretia kniha začína udalosťami roku 
467 pred Kr., popisuje zväčšovanie moci tribúnov 
ľudu a neustály odpor susedných národov proti 
Rimanom. Preklad: Ivan Janek.

Katharina Vestre: 
Na počiatku bola bunka
Bratislava: Slovart, 2020
Nejde o príručku pre budúcich rodičov, ale o fas-
cinujúce čítanie pre milovníkov literatúry faktu, 
ktorí sa zaujímajú o ľudské telo a všetko, čo s ním 
súvisí. Preklad: Róbert Hrebíček.

R. W. Chambers: Kľúč k temnote
Bratislava: Európa, 2020
Výber z tvorby amerického prozaika Roberta 
W. Chambersa (1865 – 1933), ktorý sa preslávil  
svojimi neobyčajnými poviedkami plnými desi-
vých nadprirodzených javov. Preklad: Katarína 
Kvoriaková.

Volker Kutscher: Mokrá ryba
Bratislava: Lindeni, 2019
Knižná predloha televízneho seriálu Babylon 
Berlín o vyšetrovateľovi Gereonovi Rathovi, 
vyšetrujúcom vraždu umučeného muža. Príbeh 
je zasadený do prostredia Berlína v roku 1929. 
Preklad: Silvia Ivanidesová.

Estelle Maskame: 
Vieš, že mi chýbaš?
Bratislava: CooBoo, 2020
Tretí diel knižnej série pre mladých dospelých 
o príbehu Eden, ktorá sa snaží žiť novým živo-
tom v Chicagu, kde študuje. Rok po rozchode sa 
vracia domov na prázdniny, bývalý partner však 
taktiež. Preklad: Ema Liptáková.

Simon Stalenhag: Slučka
Bratislava: Lindeni, 2019
Scifi publikácia švédskeho autora, známeho kni-
hou Pasáž. Príbeh vyrozprávaný v obrazoch, 
doplnený o spomienky a zápisky detí vyrastajú-
cich v tieni urýchľovača častíc Slučky. Preklad: 
Dominika Wittenberg Gašparová.

Peter Mikuláš: Ako spievať prvú ligu
Bratislava: Hudobné centrum, 2019

O spievaní a speváckom umení píše Peter Mikuláš, sólista a vokálny 

pedagóg (na VŠMU učí od r. 1994), významná postava slovenského 

vokálneho umenia. Vtipným štýlom približuje mladým spevákom, ale aj 

širšiemu publiku, úskalia a nástrahy umeleckej dráhy speváka. V krátkych 

kapitolách sa zamýšľa nad tým, čo všetko musí v sebe mať spevák-umelec, 

aby stúpal v umení od vokálno-technických základov vyššie. V knihe sú 

aj návody, ako si udržiavať hlas správnym oddychom, dennou prípravou 

a cvičením, ale aj relaxovaním. 



s. 38/39

Z NOVÝCH KNÍH

 ›› Jozef Husovský: Portské, steak a Biblia
Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2019
Každodenné zamyslenia nad Bibliou na rok 2020. 
Inšpiráciou bol výrok G. K. Chestertona: „Katoli-
cizmus znamená steak, cigaru a pohár portské-
ho.“ Je to hyperbola, naznačujúca, že kresťanstvo 
je náboženstvom radosti.

Vladimír Blaho: Viva La Bohéme. 
Príbeh jednej opery
Bratislava: Divadelný ústav, 2019
Monografické dielo, v ktorom sa autor venuje 
stálici svetového operného repertoáru a detail-
ne sleduje príbeh populárneho Pucciniho diela. 
Približuje dobový kontext aj literárny námet, 
podľa ktorého vzniklo libreto Bohémy.

Helena Čertíková: 
Hlas a reč v hereckej praxi
Bratislava: VŠMU, 2020
Autorka Helena Čertíková má veľké skúsenosti 
v oblasti prípravy redaktorov, ktoré uplatňuje 
na mediálnych tréningoch, školeniach rétoriky 
či kurzoch prezentačných zručností. 

Juraj Šebo: Kaviarne, krčmy a vinárne 
v Bratislave 1960 – 1989
Bratislava: Marenčin PT, 2020
Autorovo dôverné rozprávanie o bratislav-
ských kaviarňach, krčmách a viechach, ktoré 
na vlastnej koži zažil v mladosti – v šesťdesiatych 
rokoch minulého storočia.

Rastislav Toth: Rusko. Nová 
demokracia alebo nová diktatúra?
Bratislava: Tribun EU, 2019
Príspevok do odbornej diskusie zaoberajúcej sa 
analyzovaním politických a sociálno-ekonomic-
kých faktorov ovplyvňujúcich vývoj v súčasnom 
Rusku

András Tilcsik: Kolaps
Bratislava: Lindeni, 2019
Publikácia poukazuje na súčasnú komplikova-
nosť, spôsobujúcu zlyhanie v moderných systé-
moch. Kniha sa zameriava na zlepšenie týchto 
systémov, zvýšenie produktivity u jednotlivcov 
aj v tímoch. 

Nina LaCour: Pôjdem tam, kam pôjdeš ty 
Bratislava: CooBoo, 2019
Sociálny román pre mladých dospelých o vyrov-
návaní sa so stratou veľmi blízkej osoby. Caitlin 
zo dňa na deň opustí Ingrid, tá jej zanechá list 
na rozlúčku. Caitlin sa snaží pochopiť náhly od-
chod najlepšej priateľky. 

Adela Režná: Háro
Bratislava: Albatros, 2019
Obrázková rozprávková kniha pre čitateľov 
od 4 rokov o Aurelovi, ktorý sa od ostatných detí 
líši tým, že má plešinu. Príbeh rozpáva o akcep-
tácii rôznych nedostatkov detským kolektívom.

Thomas Taylor: Malamandra
Bratislava: Albatros, 2019
Prvá časť dobrodružnej knižnej série. Herbert 
Citrón z Oddelenia strát a nálezov v Grandhoteli 
Nautilus sa rozhodne, že pomôže Viole nájsť jej 
skutočných rodičov. Všetky stopy vedú k bájnej 
morskej oblude. Preklad: Jana Petrikovičová.

Aurel Hrabušický: 
#selestakovepeknefotky
Bratislava: Slovart, 2020
Monografia fotografa Viktora Šelestáka (1989). 
Je predstaviteľom fotografického dokumentu, 
ktorého stredobodom nie sú ľudia, ale skôr stopy, 
ktoré zanechávajú, produkty civilizácie.

Monika Adamická: Slovenské 
židovstvo v tvorbe Antona Baláža
Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií 
UKF, 2019
Literárnovedná monografia. Anton Baláž sa 
vo svojej tvorbe tematicky zameriava na povoj-
nové osudy slovenského židovstva a jeho snahu 
opätovne sa začleniť do spoločnosti. Monika 
Adamická analyzuje jednotlivé knihy autora.

Ján Hlavinka, Peter Salner (eds.):
Tábor smrti Sobibor. Dejiny a odkaz
Bratislava: Marenčin PT, 2020
Medzinárodný kolektív historikov a ich príspev-
ky k 75. výročiu povstania väzňov v tábore smrti 
Sobibor. Kniha je dôležitým príspevkom k hlb-
šiemu poznaniu smutnej kapitoly dejín Európy.
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TIRÁŽ

Z ponuky košického rozhlasového štúdia RTVS v Rádiu Devín
22. 2. o 15:00 hod. Všetky farby sú biele. Pásmo Petra Milčáka o kanadskej poézii. 24. – 28. 2. o 6:00 hod. Prvý príbeh námorníka Sindibáda. 
Čítanie na pokračovanie z knihy Boleslava Leśmiana. 25. 2. od 20:00 hod. Pripútanie. Premiéra krátkej hry Jany Wernerovej z cyklu Zmiešaná dvojhra. 
Viktorka. Premiéra krátkej hry Tomáša Repčiaka z cyklu Zmiešaná dvojhra. Snežný vrchol. Rozhlasová hra Jany Bodnárovej. 29. 2. o 12:00 hod. 
Genius loci. Ne-stretnutie s Jaroslavom Stuchlíkom z cyklu Ľudia, fakty, udalosti. 1. 3. o 15:00 hod. Balans. Výber z denníkových próz a básní Sta-
nislavy Chrobákovej Repar. 2. – 6. 3. o 22:30 hod. Nezvestný. Čítanie na pokračovanie z knihy Dušana Mitanu. 8. 3. o 16:30 hod. Divadelný život 
v Košiciach a Prešove 1924 – 1938. K storočnici divadla. 9. – 13. 3. o 18:30 hod. O sebe. Čítanie na pokračovanie z knihy Kornela Földváriho a Petra 
Krištúfka. 14. 3. o 12:00 hod. Ľudovít Fulla v Ružomberku. Biografia umelca očami pamätníkov v cykle Ľudia, fakty, udalosti. 17. 3. o 20:00 hod. 
Gemini. Premiéra pôvodnej rozhlasovej hry Miroslavy Kuracinovej Valovej. 19. 3. o 17:00 hod. Ars litera s Ivanou Jachymovou. Leonid Andrejev. 
21. 3. o 15:00 hod. Chlieb dní lámaný poéziou. Pásmo poézie Mariána Hatalu.

Knižná revue č. 3/2020 vyjde 26. marca 
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martinus
kníhkupectvá

navštívte

Každý mesiac predstavujeme v našej facebookovej 
skupine Knihu mesiaca, ktorú v danom mesiaci čítame 
a debatujeme o nej. Na jej nákup vám navyše darujeme 
25% zľavu a poštovné zadarmo platné pre Slovenskú 
poštu! :-)

Pridajte sa už dnes na citam.sk/citatelskyklub

Zapojte sa už dnes!

Čitateľský klub

Odporúčame z našej ponuky

Nájdi si ma
André Aciman
Čo je podstatou vášne? André Aciman 
majstrovsky objavuje jej citové nuansy 
a intímne detaily. Autor svetoznámeho 
bestselleru Daj mi tvoje meno sa v tejto 
knihe vracia k svojim podmanivým postavám 
niekoľko desaťročí po tom, ako sa zoznámili.

Neviditeľné besy srdca
John Boyne
Keď šestnásťročnú tehotnú Catherine vyženie 
farár z rodnej dediny, vyberie sa za novým 
životom do Dublinu. Keďže je sama a bez 
prostriedkov, neostáva jej iné, len zveriť narodené 
dieťa mníškam a dúfať, že mu nájdu vhodnú 
rodinu. Tak sa začína Cyrilova strastiplná 
tragikomická odysea v katolíckom Írsku, ktorá 
sa končí takmer až v súčasnosti.

Čtenáři, vrať se
Maryanne Wolf
Neurologička a odborníčka na proces čítania 
Maryanne Wolfová v knihe Čtenáři, vrať se zhŕňa 
doterajšie vedecké poznatky o vplyve digitálnych 
médií na proces čítania a ľudský mozog. Nové 
médiá nechápe ako ohrozenie, ale ako výzvu: 
už tu s nami sú, takže sa s nimi musíme naučiť 
zaobchádzať tak, aby nám dobre slúžili.

Michael Connelly
Temný plameň
Harry Bosch a detektívka Renée Ballardová 
opäť spoločne vyšetrujú srdcovú záležitosť 
Boschovho bývalého policajného mentora, 
muža, vďaka ktorému sa Harry stal detektívom. 
Ten je už po smrti, no jeho žena Boschovi po pohrebe 
nechá vyšetrovací spis, ktorý si jej manžel zobral 
so sebou, keď pred dvadsiatimi rokmi odchádzal 
z LAPD - nevyriešenú vraždu problematického 
mladíka.


