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AKTUALITY

Stretnutie 
s Pavlom 
Brankom 
v Tichu
Foto Branislav Malík

S tretnutia s Pavlom Brankom patria k tým, 
ku ktorým sa človek s potešením  v mys-

li opätovne navracia. Takou bola aj beseda 
s týmto nestorom slovenskej filmovej kritiky, 
spisovateľom, prekladateľom  a autorom esejí 
o úskaliach a radostiach jazyka, ktorá sa usku-
točnila ešte v decembri 2018 v priestoroch di-
vadla Ticho a spol. v Bratislave.
 Podujatie zorganizovalo občianske zdru-
ženie Rizóm v spolupráci s vydavateľstvom 
F. R. & G. a divadlom Ticho a spol. Moderoval 
ho literárny vedec Pavel Matejovič. Úvodným 
slovom, ktoré dalo návštevníkom nahliadnuť 
do pohnutých osudov a neobvyklých životných 
zvratov Pavla Branka, prispel Pavel Blaho. Vďa-
ka za interpretáciu ukážok z kníh Pavla Bran-
ka patrí hercovi divadla Ticho a spol. Pavlovi 
Ďurišovi. 
 V odpovediach na otázky divákov sa Pavel 
Branko so sebe vlastnou  priamosťou a humo-
rom vrátil krátko k svojej minulosti, okrem iné-
ho aj k ceste, ktorá ho priviedla k filmovej kri-
tike napriek tomu, že ho rovnako priťahovala 
oblasť leteckého inžinierstva. O jeho hlbokom 
vzťahu k filmovému jazyku napokon svedčia 
knižné výbery z jeho filmových recenzií. Via-

Literárny fond – výbor 
Sekcie pre pôvodnú 
literatúru udelí v roku 
2019 literárne ceny

 
1. Cenu Literárneho fondu za pôvodnú sloven-
skú literárnu tvorbu za rok 2018 

2. Cenu Ivana Kraska za slovenský debut  
(veková hranica do 35 rokov) za rok 2018

3. Cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v ma-
ďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny  
do maďarčiny za rok 2018

4. Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukra-
jinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny 
do ukrajinčiny za rok 2018.

Do úvahy na udelenie ceny prichádzajú diela 
z oblasti prózy, poézie a literárnej vedy, ese-
jistiky, literatúry pre deti a mládež, literatúry 
faktu a dramatickej tvorby realizovanej v di-
vadle, rozhlase, filme, televízii. Výbor súčas-
ne udeľuje aj prémie pozoruhodným dielam, 
ktoré neboli ocenené cenou.
 
Ceny a prémie možno udeliť iba tvorcom, 
ktorí odvádzajú do LF 2% príspevky v zmysle 
Zákona o umeleckých fondoch a majú trva-
lý pobyt na území SR, za dielo realizované 
na Slovensku.
 V tejto súvislosti sa obraciame na všetky 
vydavateľstvá krásnej literatúry na Sloven-
sku, ako aj na samotných autorov diel, aby 
do 15. 3. 2019 poslali návrhy na ocenenie 
a prémiovanie najlepších knižných diel, ktoré 
vyšli v roku 2018 v prvom vydaní. Knihy pos-
lané po tomto termíne nebudú akceptované. 
Návrhy musia obsahovať stručnú charakte-
ristiku diela, osobné dáta autora a telefonický 
i mailový kontakt na autora.

S návrhmi treba poslať tri výtlačky navrhnu-
tého diela na adresu:

Literárny fond, 
Sekcia pre pôvodnú literatúru
Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1                                           

Ďalšie prípadné informácie vám poskytne 
PhDr. Anna Bédiová –  tel. č.: 32 28 26 23,
bediova@litfond.sk. 

cero poznámok a otázok divákov smerovalo  
k úskaliam literárneho prekladu. Napríklad 
v otázke, či použiť v známej Andersenovej 
rozprávke snáď vernejší preklad namiesto 
zaužívaného („Kráľ nemá nič na sebe“ verzus 
„Kráľ je nahý“), Pavel Branko uchopil tému 
v súvislosti s kultúrnymi konotáciami, o ktoré 
je už vďaka existencii v rôznych literárnych 
a spoločenských súvislostiach pôvodný pre-
klad bohatší. Pri téme vplyvu angličtiny na slo-
venský jazyk sa Pavel Branko neobmedzil na bi-
polárne nazeranie na prienik a prijímanie či 
odmietanie anglických slov, ale opäť pootvoril 
dvierka k hlbšiemu cíteniu jazykových väzieb. 
Ani v komentári k často používanému „Vidíme 
sa“ nebojoval za uprednostnenie gramaticky 
správneho tvaru, naopak ocenil hravosť, ktorá 
sa tu v hovorovom jazyku prejavuje, pričom 
upozornil na možný vplyv iných slovanských 
jazykov. Pri téme jazykových reflexií a hier 
spomenul Pavel Branko s rešpektom a úsme-
vom svoju spoluhráčku na tomto poli Ingrid 
Hrubaničovú. Nepovšimnutými počas besedy 
neostali ani globálne spoločenské problémy.

Jana Matejovičová



č. 01/19

P rezident SR Andrej Kiska udelil 8. januára 2019 štátne vyzname-
nania tridsiatim osobnostiam slovenského politického, spoločen-

ského, kultúrneho a vedeckého života. Vo svojom prejave okrem iného 
uviedol: „Slovenská republika oslavuje 26 rokov od svojho vzniku. Je 
milou, dôstojnou a zároveň dôležitou tradíciou pri príležitosti narodenín 
moderného demokratického Slovenska vyznamenať osobnosti, ktoré 
významne prispeli k zdravému rozvoju našej krajiny, jej slobody, 
kultúrnosti a prosperity. Je to šanca vyzdvihnúť zásluhy žien a mužov 
najlepšie reprezentujúcich hodnoty, na ktorých naša spoločnosť stojí 
a ktorými by sme sa mali riadiť pri našom spolunažívaní. Tak ako každý 
rok bol výber ťažký, pretože tých, ktorí by si dnes ocenenie zaslúžili, 
je na Slovensku  určite viac. Známych, ale aj menej známych občanov 
našej krajiny, na ktorých môžeme byť právom hrdí.“ 

Súťaž Esej Jána Johanidesa vypisujú Literárne informačné cen-
trum v Bratislave, Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa 
v Šali. Súťaž bola vyhlásená 8. januára 2019. Termín uzávierky je 
18. marec 2019. Na súťaži sa môže zúčastniť každý stredoškolák 
z ktorejkoľvek školy na území Slovenska. Príspevky vyhodnotí po-
rota zložená zo spisovateľov a odborných pracovníkov Literárneho 
informačného centra v Bratislave. Výsledky súťaže, spojené s hod-
notením ocenených prác, budú vyhlásené 16. apríla 2019 v Dome 
kultúry Šaľa. Hlavnou cenou je honorované uverejnenie víťaznej 
práce v mesačníku Knižná revue.

 Vyznamenania boli udelené aj niekoľkým osobnostiam, ktoré pôsobia 
v oblasti literatúry a knižnej kultúry: 
 Péter Hunčík získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne 
zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o roz-
voj literárnej činnosti. 
 Jana Juráňová získala Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne 
zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o roz-
voj literárnej činnosti. 
 Ľubomír Longauer získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimo-
riadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, výtvarného umenia a dizajnu. 
 Dušan Mitana získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne 
zásluhy o rozvoj oblasti kultúry, básnickej tvorby a literárnej činnosti.

 Východiskom esejí sú každoročne iné tri myšlienky Jána Johanidesa, 
z ktorých si každý zúčastnený vyberie jednu podľa vlastného uváženia. 
Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových stránkach vypisovateľov 
a spoluvypisovateľov súťaže, prípadne v školských časopisoch. Tri myš-
lienky Jána Johanidesa, ktoré slúžia ako mottá, ako aj ďalšie organizačné 
informácie, nájdete na webovej stránke Literárneho informačného centra 
www.litcentrum.sk. 
 Súťažné práce treba zaslať do 18. marca 2019 v elektronickej podobe 
na adresu: maria.fillova@litcentrum.sk. Rozsah eseje je 3 normostrany,  
t. j. maximálne 5200 znakov vrátane medzier. Každá esej musí byť označená 
nasledovne: Meno a priezvisko súťažiaceho, názov eseje, motto, ktorým 
bola inšpirovaná, vek a názov školy vrátane adresy a mena pedagóga.

AKTUALITY

Výhercovia z KR č. 12: 
A. Kubišová, L. Doboš, H. Korzuchová, M. Bajusová, O. Strižanská

Štátne vyznamenania spisovateľom

9. ročník Eseje Jána Johanidesa

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy si z rúk prezidenta A. Kisku prevzala aj J. Juráňová. Foto Kancelária prezidenta SR



AKTUALITY

Pavel Dvořák patril k naj-
významnejším popularizáto-
rom našej histórie v širokom 
časovom rozpätí od praveku 
po moderné dejiny. Narodil 
sa v Prahe, od roku 1939 žil 
na Slovensku. Po absolvovaní 
štúdia histórie na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave (1960) pra-
coval vo viacerých novinách 
a vydavateľstvách, v Histo-
rickom ústave SAV v Bratisla-
ve, v Archeologickom ústave 

Karol + Maja + Mates = košické Artforum. Tento výpočet platí takmer 
štvrťstoročie. Počas neho sa dnes už legendárne kníhkupectvo tri-

krát sťahovalo. Najprv sa presúvalo len po Mlynskej ulici. Dovnútra tak 
mohli vkročiť turisti, cudzinci a náhodní okoloidúci, ktorí to mali po ceste 
na hlavnú stanicu. Domáci totiž mali pred výkladom niekedy rešpekt. 
Nevedeli si úplne predstaviť, čo majú očakávať. No tí, ktorým intuícia na-
značila, že vojsť sa oplatí, začali chodievať pravidelne. Nakúpiť, objednať, 
pozdraviť, porozprávať sa…  Časom sa okolo Artfora vytvorila v Košiciach 
pomerne veľká komunita ľudí, čo sa ukázalo aj na otvorení novej predajne. 
Večer pred Tromi kráľmi sa tu za niekoľko hodín premlelo pár stoviek 
zástupcov rôznych generácií, kultúr, subkultúr, (literárnych) druhov 
a žánrov…  Niekoľkokrát viac priestoru na police s knihami. Rozhovory. 

SAV v Nitre a napokon v slobodnom povolaní. V roku 1991 založil 
vlastné vydavateľstvo RAK v Budmericiach, špecializované na his-
torickú literatúru a žáner literatúry faktu. Pavel Dvořák celý život 
zanietene a úspešne približoval naše dejiny širšej kultúrnej verejnosti 
a mládeži nielen vo svojich početných knihách, ale aj v rozhlase a tele-
vízii. Známe a sledované boli jeho televízne Stopy dávnej minulosti, 
ako aj rozhlasové Príbehy z vitrín. Z jeho bohatej literárnej produkcie 
možno spomenúť štvorzväzkové Odkryté dejiny, ktoré napísal v rokoch 
1974 – 1980, ďalej napríklad knihu Lovci mamutov a tí druhí (1983) 
alebo Zlatú knihu Bratislavy (1993). Ako vydavateľ a editor pripra-
vil Kroniky stredovekého Slovenska, Legendy stredovekého Slovenska, 
Kroniku anonymného notára kráľa Bela a iné tituly.  Za svoju prácu získal 
viacero ocenení a vyznamenaní. Česť jeho pamiatke. 

(red.)

Víno a syr. Káva. Koncert kapely Živé kvety. Na to všetko z výšky dohliadal 
kovový bicykel, ktorý sa po rokoch do košického Artfora vrátil. Dialo sa 
to na Hlavnej 87, v starom meštianskom dome, bývalom baletnom štúdiu, 
ktorý dlho patril košickému Štátnemu divadlu. No nedarilo sa ho predať 
a roky chátral. Zmenil to až Milan Ház, ktorý dom kúpil a zrekonštruoval. 
Na prízemí je teraz Artforum s kaviarňou, na ďalších dvoch poschodiach 
pribudne časom galéria a hudobná sála. Ak teda budete najbližšie krá-
čať košickou Hlavnou ulicou a uvidíte rohový dom s nápisom ART HÁZ, 
vojdite. Nájdete, čo ste hľadali. Navyše vám Karol, Maja či Mates pove-
dia, čo naposledy čítali a v papierovej taške si so sebou odnesiete ďalšie 
„dobrodružstvo myslenia“.

Mária Klapáková        

Foto archív kníhkupectva Artforum Košice

Košický príbeh „dobrodružstva myslenia“ pokračuje

Zomrel historik Pavel Dvořák 
(13. 5. 1937 – 21. 12. 2018)

s. 04/05
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V  Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave sa uskutočnilo predsta-
venie publikácie Z Prešporku do Soľnohradu – Strednou Euró-

pou proti prúdu času, ktorej autormi sú Robert Hofrichter a Peter 
Janoviček.
 Keď autori zháňali vydavateľa pre svoje dielo, viac šťastia mali  
na rakúskej strane Dunaja. Napriek tomu, že sú Slováci, knižka najskôr 
vyšla v Rakúsku v roku 2014. Až po štyroch rokoch si našla cestu aj 
k slovenskému čitateľovi. 
 Bohato ilustrovaná publikácia vyšla vo Vydavateľstve Slovart 
v rozšírenom vydaní a snaží sa čitateľom priblížiť dejiny bývalého 
Rakúsko-Uhorska, konkrétne oblasti medzi Bratislavou a Salzburgom. 
Cieľom knihy je prispieť k lepšiemu poznaniu tohto regiónu a, ako 
autori zdôraznili, poukázať na nezmyselnosť nacionalizmu ako pre-
konanej ideológie, ktorá nepriniesla nič dobré. Hofrichter a Janoviček 
sa zameriavajú na problematiku spolunažívania mnohých národov, 

Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlasujú 
19. ročník súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom 
jazyku s názvom DRÁMA 2018. Partnerom súťaže je Rozhlas a tele-
vízia Slovenska – Rádio Devín. Autori a autorky majú možnosť poslať 
svoje dramatické texty do 31. januára 2019. Štatút spolu s prihláškou 
a podmienkami súťaže nájdete na webových stránkach Divadelného 
ústavu. 
 Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 €. Vyhláse-
nie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci festivalu NOVÁ DRÁMA/
NEW DRAMA 2019 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov 
prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.
 Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, 
ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme scénického čítania v Mod-
rom salóne SND v nasledujúcich divadelných sezónach.

ktoré žili práve v tejto oblasti. Snažili sa nájsť rôzne zaujímavosti, aby 
kniha nepôsobila suchopárne. Tiež dúfajú, že ich publikácia prispeje 
k lepšiemu porozumeniu našich rakúskych susedov.
 Čitatelia si v nej môžu prečítať nielen o histórii tohto regiónu, ale 
súčasťou publikácie Z Prešporku do Soľnohradu sú aj rozhovory s rôz-
nymi osobnosťami strednej Európy, ako napríklad Milan Lasica alebo 
profesor Friedrich Gottas, ktoré tento titul dopĺňajú. 
 Na predstavovaní knihy sa okrem autorov zúčastnili rakúsky veľ-
vyslanec J. E. Helfried Carl, Magda Vášáryová, ktorá napísala pred-
slov k slovenskému vydaniu, a doc. Vladimír Ferák, ktorý pomáhal  
pri vzniku knihy ako konzultant. 
 Akcia prebiehala formou voľnej diskusie, počas ktorej sa diváci 
mohli dozvedieť niečo o obsahu prezentovaného diela. Nakoniec knihu 
uviedla do života Magda Vášáryová vreckom pravej rakúskej čokolády.

Veronika Košičiarová

 Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rozhlasu 
a televízie Slovenska – naštudovanie textu vo forme rozhlasovej hry 
alebo inscenovaného čítania v nasledujúcich rokoch. 
 Texty finalistov súťaže budú publikované v rámci elektronickej knihy. 
Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhoto-
vení textu na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej 
obálke, a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku 
v sume 15 €, treba zaslať na adresu: 

Divadelný ústav 
Jakubovo nám. 12 
813 57 Bratislava 
heslo „DRÁMA 2018“

Foto Peter Janoviček

AKTUALITY

Na modrom Dunaji

Blíži sa uzávierka súťaže Dráma 2018
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Spor o časopis 
Dwutygodnik
Nejasná situácia okolo niektorých 
poľských kultúrnych časopisov 

Poľský interne tový magazín Dwutygodnik 
(Dvojtýžden ník) v decembri 2018 vyhlásil, 
že mu jeho vydavateľ Audiovizuálny inštitút 
zastavuje finančnú podporu. Dwutygodnik 
sa pritom považuje za najdôležitejší poľský 
internetový časopis venovaný kultúre 
v širšom zmysle slova. Jeho tvorcovia si 
dali za úlohu vytvárať priestor na disku-
siu nielen o  kultúre, ale aj o rozličných 
fenoménoch súčasného sveta. Ako príklad 
môžeme uviesť to, o čom sa na jeho strán-
kach písalo v poslednom období. Popri člán-
koch venovaných súčasnej poézii, hudbe, 
či médiám tu môžeme objaviť napríklad 
aj rozhovor s varšavskou drag queen (ide 
o scénické umenie, v ktorom muži vystu-
pujú ako ženy). 
 Prečo považuje štátna kultúrna inštitúcia 
za zbytočné podporovať magazín s takým 
rôznorodým obsahom a so stabilným 
autorským a čitateľským zázemím? Zásah 
je súčasťou širšieho plánu štátu prevziať 
monopol nad poľskou kultúrou. Ako príklad 
uvediem katolícky magazín Więź, ktorý 
nedávno čelil podobným problémom. Mi-
nisterstvo kultúry chcelo zastaviť grant 
na jeho finančnú podporu, aby vytvorilo svoj 
vlastný časopis. Vláda sa snaží odstrániť 
všetko, čo nie je v súlade s jej kultúrnou 
politikou. Ako hovorí hlavná redaktorka 
Dwutygodniku Zofia Król, magazín nebol 
orientovaný proti štátu. Jeho najväčším 
hriechom bolo, že okrem iného komentoval 
katastrofálny stav múzeí po politických zá-
sahoch do ich riadenia. 
  Dwutygodnik (www.dwutygodnik.com) 
vo svojej desaťročnej činnosti vytvoril celú 
generáciu mladých tvorcov (napríklad Do-
rota Masłowska). Niektorí z nich vyhlásili,  
že budú publikovať bez nároku na honorár. 
Aj čitatelia sa chystajú časopis finančne 
podporovať. Ako zdôrazňuje Król, obrov-
ská podpora zo strany čitateľov je úžasná,  
no mal by to byť štát, kto bude platiť za ob-
sah ponúkaný týmto magazínom. 

 Agnieszka Słowikowska  

Vzájomný záujem
Po rokoch stagnácie je slovensko-ukrajinská 
literárna výmena na dobrej ceste

Ukrajinská literatúra pre deti a mládež prežíva v súčasnosti naozajstnú renesanciu, hotový 
boom. Je o ňu nielen ohromný čitateľský záujem, ale získava aj početné ocenenia. Výsledok? 
Objavuje sa z nej množstvo prekladov. Na tento jav zareagovala aj slovenská prekladová 
literatúra.
 Vlani vydalo vydavateľstvo Monokel v preklade Patrika Orieška knihu Romany Romanyšy-
novej a Andrija Lesiva Takto vidím. Kniha, ktorá deťom rozpráva o zraku a videní, nedávno 
vyšla aj v taliančine. Pripravuje sa jej vydanie v Číne, USA, Indii, Japonsku a Južnej Kórei. 
Ukrajinské vydanie vyšlo v prestížnom ľvovskom vydavateľstve Vydavnyctvo Staroho Leva, 
ktoré sa cielene venuje literatúre pre deti a mládež. Umelci R. Romanyšyna a A. Lesiv založili 
tvorivú dielňu Agrafka, ktorá veľmi aktívne spolupracuje so spomínaným vydavateľstvom. 
Za knihu získali títo ukrajinskí umelci cenu Bologna Ragazzi Award (2018), keď zvíťazili 
v kategórii knižný dizajn. Onedlho prišlo ešte jedno ocenenie. Ukrajinskí ilustrátori sa stali 
nositeľmi čínskej ceny Little Haka v nominácii Best of the Best za knihu Hlasno, ticho, šeptom 
(v ukrajinčine Holosno, tycho, pošepky).
 V roku 2018 vydalo vydavateľstvo Ikar v edícii Stonožka dve knihy ukrajinskej spisovateľky, 
poetky a prekladateľky Kateryny Michalicynovej Kto rastie v sade a  Kto rastie v parku. 
Obe v preklade Márie Guliásovej. Prekvapuje, že na obálke oboch slovenských vydaní je 
priezvisko spisovateľky uvedené v anglickej transkripcii (Mikhalitsyna).
 Obe vydania ilustrovala ľvovská ilustrátorka Oksana Bula, ktorá je častou účastníčkou 
ukrajinských a medzinárodných výstav. Kniha Kto rastie v parku sa dostala do každoročného 
katalógu knižných odporúčaní v oblasti literatúry pre deti a mládež The White Ravens 2016.  
O. Bula je taktiež spisovateľkou a jej knihy vyšli v češtine (Zubr si hledá hnízdo, Medvěd nechce 
jít spát), gréčtine, vietnamčine a kórejčine.
 Nové preklady však nepribúdajú len v oblasti literatúry pre deti a mládež. Po próze Ta-
rasa Prochaska Z toho sa dá spraviť niekoľko poviedok (2015) vyšla vlani v preklade  
P. Orieška poviedková kniha ďalšieho výrazného predstaviteľa súčasnej ukrajinskej literatúry 
Serhija Žadana Hymna demokratickej mládeže. Vznikli však aj nové ukrajinské preklady 
zo slovenskej literatúry. V kyjevskom vydavateľstve Znannia vyšiel román slovenského spi-
sovateľa Michala Hvoreckého Trol (v ukrajinčine Troľ), ktorý preložila spisovateľka Halyna 
Malyk. V ďalšom kyjevskom vydavateľstve Komora vyšiel román Vladimíra Ballu V mene 
otca (v ukrajinčine Imenem baťka) v preklade Oľhy Kovaľčukovej. Doslov k ukrajinskému 
vydaniu napísal profesor Univerzity Palackého v Olomouci Lubomír Machala. Spomínané 
preklady vyšli vďaka finančnej podpore komisie SLOLIA Literárneho informačného centra 
v Bratislave.

                                                                                Ivan Jackanin 
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Knižnica 
Földváriovcov 
v SNG
Lenka Macsaliová
Knižnica v širšom chápaní predstavuje miesto, kde sa čas 
nikdy neprestane kopiť a dosahovať svoj vrchol. Stáva sa z nej 
všeobecný archív, spoločné centrálne miesto, kde možno 
vnímať rozličné umelecké formy, premeny čitateľského vkusu 
či transformácie rôznych žánrov.  Zároveň však reprezentuje 
miesto, ktoré je akosi uzavreté samé do seba, existuje mimo 
prúdu času. 

Kým napríklad na konci 17. storočia 
mohol byť priestor knižnice považova-

ný za miesto s výrazom voľby jednotlivca, 
v 21. storočí sa z neho stáva experimentálna 
expozícia pre širokú verejnosť. „Jestvujú kni-
hy, s ktorými si viem predstaviť priateľský 
rozchod, no potreboval by som ich odovzdať 
do dobrých rúk. Ako šteniatka z inzerátu. 
Niekam, kde bude o ne postarané a kde ich 
budú čítať. Nevedel by som ich vyhodiť. Ale-
bo odniesť do kontajnera“. Vybraný úryvok 
z biografie prozaika, publicistu, výtvarného 
a literárneho kritika a prekladateľa Korne-
la Földváriho O sebe (Literárne informačné 
centrum, 2017), ktorú editorsky pripravil a zo-
stavil spisovateľ Peter Krištúfek na základe 
záznamu spoločných rozhovorov, sa dá pokla-
dať za neoficiálne motto chystaného projektu 
Knižnica Földváriovcov, ktorého myšlienku 
nám priblížila generálna riaditeľka Sloven-
skej národnej galérie Alexandra Kusá.

Knižnica ako umelecké dielo
Hlavnou ideou sa pre pripravovanú experi-
mentálnu expozíciu v SNG, ktorá je posta-
vená na ohromnej knižnej zbierke Kornela 
Földváriho, stal priestor knižnice ako miesta 
v byte. Výstava bude umiestnená na prvom 

vyvolávajúca dojem „knižných komínov“). 
Priestor knižnice by tu tak mal slúžiť ako 
miesto s atmosférou, ako súčasť života ľudí. 
Dôležitým sa tak pre organizátorov stal nie-
len dôraz na vizuál (knižnica ako exponát) 
či snaha ponúknuť čitateľovi možnosť prísť, 
usadiť sa a prezenčne si v čitárni prečítať 
tú-ktorú knihu (čitateľ ako exponát), ale aj po-
skytnúť priestor mladšej generácii napríklad 
na „randenie“ a staršej na literárne debaty 
v rámci možných podujatí. 

Princíp gamifikácie, využitie nových 
technológií
Gamifikácia ako relatívne nová, aktuálna tech-
nika marketingu, ktorá je využívaná nielen 
v oblasti riadenia firmy, ale napríklad už aj 
v rámci školstva, je postavená na zvyšovaní 
záujmu recipienta pomocou implementácie 
herných prostriedkov, dizajnov, herného 
myslenia či princípov do neherných oblastí 
každodenného života. V rámci chystanej expo-
zície sa teda okrem už spomínanej myšlienky 
„zapratania“ do obrazu knižnice zvažuje aj idea 
umiestniť do knižnice a vybraných kníh rôzne 
karikatúry vo forme malých kartičiek. Tie by 
mohli predstavovať princíp hry cez takzvané 
„easter eggy“ (skryté objekty, odkazy), ktoré by 

poschodí SNG v priestoroch najväčšej sály 
ako hlavná expozícia otvárajúca rad ďalších 
zamýšľaných experimentálnych expozícií, 
ktoré by sa nemali dotýkať iba výtvarného 
umenia. Skĺbiť by sa tu tak mali predovšet-
kým tri základné elementy. Prvým je práca 
s vizuálom knižnice –  mal by pôsobiť doj-
mom „pekného a čarovného“ miesta, kto-
ré je zdanlivo neusporiadané, no vizuálne 
príťažlivé. Druhým úzko spätým zámerom 
je katalogizované a následne v expozícii 
vystavené tituly (približne 8500 kusov) ne-
označiť štítkami – signatúrami, tie by mali 
byť „schované“ vo vnútri tej-ktorej knihy. 
Tretím a azda najpodnetnejším elementom 
je snaha o interaktívnosť.

Chystaná expozícia, ktorej organizačné zá-
klady ešte položil Peter Krištúfek, má tak 
ambíciu líšiť sa od bežných knižníc práve 
tým, že bude poňatá ako výstava, ktorej ob-
sah tvorí zbierka kníh. Mali sme možnosť 
nahliadnuť do zákulisia aktuálneho proce-
su prípravy Knižnice Kornela a Naďky 
Földváriovcov. Chystaný vizuál bude za-
ložený na kovových policiach, ktoré by mali 
premeniť chaos (evokácia pôvodného pôdo-
rysu knižnice) na usporiadanie (plná stena 
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sa dali považovať za zberateľské kúsky, čím sa 
tu opätovne otvára možnosť väčšej interakcie 
čitateľa v prostredí expozície. Teda voľne si 
prechádzať knihy a nachádzať v nich skryté 
kartičky. Jedným oficiálnym easter eggom, kto-
rý bude určite zrealizovaný, by mal byť exponát 
koňa s čelenkou ako pocta autorovmu záujmu 
o kovbojky. Ako predpoklad do budúcnosti sa 
taktiež zvažuje obohatiť expozíciu o ipady s fo-
tografiami spojenými s osobnosťou Kornela 
Földváriho.

finálny projekt otvoriť širokej verejnosti v Slo-
venskej národnej galérii v Bratislave v marci 
tohto roku.

Článok vznikol v spolupráci s generálnou riadi-
teľkou Slovenskej národnej galérie Alexandrou 
Kusou.

Z celkového pohľadu na pripravovanú experi-
mentálnu expozíciu je teda vidieť prísľub, že 
sa bude niesť v duchu myšlienky samotného 
autora: „Keby som mohol poradiť mladej gene-
rácii, (…) veľmi rád by som im povedal: Chlapci 
a dievčatá, čítajte teraz! Teraz je to pre vás na-
ozajstné vzrušenie, niečo nové, čo vám prinesie 
hlboké zážitky.“ No zároveň ju rozšíri o seg-
menty a princípy dotýkajúce sa každodenného 
života súčasného mladého človeka. Knižnica 
Kornela a Naďky Földváriovcov by sa mala ako 
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Žiješ v talianskom Turíne, ale ako spi-
sovateľka si aktívna v slovenčine a na 
Slovensku. Ako riešiš súčasné „povinné 
jazdy“ autorov a autoriek, teda rozhovory 
pre médiá, čítačky, festivaly a podobné 
aktivity?
Pomerne problematicky. Mám školopovinné 
dieťa a z Talianska si už nemôžem len tak od-
behnúť. Keď ma však niekto osloví v predsti-
hu, viem si svoju účasť na nejakej akcii občas 
zorganizovať. No v podstate ma už veľa orga-
nizátorov literárnych podujatí nepozýva, lebo 
vedia, že nežijem na Slovensku.

Niektorých spisovateľov kontakt s čitateľ-
mi zaujíma, podaktorí ho priam vyhľadá-
vajú, iní zas nie. Kam sa radíš?
Mňa zaujíma, čo na moje knihy hovoria či-
tatelia. No mám tých priamych reakcií dosť 
málo, aj preto, že nemôžem príliš často cho-
diť na čítačky a festivaly. Pokiaľ ide o ko-
mentáre a diskusie na sociálnych sieťach 
alebo celkovo na internete, tie nemám až 
tak potrebu riešiť, nevyhľadávam si všetky 
zmienky o sebe.

Matky a kamionisti sú tvojou štvrtou kni-
hou. Debutovala si v roku 2009 poviedko-
vou knihou Prvá smrť v rodine, si autorkou 
románu Bellevue, potom si pridala povied-
kovú knihu Toxo. Teraz opäť pokračuješ 
poviedkovými príbehmi. V Matkách a ka-
mionistoch je päť samostatných próz, aj 
keď sú motivicky previazané a svojím 
spôsobom komponované…
Tie prózy sa navzájom dopĺňajú, takže ono by 
to dokopy malo dávať istý pridaný zmysel. Aj 
to, v akom poradí sú usporiadané, predstavuje 
akýsi oblúk. V tejto knihe je tých textov iba 
päť, ale sú určite dlhšie než poviedky v mojich 
predchádzajúcich knihách. Okrem tej prvej 
o otcovi, ktorá tvorí akýsi úvod, uvedenie 
do problematiky. Potom sú tam štyri príbehy 
o ženách, ktoré by mali spolu, či medzi sebou, 
komunikovať. Myslím si, že tento rozmer zna-
mená dosť veľký posun v porovnaní s mojou 
predošlou knihou. Prózy už nie sú vystavané 
na prekvapujúcich pointách, skôr v nich ide 
o vnútorné monológy tých žien. Nie je to jedna 
postava, ktorá sa len v každom z týchto textov 
ocitne v inej situácii, ale ide o viacero odliš-

Prozaička načas ustúpila prekladateľke

Kniha vychádza s odstupom piatich rokov 
od Toxa (2013). Prečo si si nechala toľko 
času?
Dobrá otázka. Najprv som písala čosi iné, s čím 
som však napokon nebola spokojná, takže som 
sa rozhodla to nevydať. Potom sa objavila Elena 
Ferrante a štyri diely jej Geniálnej priateľky, kto-
ré som prekladala a musela som si s nimi trochu 
pohnúť, keďže to boli naozaj knihy, na ktoré 
ľudia čakali, a ešte nám aj dýchali na krk české 
preklady. Bol to pomerne veľký prekladateľský 
projekt, spolu okolo 1600 strán. No a potom 
som postupne zbierala tieto texty, písala som 
si pre seba a ani som sa s tým tak neponáhľala.

Prekladateľka I. Dobrakovová teda tak 
trochu blokovala spisovateľku?
Trochu áno. Som dosť pomalá pri písaní aj 
pri prekladaní, ale som veľmi rada, že som 
mohla Elenu Ferranteovú prekladať. Neviem, 
či sa mi ešte niekedy pošťastí pracovať na ta-
kom peknom prekladateľskom projekte. Moje 
písanie muselo ísť na čas bokom.

ROZHOVOR

Preniknúť 
do iných 
svetov
rozhovor s prozaičkou Ivanou Dobrakovovou

Radoslav Passia
Ivane Dobrakovovej vyšla po piatich rokoch nová kniha, súbor krátkych próz Matky a kamionisti (Marenčin PT). Cíti, 
že sa v jej poetike niečo mení? Ako delí čas medzi svoje vlastné písanie a prekladanie? Prečo sa vo svojej tvorbe stále 
tematicky pohybuje medzi slovenským a talianskym prostredím, hoci už dlho žije v Turíne? O tom všetkom, ale napríklad 
aj o tom, že uprednostňuje ženské postavy pred mužskými, bude nasledujúci rozhovor.

 ››
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ných hlasov, o ženy s rozličnými skúsenosťami 
a svetonázormi.

V súvislosti s tvojimi knihami vždy na-
pokon príde reč na (auto)biografickosť. 
Nakoľko osobné sú Matky a kamionisti?
Samozrejme, píšem o veciach, o problémoch, 
o témach, ktoré ma trápia. Nič, čo napíšem, mi 
nie je úplne vzdialené, úplne cudzie. Ale v tom-
to prípade som sa naozaj neodrazila od seba, 
ale od iných ľudí, priateľov aj cudzích, svojím 
spôsobom som sa snažila vžiť do iných osudov, 
príbehov, situácií, do iných názorov. Každý ten 
osud je v niečom špecifický, iné je aj nazeranie 
na svet a na seba, na svoje telo, rodinné vzťahy, 
ukotvenie v realite. Iste, niektoré z tých príbe-
hov sú mi bližšie, niektoré menej. Pri písaní som 
rozmýšľala – a keby som žila tu a nie tu, keby 
sa mi stalo to a nie to, keby som mala za sebou 
také a také skúsenosti, ako by som rozmýšľala, 
čo by pre mňa bolo dôležité, ako by som vedela 
či nevedela žiť sama so sebou?

Dominujú ženské postavy

Kniha obsahuje päť textov, Otec, Ivana, Oli-
via, Lara a Veronika. Spomínam to preto, 
že jeden názov medzi ostatnými trochu 
„svieti“ – prečo a ako sa k štyrom ženským 
menám dostal aj ten otec?

v tejto knihe, sú tam dve výrazne odlišné 
prostredia, slovenské a talianske…
V knihe sú dva „talianske“ texty a tri, ktoré sa 
odohrávajú na Slovensku. Ivana je príbeh mladej, 
asi tridsaťročnej dievčiny, ktorá žije v spoločnej 
domácnosti so svojou matkou. Poberá invalidný 
dôchodok, lebo v minulosti sa jej stalo čosi zlé, 
kvôli čomu sa nedokázala zaradiť do bežného 
života, a cez svoju kamarátku, s ktorou sa pozná 
od čias jazdeckého oddielu, sa zoznámi s jedným 
novinárom. Pracujem tam s dvoma časovými 
rovinami, ale viac nebudem prezrádzať.

Potom sú tam dva texty, ktoré spolu tvoria 
jeden celok. Predstavuješ v nich akúsi ja-
nusovskú „dvojtvár“ ženskej sexuality?
Olivia a Lara sa odohrávajú v ten istý deň, či skôr 
podvečer v Turíne. Áno, ide tam o dva spôsoby 
nazerania na to isté. Teda o vnímanie svojho 
tela, vyrovnávanie sa so sexualitou, o vzťahy 
s rodinou a najmä s mužmi. V úvode rozhovo-
ru som naznačovala, že v tejto knihe som viac 
polyfónna, nechávam zaznieť viac hlasov. Tieto 
poviedky by toho mohli byť príkladom.

Bratislava ostáva záchytným bodom

Veronika z poslednej prózy tejto knihy 
mi pripomenula ženské postavy z tvojho 
debutu. Je zjavne mladšia ako ostatné 

Poviedka Otec sa mohla volať napríklad Svetla-
na, podľa rozprávačky, aby nevyčnievala z radu, 
ale nakoniec som sa rozhodla, že sa bude vo-
lať Otec, o ktorom ten text hovorí. Pod týmto 
názvom bola publikovaná aj časopisecky. Je 
trochu iná, ale zdalo sa mi dôležité ju tam dať, 
je akýmsi signálom, kde to všetko pramení, 
kde treba hľadať odpovede na položené otázky. 

To je zaujímavé, pretože knihe inak domi-
nujú ženské postavy…
Áno, ženy dominujú. Muži, ak tam aj nejakí sú, 
väčšinou ani nemajú mená, sú napríklad A, R, 
pán Ble, alebo aj nič, on.

Odkryme si teda trochu tie poviedky. Ako 
už napovedá názov, Otec je o jednej rodin-
nej anamnéze, ide o príbeh otca a dcéry, 
resp. celej rodiny…
Je to také spomínanie Svetlany na svoje detstvo, 
ktoré strávila medzi Bratislavou a jednou de-
dinkou „na maďaroch“, spomínanie na rodinné 
zázemie, teda na mamu, na sestru, ale najmä 
na otca, ktorý mal problémy s alkoholom a psy-
chickou poruchou. No myslím si, že aj keď ide 
o vážne témy, je to vcelku veselé rozprávanie, 
či aspoň tragikomické.

Poviedka Ivana je tiež ešte situovaná 
do Bratislavy. To je ďalšia dôležitá vec 

ROZHOVOR

 ››
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ženské postavy a príbeh nie je zasadený 
do súčasnosti, ale do nedávnej minulosti 
– badať tam reálie Bratislavy povedzme 
okolo roku 2000.
Áno, je to príbeh z čias, keď sa ešte chodievalo 
do internetových kaviarní a keď bolo kvôli výš-
ke účtov za telefón takmer nemysliteľné volávať 
do zahraničia. Slovensko už vtedy bolo otvorené 
svetu, ale všetko zo Západu v nás vzbudzovalo 
úžas a ten svet nás stále výrazne fascinoval. Aj 
tento rozmer som sa v tejto poviedke pokúsila 
zachytiť. Veronika predošlé témy uzatvára, ale 
akoby sa zároveň vracala na začiatok.

Bratislavu si stvárnila sviežo, aj jej roz-
ličné menej známe priestory. Zároveň je 
v knihe zachytené talianske prostredie, 
ktoré, ako hovoríš, už nie je pre sloven-
ského čitateľa také exotické, ako bolo 
povedzme v 90. rokoch, ale predsa je ten 
pohľad znútra zaujímavý. Do akej miery je 
priestor, kam situuješ svoje prózy, pre teba 
dôležitý?
Priestor je pre mňa vždy veľmi dôležitý, dokonca 
aj v poviedkach, v ktorých nie je priamo napí-
sané, kde sa odohrávajú. Ako autorka si musím 
vedieť aspoň v duchu všetko presne predstaviť, 
situovať to na nejaké miesto, aby som sa v prí-
behu vedela orientovať. „Moja“ Bratislava je 
stvárnená skôr z obdobia, keď som tu ešte žila, 

textu ma to prestane baviť. Už tomu neverím, 
chcem robiť čosi iné. Teraz z toho vznikli prózy 
s civilnejšími vnútornými monológmi, ale nieže 
by som si to naplánovala, jednoducho to tak 
vyšlo. Zaujímajú ma iné postavy, pokúšam sa 
preniknúť do ich svetov, do ich sociálno-psycho-
logického zázemia, nechcem sa už točiť stále 
len okolo seba. No zároveň ide stále o moje 
témy. Ako sa kedysi vyjadril Vlado Balla, on 
bude aj tak vždy štiepiť ten istý vlas. Platí to 
iste aj o mne. 

Čo budeš robiť v najbližších mesiacoch? 
Vrátiš sa opäť k prekladu alebo máš roz-
písané aj nové pôvodné prózy?
Mám naplánovaných dosť prekladov súčasných 
talianskych autoriek. Už som takmer dokon-
čila preklad románu Prvá pravda od Simony 
Vinciovej. Prekladám tiež ďalšiu neapolskú 
autorku Valeriu Parrellaovú, jej knihu Encyk-
lopédia ženy. A potom by som sa mala pustiť 
do najnovšej Silvie Avalloneovej. A pokiaľ ide 
o moju tvorbu, mám nejaké poznámky k čomu-
si väčšiemu, viac-menej viem, čo chcem písať. 
Ešte potrebujem dokončiť niečo iné a potom sa 
do toho pustím. 

Ivana Dobrakovová (1982) je prozaička a pre-
kladateľka, viacnásobná finalistka literárnej 
ceny Anasoft litera. 

z mojej mladosti, je tam jazdecký klub v Ovsišti 
a centrum, hradný vŕšok, Bôrik, Horský park – 
všetko pre mňa významné miesta. V knihe sú 
tri texty z Bratislavy a dva z Turína. Už by to 
vlastne malo byť skôr naopak, ale Bratislava 
pre mňa ostáva záchytným bodom a vraciam sa 
tam nielen osobne, ale aj v textoch. Turín sa však 
dostal na obálku knihy, kde je fotka zo štvrte 
Vanchiglia, kde naozaj bývam, je tam zachytená 
Mole Antonelliana, turínska dominanta, ktorá 
vyčnieva spoza domov, keď po Vanchiglii chodí-
te. Momentálne je to jedna z najvychytenejších 
štvrtí, vyznačuje sa bohatým študentským živo-
tom, lebo leží medzi univerzitou a študentským 
kampusom. Takže moje opisy nočného života sú 
inšpirované práve touto časťou Turína. 

Nechcem sa točiť okolo seba, ale…

Táto kniha je iná, ale stále dosť súvisí 
s prozaickým svetom, ktorý si ponúkla 
v predošlých knihách. Ako vnímaš túto 
kontinuitu a v čom vidíš posun vo svojej 
poetike?
To, kam sa človek posúva a ako sa mení jeho pí-
sanie, sa nedá úplne plánovať. Deje sa to do veľ-
kej miery samo. Napríklad už nedokážem písať 
ten typ poviedok, ktoré som ponúkala čitateľom 
v prvej knihe. Občas ma pochytí napísať takú 
tú intenzívnu poviedku s pointou, ale v polovici 

ROZHOVOR

Foto Lucia GardinSúčasný Turín. Foto Ivana Dobrakovová
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Niektoré Zeljenkove texty ste v tomto vý-
bere publikovali vôbec prvýkrát. Iné už 
vyšli časopisecky alebo knižne. Pestrá 
je aj žánrová a tematická štruktúra tejto 
dvojknihy. Ukazuje to síce na šírku a hĺbku 
Zeljenkových záujmov, ktoré prekračovali 
oblasť hudby aj umenia, ale dosť to kompli-
kuje situáciu editora. Podľa akého kľúča 
ste napokon texty pre potreby tejto pub-
likácie vyberali a ako ste ich roztriedili?
Chcel som naplno využiť túto edičnú možnosť 
a byť čo najvyčerpávajúcejší. Preto som siahol 
po všetkých textoch, ktoré sme dokázali zohnať 
(čo sa iste nepodarilo). Hlavné triedenie tohto 
celku sa odráža v štruktúre publikácie i v názve: 
Diel Rozhovory tvoria dialógy, ktoré s ním viedli 
rôzni autori či redaktori, diel Texty sústreďuje 
jeho slovné výpovede, či už išlo o úvahy z oblasti 
hudobnej poetiky, osobné reflexie alebo poetické 
či prozaické útvary. Skrytý historizmus sa pre-
javil v chronológii textov. Zamýšľaná exhaustív-
nosť sa prejavuje aj v tom, že nijaký známy text 
nebol vynechaný či adaptovaný na novšiu realitu. 
Aj v tomto zmysle je to veľmi dôsledné svedectvo.

V publicistickom rozhovore si Ilja Zeljen-
ka vyskúšal oba póly. Bol jeho iniciáto-

Ako editor ste pripravili knižnú publiká-
ciu, ktorá v dvoch zväzkoch mapuje texty 
hudobného skladateľa Ilju Zeljenku. Ako 
doposiaľ vyzeralo knižné sprístupnenie 
jeho diela a prečo ste považovali za po-
trebné zostaviť tento rozsiahly výber?
So Zeljenkovými písanými slovnými prejavmi 
sme sa mohli stretávať len sporadicky. Mohli 
sme si prečítať rozhovory, ktoré sprevádzali 
nejaké koncertné udalosti alebo informovali 
o hudobných udalostiach, k čomu ho zaväzo-
vali jeho spoločenské funkcie. Skutočnosť, že 
aj slovo bolo jeho najvlastnejším médiom, si 
kedysi všimla Yvetta Kajanová, ktorá vydala 
knižku rozhovorov s ním, ako aj Oleg Pastier, 
ktorý vydal výber zo Zeljenkových básní. Moja 
knižná publikácia vznikla z potreby splatiť 
dlh, ktorý sme mnohí voči nemu pociťovali. 
Tak vzniklo rozhodnutie pokúsiť sa zverejniť 
všetky jeho slovné výpovede. Výsledok pritom 
nepriniesol len hlbší pohľad na jeho sklada-
teľskú osobnosť, ale aj pramenné svedectvo 
o vývoji slovenskej (nielen hudobnej) kultúry 
v období, ktorého súradnice vyznačuje doba 
jeho tvorivej činnosti. Ide teda o pramenné 
svedectvo týkajúce sa charakteru slovenskej 
kultúry v druhej polovici 20. storočia.

rom, ako v prípade knižného rozhovoru 
s Alexandrom Moyzesom, no v početných 
prípadoch aj osloveným respondentom. 
Veľký rozhovor na pokračovanie ste s ním 
v rokoch 2004 až 2006 viedli aj vy, je i sú-
časťou tejto knihy. Bol ambiciózny, mal 
byť pendantom Zeljenkovho rozhovoru 
s Moyzesom. Splnili sa vtedy vaše pred-
stavy? Aký bol Zeljenka diskutér? 
Ilja oslovil Alexandra Moyzesa v čase, keď už 
bolo jeho dielo viac-menej uzavreté. Vzniklo 
tak elegické svedectvo o ašpiráciách generácie 
slovenskej hudobnej moderny, ktorej bol Moy-
zes nepochybne ťažiskovou osobnosťou. Aj náš 
rozhovor mal byť syntetický a mal priblížiť naj-
mä ašpirácie slovenskej hudby v druhej polovi-
ci storočia. Ostal neukončený, no toto torzo je 
veľmi bohaté na najrozmanitejšie informácie, 
ktoré tvoria prameň k interpretácii možností 
a ašpirácií vývoja hudobnej kultúry po 2. sve-
tovej vojne. S úvahami sme sa neponáhľali, nič 
sme nesilili, stretnutia prebiehali v Harmónii 
v rozmedzí troch rokov. Boli sme obklopení 
kocúrmi a mačkami, ako aj záhradným ume-
ním Iljovej manželky Marienky. Zeljenka bral 
slovo veľmi vážne, no čitateľovi, ktorý si nevie 
či nemôže text doplniť o jeho osobnosť, môže 

Bohém 
a fanatik 
práce 
Zeljenka
Hovoríme s Vladimírom Godárom, 
editorom knihy Ilju Zeljenku 
Rozhovory a texty.

Radoslav Passia
Hudobné centrum v Bratislave vydalo na sklonku minulého roku Rozhovory a texty. Ide o rozsiahly, dvojzväzkový výber 
z odbornej, publicistickej a literárnej tvorby jedného z najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov druhej po-
lovice 20. storočia Ilju Zeljenku (1932 – 2007). Ponúkame vám rozhovor s editorom tejto publikácie, hudobným skladate-
ľom a muzikológom Vladimírom Godárom.

Vladimír Godár. Foto Barbara Kollárová
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dôvod, prečo sú 
mladší skladatelia 
imúnni voči tvorbe 
starších generácií, 
hoci ich vlastná 
tvorba nadobudne 
skutočný zmysel 
len vtedy, keď do-
kážu integrovať 
tvorivé výsledky 
predchádzajúcich 
generácií.

Zeljenka sa často 
označuje za syn-
tetickú osobnosť 
slovenskej hudby 
druhej polovice 
20. storočia. Čo to znamená vo vašom chá-
paní, ktoré piliere jeho tvorivej osobnosti 
túto syntézu podľa vás najmä vytvárali?
Zeljenkovu skladateľskú osobnosť charakte-
rizuje permanentný obdiv voči výdobytkom 
prírodných vied, ktoré nám vďaka svojej nebý-
valej dynamike neustále prinášali podstatné 
správy o svete, v ktorom žijeme. Tento svet bol 
dynamický, ak sa niekto zaoberal trebárs len 
kozmológiou, hlavné charakteristiky vesmíru 
sa počas jedného ľudského života mnohokrát 
zmenili. Akási „čistota“ prírodovedeckého vý-
skumu sa stala pre Zeljenku na celý život istou 
umeleckou normou; v hudbe sa prejavovala 
ako akceptácia istej racionality a esteticky 
viedla k revolučnému novátorstvu. No v Ze-
ljenkovej osobnosti jestvovala aj nekonečná 
snaha „naučiť sa komponovať“; vďaka nej sa 
po celý život pokúšal nájsť cestu k velikánom 
hudobnej minulosti, pochopiť a integrovať ich 
umelecké vízie. A tak druhý pól jeho umeleckej 
osobnosti predstavoval tento „tradicionaliz-
mus“. Oba spomínané póly sú Skyllou s Cha-
rybdou jeho tvorby a všetky nepochopenia, 
ktoré sprevádzali jeho diela po celý život (či už 
od priateľov alebo inštitúcií), vyplývali z toho, 
že nevideli alebo nechceli vidieť túto dialekti-
ku jeho osobnosti. 

Zeljenku ste osobne poznali niekoľko de-
saťročí. Napriek tomu, dozvedeli ste sa 
o ňom pri práci na tejto dvojknihe niečo 
nové?
Náš vzájomný vzťah takisto nebol jednoroz-
merný. Neraz som nevedel akceptovať jeho činy 
a pripisoval som im motivácie, ktoré vyplývali 
z nedostatočného pochopenia. Naše stretnutia 

priniesli vysvetlenia dávnych nedorozumení 
a poskytli mi nielen obohatenie historického 
pohľadu na slovenskú hudobnú kultúru, ale aj 
hlbší prienik k samotnej podstate umeleckej 
reality. Jeho texty i naše rozhovory mi priniesli 
obrovské množstvo podnetov k zamysleniu 
i k novej reinterpretácii už osvojenej reality. 
Spoznanie osobnosti a jej názorov predstavuje 
hlavnú cestu aj k pochopeniu širších súvislostí.

Táto publikácia je projektom kontinuity 
nielen v slovenskej hudbe, ale aj v kultú-
re ako takej. Napriek tomu je jej záver 
v podobe vášho doslovu skôr deziluzívny, 
súčasné Slovensko je pre vás krajinou vy-
tesňujúcou svoju kultúru, zabúdajúcou 
na svoje osobnosti… Čo by vám na to asi 
povedal Ilja Zeljenka, polemizoval by dnes 
o tom s vami?
Nepolemizoval. Ilja vždy vedel prečítať realitu 
oveľa skôr ako ktokoľvek iný a nikdy si o nej 
nerobil nijaké ilúzie; podobne prenikavý po-
hľad na realitu mal z mojich priateľov okrem 
Ilju len Peter Breiner, ktorého otec strávil 15 ro-
kov na Kolyme na Sibíri. Slovenská kultúra je 
existenčne závislá od politiky a pre dnešnú 
politiku umenie neznamená ani len tú režimis-
tickú ozdobu, akú predstavovalo pre ideológov 
socialistického realizmu. Chamtivosť a hlúposť 
definujú svet dnešnej politiky v oveľa väčšej 
miere než sme si kedykoľvek vedeli predstaviť. 
Pre Ilju, pre mňa i pre Petra Breinera hudba 
predstavuje či predstavovala komplementárny 
svet, svet utópie. 

Vladimír Godár (1956) je hudobný skladateľ, 
muzikológ a vysokoškolský pedagóg.

uniknúť jeho špecifický humor, ktorý sa len 
ťažko sprítomňuje na papieri.

Aký človek bol Ilja Zeljenka v domácom, 
intímnom prostredí?
Zeljenka, s ktorým som sa spoznal v čase mojej 
puberty, bol duchaplný a trochu egocentrický 
človek, ktorý mal všetky znaky umeleckej bo-
hémy. Zeljenka, za ktorým sme o tridsať rokov 
neskôr chodili do Harmónie, bol fanatikom 
práce a všetky návštevy predstavovali preň-
ho vítaný oddych od ceruzky a papiera. Práve 
táto práca bola preňho homeostatická aktivi-
ta. Túžil, aby jeho dielo bolo mnohostranné 
a zároveň integrálne, a už nepripustil, aby 
ho od pracovného stola odviedli akékoľvek 
spoločenské či osobné problémy.

Tvrdíte, že podstatou Zeljenkovej osob-
nosti bola hra, hravosť, „ludizmus mani-
festujúci slobodu“. Ako sa táto hravosť 
prejavovala v jeho tvorbe a ako vnímal 
mantinely, ktoré mu stanovovala spo-
ločnosť a politika? Vo vašom spoločnom 
rozhovore Zeljenka uvádza, že jeho tvorba 
by v podobe, v akej dnes existuje, v „de-
mokratickom bezvetrí“ nevznikla, že ju 
motivovala aj „reakcia odporu“…
Toto je otázka na dizertačnú prácu. Každý, kto 
robí umenie, ho robí v nejakej spoločenskej si-
tuácii, ktorá má svoje determinanty. Azda je 
pre Zeljenkovu umeleckú generáciu charak-
teristický odpor voči línii socialistického re-
alizmu, ktorou chcela sovietska propaganda 
manifestovať jednotu a zároveň zdolať možný 
kritický postoj (najmä) mladých umelcov. Tento 
problém si riešili po svojom všetci mladí i starší 
umelci v celom „socialistickom tábore“ – spiso-
vatelia, básnici, maliari, filmári i skladatelia. 
Kľúčové diela tu všade vznikali v istom napätí, 
v opozícii voči vnucovanej ideológii, prekra-
čovaním jej hraníc alebo priamo jej negáciou. 
Nielen umelecká tvorba či životná púť umelcov, 
ale celý ľudský život, ktorý má konkrétne časo-
vé i priestorové súradnice, je osciláciou medzi 
afirmáciou a negáciou zdedenej či žitej skutoč-
nosti. Táto oscilácia má, samozrejme, nielen 
existenčný, ale aj etický rozmer. Je to univer-
zálny problém všetkých dôb i societ. Alexander 
Matuška pomenoval svoju monografiu o Karlovi 
Čapkovi Človek proti skaze. Zeljenkovo chápanie 
umeleckej tvorby bolo v istom zmysle príbuz-
né Čapkovi, hoci Čapkov život prebehol v čase 
hrôz, ktoré boli preňho skôr nočnou morou ako 
žitou realitou. Zmena reality je azda hlavný 
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I. Zeljenka: Rozhovory a texty. Foto archív Hudobného centra
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tiku – v minulosti sa takej osobnosti hovorilo 
polyhistor. Ostaňme však pri dvojdomosti.
 Ilja Zeljenka pripúšťa, že v čase, keď umenie 
znásilňovala ideológia, hudbe sa žilo ľahšie než 
literatúre, ideológia vedela preniknúť do názvu 
skladby, zriedkavejšie však aj do jej obsahu. No 
vynahradila si to inak. Socialisticko-realistický 
výtvor musel byť primitívny, aby cenzori mali 
istotu, že im nič neuniká – a ak im unikalo, riešili 
to zákazmi. Niekedy zakázali skladbu, niekedy 
aj autora – Ilja zažil oboje. Takto opísal zákaz 
kantáty Osvienčim v stati O svojej tvorbe: „Osvien-
čim, skladbu pre orchester, dva zbory a dvoch 
recitátorov, som napísal roku 1959. Zámienkou 
na päťročný zákaz jej zverejnenia bol tzv. ,for-
malizmus̒‘ a poklonkovanie západným smerom̒.“ 
Bol to zákaz o to absurdnejší, že súčasťou sklad-
by Osvienčim bola rukopisná báseň Mikuláša 
Kováča. Tá báseň nielenže bola zrozumiteľná, 
ale jej antifašistická téma bola aj ideologicky 
prijateľná. A predsa s ňou Ilja narazil. Kováčov 
verš „Kdeže ste odišli, ľudia?“ je o to výrečnejší, 
že hoci vznikol pri pohľade na ostrihané vlasy 
obetí fašizmu, čítame ho dnes aj ako výpoveď 
o diskutabilnej ľudskosti cenzorov. 
 Povšimnutiahodný je aj dátum zákazu tej 
skladby – rok 1959. Predchádzal mu rok tzv. ce-
loštátnych previerok, ktoré rázne ukončili chruš-
čovovský „odmäk“ a na pár rokov reinkarnovali 
stalinizmus. Vývoj však šiel ďalej, ľady sa opäť 
pohli – a čo sa Ilju týka, s tým pohybom ľadov 
a pribúdajúcimi rokmi sa rozširoval okruh jeho 
mladších „rovesníkov“, aby to omladzovanie na-
pokon vyvrcholilo v roku 1963 hudbou k smelej 

„K eď túžim ujsť už od dejín, od vrážd 
a lží a zlodejín, nie, nemusím si pus-

tiť plyn – len v Štefánke si pustím splín… Takto 
znie začiatok piesne Štefánka tango, v ktorej 
som – s láskavým súhlasom Iljovej manželky 
pani Marienky a ich dcéry Sašky – otextoval 
Iljovu melódiu. Je to tak. Vždy, keď zablúdim 
do Štefánky, si tam púšťam ten splín – a k tomu 
splínu patrí vždy aj spomienka na Ilju…“ 
 V takomto duchu sa niesol príhovor, ktorý 
som predniesol 11. decembra 2018 v koncert-
nej sieni bratislavskej Vysokej školy múzických 
umení pri prezentácii dvoch knižných zväzkov 
Ilju Zeljenku Rozhovory a texty. A hneď ako 
jednu z prvoradých informácií o ňom som po-
vedal, že patril medzi lídrov generácie, ktorá 
vynechala socialistický realizmus: „Vynechať 
socialistický realizmus – to bol vtedy (t. j. v kru-
tých päťdesiatych rokoch minulého storočia) 
nielen dobrovoľný či nedobrovoľný postoj, 
ale aj dôležitá podmienka, aby v pravej chvíli 
mohla nastúpiť nová, slobodomyseľná garni-
túra, do ktorej sa zaradia práve tí vynecháva-
či. Milan Rúfus so svojím právom na smútok, 
na výtvarnú modernu nadväzujúci Galandovci, 
vo filme Uher a Grečner – a v hudbe Ilja a jeho 
generácia.“
 Krivdil by som však Zeljenkovým Rozhovo-
rom a textom aj ich editorovi, keby som tvrdil, 
že dovidia iba na hudbu Iljových generačne 
najbližších rovesníkov. Jednou z jeho základ-
ných vlastností bola  dvojdomosť – bol to nielen 
muzikant, ale aj literát. A k tomu treba pridať 
jeho záujem o film, fyziku, chémiu, matema-

inscenácii Švarcovho Šarkana – absolventskej 
réžii o deväť rokov mladšieho Karola Spišáka. 
(Bola to zároveň aj moja prvá spolupráca s Iljom – 
do tej inscenácie som s ním urobil pieseň Prestaň 
sa držať za jazyk.) 
 
***

Vráťme sa však ku Kováčovi. O dva roky od Ilju 
mladší Mikuláš Kováč začal v roku 1954 študo-
vať na Vysokej škole pedagogickej. Choroba ho 
donútila prerušiť štúdium a utiahnuť sa do Ban-
skej Bystrice. Tam, hoci osamelo, no iste aj vďa-
ka dobrej lektúre (jeho básnickým vzorom bol 
Tadeusz R̒żewicz), dozrel jeho básnický talent 
a v roku 1960 debutoval vynikajúcou zbierkou 
Zem pod nohami. Jej antifašistická tematika po-
mohla vtedy Kováčovi viac než Iljovi – no nikto 
mu nemohol vyčítať tematickú vypočítavosť. Ko-
váč mal na tragickú tému väčší nárok než iní bás-
nici: za vojny prišiel o otca. Toto pozadie museli 
v jeho poézii rešpektovať aj cenzori. A takisto 
Ilja Zeljenka bol už od vojnového obdobia (teda 
už od detstva) antifašista. Presvedčivo o tom 
rozpráva v siedmom rozhovore s Vladimírom 
Godárom – ako k nim chodili na návštevu otcovi 
priatelia a ako ho dojímali tie ich „ozdoby“ (tak 
nazýval malý Ilja žlté hviezdy, ktoré vtedy museli 
nosiť Židia). 
 A napokon dôvod, prečo si vybral na zhudob-
nenie Kováčovu báseň, treba hľadať aj v Iljovej 
originálnej povahe: hoci bol veselý, inklinoval 
k smutným témam. Akoby sa to naučil u Shake-
speara (ktorý aj svoju komédiu Sen svätojánskej 

Ilja 
Zeljenka 
vo dvoch 

zväzkoch
Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty. 

Editor Vladimír Godár. Bratislava: 
Hudobné centrum, 2018

Ľubomír Feldek
Ľubomír Feldek. Foto Barbara Kollárová
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TÉMA – ZELJENKA

O Iljovi. Osobne

Tina Čorná

Keď som začiatkom deväťdesiatych rokov chodievala na 
koncerty festivalu novej slovenskej hudby Melos-Étos, 

videla som veľkého novátora a zároveň už aj klasika, kompo-
nistu Ilju Zeljenku len z publika. Pôsobil suverénne a energic-
ky. Bolo to upokojujúce: slovenská hudba žije! A je v dobrých 
rukách. Ani vo sne mi vtedy nezišlo na um, že sa raz staneme 
priateľmi.
 S Iljom ma neskôr zoznámila naša spoločná priateľka Ve-
ronika Šikulová. Náš rozhovor sa začal veľmi spontánne, 
ako dialóg ľudí, ktorí sa poznajú roky. Akoby sme prirodzene 
pokračovali vo vete začatej v akejsi nedávnej minulosti.
 Odrazu môj poslucháčsky obdiv k veľkému tvorcovi zastre-
la radosť zo stretnutia s mimoriadnym človekom. Nebude to 
nič objavné, ak poviem, že Iljova osobnosť bola fascinujúca. 
Fascinoval všetkých, ak nerátam jeho nepriateľov. A mož-
no aj tých. To, že bol jeden z najinteligentnejších ľudí, vedel 
dobre aj on sám, ale nič si z toho nerobil. Svoju inteligenciu 
považoval za prostriedok, ktorým môže originálnejšie, za-
ujímavejšie skúmať svet. Univerzum, ktoré vnímal veľmi 
vážne a poznával ho s vášňou a nasadením sebe vlastnými. 
A potom, keď si potreboval od svojich prieskumov odpočinúť, 
vyhľadával spoločnosť ľudí, ktorých mal rád aj s ich nevedo-
mosťou a slabosťami.
 Jeho zmysel pre humor bol neotrasiteľný. Bol záchranou 
a úľavou pre všetkých, ktorých ním obdarúval. A nielen hu-
morom, ale aj nefalšovanou vrúcnosťou.
 Neraz som sa stretávala aj s Iljovou dcérou Sašou a s Ma-
rienkou Zeljenkovou, Iljovou manželkou, v ich rodinnom 
kruhu v Harmónii. Myslím si, že mi ľudsky dôveroval dlhšie, 
ale v čase, keď jeho ťažká, úmorná choroba už kulminovala, 
zavolala mi Marienka, že Ilja chce so mnou hovoriť. Keď som 
prišla, bol rád, ale už bol veľmi unavený. Som presvedčená, 
že chcel povedať omnoho viac. A mal to premyslené. Náznak 
toho, o čom premýšľal, tam je. Napokon nad tým všetkým 
mávol rukou… Zlyhal dych. Takto vznikol náš rozhovor, kto-
rý vyšiel pod názvom Viem všetko, čo chcem. Išlo o vôbec 
posledný rozhovor, ktorý poskytol.
 Rozhovory a texty sú nesporne kultúrnou udalosťou 
desaťročia; vyšli jedenásť rokov po Iljovom odchode. Ale 
teraz sú tu, a už navždy.
 Za to, že vôbec táto dvojzväzková publikácia vznikla, musí 
celá kultúrna verejnosť ďakovať jej zostavovateľovi Vladi-
mírovi Godárovi. Skvelému skladateľovi, ktorý považuje  
za svoju prirodzenú povinnosť rozvíjať okrem vlastnej tvorby 
aj povedomie o slovenskej hudbe v jej najrôznejších pozoru-
hodných podobách, uchovávať pamäť o jej autoroch a ich 
odkaze pre ďalšie generácie.

Tina Čorná je publicistka, v súčasnosti vedie prílohu Víkend 
v denníku Pravda.

Z prezentácie knihy v Dvorane HTF VŠMU, 
v popredí Mária Zeljenková. Foto Barbara Kollárová
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noci začína tým, 
že otec Egeus sa 
u aténskeho voj-
vodu dožaduje 
popravy vlastnej 
dcéry), aj Ilja vy-
znával zásadu, 
že keď nejde o ži-
vot, nejde o nič. 
Presvedčil som 
sa o tom neskôr 
aj ja, keď som si 
všimol, aké tex-
ty si Ilja vyberá 
na zhudobnenie 
spomedzi mojich 
prekladov. Prečo 

ho inšpirovali básne dávnych Aztékov? Okrem básnickej krásy iste aj preto, lebo 
v každej tej ich básni šlo o život:

Kam idú kvetiny? Má smrť aj pre ne ríšu? 
A je tam ďalší život a či mŕtvota? 
Kde nájdeme kraj sveta? Kde má svoju skrýšu
darca života?

Alebo prečo ho inšpirovala Antonyčova Elégia o prsteni mladosti? Aj v tejto 
nádhernej básni básnika, ktorý sa dožil iba dvadsiatich ôsmich rokov, šlo o život. 

Spočinie srdce pod krídlatým klenom,
jak pod morom mu bude pod zeleňou
a iba pieseň voľná, zrelá,
neskrotná, živá, hrdá, smelá,
bezo mňa pôjde s mojím venom.

***

Na záver ešte vyslovím hold, čo bude rovnako patriť Iljovi Zeljenkovi aj jeho 
mladšiemu kolegovi Vladimírovi Godárovi. Ilja vládol nielen tónom, ale aj slo-
vom. Hovoriť s ním býval aj divadelný pôžitok. Spomeňme si, akú dynamiku 
mala jeho reč. Harold Pinter hovorí, že dobrú divadelnú repliku napíše každý 
dramatik, ale dobrú pauzu len majster. Ilja bol majster dobrej repliky aj dobrej 
pauzy. Navyše, všetko sa to odohrávalo aj na jeho tvári. Mimikou, očami vedel dať 
najavo, že hľadá správne slovo. Čiže nesprávne slovo. Lebo len nesprávne slovo 
je tým správnym slovom, čo vie vdýchnuť dušu celej básni. A Ilja bol aj básnik.
 Dobre si s ním pri hľadaní správneho nesprávneho slova rozumel aj Vladimír 
Godár. Malý príklad. Pri jednom z ich stretnutí sa Ilja zmienil, že videl v televízii 
nejakého fyzika, čo pátral vo vesmíre po Božskej trojici. Objavil tri druhy kvarkov 
a doniesol si k tomu aj obrázky. „Starý pán,“ hovorí Ilja, „začal na staré kolená 
veriť, aby predišiel nejakej kalamite v tej čistiarni“. Vladimír Godár sa opýta: 
„V očistci?“ A Ilja, spokojný, že má v rozhovore pohotového partnera, čo uhádol 
jeho básnickú hádanku, už iba prikývne. „Hej.“ 
 Takýmto „hej“ by som i ja rád prikývol Iljovi Zeljenkovi, Vladimírovi Godárovi 
a všetkým spolutvorcom aj čitateľom oboch zväzkov tejto výnimočnej knihy. 

Ľubomír Feldek (1936) je spisovateľ a prekladateľ.
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Klebetníky, aké by sa dali písať aj o vašej rodine
Július Satinský: Gundžovníky. Editorka Lucia Molnár Satinská. Bratislava: Slovart, 2018

PEKNÁ KNIHA

Marek Čabák

R
odinný klebetník Satinských a Lajdovcov, občasník pre rodinu v USA, 
časopis pre bratov. To sú podtituly jednotlivých čísel Gundžovníka, 
občasníka, ktorý Július Satinský klepal na písacom stroji a posielal 

svojej rodine do zahraničia medzi rokmi 1968 a 1984. Šťastné i smutné 
udalosti, každodenné rutiny, výnimočné situácie či bežný chod domác-
ností rozšírenej rodiny Jula Satinského, to všetko sa dá nájsť v článkoch, 
reportážach, rozhovoroch, zamysleniach, fejtónoch a komentároch tohto 
nanajvýš seriózneho a profesionálneho periodika. 

Osobné roviny jednej väčšej rodiny
Či už ide o tragické udalosti augusta 1968, vážnu dopravnú nehodu Lasicu 
a Satinského pri ceste na vystúpenie, oslavy Vianoc či Silvestra, zber vína 
na chate v Harmónii, sledovanie futbalového zápasu v pohodlí vlastnej 
obývačky, školské zážitky mladších členov rodiny, pracovné zaťaženie 
tých starších, nečakané tragédie, rodinné porady na záchode alebo nudné 
nákupy v novopostavenom Priore cez cestu, všetko je opísané objektívne, 
nezávisle, no so značnou dávkou nadhľadu, humoru a sebairónie, ktoré 
sú pre Satinského typické. Zameriava sa pritom aj na drobnosti a detaily 
dôležité pre členov rodiny. 
 Jednotlivé články pôsobia ako osobná kronika jednej rozšírenej rodiny, 
ktorá bývala v spoločnom byte. Nie všetkému v knihe sa dá od samého 
počiatku úplne rozumieť, predovšetkým mená rodinných príslušníkov 
vzbudzujú v nepripravenom čitateľovi spočiatku mierny chaos. To však 
vôbec neprekáža. V neznámych priestoroch, časoch a vzťahoch sa dá 
postupne zorientovať a keď aj nie, zážitku z čítania to skutočne neškodí. 
Gundžovníky sú totiž predovšetkým o zážitkoch a tých je v knihách ne-
úrekom.
 V textoch sú bežne používané slová ako kvechtáreň, gundža či firnajz, 
čo skutočne nie je fermež, ako každý čitateľ pochopí po niekoľkých bo-
rovičkách, vodkách alebo pár litroch vína, ktoré spolu so šéfredaktorom 
popri čítaní vypije. Božechráň, aby ste do ruky brali výkladový slovník. 
Nielenže vám to nepomôže, ale nie je to vôbec potrebné, pretože skoro 
všetko sa dá pochopiť z kontextu.

Hovadziny nielen z cudziny
Okrem osobných zážitkov sa redakcia Gundžovníka venovala aj spoločen-
skému a politickému dianiu v Československu. Ponúkala tak neoficiálne 
informácie a pohľady na prebiehajúce udalosti obyvateľom zo zámoria. 
Napriek značne subjektívnemu charakteru textov je aj táto časť časopi-
su predkladaná objektívne. Aktivity vedúce k augustu ´68 a aj samotný 
príchod armád „spriatelených“ štátov sú opísané s nadhľadom a prezen-
tované z oboch zúčastnených strán. Ani v tomto prípade však text nekĺže 

k depresívnemu postoju, naopak, ponúka veľmi originálny, tragikomický 
pohľad na priebeh týchto dodnes známych historických udalostí tak, ako 
boli vnímané očami šéfredaktora.
 V časopisoch sa nachádzajú aj rubriky venované porovnávaniu života 
v cudzine a v našich končinách. Tie vychádzajú predovšetkým z častého 
cestovania jednotlivých členov rodiny po svete, či už ide o študijné pobyty 
v Írsku, pracovné cesty do Osaky alebo Dánska, rodinné návštevy v Züri-
chu, alebo len z bežného navštevovania rôznych miest v Československu. 
Túto svetovú rozhľadenosť je cítiť z každého textu zaoberajúceho sa za-
hraničím. Redakcia hodnotí všetko od kultúry a umenia až po množstvo 
pekných mladých žien na kilometer štvorcový alebo rôzne druhy alkoholu 
získateľné v tej-ktorej krajine. A nie vždy je toto hodnotenie pozitívne. 
Napríklad v takom Švajčiarsku bol v roku 1970 vážny nedostatok mladíc 
na verejných priestranstvách, čo prítomných mužov pochopiteľne vážne 
rozrušilo. Áno, aj takéto dôležité údaje zabezpečila redakcia Gundžovníka 
pre budúce generácie.

Dve nádherné tehly
Jednotlivé čísla Gundžovníka sú prehľadne a graficky vábivo spracované 
v dvoch veľkých, ťažkých knižných väzbách. Časopisecká štruktúra je 
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Klebetníky, aké by sa dali písať aj o vašej rodine
zachovaná, hoci formát z pochopiteľných dôvodov neodzrkadľuje 
pôvodné zalamovanie. Súčasťou textov sú však aj ilustrácie sa-
motného šéfredaktora, nemenovaného J. S., ako aj pôvodný obraz 
titulnej strany každého čísla. Vážený čitateľ si teda listovanie 
v archívoch tohto periodika užije nielen v rovine obsahovej, ale aj 
vizuálnej. Forma i obsah sa v tomto prípade dopĺňajú v spoločnom 

cieli a úspešne prenášajú čitateľa nielen niekoľko desaťročí do mi-
nulosti, ale aj do užšieho rodinného kruhu Satinských a Lajdovcov. 
 Gundžovníky sú čitateľským zážitkom. Špecifický spôsob, akým 
sú napísané, špecifická cieľová skupina, pre ktorú boli pôvodne 
určené, a fakt, že autorom všetkých textov je Július Satinský, sa 
premietajú do každého slova a jeho použitia vo vete. Nejde primárne 
o humoristické texty, ale o naozajstné články zo skutočného časo-
pisu pre reálnych ľudí. Je to spravodajská služba, dodnes ústnym 
podaním udržiavaná na dedinách a v panelákoch medzi susedmi, 
pretavená do textu. 
 Gundžovníky sú časopisy, ktoré by mohli byť napísané aj o va-
šej rodine, a preto prinášajú istý pocit familiárnosti a blízkosti 
bez ohľadu na to, že ide o životy ľudí, ktorých ste nikdy osobne 
nepoznali. Možno nesadnú úplne každému. Odvažujem sa však 
tvrdiť, že väčšina čitateľskej obce nimi bude bez ohľadu na literárne 
preferencie pohltená. Okrem už uvedených dôvodov aj preto, že 
v rodinných udalostiach tu opísaných dokáže každý čitateľ nájsť 
mnoho paralel s jeho vlastným životom a rodinou. Gundžovníky 
premosťujú desaťročia času. Z cudzincov robia bratov a z ľudí 
rôzneho veku rovesníkov. Preto dokážu byť prekvapivo aktuálne 
ako dnes, tak aj v nasledujúcich rokoch. A v tom tkvie ich najväčšia 
hodnota. 

Najväčšou výzvou bol rozsah
rozhovor s editorkou Gundžovníkov 
Luciou Molnár Satinskou 

Dnes už vieme, čo obsahoval časopis Gundžovník. Máte nejaké infor-
mácie aj o tom, ako ho prijímali jeho doboví adresáti, čitatelia? Mal 
nejaký presah mimo rodiny?
Pokiaľ viem, Gundžovníky čítali aj známi adresátov, ľudia z emigrantskej 
komunity. Naozaj fungoval ako oznamovateľ klebiet a správ z domova. Julovi 
švagrovia posielali domov iné formáty, napríklad zvukové kazety alebo aj 
filmové kotúče s obrazom. 

Kam sa vlastne stratil prvý ročník Gundžovníkov, prečo sa kniha 
začína až rokom 1968?
Jednak si Julo začal robiť kópie až od druhého ročníka, a tie sa zachovali uňho 
doma, jednak sa adresát amerických Gundžovníkov v tom roku asi sťahoval 
a prvý ročník sa stratil. Švajčiarske originály sa tiež nezachovali. 

Existujú ešte originály týchto rukopisno-strojopisných časopisov? 
Áno, kniha sa robila podľa amerických originálov. Grafické štúdio Pergamen, 
ktoré knihu pripravovalo, z nich čerpalo ilustrácie, fotografie aj rôzne grafické 
prvky. Momentálne sú vo vlastníctve vydavateľstva.  

Keď je editorom rodinný príslušník, vždy vznikne viac či menej oše-
metná situácia. Nebudeme sa však pýtať na to, či ste z knihy niečo 
museli vynechať… S akými ťažkosťami ste pri jej zostavovaní zápasili? 
Najväčšou výzvou bol rozsah. K vynechávaniu nedochádzalo z nejakých 
cenzorských dôvodov, ale preto, aby mala kniha ešte čitateľný rozmer. Čiže 
som musela rozhodnúť, ktoré články majú ešte aj literárnu hodnotu a ktoré 
nie. Vynechávala som texty, ktoré mali len informačnú hodnotu a ich aktu-
álnosť už vypršala.

Neuvažovali ste nad tým, že edičnú prípravu prenecháte niekomu 
nezainteresovanému?
Necítim sa byť na tejto knihe až tak osobne zainteresovaná. Môj otec ju písal 
dávno pred mojím narodením a ja som sa k tým textom vrátila pätnásť rokov 
po jeho smrti. Myslím, že je tam dosť veľký odstup. Navyše, Gundžovníky ani 
nie sú históriou mojej rodiny, ale rodiny Julovej prvej ženy. Naopak si myslím, 
že môj prístup k pozostalosti môže byť len užitočný. 

Listy Oľge (2013), Expedície 1973 – 1982 (2011) a Gundžovníky (2018), 
to sú tri knižné projekty, ktoré ste ako editorka pripravili v ostat-
ných rokoch z pozostalosti svojho otca. Čo ešte skrýva kufor Júliusa 
Satinského?
Tých kufrov by bolo niekoľko. V rukopisnej pozostalosti sú ešte denníky, 
korešpondencia aj rôzne nepublikované texty kratšieho charakteru. Zatiaľ 
však neviem, do čoho sa pustím najbližšie. 

(red.)

PEKNÁ KNIHA
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Foto Chris Bordáč
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ko za sebou „povinné jazdy“, keď ako angažovaný 
spisovateľ spolu s inými podľahol čaru socialis-
tického realizmu (je autorom básnickej zbierky 
Piesne ingotov, Bubny a činely), no v roku 1956, 
keď v Kultúrnom živote Tatarka vydával Démona 
súhlasu a viacerí otvorene písali o kritike kultu 
osobnosti, vyznievajú tieto verše ako politická 
anomália.  Nemožno sa totiž v čase politického 
uvoľnenia vyhovárať na strach, ani všeobecnú 
hystériu súvisiacou s odhaľovaním záškodníkov 
a sprisahancov, ktorá ovládla obdobie inscenova-
ných politických procesov zo začiatku 50. rokov. 
Treba oceniť, že Leikert v práci otvorene upozor-
nil práve na tento neuralgický bod Mňačkovej 
tvorby, pričom cituje slová V. Mináča: „V každej 
chvíli bol Ladislav Mňačko prenasledovateľom 
i prenasledovaným.“ Tá čierna škvrna, žiaľ, nie 
je jediná. V jeho živote však nájdeme aj biele 
miesta.
 Mňačkov životný príbeh je jedinečný, podobne, 
ako je jedinečný každý ľudský život, no v istom 
zmysle je aj tuctový – je podobný osudu iných 
spisovateľov jeho generácie, mohli by sme za-
čať Tatarkom, Mináčom, Hečkom, pokračovať 
slovenskými nadrealistami, zoznam by bol 
veľmi rozsiahly. Pre literárneho historika sú 
50. a 60. roky 20. storočia jedným z najvďačnej-

Ladislava Mňačka možno vnímať z dvoch 
perspektív: ako kritického novinára a spiso-

vateľa, a ako charizmatickú a kontroverznú osob-
nosť s dobrodružnou povahou. Pohľad z druhej 
perspektívy prevažuje v monografii Taký bol 
Ladislav Mňačko (2008), ktorej autorom je Jozef 
Leikert. Ak chceme hovoriť o Mňačkovi, mali by 
sme začať práve touto prácou.   
 Leikertov opus je veľmi zaujímavou sondou 
do života človeka zaplneného osudovými zvratmi 
a prelomovými historickými udalosťami, pre-
línajú sa v ňom malé a veľké dejiny, pričom on 
je nielen ich pasívnym divákom alebo obeťou, 
ale aj aktérom, priamo sa na nich spolupodie-
ľa, formuje ich a priamo či nepriamo rozhodu-
je o osudoch iných. S tým súvisia aj politické 
a morálne konzekvencie takéhoto rozhodovania. 
Pre Mňačka sú v tejto súvislosti veľmi citlivé 
najmä 50. roky, a to nielen obligátne ich prvá 
polovica. Ešte v roku 1956, dávno po Stalinovej 
smrti a v čase očakávaní po nástupe Chruščova 
k moci a po jeho odhalení Stalinových zločinov, 
v Kultúrnom živote v básni Rozsudok nájdeme tie-
to Mňačkove verše: „Ale keď zradím teba, strana 
rodná/ na ktorú život prisahal,/ namierte dobre, 
kamaráti moji!/ty vlastný brat, daj povel: ‚Páľ!‘“ 
V prvej polovici päťdesiatych rokov mal aj Mňač-

ších období na výskum, v priebehu niekoľkých 
rokov sa vystriedali nielen názory, ale aj poetiky 
– zo svätej veci sa stala podlosť, všetci si sypali 
popol na hlavu a mysleli si pritom, že tvoria veľké 
dejiny. Tieto tristné a banálne fakty rámcujú aj 
Mňačkov životný príbeh. Leikert vo svojej práci 
možno až príliš podľahol Mňačkovej sugescii, 
na viacerých miestach sa nedá rozlíšiť, kde končí 
realita a začína sa fikcia, všetko sa stráca v sple-
ti dobových kuloárnych bizarností, rozličných 
dokumentov či vyslovene klebiet (forma „oral 
history“), menej sa však už v nej hovorí o Mňač-
kovej tvorbe, o tom, čo si zaslúži aj pozornosť 
dnešného čitateľa.

Kde končia prašné cesty
Smrť sa volá Engelchen (1959) iste patrí medzi 
najzaujímavejšie prózy s povstaleckou temati-
kou. V prípade toľko oceňovaných Oneskorených 
reportáží z roku 1963, to už také jednoznačné nie 
je, skôr by sme mohli hovoriť o efekte „spätného“ 
zhodnocovania. Oneskorené reportáže totiž vy-
šli doslova oneskorene, v čase, keď už v druhej 
polovici päťdesiatych rokov vydali kritické, 
satirické a pamfletické prózy Tatarka, Karvaš 
a Bednár, v tomto smere Mňačko prišiel s kríži-
kom po funuse. Stalinove zločiny boli už sedem 
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Ako chutí život
Od narodenia Ladislava Mňačka uplynulo sto rokov

Ladislav Mňačko. Foto Anton Šmotlák

Pavel Matejovič
Ladislav Mňačko, spisovateľ, novinár, dramatik a scenárista, 
sa narodil 29. januára 1919 vo Valašských Kloboukoch na Mo-
rave. Detstvo prežil v Martine, vyučil sa za predavača v lekárni, 
pracoval ako stavebný robotník, v roku 1939 sa pokúsil emig-
rovať do Sovietskeho zväzu. Za pokus o prekročenie holand-
sko-nemeckých hraníc bol v roku 1940 väznený v nemeckom 
koncentračnom tábore, neskôr pracoval v Nemecku na nútených 
prácach, táto etapa jeho života však nie je celkom známa. V roku 
1944 ušiel z Nemecka a zapojil sa do partizánskeho odboja 
na Valašsku. V roku 1945 vstúpil do Komunistickej strany, v ro-
koch 1945 až 1953 bol redaktorom Rudého práva a Pravdy, v roku 
1956 sa stal šéfredaktorom Kultúrneho života, v 60. rokoch sa ak-
tívne zapojil do tzv. reformného procesu. Po invázii vojsk Varšav-
skej zmluvy v auguste 1968 emigroval do Rakúska. Po novembri 
1989 sa vrátil na Slovensko a 24. 2. 1994 zomrel v Bratislave.  
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zbierkou socialistických kuriozít, absurdností 
a bizarností, ktoré ako anekdoty kolovali dáv-
nejšie pred a aj po vydaní tohto románu. Občas 
v súvislosti s románom zaznieva otázka, ktože 
je tým mŕtvym na katafalku? Často sa spomína 
Bacílek, s ktorým Mňačko údajne hrával karty 
a orodoval u neho za viacerých spisovateľov. V ro-
máne však nájdeme vedľajšiu postavu pod me-
nom Galovič, ktorý je sivou eminenciou a akýmsi 
tieňom mŕtveho, v próze má prezývku Vitnam. 
Takúto prezývku mal v skutočnosti Pavol David, 
ktorý ju získal vďaka svojej výslovnosti (Vietnam 
totiž vyslovoval ako Vitnam). David bol široko 
ďaleko známy ako najortodoxnejší stalinistický 
fanatik, člen NKVD, ktorý nenávidel spisovateľov 
a intelektuálov. Osobné skúsenosti s ním mal aj 
Vladimír Mináč. 

Za vyleštenou fasádou
Najzaujímavejšou postavou je však „vládny“ foto-
graf Frank s jeho utajenými fotografiami, ktoré 
si voyersky archivuje nie preto, aby nimi niekoho 
kompromitoval alebo vydieral, ale uchováva si 
ich ako zbierku kuriozít. Pred jeho fotografickým 
objektívom defiluje plejáda postáv vtedajšej spo-
ločenskej smotánky, objektív fotoaparátu pôso-
bí priam magicky, až pred ním si fotografovaní 
uvedomujú svoju dôležitosť a stávajú sa niekým. 
Mňačko prekračuje dobový rámec, štylizovanie 
sa do rôznych spoločenských rol, svet politických 
oficialít, prenášanie bezduchých oficiálnych pre-
javov a vôľa k moci je charakteristickým znakom 
každého politického režimu. Mňačko tak vlastne 
opisuje odvrátenú tvár politického establišmen-
tu a sily médií, ktoré konštruujú novú realitu: 
„Frank to pozoruje dennodenne, len čo zazrú 
namierený objektív, už sa tlačia k nemu, chcú 
byť na snímke, chcú byť čo najbližšie.“
 Okrem moci je hlavnou témou prózy súkromie. 
Za fasádou vyleštenej oficiálnosti sa skrývajú 
obyčajné životy ľudí, pričom banálne osobné 
krivdy sa prenášajú aj do vysokej politiky a me-
nia tak osudy iných. Hoci v tomto smere neprišiel 
s novou témou (Ján Johanides so svojím súborom 
próz Súkromie totiž debutoval už v roku 1963), 
dal tejto téme explicitnejšie politický rozmer. 
Niektorí zvyknú Mňačkovu prózu dávať aj do sú-
vislosti s Orwellovým románom 1984 už preto, že 
obe diela tematizujú problém moci. Zo žánrové-
ho hľadiska však ide o dve úplne odlišné prózy, 
Orwellova je dystopiou, Mňačkova trilerom. 
V Orwellovi nájdeme množstvo esejistických 
digresií, je to sčasti filozofické dielo, Mňačkova 
próza takéto ambície nemá. Z dnešného pohľadu 
by sme ju mohli zaradiť do korpusu tzv. populár-

nej literatúry, súčasné diela podobného žánro-
vého zamerania však vysoko prevyšuje. Mňačko 
sa mohol okrem iného inšpirovať aj Mináčovými 
pamfletickými prózami Z nedávnych čias (1957), 
ktoré komunistická cenzúra zakázala (vyšli ako 
Zakázané prózy v roku 2015). Sú rovnako o moci 
a jej zneužívaní a po zakázaní kolovali medzi 
spisovateľmi ako samizdat. Okrem toho Mňačko 
na viacerých miestach vo svojich spomienkach 
uvádza, že sa s Mináčom dobre poznali a rozu-
meli si.

Mňačko a 60. roky
Ak hovoríme o Mňačkovi, musíme spomenúť aj 
koniec 60. rokov. V čase arabsko- izraelského 
konfliktu počas tzv. šesťdňovej vojny v roku 
1967 sa postavil na stranu Izraela, čo bolo v roz-
pore s oficiálnym stanoviskom našej vtedajšej 
vlády. Na protest proti útokom voči svojej osobe 
emigroval do Izraela, na jar 1968 sa do Česko-
slovenska na prechodný čas vrátil. Jeho meno 
sa v tom čase stalo doslova ikonickým, objavuje 
sa v súvislosti s vtedajšími turbulentnými rokmi 
v čase vrcholiaceho tzv. reformného socializmu. 
Mňačko niektoré kultúrne kauzy priamo inicio-
val (redakčná kauza okolo Kultúrneho života). 
Tu sa ukázali jeho žurnalistické a rétorické 
schopnosti, vedel pracovať s médiami, využiť ich 
a ich prostredníctvom upriamiť na seba záujem 
verejnosti. Stal sa centrom politického diania 
na tri roky, ešte na jar 1969 Mňačka spomínal 
vo svojom referáte, ktorý bol zverejnený v Literár-
nom živote, spisovateľ Ivan Kupec. Krátko po tom 
Literárny život normalizačná moc zakázala. Bolo 
to symbolické, Mňačko po invázii vojsk Varšav-
skej zmluvy v auguste 1968 emigroval a na dvad-
sať rokov sa v normalizačnom Československu 
stal postavou non grata. Svoje pocity po invázii 
a rozhodovanie emigrovať do zahraničia veľmi 
sugestívne opísal v diele Siedma noc. Žiadnemu 
spisovateľovi sa nikdy predtým v histórii nepo-
darilo, aby bol tri roky centrom a hlavnou témou 
verejných diskusií.   
To všetko už prekryl čas, ostávajú však Mňač-
kove prózy. Niektoré z nich prekročili rámec 
svojej doby a sú stále čitateľsky inšpiratívne. 
Nielen pre literárnych historikov. Mňačko zo-
stáva najsilnejší tam, kde je osobný, čitateľský 
odkaz môže byť preto v rozpore s autorským 
zámerom spoločensky angažovanej výpovede. 
Ale to sa v literatúre často stáva.   

Pavel Matejovič (1963) je literárny vedec a vy-
sokoškolský učiteľ, zameriava sa na literárnu 
teóriu a slovenskú literatúru po roku 1945.      

rokov odhalené a aj „neprávosti“ prvej polovice 
50. rokov boli už dávno na pranieri. Možno viac 
než literárna je dôležitá ich faktografická hod-
nota – literárne štylizované príbehy sa opierajú 
o reálne udalosti, často sú len zmenené mená ak-
térov a niektoré detaily. Zaujímavejšia je v tomto 
smere kniha literárnych reportáží pod názvom 
Kde končia prašné cesty z toho istého roku, ktorá 
je interesantným čítaním aj dnes. Prejavil sa 
v nej ako autor, ktorý má špecifickú citlivosť 
pre okrajové a marginálne fenomény, v tomto 
prípade zastrčené a bohom zabudnuté regióny 
východného Slovenska. Niektoré poviedky sa 
vyslovene čítajú ako zbierka bizarnosti a absurd-
ností s až mysterióznym nádychom magického 
realizmu, čo neskôr literárne tematizovali Pa-
tarák alebo Pankovčín. „Reportáž“ z Novej Sed-
lice pod názvom Zakliata dolina akoby evokuje 
Pišťankovu poetiku, hoci Mňačkova paródia je 
nechcená, jeho úlohou nebolo parodovať, ale 
kritizovať. V istom smere nadväzuje na Miná-
čovu zbierku próz Tmavý kút, ktorá vyšla v roku 
1960, aj v Mňačkových reportážach nájdeme 
priame či nepriame odkazy práve na slovenské 
tmavé kúty, ktoré „zaostali“ za technickým po-
krokom a „svetlom“, ktoré prináša socialistická 
prítomnosť. Dnes však viac zaujme ich regionál-
no-kultúrna osobitosť, ktorú v ére ekonomickej 
a kultúrnej globalizácie netreba „osvetliť“, ale 
uchovať, resp. uchrániť.

Ako chutí moc
K vrcholným Mňačkovým dielam však patrí 
bezpochyby román Ako chutí moc z roku 1966. 
Svojho času provokoval predovšetkým pre svoju 
kritickú politickú otvorenosť a odvážnosť, mie-
ru dobového kriticizmu touto prózou Mňačko 
značne rozšíril. Ako chutí moc je však zaujímavo 
napísaná aj po formálnej stránke. Na začiatku 
príbehu je mŕtvy štátnik prázdnou množinou, 
jeho obraz si čitateľ dopĺňa a rekonštruuje na zá-
klade výpovedí jednotlivých aktérov prózy, oso-
by a udalosti sú nasvecované z rôznych uhlov 
pohľadu. Mňačko tu využíva synoptický prin-
cíp (pohľad objektívu a kamery), ktorý sa dnes 
často objavuje aj v postmodernej a populárnej 
literatúre a filmoch. Mňačkova próza je proto-
typom dobre napísaného politického trileru, je 
u nás akýmsi priekopníkom tohto žánru, ktorý 
je dnes viacerými autormi populárnej literatú-
ry využívaný (prepojenie mafie a štátnej moci). 
Mňačko však nepotrebuje ohurovať kulisami, 
násilím a politickými konšpiráciami, dej nie je 
žánrovo preexponovaný, preto o to viac uveri-
teľný, doložený faktami. Próza je zároveň akousi 

Ako chutí život
Od narodenia Ladislava Mňačka uplynulo sto rokov
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Učil, 
ale nepoúčal
Zopár spomienok na Lajosa Grendela 
(6. 4. 1948 – 18. 12. 2018)

Peter Macsovszky
Koncom minulého roku zomrel vo veku sedemdesiat rokov výrazný predstaviteľ maďarskej literárnej kultúry na Sloven-
sku Lajos Grendel. Bol nielen uznávaným prozaikom (v slovenčine jeho diela vyšli v prekladoch Karola Wlachovského), 
ale aj vydavateľským a časopiseckým redaktorom (Madách, Irodalmi Szemle, Kalligram), literárnym vedcom a vysoko-
školským pedagógom na FiF UK v Bratislave. Angažoval sa aj spoločensky a v spisovateľských organizáciách, v rokoch 
1997 až 2000 bol predsedom Slovenského centra PEN a v rokoch 1998 až 2000 aj predsedom Asociácie organizácií spiso-
vateľov Slovenska. V nasledujúcom článku na L. Grendela spomína Peter Macsovszky.

Dostojevského a jemu podobných aj dnes mno-
hí a mnohé považujú za učiteľskú autoritu, a to 
hneď v niekoľkých oblastiach: vo filozofickej, 
spirituálnej, psychologickej a spisovateľskej. 
 Iným typom spisovateľskej morálnej autority 
bol napríklad Václav Havel. Kým Dostojevskij 
žil uzavretý vo svojom spisovateľskom a hráč-
skom vesmíre a z toho vesmíru „učil“ národ 
i svet, Havel sa otvorene zaujímal o spoločen-
ské  problémy, bez váhania sa angažoval, on 
sám a jeho život mali byť poučným a nasledo-
vaniahodným vzorom. Pátos jeho gest poznačil 
celé generácie. 
 Na Slovensku sa morálnou a umeleckou 
autoritou mohol stať (a pre niekoho sa možno 
aj stal) Rudolf Sloboda, ktorý však mal bližšie 
k Dostojevského uzavretému vesmíru a svet 
mravne káral zo svojej rodnej obce. K havlov-
skej angažovanosti sa zasa svojou nehasnú-
cou zvedavosťou a otvorenosťou približoval 
nedávno zosnulý Lajos Grendel, ktorý však, 
našťastie, neprinášal pátos, ale jemnú iróniu. 
Bol typom pedagogického, nie však moralis-
tického spisovateľa. Možno práve preto, že La-
josovi Grendelovi bolo moralizovanie cudzie 

Ani nie tak dávno sa spisovatelia – najmä 
v týchto východnejších končinách Európy 

– automaticky považovali za morálne autority, 
za akýchsi učiteľov národa. Možno sme takéto 
očakávania prevzali z Ruska, od obdivovateľov 
ťažkotonážnych klasikov, ako boli Lev Tolstoj 
či Fiodor Dostojevskij, a možno nie. 
 Podobné očakávania však zrejme neboli 
a nie sú cudzie ani západnejšiemu intelektu-
álnemu prostrediu. Svedčia o tom napríklad 
aj tieto riadky Sigmunda Freuda: Dostojevskij 
prepásol príležitosť stať sa učiteľom a oslobo-
diteľom ľudstva, pridal sa k jeho žalárnikom. 
Budúca kultúra ľudstva mu nebude môcť 
za veľa ďakovať. Dá sa pravdepodobne uká-
zať, že na taký neúspech bol odsúdený svojou 
neurózou. Veľkosť jeho inteligencie a sila jeho 
lásky k ľuďom mohli pred ním otvoriť inú, apoš-
tolskú životnú dráhu.
 Freudove slová vyznievajú príkro. Azda to 
bude tým, že očakávania najväčšieho psycho-
analytika voči umelcom a umelkyniam boli 
priveľké. A potom je to aj otázka pohľadu. 
Freud možno odmieta takých ako Dostojevskij 
považovať za učiteľov a osloboditeľov ľudstva, no 

a nemal výrazné učiteľské ambície, neprepásol 
príležitosť stať sa učiteľom.
 Dosah Grendelovho diela je monumentálny, 
veď svojou osobnosťou a dielami ovplyvňoval 
kultúrne dianie predovšetkým dvoch pro-
stredí: slovenského a maďarského. Písal síce 
po maďarsky, no ako človek, ktorému nie sú 
ľahostajné spoločenské problémy, bol väčšmi 
spätý so Slovenskom. Zapájal sa do politiky, 
publikoval články, pôsobil ako pedagóg – a to 
ako pedagóg nielen akademický, ale aj sokra-
tovský, kaviarenský. Učil, ale nepoúčal. Mla-
dých i starších, ktorí sa zišli pri jeho stole učil 
tým, aký bol a čo im medzi dvomi dvojdecákmi 
bieleho vína či streku prezradil o svete a o li-
teratúre. 
 Mám pocit, že Lajos mal Slovensko v istom 
zmysle radšej ako Maďarsko, lepšie sa cítil 
v Bratislave ako v Budapešti, ktorú neraz ozna-
čil za zbytočne nafúknuté mesto, za akéhosi 
„hydrocefala“ maďarskej kultúry. Rád sa zdr-
žiaval v spoločnosti slovenských intelektuálov. 
Tuším aj s Ivanom Štrpkom ma zoznámil on. 
 Na prvé osobné stretnutie s Lajosom si už 
nespomínam, myslím, že k nemu došlo niekedy 

Lajos Grendel. Foto Peter Procházka
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 Lajosovi vďačím aj za to, že som nakoniec 
zozbieral odvahu tu a tam napísať niečo aj 
po maďarsky. S nadšením si prečítal rukopis 
básnickej zbierky Lapkivágatok (Výstrižky z no-
vín). 
 Možno to o Lajosovi vedel či vie málokto, 
no zavše sa zo spisovateľa menil na skúsené-
ho rockera. Keď som sa ho raz spýtal, čo by 
mi odporúčal, keby som chcel počúvať niečo 
podobne uletené ako Pink Floyd, odpovedal, 
že Legendary Pink Dots alebo King Crimson. 
Upozornil ma na kvality Depeche Mode, sku-
piny, ktorú som si dovtedy masívne nevšímal. 
Trval na tom, aby som si vypočul album Ultra 
(1995), a určite zmením názor. Nemýlil sa. 
 Takmer denne sa zastavoval v Café Lýceum. 
Tam chodievali aj bratia Horváthovci, ktorí sa 
s Lajosom poznali, vedeli, že má niečo spoločné 
s knihami, a tak sa jedného dňa vytasili s tým, 
že majú doma akési vzácne rukopisy a že Lajos 
by určite vedel oceniť ich starožitnú hodnotu. 
Lajos sa len rozosmial svojím typickým, spo-
maleným, takmer fantomasovským smiechom 
a povedal, že on sa v takých veciach nevyzná.
 V júli 2007 som sa oženil so ženou, s kto-
rou žijem dodnes. Obrad prebehol v tajnosti, 

bez účasti našich rodín. Oddali nás na miest-
nom úrade na Vajnorskej ulici a na „svadobnú 
cestu“ sme sa vybrali električkou do centra 
Bratislavy. Zakotvili sme U Anjelov, lebo tam 
mali lahodné červené víno. Zakrátko do ka-
viarne vošiel Lajos a prisadol si k nám. Strávili 
sme s ním v družnej debate niekoľko hodín 
a keď sme potom odchádzali, zatiahli sme aj 
jeho účet. Spýtal sa, prečo platíme aj zaňho, 
a my sme mu oznámili, že sa práve zúčastnil 
našej svadobnej hostiny. Zasmial sa tým svo-
jím spomaleným, pingpongovým smiechom 
a vyzeral, že vôbec nie je ohromený. V Bra-
tislave, ktorú nesporne miloval a v ktorej sa 
odohrávajú niektoré jeho zlovestne magické 
poviedky či časti románov, už určite zažil aj 
onakvejšie prekvapenia. 

Peter Macsovszky (1966) je spisovateľ a pre-
kladateľ, za román Tantalópolis získal cenu 
Anasoft litera 2016, naposledy mu vyšiel román 
Povrch vašej planéty (2017).

v polovici deväťdesiatych rokov, no s jeho pró-
zami som sa začal oboznamovať skôr. Myslím, 
že to bolo v roku 1988, keď mi Vlado Balla 
ukázal Literárny týždenník, v ktorom v prekla-
de Karola Wlachovského vyšla Grendelova 
poviedka Sesternica. S Vladom sme vtedy obaja 
cítili, že máme na Slovensku osobnosť prinaj-
menšom takú ohromnú a tajomnú ako Borges 
či Cortázar. 
 Vďaka Lajosovi som začal dôkladnejšie 
študovať maďarskú literatúru. Zoznámil ma 
s významom takých spisovateľov ako Viktor 
Cholnoky, Tibor Déry, Milán Füst, Dezső Kosz-
tolányi, Gyula Krúdy, Miklós Mészöly, Imre 
Oravecz, Ottó Orbán, János Pilinszky, Miklós 
Szentkuthy, Antal Szerb, Dezső Tandori… Vy-
svetlil mi napríklad, že dielo Sándora Márai-
ho je vo svete preceňované a že len niekoľko 
jeho próz stojí za pozornosť, zvyšok sa často 
utápa v sentimente a pátose. O Máraiho ro-
máne Sviece zhoria do tla vyhlásil, že hoci ide 
o spisovateľovo najpopulárnejšie dielo, aj tak 
je to gýč. Pomohol mi zorientovať sa trochu 
v budapeštianskom literárnom živote, od neho 
som počul prvýkrát výraz „sebamanažujúci“ 
spisovateľ. 

Lajos Grendel (celkom vpravo) medzi kolegami v roku 1995 (zľava doprava): 
Dušan Dušek, Tomáš Janovic, Ivan Kadlečík, Ivan Mojík a Pavel Vilikovský, 
kľačí K. K. Bagala. Foto Peter Procházka
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KUPÓN 
VALAL

  KUPÓN
do 19. februára

Knihu Jedenie si môžete prečítať, ak pošlete kupón 
na adresu našej redakcie.

O veciach doma 
schovaných

Ivan Medeši: Jedenie. Preklad Maroš Vo-
lovár. Petrikovce: Valal, 2018

S menom Ivan Medeši (nar. 1982) sme sa 
v kontexte slovenskej literatúry mohli prvýkrát 
stretnúť v roku 2010, keď tomuto spisovateľovi 
zo srbskej Vojvodiny vyšla žánrovo pestrá 
Kvaśna knižka. Širšiu pozornosť však vzbudil až 
zbierkou šiestich poviedok Jedenie. Vydávanie 
jeho kníh v preklade do slovenčiny je súčasťou 
širších kultúrnych aktivít „Východoslovenského 
združenia Valal“, ktoré sa zameriava na podporu 
a pestovanie regionálnej identity. Toto združenie 
vedie Medešiho prekladateľ Maroš Volovár. 

Jazykovo-kultúrna problematika spojená 
s Medešim je komplikovaná, pre niekoho možno 
až kuriózna. Táto kniha nie je príkladom bežného 
kultúrneho transferu, pri ktorom si prekla-
dateľ vyberie kohosi z inonárodnej literatúry 
a ponúkne ho domácemu publiku. Povedané 
metaforicky, skôr ako zoznámením sa s cudzin-
com je tento prípad stretnutím so zabudnutým 

do dedinského prostredia, za ktorým tušíme 
kontúry centra vojvodinskej rusnáckej komunity 
Ruského Kerestúra. Problémy identity, jazyka, 
kultúry sa v Jedení pertraktujú s veľkorysým 
nadhľadom a širším spoločenským prehľadom, 
nie sú však pre autora kľúčové. Medeši sa ako 
rozprávač realizuje iným spôsobom. Skúma 
predovšetkým ľudský suterén – zaujme ho 
aj priemerný človek, to áno, no len preto, že 
za jeho nenápadnosťou objaví nejakú starostlivo 
ukrývanú odchýlku či rovno úchylku. „Život je 
zaujímavý pre viacero vecí, a najviac pre fakt, že 
čo všetko nám v ňom dokáže znormálnieť. Ako 
navykneme na hocčo,“ (s. 93) hovorí rozprávač 
v poviedke Chybné vetry. 

Jednou z predností tejto knihy je presvedčivá 
evokácia prostredia – stvorenie Ruského Ke-
restúra, ktorý autor podáva ako neobyčajnú 
dieru, ale zároveň mu vytvoril taký pres-
vedčivý literárny obraz, že doň raz budú 
po Medešiho stopách chodiť literárni turis-
ti a hľadať v nej napríklad Zaručenú istotu, 
dedinskú krčmu, v ktorej sa opíjal beznohý 
a bezruký protagonista úvodnej, kafkovsky ab-
surdnej a zároveň balkánsky surovo magickej 
poviedky Víťazstvo. 

príbuzným. Hoci ide o beletriu, ťažko možno 
Medešiho prozaický svet v úplnosti vnímať 
bez kultúrno-historických súvislostí, ktoré dosť 
explicitne objasňuje aj jedna z postáv: „Kam nás 
to len nohy zaniesli, nemohli aspoň do Slovinska 
alebo ostať na Slovensku či v Maďarsku, jebal 
by ho!“ (s. 17).

Spisovateľ sám seba vníma ako reprezentan-
ta dolnozemských Rusnakov žijúcich v Srbsku. 
Etnonymum Rusnak sa celkom nezhoduje s ja-
zykom, ktorým toto etnikum hovorí. Skôr než 
rusínčine, ako ju poznáme napríklad z východ-
ného Slovenska, je ich reč podobná zemplínskemu 
nárečiu v jeho archaickejšej podobe. Týmto 
fenoménom sa už dávnejšie zaoberali lingvisti 
a pre naše potreby sa uspokojme s konštato-
vaním, že v prípade vojvodinských Rusnakov 
ide o splynutie konfesionálnej identity („ruska 
vira“) s etnickou identitou (Rusnaci). Rusnaci 
teda majú veľmi blízko najmä k slovenským 
gréckokatolíkom. 

Ako som spomenul, sám Medeši s naznačeným 
jazykovo-etnicko-konfesionálnym mišun-
gom pracuje, hoci nie v hlavnom pláne, skôr 
v pozadí svojich próz. Príbehy z Jedenia sú 
s výnimkou jednej „mestskej“ poviedky zasadené 

Foto Chris Bordáč
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Ocitáme sa v širšie chápanej súčasnosti 
postkomunistickej Juhoslávie a Srbska s kon-
krétnymi vojvodinskými reáliami pokiaľ ide 
o priestor (rovina a dedinské prostredie), kaž-
dodennú materiálnu kultúru a spôsob života 
(dedinské dvory, krčmy, kadejaké pleskavice 
a ďalšie lokálne junk foody, jugopopové rádiá, 
televízia a internet) aj spoločenské problémy, 
ktoré vytvárajú akúsi elementárnu deziluzívnu 
až ponurú náladu Medešiho próz (komunálny 
úpadok, vysťahovalectvo, chudoba a nezamest-
nanosť, drogy a alkoholizmus). „Noc na dedine 
bola demonštráciou vikingského ožranstva. (…) 
Vyliali sa litre do každého štvorcového metra 
obce, ktorá i bez toho bola jednou z najväčších 
žúmp tejto časti Európy“ (s. 189). 

Čitateľom slovenskej prózy sa pri tomto 
tematickom rámci rýchlo objavia mená ako 
Pišťanek, Taragel, Hrúz alebo Pain. Podob-
nosti tu síce sú, ale treba povedať, že ide skôr 
o výsledok paralelných literárnych procesov 
a podobné autorské naturely. Medeši priamo 
zo slovenskej literárnej tradície nečerpá. Vletel 
do našej literatúry akosi zboku, ale o to rýchlejšie 
a dyna mickejšie. Jeho písanie organicky vyrastá 
z nažitej, „autentickej“ skúsenosti miesta, ktorá 
sa prejavuje surovosťou jazyka, ale zároveň 
z neskrývanej literárnosti, pretavenej do sarkas-
tického humoru. Zdá sa, že ho ako autora rozhodu-
júco neformovala ani srbská literatúra, ale skôr 
univerzálnejšie vzory (napr. Kafka), zrejmé sú aj 
početné popkultúrne inšpirácie voľne miešané 
s odkazmi na „povinné jazdy“ tradičného akade-
mického vzdelania: „Vedel pedagóg, čo spraví. To, 
čo vie najlepšie. Kuriplašne si naleje plný pohár 
dobrého vínka, pustí si jazz, možnože to bude 
Milles in the sky, prikryje sa dečkou a bude čítať 
knižočku, možno Hemingwaya“ (s. 220). Medešiho 
autorský rukopis je založený na neošúchaných 
hyperbolách, sarkazme, hre so špinavou „auten-
ticitou“ a „magickým realizmom“. Čitateľ počuje 
„balkánsku dychovku, mercedesy z druhej ruky, 
limuzíny a kombíčka s rakúskymi tabuľkami, 
parádu, jojk, rozbíjanie fliaš, a znovu tie neod-
mysliteľné trumpety“ (s. 214). 

Jeho obrazy zúfalých životov na rozličné 
spôsoby nepreferujú pohyb, akčný príbeh. 
Kľúčové sú reflexívne pasáže a charakteristiky 
jednotlivých postáv a ich karikovanie: „Bol 
šupák. Od hlavy po päty, a to ho naplňovalo“ 
(s. 117). Napokon, jeho postavy feťákov, de-
dinských alkoholikov, podivínov a asociálov 
rôznych druhov, v lepšom prípade mladého 
učiteľa v úplnej životnej dezilúzii, nemajú 
vnútornú silu na „veľké“ príbehy. No v Medeši-

Kniha má dve časti a okrem básní sú jej súčasťou 
aj eseje. 

Básne v prvej časti knihy, nazvanej krehkosť 
dní, sú pomerne opisné a reflexívne, zachytávajú 
poéziu každodennosti i nostalgické úvahy, nieke-
dy v hovorovejšom, niekedy v metaforickejšom 
ladení. V básňach sa najskôr stretávame s poci-
tom blížiacej sa smrti. Ženský lyrický subjekt 
spočiatku najviac trpí pocitom starnutia, ktoré 
vypĺňa „bolestivá krehkosť dní / ovísajúcich 
na tenkej niti, / celkom neistej…“. Autorka nás 
bytostne zasiahne uvedomením si  jednosmer-
nosti a časovosti človeka, jeho neistej a míňajúcej 
sa budúcnosti. Od jesene života je to už iba krok 
k úvahám o zmysle vecí, najmä o zmysle vypove-
daného, jeho dôležitosti či márnosti. Celkovo je 
pre túto útlu knižku charakteristická oscilácia 
– medzi minulosťou a budúcnosťou, medzi písa-
ním a nepísaním, medzi tým, čo je dôležité a čo 
nie, medzi záhradou a svetom za bránou. Práve 
záhrada je pre autorku dôležitým priestorom. 
Motív záhrady ako bezpečného útočiska sa však 
v nejednej básni tiež mení a rovnako ako subjekt 
podstupuje premenu časom. Záhrada a túženie 
po nej sú silným zdrojom „svetliny“ v jej poézii. 
Podobne aj hudba je pre autorku veľmi dôležitá, 
sama ju považuje za niečo „vyššie“. Tieto dve 
„svetliny“ spojila v básni v rannej záhrade: „zhlbo-
ka vdychujem hudbu rannej záhrady, / do pamäti 
sústredene vkladám ozveny akordov, / ktoré majú 
silu rozsvetliť mi deň“.

Subjekt básní je často rozdvojený, okrem prvej 
osoby sa tiež stretneme s písaním (v) druhej či 
tretej osobe, pričom adresátom je zväčša akési 
„druhé ja“, ktoré je súčasťou subjektu (v básni 
nie celkom sama sa dokonca hovorí o viacerých 
tieňoch žien, v básni vrastanie je adresátom an-
tropomorfizovaná bolesť). Takéto rozdeľovanie 
nie je, samozrejme, náhodné – poetka nedokáže 
povedať zbohom hľadaniu, filozofovaniu, hod-
noteniu seba samej ako človeka, ktorý napriek 
životným bolestiam nerezignuje na život, hľa-
dá hlbšiu podstatu, analyzuje a touto pitvou sa 
neustále snaží prekračovať vzorce dní. Spraví 
odstup od seba, aby sa ohliadla za životom, všíma 
si premeny, nielen fyzické, ale najmä duševné, 
a v nich sa snaží nazerať na seba a ešte stále 
hľadať miesto pre seba, pre svoj príbeh. 

Poetka sem-tam skĺzne k ošúchaným frázam 
(„abeceda tiel“, „nasadiť si osvedčenú masku“, 
„strácam sa, / miznem / vo vlastných slovách“) 
a občas vypovie aj to, čo by som chcela v básni 
iba tušiť (báseň záhrada si pamätá). Súčasťou 
poetkinho vyjadrovania sú však aj pojmy filo-
zofické a muzikologické, ktorých význam sa dá 

ho podaní je aj opis cesty v novosadskom au-
tobuse MHD za dávkou heroínu skutočným 
akčným trilerom. 

Medešiho písanie sa spomína aj v súvislosti 
s punkovou subkultúrou. Punkový prístup, ak 
pod ním máme na mysli provokovanie a vzburu 
proti konvenciám, sa uňho prejavuje na viacerých 
rovinách: Jeho poviedky sú skôr opisno-reflexívne 
„prípoviedky“ než precízne vystavané texty 
založené na príbehovej pointe (hoci, keď treba, 
vie brilantne vystavať aj kriminálno-hororovú 
epizódu, v ktorej umne stupňuje napätie čitateľa). 
Medeši vytvára prostredie svojich próz ako 
neobyčajne bezútešné, základom je mu parale-
la medzi rozkladnými fyziologickými procesmi 
tela a fungovaním spoločnosti na úrovni rodiny, 
obce, ale aj krajiny. Hojne tematizovaná sexualita 
sa prejavuje v najrôznejších situáciách: zväčša 
ide o jej „nereprezentatívne“ podoby nesúznejúce 
s obrazom harmonickej rodiny. Subverzívny pos-
toj však, našťastie, autor prejaví aj voči tejto až 
katastrofickej podobe sveta – ten sa prejavuje 
vlastne veľmi tradične a predsa inovatívne – pros-
tredníctvom jazykového aj situačného humoru. 
V prípade jazyka sa však dostávame na pomerne 
tenký ľad, keďže ťažko presne posúdiť interven-
ciu prekladateľa a slovenskej redakcie knihy: 
jemne archaické echo dolnozemskej „rusnáčtiny“ 
v poviedkach zostalo prítomné. 

Medeši je asi najvulgárnejší slovenský prozaik 
súčasnosti. (Áno, považujme ho i za nášho.) Pri-
najmenšom v Jedení je to aj prozaik davu, plebsu, 
analytik malosti a úbohosti ako odvrátenej strany 
našich životov. V tomto zmysle je jeho slovná vul-
gárnosť funkčná a ukazuje vlastne na hĺbkovo 
kritický, až moralistický prístup k svetu. 

Radoslav Passia

Či zmyslom nie je 
už samotná otázka

Etela Farkašová: S predtuchou svetliny. 
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku sloven-
ských spisovateľov, 2018

Po ocenenej kni-
he Scenár (2017) 
sa na pulty do-
stala nová kniha 
Etely Farkašo-
vej – zbierka nie-
len básní S pred-
tuchou svetliny. 
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tušiť alebo vyhľadať v slovníku. Poetka vytrvalo 
hľadá odpoveď na otázku bytia človeka, pričom 
sama vie, že odpovedí už bolo napísaných mnoho.

V esejistickej časti knihy o písaní/nepísaní sa 
autorka nepýta o nič menej. Tematizuje písanie 
ako také, uvažuje nad jeho zmyslom, či je túžbou, 
potrebou, či je to „len ďalšia zbytočnosť vo svete 
plnom zbytočností“. Zamýšľa sa nad tým, kde 
písanie vzniká, aký je vzťah medzi písaním, 
nepísaním, mlčaním a „či (literárny) text môže 
zasiahnuť už do existujúcej skutočnosti“. Vykladá 
na stôl jasné myšlienky rozanalyzované a podpo-
rené výrokmi rôznych osobností. V esejistických 
fragmentoch nakoniec vyskladá obhajobu písa-
nia, ktoré je jej bytostnou súčasťou, ktorým sa 
sama spoznáva a ktoré nám ponúka priblíženie 
sa k zážitku presahu – spôsobu, akým „sa vyrov-
návať s existenciálnou úzkosťou, vymaňovať sa 
zo zovretia vlastnou (nielen časovou) ohraniče-
nosťou, konečnosťou“. 

Autorka nenápadne do básní zakomponovala 
úlomky svetla, niekedy je to biela farba, niekedy 
jemné blikanie, jemný zásvit či rozsvetlenie dňa. 
V esejach sa zase venuje svetelným metaforám. 
Svetlina, na ktorú naráža Etela Farkašová, má 
svoj pôvod v Heideggerovej filozofii. Obídem Hei-
deggerove spisy a nechám svoju myseľ v predtu-
che, že svetlina je súčasťou bytia, že je to akési 
poodhalenie mysle, otvorenie sa, spytovanie, 
hľadanie.

Autorka si uvedomuje „túžbu zažiť svit pro-
stredníctvom slova“, ktorý (podľa mňa) ponúka 
vo svojej novej knihe, v poézii i esejach. Starnutie 
a smrť sú témy, ktoré najviac rezonujú v tých-
to básňach. A aj napriek skľučujúcemu pocitu 
z nich sa mi zdá, že autorka veľmi umne smeruje 
svoje básne viac k žitiu ako k umieraniu. Toľko 
analýz, rozborov, špirál a kruhov. Etela Farkašová 
neprestáva klásť životu otázky. Otázne je, milý 
čitateľ, či sa necháš dotknúť predtuchou „niečoho 
zriedkavého, vzácneho, niečoho, čo istý filozof 
nazval svetlina“. Posúď teda sám, či zmyslom nie 
je už samotná otázka.

Dominika Jurdová

„Chceme krv, či nie?“

Balla: Je mŕtvy. Levice: KK Bagala, 2018

Po Veľkej láske prichádza Balla so zbierkou povie-
dok Je mŕtvy. Jeho protagonista síce mŕtvy ešte 
naozaj nie je, ale jeho čas sa neodvratne blíži. 
Stret s mladými ľuďmi, ktorými sa Ballovo uni-
verzum hemží, mu starobu a smrť pripomína, ob-

koncipované ako monológ, respektíve dialóg, 
z ktorého „počujeme“ iba polovicu. V poviedke 
Ani to lepšie nemohlo dopadnúť je čitateľ znovu 
postavený do pomyselnej roly poslucháča, 
ktorému sa Mária, protagonistka textu, zveruje 
s tým, že ju vyhodili z práce. Informácie, ktoré či-
tateľ o Márii a jej šéfovi dostáva, postupne gradu-
jú a napriek tomu, že závažnosť objasňovanej 
situácie sa stupňuje, text si zachováva počiatočný 
banálny tón. V poviedke Vždy prestane sa strieda-
vo hovorí o smrti manžela, dcére, pečení kačice 
a varení segedínu. Nielenže tak text nadobúda 
atribúty autentického prehovoru – alebo lepšie 
povedané rozhovoru, ktorý sa často prikláňa 
skôr na stranu absurdity ako racionality, ale ko-
rešponduje aj so spomenutou krutosťou hrdinov. 
„Dvanásť hodín ho rezali, ale už to nepomohlo. 
Kačica je dobrá, keď je slaná.“

Ballova zbierka síce prináša mnoho ná-
silne resuscitovaných tém a postupov, no 
odopierať textom aktualizačný moment, ktorý 
niektoré z nich majú, by bola chyba. Bohužiaľ, 
z evergreenov, akými sú staroba a smrť, robí Balla 
vo svojej aktuálnej prozaickej zbierke prekonané 
motívy. Možno, ako píše sám autor, to „pochopia 
iba dvestoroční“.  

Nina Podmanická

Nie je jednoduché 
konať dobro

Milan Zelinka: Blízke diaľavy. Martin: 
Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2018

Súbor desiatich próz 
renomovaného auto-
ra, o ktorom sa právom 
hovorí ako o jednom 
z najoriginálnejších 
slovenských povied-
karov, predstavuje 
jednak to, čo je pre Mi-
lana Zelinku typic-
ké, a  jednak novšie 

i celkom nové postupy vo vzťahu k zobrazenej 
skutočnosti. 

Hneď v úvodnej próze (Pikao) a v jej prvej vete 
sa stretneme s prostredím Makova i s témou 
rybárčenia, čo k Zelinkovi neodmysliteľne patrí. 
Reálne sa tu kríži s fantazijným, dobro víťazí 
nad zlom, skutočné problémy sa riešia priam 
rozprávkovo, podobne ako v próze Revízor, kde 
ide o ešte pôsobivejší obraz prírody a napätie 
vyvolané zablúdením v lese. Je v nej aj opis ry-

zvlášť nostalgickým sa hrdina stáva pri pohľade 
na dievčatá a ženy. Prózy sa často vyznačujú  
akousi metamorfózou protagonistu, ten v úvode 
textov síce sám vníma rozdiel medzi sebou 
a okolím, no v závere sa z tohto počiatočného 
rozdielu stáva priam nepreklenuteľná priepasť, 
ktorá protagonistu a trebárs spolucestujúcich 
vo vlaku delí na dva nezblížiteľné svety. Na záver 
textov sa často protagonista stáva tým, čím pohŕ-
da – napríklad v poviedke Horúčka. 

V zbierke poviedok nachádza čitateľ dva Životy. 
V prvom si odsedí polovicu strany so zamĺknu-
tým protagonistom na školení, aby sa na konci 
dozvedel jednu z „absolútnych“ právd – že život 
je ako zostarnutá ženská, „spočiatku pekný, no 
postupne stále menej príťažlivý, až napokon iba 
odpudzuje a nestojí za reč“. Takýchto výrokov 
a právd je v Ballovej zbierke poviedok viac a len 
veľmi málo z nich má nejakú hodnotu. Väčšinou 
pripomínajú už trochu obohrané, ľahko morali-

zátorské povzdychnu-
tia, ktoré sa dnes často 
sústreďujú na sociál-
nych sieťach. Napriek 
tomu, že moralizátor-
stvo je to posledné, čo 
sa dalo vo všeobecnosti 
tvorbe Vladimíra Ballu 
vytknúť, text Pohotový 
nesmeruje k ničomu 

inému. Premisa, že protagonista (ak sa pri takejto 
dĺžke textu podobný termín dá vôbec použiť) túži 
po socializácii a zároveň ju odmieta hneď, ako sa 
mu núka príležitosť, by mohla pôsobiť ako čistá 
konštatácia, dokonca aj trochu humorná. Lenže 
fakt, že text v rôznych podobách koluje a fun-
guje už niekoľko rokov, mu pridáva asociačnú 
hodnotu, ktorá, bohužiaľ, mieri skôr k morali-
zátorstvu ako k neutralite. Ballovo uchopenie 
témy tomuto textu nepridáva žiadnu hodnotu 
a v prípade mnohých čitateľov sa môže dostaviť 
nepríjemné déjá vu. 

Veľmi podobné vyznenie má aj Poviedka 
bez pointy, ktorá, príznačne, naozaj pointu nemá. 
Predstavuje len akúsi kondenzáciu viacerých 
Ballových textov do kratučkého explicitného zhr-
nutia, nad ktorým je možné len pokrčiť plecom. 

Texty sú si často navzájom veľmi podobné, ale-
bo sú, ako spomenuté texty Pohodový a Poviedka 
bez pointy, už trochu po záruke. 

Ballove postavy podliehajú nezvyčajnej kru-
tosti. Tá je v poviedkach, akými sú napríklad 
Ahoj, Evička alebo Protokoly sionských mudrcov, 
v ostrom protiklade s banálnosťou situácie 
alebo priestoru. Obe spomenuté poviedky sú 
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bárčenia, dokonca s odbornou lexikou, i prího-
dy, ktoré s touto záľubou súvisia. Zelinka sa 
teda opäť prejavil ako výborný znalec prírody. 
V oboch prípadoch ide o prózy s veľmi sviežim 
štýlom, s množstvom dialógov. Autor sa vyhý-
ba hodnoteniam, zbytočným úvahám. Prózy sú 
dôkazom, že aj keď ide o  utrpenie či nedorozu-
menie, o zlý vzťah medzi ľuďmi, dá sa bravúrne 
vyhnúť sentimentu. Je to v schopnosti autora 
vnímať a stvárňovať skutočnosť s jej reálnosťou 
a zachytiť detaily, prirodzenosť reči postáv, keď 
sporadicky využíva aj východoslovenské náre-
čie a často klišéovité, ustálené slovné spojenia 
typické pre hovorovú reč.

A v neposlednom rade je tu typický zelin kovský 
humor. „Nuž, hovorí susedka, to tá turistika. 
Topánčiská ako traktoristi, batoh po nebo a da-
vááj! Čerthovie, prečo sa toľko túlajú svetom… 
A nám sa stratilo teľa, oznamuje prítomným 
dedko s modrými dobráckymi očami a tvárou 
ako jablko.“ Prvky rozprávky evokuje aj próza 
Modrá studňa, kde je realita často v dotyku s fan-
táziou a v štýle nájdeme litanické prvky. Na malej 
ploche vie autor vyčariť celý svet so všetkými 
detailmi a vzťahmi, pritom používa dynamický 
opis, teda jeho prózy nemajú klasický príbeh 
poviedky. Napriek tomu je v nich napätie. Ono 
pramení najviac z údivu protagonistu nad krá-
sou prírodného sveta. V hlavnej postave vytvoril 
pozitívneho hrdinu, ktorý trpí aj za chyby iných, 
resp. nazdáva sa, že ich spôsobil. Z prózy zaznie-
va volanie po pokoji, po pute s prírodou, ktorá 
človeka oslobodzuje od pokušení. Do lyrickej 
(miestami i ťažkej) atmosféry vkladá nenásilný 
situačný humor. Prirodzená zrastenosť človeka 
s prírodou je stvárnená nenútene, ale pôsobivo. 
Zelinkov zmysel pre hlboký detail je zjavný aj 
v poviedke Anita (16-ročné pomätené dievča), 
v ktorej ide o zdanlivo jednoduché rozprávanie, 
lebo do popredia kladie veci menej podstatné 
(napr. mútenie masla, pečenie chleba), ale v sku-
točnosti je to výborná psychologická próza. Vedľa 
nej by sa dala zaradiť i záverečná próza knihy 
Vrásky na konci leta, kde autor stvárnil nepríjem-
né predstavy, ktoré môžu existovať i v dobrom 
vzťahu dvoch ľudí, napríklad manželov. Poviedka 
Balada o lajne je vari z celej knihy najvtipnejšia 
a hoci ide o jednoduchý problém, vypovedá veľa 
o vzťahoch, človeku, spoločnosti i o svete. Podob-
ne je to v Haringerovej cene, navyše je v poviedke 
kritický obraz ľudí, ktorí z nedostatku myslenia 
naletia na podvod, lebo uprednostňujú „mať“ na-
miesto „byť“. 

Tu môžeme zaregistrovať čosi kafkovské, 
čosi zoščenkovské, ale predovšetkým zelin-

kovský tragikomický pohľad. Ten je naprí-
klad prítomný aj pri obraze okupácie v roku 
1968 a následnej normalizácie. „Ja vás teraz už 
nijako neubránim. Keby ste mali aspoň straníc-
ku legitimáciu. Lenže vy nemáte ani legitimáciu 
ani kvalifikáciu, tak čo mám s vami robiť? Keby 
ste aspoň neboli vylepili tie dva protisovietske 
plagáty…“ Zelinka na prípade revízora z pod-
niku telekomunikácií povedal veľa o dobe, keď 
sa pod zámienkou plnenia plánu robilo mnoho 
zbytočného, ba zlého, a keď poctivca nazývali 
„poctivým hlupákom“. Jeho ja sa búri proti hlú-
pym nariadeniam, ocitá sa na rozhraní konať 
dobro alebo zlo, učiniť zadosť vrchnosti alebo 
podriadeným a kolegom. 

Približne pre polovicu knihy – pre dve rozsiahle 
kapitoly (Listy pre Klaudiu a jej družky zo súboru; 
Blízke diaľavy) – zvolil autor neúplnú formu listov, 
do ktorých sa mu vošlo všetko, čo chcel vypovedať 
o dobe (minulej i terajšej) i o človeku. Päť listov, 
v ktorých viacnásobne používa oslovenie Milá 
Klaudia, milé dievčatá zo súboru! Je plných nad-
neseného obdivu k folklórnemu umeniu, k „obe-
tavým ženám i mužom“. Listy píše Števo Relich, 
za touto postavou sa vo viacerých Zelinkových 
prózach skrýva sám autor. Päť listov – to je päť 
reflexií či miniesejí o aktuálnych problémoch 
stvárnených pomocou kritiky a jemného humoru. 
V druhej skupine listov (Blízke diaľavy) je roz-
právač viac osobný. „Celý svet sa mi zrútil ako 
domček z karát. Stratil som všetko, čo som mal 
rád: lúky, voľné polia, hlboké hory, potulky v nich, 
ale nadovšetko slobodu, ktorú predstavoval voľný 
pohyb, plný radostných očakávaní… […] ostali mi 
len štyri steny v jednej z izieb nášho bytu s vý-
hľadom na rieku Laborec, tečúcu pod oknami 
bytovky. […] celé dni, celé týždne, celé mesiace 
som myslel len na jedno: ako sa čo najšetrnejšie 
zniesť zo sveta.“ V listoch Zelinkov protagonista 
vyslovil to, čo v osobných stretnutiach s mladými 
učiteľkami tento „od prírody bojazlivý a ľakavý“ 
človek nedokázal. „Veď koho, prosím vás, dnes 
zaujímajú takéto súkromné výlevy, najmä ak sa 
tak veľmi líšia od názorov politikov, hospodárov 
a manipulátorov?“ 

Podoba listov v autorských vyjadreniach 
pomáha minimálne. Zelinka je lepší v prózach 
bez listovej formy. V negatívnych informáciách 
a postojoch autorského rozprávača ťažko nájsť 
istotu – dajú sa chápať humorne i ako irónia, ako 
typický zelinkovský spôsob stvárňovania skutoč-
nosti, ale aj ako postoj vážny a potom text sme-
ruje do publicistiky. Všetky listy sú adresované 
učiteľkám, resp. učiteľke, ktorá má byť akýmsi 
médiom pre autorove úvahy, výpovede, kritiky, 

ale i vyznania. V Zelinkových textoch – listoch 
zohráva silnú pozíciu manželka rozprávača ako 
istá protiváha k mladým učiteľkám, ktorým se-
demdesiatročný Števo Relich rozpráva a „píše“ 
svoje príbehy a názory najmä o umení, filatelii, 
prírode i o živote vôbec. „Nie je jednoduché konať 
dobro. Ľahko sa môže stať, že dobro opojí nielen 
toho, kto ho prijíma, ale aj toho, kto ho koná, a on 
potom v tejto lákavej eufórii nedomyslí niektoré 
súvislosti a – komplikácie sú na svete.“

Gabriela Rakúsová

Priestor, 
kde funguje čas

Karol Chmel: Platforma. Levoča: Modrý 
Peter, 2018

Najnovšia bás-
n ick á zbierk a 
Karola Chmela 
Platforma nesie 
podtitul (driftovať 
ako loď, nechať sa 
unášať ako kryha). 
Dajú sa v ňom vní-

mať dve roviny – tá, na ktorej sa vieme priamo 
zúčastniť (loď), a tá, ktorá je z nášho pohľadu ne-
ovplyvniteľná (kryha). Obe spája pohyb plynutia, 
pričom prvú môžeme znázorniť na osi existencie 
a druhú na osi času. Vzniká nám tak akýsi graf, 
ktorý charakterizuje ľudský vývoj v podobe pre-
žívania chvíľ, naberania spomienok, ale aj zabú-
dania: „to by bolo asi tak v stručnosti všetko čo 
si pamätám / zabudnutého je oveľa viac“ (s. 64). 
Súvis s časom má aj úvodný citát od Petra Repku: 
„Beda Vám, priatelia púští, / ktorí sa vraciate 
/ kde ste boli,“ odkazujúci na nebezpečenstvo 
minulosti.

V prvom oddiele nazvanom ianus sa stretá-
vame s obrazmi, ktoré efektívne odzrkadľujú 
bytie: „čas plynie / ako v cestopise // i keď sa 
skracujú lehoty / splátok / priznaní / spovedí“ 
(s. 15) alebo „sladké ruky / umyli mi / kyslé daž-
de“ (s. 18). Odkaz na čas môžeme okrem explicit-
ného využitia tohto slova vnímať aj implicitne 
v podobe dvoch básní s názvami cvičenie o smrti  
(zo starého zošita) a cestou domov (zo starého zošita 
II). Takéto začlenenie získava v rámci kontextu 
knihy špecifický rozmer.

V druhom oddiele s názvom triesky sa nachá-
dzajú krátke básne, ktorých forma Chmelovi 
sedí. Na malej ploche dokáže autor vyvinúť za-
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ujímavú poetickú silu, o čom svedčia napríklad 
texty triesky („nespím / octovie nočný dážď / 
šumí a rastie: / stádo a pastier“ s. 31) či triesky 
5 („strom za oknom: / tá istota: / bezvýhradný 
postoj / Pane“ s. 35). Rovnako stoja za pozornosť 
Chmelove haiku, v ktorých sa koncentruje jeho 
trefnosť („ale prakticky / má priepasť svoj vrchol 
až / na úplnom dne“ s. 33), ale aj zmysel pre iró-
niu („a po studenej / vojne prichádza / globálne 
oteplenie“ s. 34). Túto časť zbierky ohraničujú 
dve o niečo dlhšie básne po dotyku a pred doty-
kom. Ich usporiadanie vyvoláva čitateľský dojem 
prenikania do minulosti, cúvania pred situáciu, 
ktorej dopad poznáme ako prví.

Tretí oddiel kartinky (13 takmer signalistic-
kých pohľadníc pre miroljuba todorovića) obsahuje 
viacero odkazov na ľudí z umeleckej oblasti. 
Povšimnutiahodnou je báseň o Murakamim, 
ktorá na prvý pohľad pôsobí ako obyčajný opis: 
„zábery z pracovne / harukiho murakamiho 
/ zachytávajú / vzorne zastrúhané ceruzky / 
kúpené vo výpredaji / v new yorku / pomerne 
úzky / uprataný / písací stôl / kolekciu desaťtisíc 
/ (vinylových) džezových platní / podľa infor-
mácie pod záberom / nezrátané množstvo cd 
nosičov / majster tvorí pri počúvaní / džezo-
vá hudba je ustavičným zdrojom / inšpirácie“ 
(s. 42). Iný rozmer jej však dodáva názov čo 
nevieme o murakamim. Narážka na až voye-
ristické nahliadnutie do súkromia, evokuje 
myšlienku o vnútornom svete človeka a jeho 
neobsiahnuteľnosti. Kartinky uzatvára báseň 
s názvom nostalgia: maskulínum (struga 1993). 
Je koncipovaná ako spomienka na stretnutie 
s Rogerom McGoughom, Brianom Pattenom 
a Tomažom Šalamunom: „nikdy viac nebudem 
/ sedieť medzi / rogerom mcgoughom / a / bria-
nom pattenom“ (s. 59). Končí sa veršami: „o tej 
vode sa mi stále sníva / tá voda je úprimná / 
čistá / priezračná // vidieť / až na dno / večnos-
ti“ (s. 60). Je v nich zaznamenaná všeobecná 
neschopnosť vyhnúť sa plynutiu času.

Záverečný oddiel zoznamy je najútlejší. No sú 
do neho zaradené aj relatívne rozsiahlejšie texty. 
Jeho posledné verše a zároveň posledné verše 
celej knihy sú: „spomienka / na plnosť / a ilúziu 
plnosti“ (s. 71). Nachádza sa v nich melancholický 
návrat k plnosti, no i k mylnej predstave o nej, 
pričom však táto nie je prezentovaná negatívne, 
ale ako súčasť celku.

Priestor, ktorý Chmel vo svojej zbierke obsia-
hol, je dosť veľký na to, aby v ňom čas naozaj 
dokázal fungovať. Vďaka tomu je Platforma 
hodná prečítania.

Peter Prokopec

židovské rodiny pred i po deportácii či neskôr, 
po návrate z koncentračných táborov. Považu-
jeme preto za nesmierne dôležité, že kniha 
konečne vyšla v slovenčine (a zároveň v autorki-
nom materinskom jazyku). Autorka opisuje dobu, 
od ktorej mnohí Slováci aj dnes odvracajú oči. 
Tvária sa, že sa ich vtedajšie udalosti vôbec netý-
kajú, prípadne zľahčujú podiel Slovákov a vtedaj-
šej slovenskej politickej špičky na deportáciách 
ľudí do pracovných a koncentračných táborov. 
„Človek žije dopredu, ale minulosť zozadu určuje 
život, a preto pevne verím, že moja kniha pomôže 
Slovensku vysporiadať sa s vlastnou bolestnou 
históriou nacistického obdobia a vedome ju spra-
covať,“ píše autorka v úvode knihy. Spomínaný 
tábor v Novákoch, kde sa autorka narodila, bol 
jedným z troch židovských pracovných táborov 
na Slovensku (ďalšie boli v Seredi a Vyhniach). Je 
zarážajúce, že jeho niekdajšiu existenciu v súčas-
nosti v Novákoch už takmer nič nepripomína 
(okrem pamätnej tabule odhalenej v roku 1998  
na budove železničnej stanice, ale stačí to?).

Bolestné pátranie Evy po jej rodine a ranom 
detstve prináša miestami viac otázok než 
odpovedí. Dozvedáme sa, že v Trenčíne žilo 
pred 2. svetovou vojnou okolo 1 600 Židov  
a po vojne už iba 228. Kto z nás si kladie otáz-
ku, čo sa s nimi stalo? Zaujímal sa niekedy 
niekto (okrem historikov) o ich životné príbe-
hy? Eva Umlauf vďaka pátraniu v archívoch 
skladá z útržkových informácií pohnutý príbeh 
o tých, ktorí sa už z koncentračných táborov 
nikdy nevrátili: jej otec, strýko, prastrýko, starí 
rodičia, prababka či mnoho rodinných známych. 
Pochádzali pritom z Bratislavy, z Trenčína. 

O tom, čo sa dialo v koncentračných táboroch 
(a po ich oslobodení), vyšlo síce mnoho kníh, ale 
najmä od autorov – preživších mužov. Svedectvá 
žien, hoci existujú viaceré, sú u nás známe menej. 
Máme teda k dispozícii jedinečné ženské sve-
dectvo s pridruženými mikropríbehmi mnohých 
ďalších preživších. A navyše, je rok 2019, kniha 
je teda o to cennejšia, že prichádza v čase pos-
ledných svedkov. „Pokým to bude možné, budem 
podávať svedectvo stále znova a znova, s ve-
domím, že som jedna z posledných preživších,“ 
píše Umlauf v závere knihy. Čitateľom zároveň 
zdôrazňuje slová nositeľa Nobelovej ceny za mier 
(1986) Elieho Wiesela: „Každý, kto dnes počúva 
svedka, sám sa stane svedkom.“

Autorka v súčasnosti žije v Mníchove, má troch 
dospelých synov a dve vnučky. Ako lekárka, 
psychoterapeutka v knihe otvára aj ďalšie pod-
statné témy, o ktorých sa desaťročia nehovorilo. 
Jednou z nich sú problémy preživších, s ktorými 

Príbeh, ktorý sa týka 
nás všetkých

Eva Umlauf: Číslo na tvojom predlaktí je 
modré ako tvoje oči. Preklad Katarína 
Széherová. Žilina: Absynt, 2018

 Dvojročná Slovenka 
Ev ička (pôvodom 
z Tren čína) ležala 
v Osvienčime v in-
fekčnom ba ra k u. 
Diag nóz y : č ier ny 
kašeľ, ovčie kiahne, 
otvorená tuberkuló-
za, ťažký zápal pľúc 
i pohrudnice, rachití-

da (mäknutie kostí), skrivenie chrbtice, hladové 
edémy. Po oslobodení koncentračného tábora jej 
kvôli ťažkému zdravotnému stavu lekári pred-
povedali smrť. Ona akoby zázrakom prežila. 
Osob né dejiny Evy Hechtovej (Umlauf) sa pritom 
začali písať ešte skôr, narodila sa 19. decembra 
1942 v židovskom pracovnom tábore v Nová-
koch. Touto Evičkou mohla byť pokojne aj vaša 
susedka, známa, prababka alebo stará mama. 
Jej príbeh sa týka každého z nás a je jedinečnou 
možnosťou ako nahliadnuť do temného obdo-
bia našich dejín a pozrieť sa trpkej pravde do jej 
modrých očí. 

Kniha dnes už sedemdesiatšesťročnej Židovky, 
lekárky a psychoterapeutky Evy Umlaufovej 
(napísaná v spolupráci so Stefanie Oswalto-
vou) má názov Číslo na tvojom predlaktí 
je modré ako tvoje oči. Názov tvoria verše 
z básne Jána Karšaia Posledný svedok, ktorú 
venoval autorke. Ide o rozprávanie o osudoch 
jej rodiny najprv v židovskom pracovnom tábore 
na Slovensku, neskôr v koncentračných táboroch, 
o návrate preživších na Slovensko, povojnovom ži-
vote v Trenčíne aj o živote po emigrácii do Nemec-
ka. Text je založený na prepisoch rozhovorov, 
ktoré Eva Umlauf viedla v Mníchove a počas 
návštevy na Slovensku, v Izraeli i Osvienčime. 
Autorka síce píše, že kniha je jej „biografický 
projekt“, jej dielo však na mnohých miestach 
presahuje túto ambíciu a stáva sa (najmä v prvej 
polovici) veľkou mozaikou príbehov (mnohých 
ďalších preživších i obetí), ktoré sú popretkávané 
dejinnými udalosťami (autorka časti textu kon-
zultovala s historikom).

Prečo by ste mali siahnuť po tejto knihe? 
Eva Umlauf ako jedna z mála opisuje to, čo 

sa dialo na Slovensku a čo prežívali slovenské 
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O knihu V tieni Zeme môžete súťažiť 
zaslaním kupónu na adresu našej redakcie. KUPÓN 

ARTIS OMNIS

KUPÓN  »
do 19. februára

zápasili po oslobodení z koncentračného tábora, 
po návrate do „normálneho života“ (ktorý nie 
vždy znamenal návrat domov, lebo sa najčastejšie 
nebolo kam ani ku komu vrátiť). O čom sa mlčalo? 
O každodenných následkoch: zdravotné ťažko-
sti spôsobené väznením, strach zo špiny a bak-
térií (ako reakcia na katastrofálne hygienické 
podmienky v koncentračných táboroch), strach 
z hladu a neustále nosenie jedla so sebou, zdrvu-
júce spomienky, nočné mory, nespavosť, skrytá 
trauma, ťažké depresie, problémy so začlenením 
sa do spoločnosti, nedôvera a obavy z ďalšieho 
prenasledovania či chýbajúca vyvraždená rodina. 

Eva nám odhaľuje svoje súkromie poznačené 
týmto bolestným nacistickým dedičstvom. „Moje 
prežitie sa do mňa vpísalo duševne i telesne,“ 
priznáva. Zistíme, ako sa so situáciou celý ži-
vot snažila vyrovnať nielen ona, ale aj jej mat-
ka. Spoznáme tragický príbeh jej prvého muža, 
stroskotanie druhého manželstva a sme svedkami 
autorkinho pátrania po stopách minulosti a vlast-
nej identity. Ďalšou dôležitou témou, ktorú v knihe 
rozvíja, je opis vzťahu preživších k ich vlastnému 
číslu, ktoré im vytetovali v koncentračnom tábore. 
Vnímať číslo ako materské znamienko alebo stig-
mu? Ukazovať číslo alebo ho skrývať? Dať si číslo 
z predlaktia vyoperovať, zmazať? Napadlo by nie-
komu z nás, že aj takéto problémy a dilemy mali 
a majú preživší?

Oľga Gluštíková

Veda verzus diabol

Roland Oravský: V tieni Zeme. Žilina: Artis 
Omnis, 2018

R ol a n d O r av s k ý 
v roku 2014 vydal svoj 
debut Hypnos .  Iš lo 
o detektívku zasadenú 
do ďalekej budúcnosti. 
S niečím podobným 
prišiel na jeseň – cudzie 
planéty však vymenil 
za Mesiac a ďalekú 
budúcnosť za tú blízku.

V tieni Zeme má na obálke červeným písmom 
napísané, že ide o „krimi sci-fi triler“. Tieto 
slová sú pravdivé. V podstate je v nich zhrnutá 
celá kniha; je to sci-fi detektívka s prvkami 
psychotrileru a hororu. Zaujímavá, vyvážená 
kombinácia, kde ani jeden žáner nenarúša druhý. 
Práve naopak – navzájom sa dopĺňajú a vytvárajú 
živý, presvedčivý obraz blízkej budúcnosti.

Kde všade čitateľ 
(ne)zomrel

Peter „PPPíter“ Popluhár: Kde všade som 
(ne)zomrel. Bratislava: Ikar, 2018

Dva youtubové kanály 
(P P P í t e r  p r e   s l o -
venský a český trh, 
PPPeter pre anglický 
trh), dokopy takmer 
173 000 odberateľov, 
jedna televízna relá-
c ia (PPP íter v  A f-
rike) a kniha tragi-

komických poviedok Kde všade som (ne)zomrel. 
Svojím knižným debutom sa predstavuje tvorca 
cestovateľských a komediálnych videí Peter 
Popluhár.

Popluhárov titul nie je v súčasnosti ojedi-
nelým prípadom. Aktuálne možno badať trend 
príchodu populárnych slovenských „jútuberov“ 
(tvorcov uverejňujúcich vlastné videá na Youtube 
zamerané na vlogy, skeče, gagy, sféru lifestylu, 
krásy, módy, cestovania či videohier a podobne) 
do literárneho poľa publikovaním svojich 
knižných prvotín. V roku 2015 to bola autobio-
grafia Daniela Štraucha s názvom Gogo: Chalan 
z internetu (Vydavateľstvo Tatran). Básnickým 
debutom Nie som básnik (Ikar 2016), zameraným 
na tému lásky, sa predstavil Peter „Expl0ited“ 
Altof. Okrem iného tu možno spomenúť aj školské 
či motivačné diáre, ktoré okrajovo dopĺňajú túto 
tendenciu, napríklad Každý rok má svoj príbeh 
(Vyd. Tatran 2017) a Každý rok má svoj príbeh 
a tento bude ešte lepší (Vyd. Tatran 2018) Lucie 
Hruškovej či GOGO: školský diár (Vyd. Tatran 
2018) Daniela Štraucha. 

Titul Kde všade som (ne)zomrel chce 
prinášať svojej cieľovej skupine (predpoklad, 
že si knihu zakúpi čitateľ, ktorý nie je obo-
známený s Popluhárovou videotvorbou, je 
mizivý) sériu nešťastných príhod z autorových 
ciest po Afrike či Amerike. Ako sám autor 
v závere knihy podotýka: „Na cestách sa mi, 
samozrejme, stávajú aj krásne, pozitívne veci, 
na ktoré spomínam omnoho radšej. Lenže tie 
väčšinou nikoho nezaujímajú ani v hovorenej 
forme, nieto v písanej. Chceli by ste čítať po-
viedku o tom, ako som bez akýchkoľvek prob-
lémov v jeden nádherný deň spoznával prírodné 
krásy Burkiny Faso?“ Práve týmto prvotným 
avizovaným nastavením, že pôjde o (dalo by sa 
povedať) bombastické, bizarné, neuveriteľné 

V nej sa k Mesiacu blíži raketoplán. Mimo roz-
pis. Posádka sa nehlási. Letectvo i Únia vyšle svo-
jich vyšetrovateľov. Medzi nimi je i Leif Spitzer, 
hlavný hrdina – detektív. Ako správny detektív 
má aj traumu a rozpadnuté manželstvo. A hoci 
svoje problémy nechce riešiť, chce sa sústrediť 
len na prácu, dôjde aj na ne.

Aj detektívna zápletka je vydarená. Stavia pro-
ti sebe dva póly – náboženstvo a vedu. Posádka 
raketoplánu sa správa ako posadnutá, doktori 
nevedia zistiť príčinu a v stanici narastá napätie. 
Hlavne preto, že dole na Zemi zúria náboženské 
vojny, tentoraz s kresťanmi. Príchod „padlého 
anjela“ môže mať obrovský dopad. Leif s kolegami 
tak nevyšetruje len medicínsku záhadu, ale 
v podstate zachraňuje svet. 

Tento opis príbehu môže pôsobiť chaoticky. 
Máme tu tri dejové línie – Leifa a jeho traumu, 
detektívnu zápletku a náboženské nepokoje. 
Oravský to však kombinuje šikovne, jedna 
línia vychádza z druhej a spolu pôsobia ako 
dobre naolejovaný stroj. Klišé nie je otravné, 
jazyk je pestrý, kniha sa číta ľahko. Kde je teda 
problém? 

Vždy je problém. V tieni Zeme je príjemné 
oddy chové čítanie. Pre niekoho však bude 
náročné. Obsahuje množstvo vedeckého žargónu 
a pomenej akcie. Miestami dokonca cítiť niečo 
ako spoločenský komentár či presah, avšak au-
tor je príliš sústredený na zápletku. Všetko to 
svetové, veľké ostáva implicitné. To, čo dominuje, 
je komorná detektívka. 

Niežeby to bola chyba. Práve naopak. Kniha 
pôsobí prehľadne a číta sa svižne, len sa ťažko 
ubránime pocitu, že je vlastne povrchná. Že o nič 
viac, ako o vyriešenie záhady, nejde. Dalo by sa 
s ňou spraviť viac. Hlavne, keď si uvedomíme, 
že Oravský je scestovaný lekár a jeden z lovcov 
šarlatánov. Jeho kniha akoby sa vyhýbala hlb-
šiemu ponoru, sústreďuje sa na osobnú drámu 
a síce dospeje k nejakej pointe, tá však ostáva 
nevypovedaná. 

V tieni Zeme má sympatického hlavného 
hrdinu, presvedčivý svet a výborne zvládnutý 
jazyk. Pre niekoho môžu byť vedecký žargón 
a množstvo dialógov nezaujímavé, iných môže 
trápiť neoriginálne rozuzlenie. Mňa však trápi 
potenciál. Táto kniha mohla ísť hlbšie. Byť sondou 
do dvoch rôznych pohľadov na svet. Snaží sa o to. 
Len sa neviem ubrániť pocitu, že kĺže po povrchu. 
Nielen témy, ale aj emócie sú akési skratkovité. 

Občas si pri knihách, aj tých s nepriaznivým 
obrazom budúcnosti, chceme oddýchnuť. Kniha 
V tieni Zeme je na to ideálna.

Juraj Búry
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príbehy z ciest, si autor sám tak trochu šliape 
po svojom potenciáli. 

Obsahovo kniha ponúka súbor textov o väčších 
či menších osobných „katastrofách“ mladého 
„jútubera“. V Malawi sa dostáva do konfliktu 
s policajtmi, ktorí mu chcú skonfiškovať kame-
ru. Popisuje symptómy, vypuknutie choroby 
a liečbu malárie v Togu. V Mauretánii je počas 
cesty minibusom svedkom pokusu o samovraž-
du neznámeho mladíka. Píše o zlej pracovnej 
skúsenosti v stravovacích zariadeniach, fyzic-
kom vyčerpaní či neporiadnom prenajímateľovi 
bytu v Kalifornii. Vo svojej „črevnej trilógii“ 
(Peru, Argentína, Gabon) popisuje otravu jedlom 
v kombinácii s cestou serpentínami či náletom 
agresívnych sršňov. Okrem toho sa čitateľ stá-
va tichým pozorovateľom v momentoch, keď sa 
mladý „jútuber“ pasuje s problémami s vízami 
a prekročením hraníc (Benin), nedobrovoľným 
zdrogovaním na párty (Omán) či morskou choro-
bou a občianskymi nepokojmi (Kamerun). 

To, čo mohlo byť obsahovo veľmi pútavé, svo-
jou formou značne stroskotáva, či už na strane 
samotného rozprávania alebo vizuálneho spra-
covania knihy s nevkusnými, triviálnymi ilustrá-
ciami (DZIVE). Spôsob, akým je zbierka poviedok 
napísaná, je problematický hneď z niekoľkých 
dôvodov. Asi ten najbanálnejší, ktorému by sa 
dalo ľahko vyhnúť pri precíznejšej práci s tex-
tom, je časté využívanie stereotypných, klišé 
výrazov. Ako príklad uvediem z celej plejády len 
pár: „zurčiaci horský potok“, „skromný príby-
tok“, „zaspali ako zarezaní“, „krištáľovo čistý 
potok“, „do očí sa mi natisli slzy“, „raj na zemi“, 
„zem zasľúbená“, „vypil kalich horkosti“, „čas sú 
peniaze“ a iné. Podobný prípad predstavuje aj 
časté opakovanie tých istých slov na menších 
úsekoch poviedok. V prvej časti Popluhárovej 
„črevnej trilógie“ sa napríklad štyrikrát zopakuje 
v jednom odseku slovo „chrápať“. Domnienka, že 
ak sa pri rozprávaní použije repetitívne ten istý 
výraz, tak sa zdramatizuje či vystupňuje dej, je 
v tomto prípade veľmi mylná. 

Napriek tomu stále nejde o také závažné ne-
dostatky a dojem z prečítaného nemusia hneď 
automaticky kaziť. Kritickým sa tu stáva hlavne 
to, že autor sa pohybuje zásadne len v dvoch 
póloch rozprávania, nazvať to môžeme – pohroma 
a idylka. Neexistuje nič medzi. Buď sa nachádza 
v štádiu „som v raji na zemi“ (ako to sám aj nazval) 
alebo v úplnej katastrofe. Je jasné, že sa autor 
snaží zachytiť svoje zážitky vo forme tragiko-
miky. Avšak takýmto spôsobom napájať vedľa 
seba „čierne“ a „biele“ okamihy z ciest bez toho, 
aby sa prirodzene spojili pomyselným „šedým 

myká bežným očakávaniam, ktoré sa s detskou 
knihou spájajú.

Text knihy z dielne autora a hudobníka Roalda 
Kaldestada je vysoko poetický. Opisuje smútok 
malého chlapca nad stratou najlepšej kamarátky. 
Jeho citlivá, opustená a ranená duša je ponorená 
v žiali, daždi, tme. Aj tie najpríjemnejšie spoločné 
spomienky sú vnímané cez modrý filter, pretože 
patria nenávratne do minulosti a už sa nikdy 
nezopakujú. Chlapec nemá iných kamarátov. 
Oporu necíti ani zo strany rodičov. Je sám a smut-
ný. Na konci každého dažďa, či už trvá 269 dní, 
alebo tisíc, však vyjde slnko. Napriek ponurému 
ladeniu celej knihy, je to tak i v tomto prípade. 
Nádej na nové priateľstvo predstavuje dievčatko 
s mačkou, ktoré sa nasťahovalo do susedstva. 
Autor spracúva jednoznačne hlbokú tému. Vetu 
za vetou kladie v kvalitnej dikcii evokujúcej tech-
niku neviazaného verša. V krátkych súvetiach je 
skryté viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Ak by sme 
slová vyňali z obrazového kontextu a čítali ho len 
ako text, zrejme by sme ho považovali za krásnu 
a smutnú poéziu určenú dospelému čitateľovi.

Text i ilustrácie sú navzájom úzko späté a obe 
charakteristické svojou „severskou“ poetikou. 
Možno si predstaviť, že nórske deti sú na dážď 
i na smutné detské knihy zvyknuté. Možno im 
slnko a svetlo v príbehoch a knihách nechýba. 
Z tohto hľadiska je kniha určite iná, svojská 
a umelecky zaujímavá. V našom kultúrnom 
priestore však možno od detskej knihy čakáme 
predsa len niečo iné. Niežeby u nás neexistovali 
smutné a citlivé deti. No je otázne, či by si dieťa 
dobrovoľne zvolilo práve takúto knihu, aby sa 
rozveselilo. 

Symboly, obrazy a metafory textu a ilustrácií 
knihy Dvestošesťdesiatdeväť dní dažďa 
podľa môjho názoru právom ocení odborná po-
rota, literárna kritika či vnímavý dospelý alebo 
minimálne adolescentný čitateľ, nie však dieťa. 
Umelecká hodnota tohto spoločného diela dvoch 
autorov je nepopierateľná. Otázne však ostáva, 
akého čitateľa si reálne na knižnom trhu dokáže 
získať.

Katarína Zechelová 

Kráľ českého komiksu

Kája Saudek: Technické noviny 1971 – 1977. 
Praha: Nakladatelství Plus v Albatros 
Media, 2018

Starší z vás určite vedia, kto bol Karel „Kája“ 
Saudek. Jeho ilustrácie sa objavili aj vo fil-

mostíkom“ rozprávania, to uňho nefunguje a tým 
pádom sa z príbehu vytráca spomínaný tragi-
komický tón. S tým potom súvisí posledný, no 
o to zásadnejší problém. Text trpí syndrómom 
„vševediaceho diváka v kine“, ktorý vedľa vás 
sedí a rozpráva vám, čo sa ide následne udiať 
na plátne. Autor v podstate vopred čitateľovi 
popíše (neevokuje), čo sa bude diať, čím sa strá-
ca nielen tempo narácie a jej dynamika, ale aj 
záujem dané príbehy dočítať. 

Kde všade som (ne)zomrel sa tak jednoznačne 
radí do radu kníh „jútuberských“ hviezdičiek, 
ktoré predstavujú len ďalší produkt – „merč“, kam 
patria už vyššie spomenuté tituly. 

Lenka Macsaliová

Pre deti „in blue“

Roald Kaldestad: Dvestošesťdesiatdeväť 
dní dažďa. Preklad Eva Lavríková. Uloža: 
Knižná dielňa, 2018

Vďaka prekladateľskej 
práci Evy Lavríkovej 
vychádza v slovens-
kom ja z yk u k n i ha 
u nás inak neznámeho 
nórskeho spisovateľa 
Roalda Kaldestada. 
V anglickom a nemec-
kom preklade ju možno 

nájsť pod názvom Forever Friends resp. Für immer 
Freunde, teda Navždy priatelia. Eva Lavríková 
zachovala pôvodný názov Dvestošesťdesiat-
deväť dní dažďa.  

Kniha vo mne vyvolala množstvo otáznikov 
a úvah. Na prvý pohľad ide o detskú knihu, v ktorej 
dominujú ilustrácie nad textom. Chýbajú na nich 
však veselé a pestré farby. Nie, tie tam predsa 
byť nemôžu. Kniha nemá názov Dvestošesťde-
siatdeväť dní dažďa náhodou. Na ilustráciách 
Bjørna R. Liea dominujú modré, sivé a čierne farby. 
Cieľom je zobraziť temné, daždivé a najmä smutné 
dni. Kontrastne je použitá oranžová, vodiac oko či-
tateľa po význa mových predmetoch spomenutých 
v samotnom texte a v závere symbolizujúca nádej 
na „svetlejšie zajtrajšky“. Pomocou farieb je teda 
jednoducho a jednoznačne vyjadrená nálada 
a emócia, ktorú kniha tematizuje. Na tejto rovine 
je teda uchopiteľná aj pre deti. Aj spôsob a štýl 
kresby spĺňa atribúty ilustrácie detskej knižky. 
Je vkusný, jemný, neagresívny. Napriek tomu sa 
celkový dojem z obrazovej stránky výrazne vy-
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moch a možno ste čítali aj niektorí z jeho ko-
miksov alebo ste videli jeho ilustrácie na zoši-
tových vydaniach príbehov H. P. Lovecrafta. 
Mladším z vás odchovaných Spidermanom, 
Batmanom a Punisherom, netušiacim, kto je 
to ten Saudek a prečo by vás mal zaujímať, sú 
venované nasledujúce riadky. 

„Kája“ Saudek nemal práve bežné detstvo. 
Koncom 2. svetovej vojny ho spolu s jeho dvoj-
čaťom Janom umiestnili do koncentračného 
tábora. Po vojne mu z politických dôvodov za-
kázali študovať, tak sa stal kulisákom vo fil-
mových štúdiách na Barrandove. V tom čase sa 
už naplno venoval kresleniu, k čomu ho viedla 
aj láska k americkým zakázaným komiksom. 

Do povedomia ľudí sa dostal v roku 1966, 
keď boli jeho ilustrácie použité vo filme Kdo 
chce zabít Jessii? a potom opäť v roku 1971, 
keď spolupracoval na filme Čtyři vraždy stačí, 
drahoušku. Okrem toho sa pokúšal presadiť aj 
vlastným komiksom, bohužiaľ, doba mu nepria-
la. Jeho majstrovské diela Muriel a andělé a Lips 
Tulian patria medzi najvyhľadávanejšie, lebo 
sa veľmi rýchlo predali a to isté sa týkalo aj 
ich dotlačí. 

Jeho kresliarsky štýl je veľmi živelný, plný 
pohybu. Ak by v dnešnej dobe kreslil napríklad 
pre americké vydavateľstvo, tak by sa určite 
uchytil u Dark Horsea (vydávajú komiks Hell-
boy), ktoré rado uvíta zahraničných a svojských 
autorov, trpiacich originalitou. Všetky Saud-

kove ženy sú sexsymbolmi. Majú úzke drieky, 
veľké prsia, dlhé, tenké nohy a mihalnice, ktoré 
by im závidela každá modelka. Miestami to 
pôsobí až parodicky a smiešne, no jeho kresba 
má svoje čaro. 

Muži v jeho podaní sú buď takí svalnatí, že 
by im Captain America závidel, alebo majú 
znetvorenie, ktoré definuje ich charakter. Či už 
je to orlí nos, ak ide o stvárnenie nacistov, alebo 
veľké brucho, ak je niekto pijan. Jeho komiksové 
políčka sú plné, nevynechal ani jedno voľné 
miesto. Buď vyšperkoval tieňovanie obrázkov, 
alebo ich doplnil malými detailmi, ktorými sa 
tiež u fanúšikov komiksov presadil. 

Zbierka Saudek – Technické noviny 1971 
– 1977 je skutočnou raritou. Po štyridsiatich 

Kniha, z ktorej 
behá mráz po chrbte 

Georgia Hunterová: Mali sme šťastie. 
Preklad Zuzana Gáliková. Bratislava: 
Vydavateľstvo Tatran, 2018

Minulý rok Vydava-
teľstvo Tatran pr i-
n ieslo slovenský m 
čitateľom zaujímavú 
novinku a debut ame-
rickej autorky Georgie 
Hunterovej Mali sme 
šťastie. Autorka v ňom 
podáva príbeh svojej 
rod iny ž idovského 

pôvodu, ktorá prežila holokaust na rôznych 
miestach Poľska, Sovietskeho zväzu a inde roz-
tratená bez toho, aby o sebe jej jednotliví čle-
novia čokoľvek vedeli. Román založený na sku-
točných udalostiach rozpráva príbeh rodičov 
Sola a Nechumy a ich piatich detí. Najmladší syn 
Eddy žije vo Francúzsku v Toulouse, kde pracu-
je ako inžinier, ale všetku svoju energiu venuje 
návštevám jazzových klubov a komponovaniu. 
A medzitým sa rodičia, ďalší synovia a dcéry, 
Genek, Jakob, Mila a Halina stretávajú v malom 
poľskom mestečku Radom na spoločnej večeri 
uprostred pohnutých udalostí jari v roku 1939. 
Nemajú ani potuchy, že na šesť dlhých rokov je 
to ich posledné rodinné stretnutie. 

Od toho momentu sa ich cesty rozdelia a my 
sledujeme jednotlivé páry: rodičov aj dcéry a sy-
nov s partnerkami na ich životnej púti. Rodičia 
a dcéry ostanú v Radome, synovia narukujú 
do poľskej armády a ocitnú sa v Ľvove, ktorý sa 
na istý čas stane súčasťou Sovietskeho zväzu. 
Za Jakobom sem príde Bella a neskôr sa tu 
ku Genekovi pripojí Herta. 

Takto dej tohto románu založeného na sku-
točnom príbehu jednej rodiny uháňa vpred a či-
tateľ ostáva v napätí: chytia tohto alebo tamto-
ho, budú dokumenty o árijskom pôvode vyzerať 
dôveryhodne a zachránia jednotlivých členov 
rodiny? Väčšina rodiny sa schováva v Ľvove 
alebo v Radome, ale Geneka a Hertu násilím 
vezme sovietska NKVD do gulagu na Sibíri, kde 
v drastických mrazoch a krutých podmienkach 
prežívajú vojnu. Najlepšie je na tom najmladší 
člen rodiny Eddy, ktorý sa z Francúzska po dlhých 
peripetiách dostane do Brazílie, kde sa v zdraví 
a šťastí dožije konca vojny, ale nič nevie o ostat-
ných členoch rodiny. 

rokoch sa prvýkrát predstavujú čitateľom príbehy 
v pôvodnom slovenskom jazyku a v zreštauro-
vanej podobe. Tieto komiksy vytváral Saudek 
pre slovenskú publikáciu Technické noviny, ktorá 
síce vychádzala v časoch československej federá-
cie, ale v českej časti krajiny sa ťažko zháňala. 
Saudkove diela z Technických novín predstavujú 
významnú súčasť jeho tvorby, pretože napriek 
nepriazni doby v nich mohol rozvíjať svoje 
obľúbené motívy. 

Táto zbierka obsahuje päť príbehov, dva dlh-
šie a tri kratšie. Prvý príbeh Tieň na hranici 
času bol Saudkovým debutovým komiksom 
na Slovensku. Námet je do istej miery osob-
ný. Hlavnými hrdinami sú dvojčatá Káj a Jáj, 
zreteľne odkazujúce na autora a jeho dvojča 
Jana. V deji nejde o nič komplikované a okrem 
dvojičiek sa v príbehu objavuje robotický agent 
A01 a pôvabné „dievča D“.

Po príbehu Tieň na hranici času sa Saudek 
pustil do kratšieho príbehu Objav, v ktorom sa 
vrátil k svojej obľúbenej téme muža na úteku 
pred prenasledovateľmi. Muž menom Nikto sa 
ukryje v byte nič netušiacej slečny a v ruke celý 
čas zviera desaťtisícnábojovú pištoľ. Celý príbeh 
pôsobí krásne naivne a v istých chvíľach má člo-
vek pocit, že sleduje humorné pasáže z filmu Muž 
z Acapulca s Belmondom. 

Tretí príbeh Hor sa do hlbín je z polovice 
pokračovaním komiksu Tieň na hranici času 
a z polovice revitalizáciou niektorých motívov. 
Hlavné postavy sú premenované na Toma a Hro-
ma, opäť je tu krásne dievča, ale tentoraz má svo-
ju vlastnú agendu a pracuje pre malého mrzutého 
mužíka s fúzmi. Tento komiks má asi najbližšie 
ku komiksom s Captainom America. 

Posledné dva príbehy Skaza balóna Kysibelka 
a Príbeh plechového pokladu sú krásnou ukážkou 
toho, ako sa Saudkova kresba a tvorba zlepšova-
la. Hlavne to je badať pri druhom komikse, kde 
mu bola predlohou povesť o objavení pokladu 
Koněpruských jaskýň v stredoveku, doplnené 
príbehom o ich znovuobjavení v päťdesiatych 
rokoch 20. storočia. 

Táto zbierka komiksov je výborným darče-
kom pre každého, kto má rád komiksy alebo 
niekoho, koho zaujíma komiksová história. 
Pozorný čitateľ si v Saudkových komiksoch 
všimne napríklad Jamesa Bonda v podaní Sea-
na Conneryho alebo ľudovku Na hornom konci, 
na dolnom konci a podobné odkazy. Je pravda, 
že miestami jeho slovenčina škrípe, ale to je 
práve to, čo pridáva jeho komiksom na auten-
ticite a na čare.   

Marek Baranyi
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Rodinné vzťahy sú zložité a človek, aby 
sa vyznal v deji, si často musí pomáhať nah-
liadnutím do rodinného rodostromu, ktorý, 
našťastie, autorka uviedla na začiatku knihy. 
Dej románu prebieha v jednotlivých sujetových 
pásmach venovaných konkrétnym párom, 
ktorých chronológia je rámcovaná historickými 
udalosťami uvedenými na začiatku každej kapi-
toly. Či už to bol začiatok vojny, rozdelenie Poľska  
medzi Nemecko a ZSSR, jeho napadnutie Nemec-
kom, alebo víťazstvo spojeneckých mocností 
nad nacistickým Nemeckom. Dej je napínavý 
a pri niektorých scénach človek ani neverí, že sa 
niečo také mohlo stať: ako Mila s dcérou Feliciou 
utečú pred istou smrťou zastrelením a dostanú sa 
vlakom naspäť do Radomu, ako Halina vo väzení 
nacistickým vyšetrovateľom neustále tvrdí, že je 
árij ského a nie židovského pôvodu a oni ju pustia 
na slobodu, alebo ako Genek s Hertou prežívajú 
také silné mrazy, že synove oči museli ráno 
otvoriť po nakvapkaní teplého mlieka.

Najväčším nedostatkom diela je veľký počet 
postáv, ktoré neprechádzajú takmer nijakým psy-
chologickým vývinom. Dej sa rozpadá do frag-
mentárnych drobných mikrocelkov a čitateľ sa 
nevie s postavami identifikovať. Istou výnimkou 
je zrejme Eddy, veselý a trochu hedonistický 
hudobník a skladateľ, ktorý ani neuvažuje 
o zapojení sa do boja proti fašizmu v Anglicku, 
ale „uprace sa“ na obdobie vojny do príjemného 
teplého prostredia Ria de Janeira. 

Pri čítaní románu som si uvedomil jednu 
vec. Napriek všetkým desivým skutočnostiam 
o prenasledovaní a vyhladzovaní židovského oby-
vateľstva mi tento román pripomenul dielo Hen-
riho Charrièra Motýľ, nad stránkami ktorého som 
ešte ako takmer dieťa tŕpol, či jeho hrdina prežije 
dlhý trest na samotke, alebo či sa mu podarí ujsť 
na vakoch s kokosovými orechmi. Samozrejme, 
prvok dobrodružnosti je pozitívnym prvkom, aby 
čitateľa motivoval v sledovaní deja, a podobný je 
aj pocit nespravodlivosti pri oboch románoch. 
Avšak je rozdiel, či nespravodlivosť pociťuje jeden 
väzeň, alebo celá židovská menšina, ktorú zvrhlý 
nacistický režim odsúdil na totálne vyhladenie 
z povrchu zemského. 

Napokon by som sa ešte chcel pristaviť 
pri otázke prekladu. Zuzana Gáliková poskytla 
slovenským čitateľom preklad na slušnej úrovni, 
aj keď sa tu občas nájde nejaká chybička („Za-
registrujte sa u sovietskych autorít“, správne 
„orgánov“, s. 61). Väčšmi ma však zarazilo opa-
kované písanie názvu tejto etnickej skupiny 
s malým písmenom, teda „žid“. Samozrejme, ak 
ich chápeme ako príslušníkov istej náboženskej 

Benjamin román rozdelila do štyroch častí, 
ktoré spája téma nebezpečného poznania konca. 
Súrodenci síce vedia, kedy umrú, ale otázne je, 
ako. Toto je problém, ktorý trápi aj postavy, aj 
čitateľa. Túžba zistiť, ako sa to všetko skončí, je 
hnacím motorom diela, žiaľ, aj jediným.

Napriek zaujímavej zápletke autorka čitateľovi 
vkladá do rúk priemernú knihu balansujúcu 
na hrane podpriemeru. Namiesto nečakaných 
zvratov, skĺzava do klišé, vďaka čomu čitateľ 
dokáže na mnohých miestach predvídať, čo sa 
stane a ako jednotlivé príbehy skončia. 

Ďalším nedostatkom sú postavy. Sú síce 
povahovo rozdielne a ich životné osudy sú naozaj 
zaujímavé, avšak nie sú rozvinuté natoľko, aby 
sa na ne čitateľ naviazal a začalo mu na nich 
záležať. Cez mnohé udalosti autorka iba preletí. 
Čitateľ tak má pocit, že nečíta knihu, ale pozerá 
filmovú montáž. Informácia, ktorú súrodenci 
získajú na začiatku príbehu, ovplyvňuje ich životy 
a recipient tento vplyv jasne vidí. Útek Simona 
a Kláry do San Francisca je priamo motivovaný 
predpoveďou veštice. Zistili, že ich životy nebudú 
veľmi dlhé, a tak sa z nich snažia vyťažiť čo 
najviac. Na tomto mieste, hlavne v prípade 
Simona, môže čitateľ porozmýšľať, ako by sa 
jeho život vyvinul, ak by nevedel, kedy zomrie.  

Problém s nerozvinutosťou postáv je citeľný 
najmä v prípade Kláry. Jej smrť je najtragickejšia, 
avšak čitateľ sa nad ňou ani veľmi nepozastaví, 
lebo nemal možnosť vytvoriť si k jej postave ci-
tový vzťah. Môže za to priveľmi krátky rozsah 
jednotlivých dejových línií. Autorka nedáva 
postavám priestor, prirýchlo preletí ich život-
nými osudmi. Čitateľ chápe, že to, čo sa im deje, je 
hrozné, nie je mu však dovolené báť sa o ne. Celý 
text pôsobí dojmom, akoby bol iba monotónne 
prerozprávaný.

Takýto prístup k postavám by bol ospravedl-
niteľný v prípade, keby sa autorka pustila do filo-
zofovania o živote a smrti. Avšak to sa nestalo, 
a tak máme pred sebou text s dobrým nápadom, 
ale s bezduchou realizáciou. Dej je miestami 
klišéovitý, niektoré časti autorka zbytočne dra-
matizuje, konanie niektorých postáv je vyslovene 
hlúpe a niektoré udalosti sa dejú asi len preto, 
aby sa niečo dialo. 

Benjamin vytvára zdanie, akoby nevedela, 
o čom chcela pôvodne písať. Chcela sa zamerať 
viac na to, ako si jej postavy poradia s nastoleným 
problémom? Alebo sa pokúsila čitateľa donútiť 
k zamysleniu? V každom prípade je výsledok 
nevyváženým mixom filozofie a rodinnej ságy 
s dobrým, realizačne zaostávajúcim nápadom. 

Veronika Košičiarová

skupiny, tak sa musia písať s malým písmenom, 
a otázky viery sú pre ich identitu prvoradé, čo 
napokon aj ukazujú nespočetné príklady v celom 
románe. Avšak nacistický režim chcel vyhladiť 
túto menšinu ako predstaviteľov istej etnickej 
skupiny, a tak by sa podľa môjho názoru mali 
písať s veľkým písmenom. 

V každom prípade je pozitívne, že vyšiel román, 
ktorý ľuďom pripomenie zverstvá rasistického 
hitlerovského režimu a pomôže vyvrátiť propa-
gandistické bludy o neexistencii vyhladzovacích 
koncentračných táborov. A okrem toho, hlboko 
humanistické posolstvo knihy o nevyhnutnosti 
spolupráce a rešpektu medzi národmi je veľmi 
aktuálne aj dnes, keď sa šíria xenofóbne názory 
o strašidle emigrantskej vlny. Aj preto by som 
každému odporúčal si túto knihu prečítať i keď 
z nej občas behá mráz po chrbte.

Marián Gazdík

Všetci sme smrteľní

Chloe Benjamin: Nesmrteľní. Preklad Sofia 
Skokanová. Bratislava: Artforum, 2018

Ak by ste mali možnosť 
z ist iť dátum svojej 
smr ti, chceli by ste to 
vedieť? Pokiaľ áno, ako 
by vám táto informácia 
mohla zmeniť život? 

Píše sa rok 1969  
a v je den dusný júlový 
deň sa súrodenci Gol   -
dovci vyberú za no-

mádskou vešticou, o ktorej sa dopočuli, že 
dokáže zákazníkom predpovedať deň ich 
smrti. Štyri deti, pragmatická Varja, domi-
nantný Daniel, nepokojná Klára a rezervovaný 
Simon, síce nevedia, či je chýr pravdivý, ale 
rozhodnú sa to skúsiť. Veštica každému z nich 
predpovie dátum smrti na deň presne. To, čo 
sa dozvedia, ich závažne ovplyvní, dokonca 
natoľko, že sa jeden druhému začnú vzďaľovať. 
Táto malá informácia o ich životoch sa stane 
spoločným tajomstvom, ktoré otrasie ich život-
mi v základoch.

Chloe Benjamin je mladá americká spiso-
vateľka a jej druhý román Nesmrteľní vyvolal 
za veľkou mlákou obrovskú senzáciu. Veľmi rých-
lo sa dostal na zoznam bestsellerov New York 
Times. Autorka si v románe kladie otázku, čo by 
sa stalo, keby sme vedeli dátum našej smrti a ako 
veľmi by nás táto informácia ovplyvnila.  
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Juraj Malíček
Román Duna je súborným prepracovaným vydaním dvoch noviel, ktoré Frank Herbert vydával na pokračovanie v rešpek-
tovanom scifistickom magazíne Analog Science Fiction and Fact od roku 1963. 

Román ako súčasť dejín žánru
Frank Herbert: Duna. Preklad Mária Gálisová. Bratislava: Vydavateľstvo 
Premedia, 2018

KLASIKA

Foto Chris Bordáč

Ak si túto vetu prečíta programový čitateľ sci-fi 
strednej generácie, ktorý so žánrom začínal nie-
kedy v osemdesiatych rokoch 20. storočia, a myslí 
to s ním vážne, prečíta si zhruba toto: Jeden z naj-
významnejších sci-fi románov vôbec, napísaný 
autorom, ktorého poznáme predovšetkým kvôli 
tomuto románu, vyšiel v časopise, ktorý od roku 
1930 pomáhal definovať sci-fi.

Je nemysliteľné, aby takýto čitateľ Dunu nepo-
znal, Dunu nečítal, nemyslel si o Dune len to najlep-
šie, a to aj v tom prípade, že by ju naozaj nepoznal, 
naozaj nečítal a naozaj si o nej nemyslel len to 
najlepšie. Lebo naviesť sa do Duny a akokoľvek 
ju spochybniť, znamená spoločensky sa medzi 
scifistami celkom znemožniť. 

Výsada vyvolených, nie útočisko 
skrachovancov
Nech to dnes pôsobí akokoľvek absurdne, sci-fi, 
ktoré reprezentuje Duna, nie je žáner komerčnej 
literatúry a nie je čitateľsky prístupné komukoľ-
vek, naopak, vo svojej čistej podobe predstavuje 
elitný klub vybraných mravov a vkusu. Nie je 
pre každého, nechce byť pre každého a nikdy 
pre každého nebude. Je výsadou vyvolených, nie 
útočiskom skrachovancov. K Dune sa vzhliada, 
prispôsobuje sa jej, nieže v románe by mohol byť 
problém, ak náhodou nefunguje, ale problém je 
v čitateľovi. To on musí so sebou čosi urobiť, aby 
bol Duny hodný. 

Nie je veľa takých románov, ale sú. 
Duna po prvýkrát v románovej podobe jed-

noliatej knihy vyšla v USA roku 1965. Na území 
Československa po prvýkrát oficiálne v českom 
preklade – nie ako samizdat či súkromný pre-
klad – vyšla v roku 1988, teda ešte v socializme,  
a po slovensky vôbec po prvýkrát vyšla vlani  
pred Vianocami – teda tridsať rokov po tom, ako 
sme ju my, kovaní scifisti čítali. Nepohybujem, že 

v USA v rovnakom roku a stali sa generačnými 
knihami spoludefinujúcimi hippies, detí kvetov. 
Pán prsteňov ako import z Británie, Duna ako 
jeho domáci, americký pendant, odohrávajúci 
sa v ďalekej, preďalekej budúcnosti, keď ľud-
stvo už pomaly zabudlo, odkiaľ vzišlo, odmietlo 
technológie spojené s kybernetikou a umelou 
inteligenciou a odpovede začalo hľadať v mysti-
ke. Preto ten návrat feudálnych pomerov, preto 
kasty a komplikovaný spoločenský systém, pre-
to rozširovanie vedomia.

Duna je psychedelická a vizionárska, román, 
ktorý v roku 1965 jeho autor Frank Herbert ve-
nuje relatívne novej disciplíne. Ten úvodný citát 
otvára aj slovenské vydanie: „Venujem ľuďom, 
ktorých úsilie presahuje abstraktný svet ideí 
a ovplyvňuje „realitu“ – ekológom suchých ob-
lastí, nech sa nachádzajú kdekoľvek, nech pra-
cujú v akomkoľvek čase. Pokorne a s obdivom im 
skladám tento pokus o prognózu.“

Duna zarezonovala, stala sa dôležitou, jej po-
pularita kontinuálne rástla spolu s tým, ako sa 
sci-fi približovalo mainstreamu. Tlakom podľahol 
aj sám Herbert, ktorý na vlastnej koži pocítil to 
najhoršie – prekliatie autorov fantastiky. Zamilu-
jú sa do svojho sveta a nie sú ochotní ho opustiť, 
ale píšu ďalej, aj keď už vlastne veľmi niet čo 
písať. Aj vďaka tomu sa z Duny stala frančíza 
nie nepodobná Star Treku či Hviezdnym vojnám, 
aj keď nikdy nie až taká populárna. Ono je to 
vidieť už aj na tom Lynchovom filme, aj na te-
levíznych spracovaniach, aj na videohrách, ten 
svet sa ale opiera o taký silný základ, že sa nikdy 
nevyprázdni úplne. 

Lebo Duna, tento prvý román, je vážna litera-
túra, podobenstvo, sága, prognóza, konzistent-
ná autorská vízia, ktorej kvalita už dávno nie je 
meraná počtom čitateľov či predaných kusov. 

Veľká vec. Duna!

si ju kúpime všetci, na vypredanie nákladu to asi 
stačiť nebude, ale to je celkom jedno, lebo Duna 
už je v pozícii knihy – literárnej inštitúcie, ktorá 
by mala byť kvôli svoju významu vo verejnom 
priestore prítomná permanentne. 

Akože literárny kánon bez ohľadu na žáner, 
lakmusový papierik civilizovanosti tej ktorej 
krajiny. 

Mal by to robiť štát, o tom som presvedčený, 
bez ohľadu na komerčný rozmer veci, robia to 
osvietení súkromní vydavatelia, štátu ku cti slúži, 
že sa na tom aspoň podieľa, Duna v slovenčine 
vyšla aj vďaka Fondu na podporu umenia.

Prečo je to dôležité?
Lebo Duna čítaná vkusovo, zvonka, bez kon-

textov môže pôsobiť ako neprívetivá knižka, 
ktorá bude zážitkového čitateľa prahnúceho 
po atraktívnom dobrodružstve predovšetkým 
veľmi intenzívne nudiť. Je totiž reliktom čias, 
v ktorých sa nepísalo kvôli počtu predaných 
kusov, nejestvoval knižný trh v dnešnej po-
dobe a práva na sfilmovanie sa nepredávali 
ešte pred vydaním. Epická sága vovádzajú-
ca čitateľa in medias res do neofeudálneho 
postindustriálneho sveta ďalekej budúcnosti 
na nehostinnej, púštnej planéte, ktorej reálie 
aj vďaka arabsky znejúcim menám a názvom 
asociujú „blízkovýchodnú“ poetiku príbehov 
tisíc a jednej noci. Duna je mystická, iná, ro-
mán atmosféry, v ktorom sa ekológia snúbi 
s religiozitou a metafyzikou. A sú tam červy 
a melánž, korenie, droga rozširujúca vedomie 
za hranice času. 

Psychedelická a vizionárska
Citát Arthura C. Clarkea na zadnej strane pre-
balu slovenského vydania spája Dunu s Pánom 
prsteňov, čo nie je len marketingový ťah, ale 
naznačenie reálnych súvislostí. Obe ságy vyšli 

„Venujem ľuďom, ktorých úsilie presahuje abstraktný svet 
ideí a ovplyvňuje „realitu“ – ekológom suchých oblastí, nech sa 
nachádzajú kdekoľvek, nech pracujú v akomkoľvek čase. Pokorne 
a s obdivom im skladám tento pokus o prognózu.“
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Rozhovor s Tomášom Lazarom sa začína už 
na ceste. Spontánne sa rozrozpráva o Ban-

skej Štiavnici, ktorá v poslednom čase výrazne 
opeknela. Opäť sa mi potvrdzuje, že ľudia, ktorí 
vytvárajú kultúru vo svojom meste, o ňom aj 
veľa vedia. Všímajú si, čo sa opraví, vybuduje, 
zrekonštruuje, citlivo vnímajú jeho premenu. 
Toto banské mestečko obklopené prírodou je 
vyhlásené za Mesto kultúry 2019, a práve tu za-
kotvil antikvár so svojou rodinou, aby sa naplno 
venoval nielen vzácnym starým knihám, ale aj 
tým, ktoré zdanlivo nik nechce. 
 Tomáš študoval v Liberci matematiku a popri 
vysokej škole brigádoval v antikvariáte. „Bol som 
tým uchvátený, viac než škole som sa venoval 
antikvariátu a už som pri tom skončil,“ spomí-
na na dávne časy a skúsenosti, ktoré zúročuje 

bližne deväť rokov. „Myslím si, že je to príjemné 
miesto. Sme blízko Turistického informačného 
centra a múzea, vkročia sem teda aj ľudia, ktorí 
bežne nečítajú alebo sa nestretávajú so starými 
knihami. Naša činnosť má osvetový charakter. 
Keď má mesto kníhkupectvo a ešte k tomu an-
tikvariát, vtedy sa v mojich očiach povyšuje 
a získava status mesta,“ dodáva s úsmevom. 
V predajni sa striedajú viacerí, aj brigádnici, 
medzi stálice patrí Anička a Svetlana. Donedáv-
na roztvárali vráta každý deň, ale v súčasnosti 
aj kvôli novým nariadeniam zatvárajú o niečo 
častejšie. 
 Na Slovensko sa vrátili aj preto, že hoci tu vyšlo 
veľa pekných kníh, takmer nikto ich nepozná, 
a to by radi zmenili. Len málo kunsthistorikov 
sa zaoberá knižnou kultúrou, podľa slov Tomá-

dodnes. Keď sa mala jeho rodina rozrásť, s man-
želkou zvažovali, či zostanú v Čechách alebo pôj-
du niekam ďalej, ale napokon sa vrátili do rodnej 
krajiny: „Obchádzal som antikvariáty, ktoré tu 
v tej dobe existovali, a videl som, že ich je veľmi 
málo. Aj ich úroveň bola všelijaká. Väčšinou po-
núkali knihy, ktoré sa váľali všade, bežnú knižnú 
produkciu, málo z nich sa dostávalo do skutočnej 
antikvárnej hĺbky, do detailov. Antikvariát je 
predsa len niečo iné ako kníhkupectvo, nie je to 
len o čítaní, ale aj o tom, ako kniha vyzerá, ako 
je upravená, ako na vás pôsobí zo zrkadla času,“ 
hovorí skúsený antikvár o knihách, za ktorými 
sa skrýva kus histórie. 
 Začali pred jedenástimi rokmi najskôr ako 
internetový obchod a po čase našli krásny 
priestor v banskom múzeu, kde fungujú pri-

Foto bb
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Beáta Beláková
Staré knihy, vzácne artefakty z minulých storočí prinášajú zvláštny typ vzrušenia. Najprv sa očuchávajú a ovoniavajú, 
obchytkávajú a hladkajú, prežívajú sa príbehy spojené s ich minulosťou, až potom – ak vôbec – ich začneme čítať. Keď 
Tomáš Lazar (1980) z Antikvariátiku v Banskej Štiavnici prvýkrát drží v rukách nejaké vzácne vydanie, úplne sa mu 
roztrasú ruky, zachvie celé telo. Moja reakcia bola podobná, keď mi ukazoval bibliofilské vydanie Svatba naší kozy s kres-
bami Josefa Ladu či prvé vydanie príbehu o krtkovi Zdeňka Milera z roku 1962 s názvom Ako si krtko vyslúžil nohavičky. 

Priestor, kde je poznávanie 
seba a sveta hlbokým 
zážitkom
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ša Lazara bol takým posledným velikánom Igor 
Gazdík.
 Najväčšiu hrdosť na to, čo Tomáš vybudoval, 
cítil v momente, keď prišiel zákazník a povedal, 
že prišiel do Banskej Štiavnice iba kvôli nim. „Keď 
vám toto niekto povie, tak vás to nabije, už sa to 
pomaly stáva pravidlom. Nezastavia sa len takí, 
čo majú antikvariát cestou z práce a ich návšteva 
je tak zaťažená istou dávkou rutiny. Ľudia sem už 
chodia cielene, bez stresu z myšlienky, že musia 
doma ešte variť, upratovať… V tomto je to skvelé, 
bolo to dobré rozhodnutie prísť do Štiavnice.“ 

Antikvárne veľtrhy
Veľa zákazníkov ich pozná aj vďaka Bibliotéke, 
kde sa vždy stretne celý starý tím. Keďže u nás 
neexistuje špecializovaný antikvárny veľtrh, ľu-
dia majú jedinečnú možnosť stretnúť sa so sta-
rými knihami práve tu. Antikvariátik si šetrí 
zaujímavé tituly a prináša aj tie, ktoré nemá 
bežne v ponuke. 
 „Antikvárne veľtrhy sú pre mňa veľké udalosti. 
Na jednom mieste sa sústredí mnoho ľudí, ktorí 
pracujú so starými knihami. Najmä český anti-
kvárny veľtrh pre mňa predstavoval jedno z naj-
významnejších stretnutí so starými knihami.“ 
Dnes tieto veľtrhy prežívajú už len vo svete, ten 
najväčší je v New Yorku a Tomáš ho chce navštíviť 
prvýkrát tento rok. Ale pochodený má Londýn, 
Stuttgart, Frankfurt. Popri veľkých knižných 
festivaloch simultánne fungujú aj antikvárne 
veľtrhy. „Koncom zimy sa chystám do Stuttgartu 
a v marci budeme mať prvýkrát stánok na lip-
skom veľtrhu. Je to obrovský zážitok, čo všet-
ko vychádza a čo sa deje okolo kníh. Nemci to 
majú na úplne inej úrovni ako my. Človek sa teší,  
že kniha naozaj žije a depresívne stavy, že nikto 
nečíta, sú počas takýchto udalostí bezvýznamné. 
Prekvapivo to s tým čítaním nie je až také zlé. 
Pred desiatimi rokmi sme mali všetci čierne vízie, 
ale zdá sa, že ľudia čítajú a zaujímajú sa o knihu,“ 
pričom verí, že to tak bude aj naďalej.

Desaťtisícové knižnice a zberne papiera
Antikvariátik ako jeden z mála dokáže spraco-
vať knižnicu s desaťtisíc titulmi. Ak sú viacerí, 
vyrovnajú sa s ňou i za deň. Prídu, vyberú a hneď 
aj zaplatia. Pre vlastníkov takýchto knižníc je 
to obrovská záťaž, v dôsledku čoho sa ju snažia 
čo najskôr zlikvidovať a potom to končí… rad-
šej si nepredstavujme ako. Často sú to knižni-
ce známych kunsthistorikov či umelcov alebo 
ľudí, ktorí svoje zberateľstvo nechali zájsť až 
do maniakálnej fázy. „Myslím si, že antikvari-
át je jedna z tých ciest, ako knihy poslať ďalej 

bo najlepšie zachovaného vydania a kniha, ktorá 
sa číta, je vlastne tá druhá.“ Z rozprávania napo-
kon vyplynie, že Tomáš-zberateľ nemá vo svojej 
knižnici len duplikáty, ale aj multiplikáty.
 Kúzlo antikvariátu je v hľadaní tej správnej 
knihy. Niektorí na tú svoju čakajú aj roky. „Máme 
poradovník, pri niektorých tituloch aj desať ča-
kateľov.“ Veľký záujem je o slovenskú výšivku, 
remeslá, kroje a detské knihy. Dlho sa čaká na-
príklad na Danteho Božskú komédiu. „Ilustroval 
ju Vincent Hložník a keďže vychádzala v desať-
ročných odstupoch, málokto vlastní všetky tri 
zväzky. Vždy sa niekde jeden kus objaví, ale keď 
máme všetky tri, evidujeme niekoľko ľudí, ktorí 
na to čakajú.“
 
Výnimočné knihy musia vytŕčať
Antikvariátik ako priestor je malý, ale spoloč-
nými silami robia veľké veci. „Neradi by sme 
boli veľký antikvariát, ktorý robí malé knižky. 
Nechceme hromadiť hromady.“ Keď ma však za-
vedie do skladu, spoločne sa zamyslíme nad tým,  
že aj tak je to asi jeden z najväčších antikvariátov 
na Slovensku. Na internete má 24-tisíc titulov, 
veľa kníh v duplikátoch, takže sa cez 30-tisíc ti-
tulov dostanú ľavou zadnou. Samozrejmosťou sú 
rôzne podujatia a knihobúdky, za mesiac rozdajú 
aj niekoľko banánových škatúľ kníh – čo tvorí po-
merne vysoké číslo, ktoré k tomu celkovému ani 
nepripočítavajú. Novou skúsenosťou pre kolektív 
antikvariátu budú v tomto roku podané grantové 
projekty a rezidenčné pobyty pre spisovateľov, 
workshopy o knižnej kultúre pre školy či vedenie 
detí k čitateľstvu. 
 V súčasnosti vychádza také množstvo kníh, 
že aj podľa Tomáša je isté machrovstvo uchopiť 
aspoň tie zaujímavé veci. Výnimočné knihy musia 
skrátka vytŕčať, aby obstáli v čase. Nie každá 
totiž vydrží byť zaujímavá aj pre dnešného čitate-
ľa. To mi pripomína myšlienku psychoterapeuta 
Irvina D. Yaloma, ktorá sa síce netýkala kníh, 
ale možno ju vztiahnuť na všetky vzácne staré 
artefakty. Podľa jeho slov by sme ich nemali uc-
tievať len preto, že sú staré, ale najmä preto, že sú 
pravdivé. Pochopíte, ak Antikvariátik navštívite 
a uvidíte originálne vydanie rozprávok bratov 
Grimmovcov z roku 1811. Je to priestor, kde je 
poznávanie seba a sveta hlbokým zážitkom.
 Napriek celkovej náročnosti a zničeným krí-
žom sa Tomáš rád pohybuje v blízkosti ľudí, ktorí 
čítajú. „Buď sú to exoti alebo niečím zaujímaví 
ľudia, no väčšinou nie sú obyčajní, a to je veľmi 
obohacujúce.“ Platí to, samozrejme, aj opačne. Ja 
som po rozhovore s Tomášom, Svetlanou a Anič-
kou odchádzala s pocitom, že sa poznáme už roky.

kultúrnym spôsobom, aby robili radosť ďalším 
ľuďom.“ Stretávajú sa tiež s mnohými bizarnosťa-
mi: „Veľa knižníc je v divných panelákoch, človek 
príde, zazvoní a nevie, čo má čakať, a zrazu príde 
do nádhernej knižnice. Stalo sa nám, že pán mu-
sel predať nejaké knihy, lebo susedia pod ním sa 
sťažovali na preliačené stropy.“ Kedysi v Čechách 
vykupovali knihy aj po zberniach papiera. „Boli 
tam veľmi krásne tituly, až rozum ostával stáť,  
že takúto knihu niekto vyhodí, aj bibliofílie. U nás 
sa zmenila recyklačná politika, takže veľa vecí 
sa hneď zlikviduje a už to nie je také jednoduché, 
dostať sa k vyhodeným knihám.“ 
 Antikvárny trh však oživujú aj veľké spoločen-
ské udalosti. Naposledy taká nastala v 90. rokoch 
20. storočia po zmene režimu. „Veľa ľudí sa sťa-
hovalo, menilo domácnosti a vtedy sa objavili 
nádherné knižnice. Rušili sa aj rôzne firmy, spo-
ločnosti a múzeá. Veľa kníh vtedy skončilo zle, 
ale mnohé sa dostali aj do obehu. Teraz je to také 
klasické, niekto umrie alebo sa sťahuje, ale nie je 
to také masívne, ako to bolo v tých 90. rokoch.“ 
 
Dočítať každú knihu je luxus
Tomáš si knihy na čítanie vyberá, nečíta všetko, 
a hoci to znie klišéovito, nič sa nemení na fak-
te, že život je príliš krátky a dobrých kníh príliš 
veľa. „Keď viem, že ma kniha nechytí na prvých 
päťdesiatich stranách, tak ju proste odložím. 
Môže to byť aj mojím naladením. Preto si myslím,  
že človek by nemal mať knižnicu obmedzenú. 
Aktuálne sa preferuje trend vlastniť iba jednu 
knihu a všetko mať minimalistické. Ja som zá-
stanca veľkých vecí. Myslím si, že veľká knižnica 
je dôležitá na to, aby človek, keď má na niečo 
chuť, mohol po tom siahnuť. Knihy by sme si mali 
kupovať do zásoby. Nazývam ich knihy-čakateľky. 
Mám obľúbených básnikov, ktorých čítam na jar, 
keď rozkvitnú kvety, vtedy čítam japonskú poé-
ziu, pretože mám na to chuť. A keď tú možnosť 
človek nemá, ochudobňuje ho to.“  

Podčiarkovanie? Kultúrne barbarstvo
Na otázku, akým spôsobom sa ku knihám vracia, 
Tomáš odpovedal, že má ku knihám bibliofilský 
vzťah a žiadnej z nich by neurobil to, že by si 
do nej niečo poznačil. „Správny bibliofil to robí 
tak, že má dva exempláre knihy. Jeden má v úplne 
dokonalom stave, ktorý je taký, ako vyšiel z tla-
čiarne, nedotknutý, ešte nerozrezané strany, tak 
sa pozná kniha-panna. To je kniha, ktorú máme 
mať v knižnici, a, samozrejme, vedľa nej by mala 
byť kniha, ktorú čítaš. Lebo tá už môže byť trošku 
ohmataná. Toto je to čisté zberateľstvo. Každý 
hľadá dokonalosť prvého najlepšieho vydania ale-
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Eva Belláková: Architektúra historických železiarní na Slovensku 1815 – 
1948. Bratislava: Vydavateľstvo Eurostav, 2018

Publikácia ponúka ucelený pohľad na vývoj architektúry historických železiarní 

na Slovensku od začiatku 19. storočia až do roku 1948. Jej súčasťou je bohatá 

obrazová príloha s plánmi a mapami areálov a obsiahla databáza so schémami 

dnes už nezachovaných areálov železiarní. Architekti dokázali úspešne pretvoriť 

objekt Kasárne/Kulturparku v Košiciach, Elektráreň v Piešťanoch, Mlynicu 

v Bratislave a niekoľko ďalších. V mnohých kútoch Slovenska, mimo centra 

pozornosti, však osamotene a mlčky civejú do prázdnoty ešte mnohé pamätníky 

výroby bez reálnej vízie ďalšieho využitia.

Adam Krupík: Stredoveké výsady mesta 
Trnava. Bratislava: Vydavateľstvo Anima, 
2018
Publikácia s podtitulom Sonda do života stredoveké-
ho mesta, v ktorej sa autor venuje skúmaniu vzniku 
a vývinu komplexného systému trnavských mest-
ských výsad v stredoveku.

Paulina Wilk: Poznávacie znamenia. 
Z poľštiny prel. Kristína Karabová. Banská 
Bystrica: OZ Laputa / Literárna bašta, 2018
Autentická osobná výpoveď poľskej autorky o gene-
rácii, ktorá detstvo prežila v poslednom desaťročí 
v totalitnom režime a dospievala v čase demokra-
tizačnej transformácie spoločnosti.
Knihu nám vydavateľstvo venovalo do súťaže.

Søren Kierkegaard: Choroba na smrť. 
Z dánčiny prel. Peter Šajda. Bratislava: Vy-
davateľstvo Premedia, 2018
Kniha dánskeho filozofa, spisovateľa a teológa (1813 
– 1855) o rôznych podobách zúfalstva – démonických 
i komických. Autor vykresľuje, ako si zúfalstvo často 
neuvedomujeme, či ako pred ním utekáme alebo 
ako nám dokáže pomôcť.

Adam Phillips: Monogamia. Z angličtiny 
prel. Aňa Ostrihoňová. Bratislava: Inaque, 2018
Autor v publikácii rozoberá, prečo má verná part-
nerská dvojica v našej predstavivosti také význam-
né miesto a ako sa z nej stal taký ideál. Prečo sa 
pokladá za samozrejmosť, za základ rodiny a ro-
dinných hodnôt.

Marta Hlušíková: Starovek pod lupou. 
Ilust. Juraj Martiška. Bratislava: Perfekt, 2018
Publikácia s podtitulom Malá encyklopédia pre deti 
a ich zvedavých rodičov obsahuje abecedne zoradené 
heslá, v ktorých autorka predstavuje predmety, 
miesta a postavy typické pre starovek. 

Juraj Briškár: Z pohľadu dvoch pohárov 
mlieka. Doslov Ján Gavura. Kordíky: Skalná 
ruža, občianske združenie, 2018
Básnická zbierka vysokoškolského pedagóga, lite-
rárneho vedca a spisovateľa (1964). Preveruje v nej, 
do akej miery je poézia prostriedkom na skúmanie 
a zaznamenávanie skutočnosti. 

Kolektív autorov: Ján Jaborník: Histo-
rik, teoretik a kritik divadla. Bratislava: 
Divadelný ústav, 2018
Príspevky z kolokvia venované teatrologickej 
činnosti Jána Jaborníka, analytické štúdie o he-
rectve a vývinových tendenciách v réžii a dra-
maturgii a ďalšie články. Štúdiami prispeli  
M. Timko, J. B. Wild, N. Lindovská, Z. Pašuthová 
a ďalší. 
 

Jana Juhásová: Litanická forma od avant- 
gardy po súčasnosť. Ilust. Ján Kudlička. Ru-
žomberok: Verbum – vydavateľstvo KU, 2018
Monografia je voľným pokračovaním premýšľa-
nia a interpretačných pohľadov literárnej ved-
kyne (1975) do básnických textov z literárneho 
kánonu (Ch. Baudelaire, A. Breton, F. Halas,  
V. Nezval a i.).
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Ralph Waldo Emerson: Príroda. Z angličtiny prel. Vladislav Gális. 
Kremnica: Societas historiae artium / Štiavnické vrchy, 2018

Esej amerického spisovateľa, básnika a filozofa (1803 – 1882) zachytáva 

nostalgiu za tradíciami vidieka, dotýka sa tiež komunitných záhrad 

uprostred veľkomiest, ekologického hospodárstva či biokvality 

potravín a nadšenia pre zdravý životný štýl. Predslov do knihy napísali 

enviromentalisti Erik Baláž a Mikuláš Huba, doslovom prispela estetička 

Michaela Malíčková, fotografiami Andrej Vanga.

Francois Chenet: Indická filozofia. 
Z francúzštiny prel. Andrej Záthurecký. Bra-
tislava: Občianske združenie HRONKA, 2018
Kniha popredného francúzskeho indológa a znalca 
indického myslenia o vývoji a charaktere rôznych 
filozofií, ktoré sa zrodili na indickom subkontinente.

Gabriela Rakúsová: Fiktívne rozhovory. 
Bratislava: Literárne informačné centrum, 
2018
Kniha fiktívnych rozhovorov autorky (1943), po-
núkajúca jej čítanie a reflexiu textov vybraných 
básnikov, prozaikov a literárnych vedcov. Nechá-
va ich odpovedať na otázky ich vlastnými textami  
a cez ne odkrýva ich myšlienkový svet.
Knihu môžete získať v súťaži.

Kořeny / Korene. Zostavili a doslov napísali 
Etela Farkašová, Milena Fucimanová. Ilust. 
Květa Fulierová. Bez miesta: SURSUM, 2018
Zborník českej a slovenskej poézie vznikol ako 
pripomienka stého výročia vzniku Českosloven-
skej republiky. Obsahuje básne I. Baláža, M. Bá-
torovej, J. Bodnárovej, I. Odehnala, V. Šrámeka 
a ďalších. 

Michal Baláž: Orgány a drámy. Záhorská 
Ves: Amma, 2018
Druhý literárny počin autora rozdelený na dve 
časti. Prvá časť – satirická novela zachytávajúca 
dobrodružstvá antihrdinu. Druhú časť tvorí zbier-
ka textov balansujúcich na pomedzí dramatickej 
jednoaktovky, filmového scenára a grotesky.

Miroslav Siváček: Dokonalá hra. Brati-
slava: Marenčin PT, 2018
Kniha ponúka postrehy a zamyslenia na tému ma-
nažment – jeho pravidlá a princípy. Príbeh mladíka, 
ktorý postupne odhaľuje a vytvára si vlastnú ma-
nažérsku filozofiu. 
 

Francis Bacon: Nová Atlantída. Z anglič-
tiny prel. Mária Stanková. Bratislava: Vydava-
teľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018
Utopický román zasadený do prítomnosti anglic-
kého filozofa (1561 – 1626), popierajúci Platónove 
vnímanie Atlantídy. Kniha zahŕňa klasické, biblic-
ké a kresťanské prvky, ktoré sa nájdu v Baconovej 
predstave utopickej spoločnosti žijúcej v mieri, 
priateľstve a dobročinnosti na ostrove nazvanom 
Bensalem. 

Peter Macsovszky: Sarcangelium. Bra-
tislava: OZ Vlna – Drewo a srd, 2018
Medzižánrový text básnika a prozaika (1966) na roz-
hraní prózy a poézie sa snaží evokovať atmosféru 
kanonizovaných posvätných textov, či už ide o texty 
kresťanské alebo budhistické a islamské. 

Marianna Mlynárčiková – Nóra Ružič-
ková: abc. Kordíky: Skalná ruža, občianske 
združenie, 2018
Texty autorskej dvojice (1971, 1977) sú rozpraco-
vaním projektov There Are More Things a Rušička 
automatizovaných mentálnych spojení. V spoločnej 
tvorbe skúmajú vzťahy obrazu a textu, napätie me-
dzi artikulovanou a skomolenou výpoveďou.
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 ›› Cathy Gohlkeová: Zachráňte Amelie. 
Z angličtiny prel. Monika Urbanová. Spišské 
Hanušovce: I527.net, 2018
Príbeh o Rachel a jej dcérke Amelie, ktorá je hluchá, 
preto je jej život v nacistickom Nemecku ohrozený. 
Utečú spolu do bavorského mestečka, kde sa ukryjú, 
aby sa zachránili.

František Kozmon: Kukučka. Bratislava: 
Ikar, 2018
Tretia kniha autora. Detektív Wolf rieši vraždu ženy 
bohatého plastického chirurga, ktorý je nezvestný. 
Po čase obete pribúdajú. 

Tamara Šimončíková Heribanová:  
Pendleri. Bratislava: Ikar, 2018
V románe autorky (1985) sa hrdina vydáva po sto-
pách svojej prvej lásky Anny, ktorá napriek fyzickej 
absencii nikdy nezmizla z jeho života.

Benedek Totth: Mŕtve body. Z maďarčiny 
prel. Lucia Molnár Satinská. Budapešť: Zelený 
kocúr, 2018
Maďarský autor (1977) ponúka drsný pohľad do bež-
ných problémov opustených mladých ľudí, ktorých 
rodičia sú príliš zaujatí vlastnými problémami.

Pavel Vilikovský: RAJc je preč. 
Ilust. autor. Bratislava: Petrus, 2018
Novela významného spisovateľa (1941) sa 
skladá z mozaiky príbehov väčších i menších, 
vlastných aj odpozorovaných, smiešnych i smut-
ných.

Denisa Fulmeková: Doktor Mráz. Brati-
slava: Vydavateľstvo Slovart, 2018
Autorka (1967) mapuje genézu krutosti a boja o moc, 
protekcionizmus slovenského vojnového režimu, 
túžbu obyčajných ľudí zbohatnúť a vlastniť majetok 
niekoho druhého.

Petra Hilbert: Pepína z Longitálu. Bra-
tislava: Vydavateľstvo Slovart, 2018
Druhá kniha autorky, v ktorej sa vracia do detstva. 
Je rozprávaním o dievčatku žijúcom v dome na kopci 
neďaleko veľkomesta, no rodičia nikdy nie sú doma. 
Pepínin svet tvorí dom, záhrada rastúca na jeho 
streche a susedia.

Naomi Alderman: Sila. Z angličtiny prel. 
Kamila Laudová. Bratislava: Inaque, 2018
Román britskej spisovateľky o štyroch ženách, ktoré 
trpia nerovnosťou udržiavanou vo svete celé stáro-
čia a snažia sa zaviesť nový poriadok.
 

Balla: Je mŕtvy. Levice: KK Bagala, 2018
Súbor kratších textov spisovateľa (1967), v ktorých 
sa odohrávajú zvláštne, neraz šokujúce príbehy 
v pôsobivo lapidárnej skratke.

Julian Barnes: Jediný príbeh. Z anglič-
tiny prel. Barbara Sigmundová. Bratislava: 
Artforum, 2018
Román anglického spisovateľa, držiteľa Man Booke-
rovej ceny, rozpráva príbeh o láske medzi 19-ročným 
mladým mužom a 48-ročnou ženou.

Jozef Cíger Hronský: Pisár Gráč. Brati-
slava: Ikar, 2018
Reedícia prózy spisovateľa (1896 – 1960) zachytáva 
osobité videnie každodennosti človeka, vzťahy muža 
a ženy a osud človeka v dejinných súvislostiach. 

Michel Houellebecq: Platforma. Z fran-
cúzštiny prel. Aňa Ostrihoňová. Bratislava: 
Inaque, 2018
Kontroverzný román francúzskeho básnika, proza-
ika a esejistu (1956), v ktorom pokračuje v sociolo-
gickom pozorovaní západnej spoločnosti. Rozprávač 
príbehu je cynický pôžitkár so sadomasochistic-
kými sklonmi.
 

Mário Nicolini: Stretnú sa kresťan, 
moslim a žid… Foto Zora Pauliniová, Maroš 
Žofčin. Bratislava: Artforum, 2018
Publikácia s podtitulom …rozhovory dvoch kňazov, 
imáma a rabína o pestrom svete okolo nás. Ondrej 
Prostredník, Felix Mária, Mohamad S. Hasna 
a Misha Kapustin v rozhovoroch s Máriom Nico-
linim.

Svetlana Kapalková – Ľudmila Mičia-
nová: Stratený šál. Ilust. Susie Hammer. 
Bratislava: Egreš, o. z., 2018
Príbeh o Hugovi, ktorý v záhrade stratil šál, napí-
sali skúsené logopedičky. Cieľom tejto publikácie 
je rozvíjať reč dieťaťa. 
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V ďalšom čísle si napríklad prečítate:

 Bratislava bude hosťovským mestom na knižnom veľtrhu Livre Paris 2019
 literárny vedec  a exminister kultúry Rudolf Chmel jubiluje a vychádzajú jeho pamäti, priblížime vám ich v rozhovore
 predstavíme výpravnú publikáciu Evy Bellákovej, ktorá mapuje architektúru historických železiarní na Slovensku
 Marta Součková recenzuje novú knihu Marka Vadasa Zlá štvrť.

Knižná revue č. 2/2019 vyjde 21. februára.
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Editoriál
Časopis Knižná revue vstupuje do svojho 29. ročníka. 
V roku 2019 sa v redakcii sústredíme na dve kľúčové ob-
lasti: Budeme informovať o novej knižnej produkcii v takej 
žánrovo-druhovej šírke, akú v súčasnosti neponúka žiadne 
iné periodikum na Slovensku. Okrem širokého záberu sa 
vám v každom čísle pokúsime priniesť aj hlbšie pohľady  
na niektoré javy, problémy a zaujímavé témy súčasnej lite-
ratúry a knižnej kultúry. Popri encyklopedicko-kaleidosko-
pickom prehľade o čoraz rozsiahlejšej knižnej produkcii 
teda chceme ponúkať, najmä v oblasti beletrie, aj hodnoto-
vo-estetickú orientáciu.
 Vráťme sa však k úvodnému číslu: začína sa ako zvyčajne 
blokom aktualít z literárneho života. V článku Lenky Macsa-
liovej vás upozorníme na nový knižnično-kultúrny priestor, 
ktorý s využitím knižnice manželov Földváriovcov vzniká 
na pôde Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 
 V minulom čísle sme priniesli recenziu novej knihy Iva-
ny Dobrakovovej Matky a kamionisti. K tejto téme, resp. 
k autorke sa vraciame aj v tomto čísle a ponúkame vám 
rozsiahlejší rozhovor s touto prozaičkou pod príznačným 
názvom Preniknúť do iných svetov. 
 Ilja Zeljenka nesporne patrí k najvýznamnejším osobnos-
tiam slovenskej kultúry 20. storočia. V decembri minulého 
roka uviedli do života dvojzväzkovú publikáciu Rozhovory 
a texty, v ktorej editor Vladimír Godár zhromaždil písané 
dielo tohto hudobného skladateľa. Na túto tému sme sa s edi-
torom pozhovárali a pridali sme článok básnika Ľubomíra 
Feldeka a spomienkovú glosu publicistky Tiny Čornej.
 Na Slovensku vznikajú pekné knihy. Toto konštatovanie 
rozmeníme na drobné v rovnomennej rubrike, kde predsta-
víme Gundžovníky Júliusa Satinského. Sto rokov uplynulo  
od narodenia spisovateľa, reportéra a kontroverznej osob-
nosti dobového literárneho života Ladislava Mňačka. Lite-
rárny vedec Pavel Matejovič v článku Ako chutí život hľadá 
Mňačkovo súčasné miesto v slovenskej literatúre. Smutnou 
udalosťou konca minulého roka bola smrť spisovateľa 
a literárneho vedca Lajosa Grendela, zopár osobných spo-
mienok na neho vám ponúka Peter Macsovszky.
 V bohatom recenznom bloku sa venujeme domácej aj 
prekladovej literatúre, na prvom mieste poviedkovej knihe 
Jedenie vojvodinského „Rusnaka“ Ivana Medešiho, ktorého 
môžeme pokojne označiť za slovenský literárny objav sezóny. 
V rubrike Klasika sa Juraj Malíček pozrel na slovenský pre-
klad sci-fi románu Franka Herberta Duna a Beáta  Beláková 
tentoraz vyrazila do Banskej Štiavnice, kde zmapovala príbeh 
miestneho Antikvariátiku. 
 Verím, že si v tomto čísle nájdete čosi aj z tej vašej litera-
túry…

Radoslav Passia
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