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CENA  
1,50 €

AKTUALITY
BRaK v Bratislave
Knižný Arsenal v Kyjeve

TÉMA
Fenomény súčasného sveta

PEKNÁ KNIHA
Dušan Hanák: 
Hľadanie človeka

ESEJ
Matej Masaryk o Habajovej 
antológii Druhá moderna

ILUSTROVANÁ KNIHA
Petra Baďová o Kompaníkovej 
Kde je Ester N?

RECENZIA
Martina Buzinkaiová o Kovaly-
kovej Čistom zvierati

Maďarský spisovateľ Ferenc Czinki na bratislavskom BRaKu. Foto Mišenka



Cena pre Ivanu Dobrakovovú
Cenu Európskej únie za literatúru (EUPL) 2019 získala Ivana Dobra-
kovová za knihu Matky a kamionisti. Cenu začala v roku 2009 ude-
ľovať Európska komisia, ktorá ju organizuje v spolupráci s konzorciom 
zloženým z Európskej a medzinárodnej federácie kníhkupcov (EIBF), 
Európskej rady spisovateľov (EWC) a Federácie európskych vydava-
teľov (FEP). Zo Slovenska boli na EUPL okrem Ivany Dobrakovovej 
nominovaní aj Mária Modrovich a Richard Pupala.

 Tohtoročnými štrnástimi laureátmi sú: Piia Leinová (Fínsko), Sophie Daul-
lová (Francúzsko), Nikos Chryssos (Grécko), Beka Adamašvili (Gruzínsko), 
Jan Carsonová (Írsko), Daina Opolskaité (Litva), Réka Mán-Várhegyiová (Ma-
ďarsko), Marta Dzidová (Poľsko), Laura Freudenthalerová (Rakúsko), Tatiana 
Bulibuleacová (Rumunsko), Ivana Dobrakovová (Slovensko), Melissa Harri-
sonová (Británia), Giovanni Dozzini (Taliansko) a Haska Šijanová (Ukrajina). 
Víťazi si preberú ocenenia na slávnostnom ceremoniáli 2. októbra 2019 v Bru-
seli. Každý okrem ceny získa aj finančnú odmenu vo výške 5000 eur. Cenu 
v minulosti získali aj Pavol Rankov, Jana Beňová a Svetlana Žuchová.

(LIC)

Odišiel Dušan Mitana (9. 12. 1946 – 22. 5. 2019)

Dušan Mitana síce knižne debutoval „až“ v roku 1970, ale svojou tvorbou reprezentoval slobodného, otvoreného, expe-
rimentujúceho ducha šesťdesiatych rokov 20. storočia. Od svojho vstupu do slovenskej literatúry plnil úlohu umeleckého 
provokatéra a polemika. Jeho diela sa stávali objektom zápalistých kritických a čitateľských diskusií, spomeňme aspoň 
kritické diskusie okolo poviedkového súboru Psie dni. Bol jedinečným spisovateľským typom, ale zároveň sa ako autor 
vyvíjal. Zostávalo mu hľadačské nastavenie voči svetu, jeho tvorba bola vždy aj sebatvorbou. No nebol to spisovateľ 
uzavretý do svojho sveta, najmä v deväťdesiatych rokoch bol aj aktívnym glosátorom, publicistom a esejistom, ktorý sa 
nevyhýbal spoločensko-politickým témam. Intenzívne pociťoval potrebu uchovať si umeleckú aj ľudskú slobodu, preto 
životom kráčal cestou slobodného umelca, spojenou s existenčnými problémami. 
 Dušan Mitana patril k najznámejším a najrešpektovanejším slovenským prozaikom, poznalo ho a čítalo niekoľko 
generácií čitateľov a o jeho tvorbe vyšlo viacero kníh (napr. monografie Tomáša Horvátha alebo Kristíny Krnovej). Jeho 
prózy boli preložené do viacerých jazykov. Česť jeho pamiatke.

(red.)

AKTUALITY

Dušan Mitana. Foto Peter Procházka
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č. 06/19

AKTUALITY

BRaK 2019
Melanchólia 
v strednej Európe

Linda Nagyová

Ú strednou témou 6. ročníka multižánrového Bratislavského 
knižného festivalu BRaK bola melanchólia. Organizátori festival 

po prvýkrát zrealizovali v bratislavskej Novej Cvernovke a pre hokejové 
majstrovstvá sveta termín posunuli až na druhý júnový víkend. Nemala 
to byť melanchólia depresívna, ale tvorivá, hĺbavá a pochybujúca. Ideu 
spojili s vydaním knihy Melanchólia vzdoru od maďarského autora 
Lászlóa Krasznahorkaia. Zaostrením najmä na Maďarsko sa tento 
rok rozhodla ísť aj dramaturgia festivalu. 
 Téma zasiahla do samotného výberu vystupujúcich osobností, spi-
sovateľov, výtvarníkov, hudobníkov. Nepriamo sa dotkla aj 35 malých 
a stredných vydavateľov vystavujúcich a predávajúcich svoje knihy. 
Nebolo totiž vydavateľa, ktorý by nemal vo svojej ponuke aspoň jednu 
„melancholickú“ knihu či knižnú novinku.
 Otvorenie festivalu v piatok 14. júna patrilo vernisáži výtvarných 
diel. Nasledovala streamovaná diskusia s moderátorom Michalom 
Havranom na kľúčovú tému festivalu. 
 „Každý ročník sa snažíme dať festivalu nejakú ústrednú tému. Me-
lanchólia sa objavovala medzi prvými troma navrhovanými už počas 
uplynulých rokov a teraz na ňu prišlo,“ vysvetľuje mi dramaturg festivalu 
František Malík. 
 Téma melanchólie rezonovala aj po verejnej diskusii v individuálnych 
rozhovoroch. Pre jednu z diskutujúcich, slovenskú spisovateľku Janu 
Beňovú, bola melanchólia intímny, osobný pocit, ktorý spája celý 
svet. Väčšina z ďalších súhlasila aj s pojmom špecifickej melanchólie 
v umení strednej Európy. Šéfredaktor Aspen Review Central Europe 
z Poľska Aleksander Kaczorowski sa vyjadril, že melanchólia je 
pocit, ktorý majú v strednej Európe najmä spisovatelia, a teda tí, čo 
pracujú so slovom, dejinami, prítomnosťou, akú teraz zažívame. 
 „My tu v strednej Európe, každá generácia, prežívame veľké zme-
ny politické, ekonomické. Menia sa štáty, s ktorými žijeme, mení sa 
prostredie. Na druhej strane máme pocit, že nie sme ani na západe, 
ani na východe. Takže to je asi ten zdroj špecifickej melanchólie.“ 
Aleksander Kaczorowski si melanchóliu v tomto regióne spája najmä 
s Maďarskom. 

 „Prvýkrát máme geografické ukotvenie, venujeme sa Maďarsku. 
Chceme začať s touto tradíciou aj do budúcna. Vždy si vybrať inú krajinu 
a trošku ju preskúmať skrz literatúru a knižný trh,“ dopĺňa  František 
Malík. Na festivale tak napríklad predstavili aj slovenský preklad 
maďarského originálu Bratislavské metro (OZ BRaK, 2019) / A poszoni 
metró – mladého maďarského autora Ferenca Czinkiho. Autor bol 
v hlavnom meste Slovenska na štipendijnom pobyte. Mesto ho fas-
cinovalo natoľko, že sa stalo inšpiráciou pre vznik jeho románu. „Je 
to malý román, ktorý hovorí o chýbajúcom  metre v Bratislave. Ale 
v skutočnosti sa zmieňuje aj o období pred prevratom a ešte aj o tom, 
čo sa deje v súčasnosti okolo nás,“ predstavuje mi v rozhovore svoju 
knihu Ferenc Czinki. 
 Festival privítal napríklad aj holandského reportéra Franka Wes-
termana, autora knihy Čistá biela rasa, či iránsku poetku Fatemeh 
Ekhtesari. Utiekla z domovskej krajiny, pretože jej hrozilo niekoľ-
koročné väzenie za „urážku posvätných symbolov islamu“. Teraz žije 
v Nórsku. 
 Záver tohto článku patrí českej spisovateľke Radke Denemarkovej. 
Bola takisto medzi diskutujúcimi v rámci úvodného večera. Autorka 
strávila na pobyte v Číne niekoľko mesiacov. Vďaka tomu napísala 
rozsiahly román Hodiny z olova (2019). V Číne sa stretla aj s disidentom 
Xu Zhi Yuanom. Práve toto priateľstvo opisuje ako niečo, čo jej pomohlo 
vymaniť sa z dna melanchólie, kde sa podľa jej slov ocitla v roku 2015. 
 „To bola ťažká kríza, pretože som videla, čo všetko sa deje. Ako svet 
dáva priestor populistom. Tým, ktorí chcú deštruovať všetko dobré. 
Vrátil sa antisemitizmus, sexizmus, rasizmus. Xu Zhi Yuanom je disi-
dent, spisovateľ žijúci v Číne. Založil samizdatový zborník. Na ňom som 
videla, aké to má nesmierne ťažké. A keď tento človek a jeho priatelia 
zvládli líniu rovného, poctivého života, tak som si povedala, na čo sa ja 
sťažujem. My v Európe ešte slobodu slova máme,“ uzatvára pre Knižnú 
revue Radka Denemarková. 

Na BRaKu 2019 vystúpil aj básnik Erik Jakub Groch. Foto Mišenka
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s. 04/05

AKTUALITY

Opäť potešil malých i veľkých
Zuzana Hrabčáková
Kníhkupectvo Artforum Košice a kreativitou dýchajúce prostredie 
Tabačky Kulturfabrik ponúkli svoje veľkorysé priestory už druhému 
ročníku úspešného festivalu detskej knihy Punktík. 
 Úvod festivalu sa odohrával v kníhkupectve Artforum, v piatok 7. júna 
2019 ho svojím vystúpením odštartoval hudobník Džumelec, ktorý bol 
súčasťou programu festivalu už minulý rok. Vo večerných hodinách sa 
v rámci osvedčeného formátu Pecha Kucha Night predstavil projekt 
Toddler Punk, kaligrafické štúdio Platform AT, knihy Kde je Ester N?, 
Koniec sveta a čo je za ním?, vydavateľstvá Slovart a Monokel a iniciatíva 
Občianskeho združenia ÚLET. Návšteve detského podujatia neodolala 
ani výtvarníčka Františka Fehérová, ilustrátorka Ľudka Žoldáková 
a britský ilustrátor detských kníh Yuval Zommer, s ktorými sa deti 
stretli aj počas ďalšieho programu. 

 V rámci druhého dňa sa festival Punktík vrátil do osvedčených 
priestorov košickej Tabačky. Deň plný programu pre deti otváral trh 
vydavateľstiev, svoje knižné publikácie predstavilo vydavateľstvo Slo-
vart a Albatros, nechýbala prezentácia obľúbeného časopisu Bublina, 
knižné doplnky od Slovíčka a množstvo grafík od Šopa Gallery. Trh 
bol otvorený počas celého dňa.

 Malí návštevníci sa nestíhali nudiť, vďaka bohatému harmonogra-
mu si každý prišiel na svoje. Veľkej návštevnosti sa tešili workshopy 
aj autogramiáda s Yuvalom Zommerom. Deti sa spolu s ním ponorili 
do sveta chrobákov. Neskrývanú radosť mali aj z Adriána Macha, autora 
najšťastnejšej veľryby na svete – Gerdy. 

 Monika Kompaníková a Alena Kopasová sa ujali inscenovaného 
autorského čítania, deti si na chvíľu oddýchli a naberali sily na ďal-
šie aktivity, ako napríklad na divadelné bábkové predstavenie, ktoré 
uviedol spisovateľ Peter Karpinský. Výtvarníčky Františka Féherová 
a Noémi Ráczová pripravili výtvarné workshopy a Zoe Sun zaujala 
výučbou čínskej znakovej reči. 

 Scenár festivalu dopĺňal workshop Priestoru súčasného tanca 
a koncert zoskupenia Anna, Teo & Bady, po vystúpení sa uskutočnila 
tombola a šťastne unavení návštevníci v sprievode svojich rodinných 
príslušníkov pomaly opustili priestor festivalu. 
 Punktík, dovidenia znova o rok.

Autorka fotografií Zuzana Hrabčáková



č. 06/19

AKTUALITY

Tretí ročník festivalu 
poézie Feliber poetry
Jana Matejovičová

Festival poézie Feliber poetry sa v Pezinku a Modre konal už tretíkrát 
a stal sa tradičným podujatím, na ktoré sa pre jedinečnú atmosféru tešia 
milovníci poézie nielen z malokarpatského regiónu. Akciu spoločne 
organizujú Malokarpatská knižnica v Pezinku, Kultúrne centrum 
Modra a Literárne informačné centrum, tento rok hostila opäť nielen 

domácich, ale aj zahraničných účinkujúcich. Krátke obzretie do histórie 
napovie, že prvý ročník bol venovaný najmä Jánovi Smrekovi, ktorý 
inšpiroval organizátorov aj k názvu festivalu, druhý mal v embléme 

Jozefa Mihalkoviča a Lýdiu Vadkerti-Gavorníkovú. 
 Tretí ročník Feliber poetry sa niesol v znamení Osamelých bežcov 
a bol skoncipovaný z rôznorodých akcií, ako boli diskusie o poézii, 
autorské čítania, workshopy, koncerty, premietanie dokumentárneho 
filmu aj neodmysliteľná návšteva Šikulovho Hamrštílu. 
 Festival otvoril svojou performanciou akademický maliar Rudo Sikora 
v malebných priestoroch Schaubmarovho mlyna v Pezinku, program 
pokračoval v blokoch moderovaných rozhovorov a autorského čítania, 
v prestávkach diskusie pokračovali v záhrade, kde sa návštevníci mohli 
započúvať do tónov saxofónu a klarinetu v podaní Silvie Macejovej  
a Albína Blaha.  
 Úvodný blok moderovala Tina Čorná, hosťami boli Ján Gavura, James 
Sutherland-Smith a Erik Ondrejička, každý prispel čítaním vlastných 

básní s jedinečnou charizmou. V druhom bloku sa Silvia Ruppeldtová 
zhovárala o poézii s Wandou Heinrichovou (CZ). Čo sa nedalo vyjadriť 
slovami, osvetlila poézia v nezameniteľnej  interpretácii autorky. 
 Prvý deň festivalu uzatváral blok venovaný Osamelým bežcom, roz-
hovor s Ivanom Štrpkom a Petrom Repkom moderoval Patrik Lančarič, 
spomienky a dojmy bežcov dopĺňal svojimi spomienkami a postrehmi 
Ján Štrasser. V úvode autori ponúkli predpremiérovú ochutnávku filmu 
Osamelí bežci: Ideme ďalej! (2019). 
 Druhá časť festivalu podobne plynula v súzvuku viacerých múz 
v priestore modranskej komunitnej záhrady, hosťami boli Ivan Štrp-
ka, Peter Repka, Ján Štrasser, Veronika Dianišková, Ladislav Lipcsei, 
Michal Tallo, Gábor Lanczkor (HU), Wanda Heinrichová (CZ), Olga 
Stehlíková (CZ), tanečná skupina MimoOs a hudobné zoskupenie Talent 
transport a Jakub Ursíny. Záver festivalu bol venovaný premietaniu 
dokumentárneho filmu Dežo Ursíny 70 (2018).
 Medzi sprievodné podujatia patrili workshop s výtvarníkom Jánom 
Vajsábelom na tému Ilustrácia básne a literárno-výtvarný workshop 
Moniky Kompaníkovej pod názvom Lampičky na konci sveta,  v pre-
stávkach zaspievala Veronika Čambalová.  Návštevníci sa mohli zapo-
čúvať aj do klepotu mlyna spolu s pôvodnými veršami Michala Habaja. 
Za organizátorov boli dušou festivalu Veronika Šikulová a riaditeľka 
Malokarpatskej knižnice Daniela Tóthová. Festival Feliber poetry 
2019 zorganizovali s podporou Fondu na podporu umenia.

Schaubmarov mlyn v Pezinku je tradičným miestom konania festivalu. 
Foto archív Malokarpatskej knižnice v Pezinku

Rudolf Sikora na festivale. 
Foto archív Malokarpatskej 
knižnice v Pezinku

Tina Čorná, Ján Gavura (číta), James Sutherland-Smith, Erik Ondrejička na 
festivale Feliber poetry. Foto archív Malokarpatskej knižnice v Pezinku



s. 06/07

AKTUALITY

Skončila sa jarná 
vyšehradská rezidencia 
v Bratislave

Dvakrát ročne prichádza do Bratislavy vždy iná štvorica literárnych 
štipendistov z krajín V4. Jarný rezidenčný pobyt trvá šesť týždňov, 

jesenný je trojmesačný. Štipendium je určené autorom alebo prekladate-
ľom aspoň jednej knižnej publikácie, ako aj esejistom, literárnym kriti-
kom, literárnym publicistom a novinárom s najmenej tromi príspevkami 
uverejnenými v relevantnom médiu.
 Je dobrým zvykom, že sa účastníci pred koncom svojho pobytu spoločne 
prezentujú na literárnom večere. Tentoraz sa toto podujatie konalo 4. júna 
v Pistoriho paláci v Bratislave. Svojimi projektmi a krátkymi ukážkami 
z novej tvorby sa predstavili Katarzyna Pilarska z Poľska, David Zábranský 
z Česka, Eva Maliti Fraňová zo Slovenska a Lóránt Kabai z Maďarska.
 Poľská novinárka Katarzyna Pilarska sa profesionálne venuje di-
vadlu a zaujíma ju aj to slovenské, v rozhovore s moderátorkou večera 
Evou Tomkuliakovou (LIC) účastníkov stretnutia zoznámila so svojím 
bratislavským projektom – v sérii fejtónov sa snaží predstaviť Slovensko 
poľskému čitateľovi. Známy český spisovateľ David Zábranský zdôraz-
nil, že je preňho ako inšpiračné východisko zásadná prítomnosť, v ktorej 
nachádza veľa príťažlivých tém. Prečítal ukážku z pripravovanej knihy, 
ktorá čerpá aj zo súčasného Slovenska.  Eva Maliti Fraňová prezento-
vala svoj novelistický projekt, v ktorom chce zmapovať formou umeleckej 
sondy viaceré dejinné obdobia Slovenska a osudy niektorých literátov. Ako 
posledný zo štipendistov hovoril básnik a vizuálny umelec Lóránt Kabai 
z Maďarska. Aj prostredníctvom výtvarných diel (fotografie a akvarely 
Bratislavy) priblížil svoju literárnu prácu. Záver patril Ivane Gibovej, 
ktorá prečítala ukážky z pripravovaných próz.

(red.)

Slovenskí autori vo Vsesvite
Ivan Jackanin  

Najstarší ukrajinský literárny časopis Vsesvit sa venuje najmä pre-
kladovej literatúre. Za bezmála deväťdesiatpäť rokov existencie 

(vznikol v r. 1925) uverejnil tisíce textov z poézie a prózy, ale aj divadelné 
hry, eseje, reportáže. Na jeho stránkach sa objavili autori z vyše sto krajín 
sveta. Neraz prezentoval aj slovenskú literatúru.
 Sprvu vychádzal v náklade 7 až 10-tisíc výtlačkov, neskôr sa jeho 
náklad vyšplhal na 40 až 60-tisíc výtlačkov. Na ďalšiu orientáciu časo-
pisu nesporne vplývali aj politické podmienky, ba neraz dochádzalo aj  
k zmenám v zložení redakcie. História, ktorou prešiel časopis Vsesvit, je 
vlastne časťou histórie Ukrajiny. Časopis počas svojej existencie vykonával 
záslužnú činnosť pri profesionálnej výchove prekladateľov a literárnych 
kritikov. Aj napriek cenzúre a politickému nátlaku to bol jediný časopis 
v Sovietskom zväze, ktorý publikoval zahraničnú literatúru bez „požeh-
nania“ Moskvy.
 Prvé stretnutie so slovenskou literatúrou vo Vsesvite sa udialo koncom 
50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia. V roku 1959 sa tam objavuje napr. 
poézia C. Štítnického a  román M. Krnu Vrátim sa živý. Do tohto obdobia 
patrí aj publikovanie básní Š. Žáryho a V. Mihálika.
 Na začiatku 60. rokov vo Vsesvite nájdeme poéziu F. Kráľa, Ľ. Ondrejova, 
J. Poničana, M. Rázusa, J. Smreka, V. Turčányho, V. Reisela, M. Rúfusa,  
A. Plávku, M. Ferka či M. Lajčiaka. V tom čase sa mnoho ukrajinských 

prekladateľov 
venuje sloven-
s kej  k l a s i ke 
– prek ladajú 
diela S. H. Va-
janského, P. O. 
Hviezdoslava,  
J. Kráľa, J. Bottu, 
Š. Krčméryho. 
V roku 1972 sa 
s t áv a  š é f r e -
daktorom ča-
sopisu básnik 

a prekladateľ Dmytro Pavlyčko. Práve vďaka nemu dochádza k oži-
veniu záujmu o slovenskú literatúru. Ukrajinský čitateľ sa  zoznamu-
je s prózou R. Jašíka, V. Mináča, V. Šikulu, K. Jarunkovej, V. Švenkovej,  
Ľ. Juríka alebo P. Jaroša.
 V 80. rokoch minulého storočia na stránkach Vsesvitu (č. 3/1985) 
bola predstavená dobová slovenská poézia, ktorú reprezentovali básne  
A. Plávku, V. Mihálika, P. Koyša, M. Válka, J. Ondruša, M. Lajčiaka,  
M. Rúfusa, M. Kováčika, Ľ. Feldeka,  M. Richtera, V. Kondróta, J. Buzássyho,  
J. Zambora, L. Vadkerti-Gavorníkovej a ďalších. Z prózy to boli  napríklad 
Slony v Mauthausene J. Johanidesa a Kolkáreň J. Kota.
 Ani v súčasnosti nie je celkom čas iba na nostalgiu. Na stránkach Vse-
svitu sa sporadicky slovenská literatúra stále objavuje. 
 V dvojčísle 7 – 8/2009 sa vo Vsesvite prezentovala poviedková tvor-
ba Marka Vadasa. V závere minulého roka tu vyšli poviedky Leopolda 
Laholu Rozprávanie v prvej osobe a Salva. V tejto súvislosti treba dodať,  
že sa chystá ukrajinské vydanie zbierky poviedok L. Laholu Posledná vec. 
A v najnovšom dvojčísle 3 – 4/2019 poviedkami Stretnutie a Dáma časopis 
predstavil ukrajinskému čitateľovi tvorbu Františka Švantnera.

Obálky časopisu Vsesvit. Foto archív autora

Literárny večer vyšehradských štipendistov v Pistoriho paláci. 
Foto Liza Nedayvoda

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková udelila Ceny ministerky 
kultúry v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2018. Ceny sa 
odovzdávajú v siedmich kategóriách (v oblasti divadla a tanca, hud-
by, výtvarného umenia a architektúry, audiovízie, umenia, v oblasti 
podpory, prezentácie a propagácie umenia). Cenu za výnimočný prínos 
v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby získala poetka Mila 
Haugová. Ocenenie si prevzala za dlhoročnú osobitú básnickú tvorbu 
a za významnú prekladateľskú činnosť. 

(red.)
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Keď kráčate od najhlbšej stanice kyjevského metra Arsenalna 
po širokej zelenej ulici Ivana Mazepu, ktorá pozvoľna stúpa 

na chrbte plochého kopca lemujúceho Dneper, najprv miniete hotel 
Salut. Je to vizuálne ľahko zapamätateľný objekt, jedna z ikonických 
stavieb v štýle socialistického brutalizmu. Potom prejdete popri pa-
mätníku a múzeu obetí ukrajinského hladomoru a po pár minútach ste  
pred kláštorným areálom Pečorskej lavry, ktorá patrí k hlavným archi-
tektonickým pamiatkam Kyjeva a je zapísaná aj v zozname UNESCO. 
Priamo oproti zlatovežatému kláštornému mestu sa nachádza Mys-
teckyj Arsenal (Umelecký Arsenal). Ako naznačuje názov, ide o bývalú 
cársku zbrojovku, postavenú koncom 18. storočia ako súčasť staršej 
Kyjevsko-Pečorskej pevnosti. 
 Po relatívne nedávnej rekonštrukcii tento historický areál úplne 
zmenil funkciu a pod názvom Národný kultúrno-umelecký a muzeálny 
komplex Mysteckyj Arsenal ponúka 56-tisíc štvorcových metrov kvalitnej 
výstavnej plochy. Táto kultúrna inštitúcia sa zameriava na súčasné 
umenie, hudbu, divadlo a literatúru. 
 V tomto rozsiahlom kultúrnom centre sa od 22. do 26. mája konal 9. roč-
ník Medzinárodného festivalu Knižný Arsenal (The International 
Book Arsenal Festival). Ide o knižný veľtrh, ale zároveň aj skutočný lite-
rárno-umelecký festival s hlavnou témou, ktorá tento rok znela Susedstvo: 
otvorená otázka. „Aký druh obrazov susedov, nepriateľov, spriaznencov, 
spojencov a zradcov vytvorila ukrajinská kultúra a koho dnes vlastne takto 
zobrazuje?“, pýtala sa hlavná kurátorka programu, novinárka a kritička 
Vira Baldyňuk a v duchu hľadania odpovedí na túto otázku koncipova-
la bohatý a pestrý päťdňový festivalový program plný nielen čítačiek, 
prezentácií a diskusií o knihách a literatúre, ale aj výstav, koncertov či 
iných podujatí. Lucie Řehoříková z Českého centra v Kyjeve, ktoré malo 
v Arsenale vlastný výrazný stánok s dominantným neónovým „havlov-
ským“ srdcom, hovorí o tomto festivale s rešpektom, predstavuje mi ho 
ako rýchlo rastúci a zlepšujúci sa projekt. Napokon, tento fakt je odrazom 
zvyšujúcej sa úrovne ukrajinského knižného trhu, ktorý už má nielen 
svojich autorov etablovaných a rešpektovaných v Európe, ako sú J. An-

druchovič, T. Prochasko, O. Zabužková, S. Žadan a iní, ale aj progresívne 
vydavateľstvá, ilustrátorov či grafikov. Príkladom na kyjevskom veľtrhu 
nebol už len stánok aj u nás známeho ľvovského Vydavateľstva Staroho 
Leva, no aj viaceré iné. Konjunktúru detskej knihy na festivale potvrdzo-
vala veľká sprievodná výstava ilustrácií a ďalšie početné podujatia. 
 Problémom je kúpna sila obyvateľstva, pretože ceny nových kníh 
sa od našich zásadne nelíšia, čo je vzhľadom na priemerné ukrajinské 
platy problém. No samotný festival sa na divácko-čitateľský nezáujem 
sťažovať nemohol. Mohutnej detskej návštevnosti v dopoludňajších 
hodinách sekundovali dlhé rady dospelých záujemcov o súčasnú ukra-
jinskú knihu popoludní a podvečer. Špecifikom festivalu, ktoré vyplýva 
z aktuálnej politickej situácie na Ukrajine, najmä v jej východných 
regiónoch zasiahnutých vojnovým konfliktom, bol stan veteránov. 

Išlo o pódium, kde sa prezentovala literatúra o vojne v separatistic-
kých regiónoch, vlastne už o samostatný „žáner“, ktorý sa sformoval 
v ostatných rokoch v ukrajinskej beletrii, ale aj literatúre faktu.
 Vo veľkej konkurencii desiatok literárnych akcií sa konali aj dve 
podujatia so slovenskou účasťou. Na diskusii V zrkadle prekladov a edícií: 
Ukrajina a Slovensko sa nehovorilo len o súčasných (bohužiaľ nemno-
hých) prekladoch z ukrajinčiny do slovenčiny a opačne, ale zašlo sa aj 
hlbšie do minulosti, ku koreňom našich súčasných kultúrnych vzťahov, 
ktoré sa rodili v 19. storočí (Radoslav Passia a literárni vedci Dmytro 
Jesipenko a Roxana Charčuková z Inštitútu literatúry T. Ševčenka NAVU 
v Kyjeve). Marián Potrok z Medzinárodného domu umenia pre deti 
Bibiana zase prezentoval Bienále ilustrácií v Bratislave.

Otvorené otázky u susedov
Z medzinárodného festivalu Knižný Arsenal v Kyjeve

Radoslav Passia

Časť festivalového programu sa odohrávala pod holým nebom. Foto R. Passia Pohľad do jednej zo sál Knižného Arsenalu. Foto R. Passia

Na festivale dostali veľký priestor aj výtvarníci a ilustrátori. Foto R. Passia

AKTUALITY
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Fenomény 
súčasného 

sveta
Pozícia viery v súčasnom svete a s tým spojené napätie medzi duchovnom 
a digitálnym spoločenstvom, dejiny a ich dopad na súčasnosť, možné per-
spektívy budúcnosti, otázka chudoby a prosperity, radikalizmu, extrémiz-
mu a netolerancie. To sú okruhy, ktoré dominujú v našom júnovom tema-
tickom bloku. Zo širokej palety aktuálnej knižnej produkcie sme vybrali 
zopár titulov, ponúkajúcich pohľady na aktuálne problémy spoločnosti. 
Zastúpené sú tiež rôznorodé perspektívy: filmára, sociológa, publicistu, 

bývalého hackera, historika aj predstaviteľov rôznych náboženstiev.
 Náhľady do situácie viery a kresťanských koreňov našej civilizácie 

v dobe spoločenských konfliktov, do vzťahu medzi digitálnymi techno-
lógiami a aktívnymi komunitami či do rozporu blahobytu a biedy vám 

ponúknu eseje o knihách Keď naivita vyhráva Miroslava Kocúra, Počítač 
v meste Miroslava Pikusa a Za ostrou hranicou Zuzany Kusej. 

 Sondy do problémov neznášanlivosti a kolektívneho hľadania rieše-
ní v dialógu si môžete prečítať v článkoch o knihe Medzi nami, ktorej 

vydanie zastrešila organizácia Živica, a o knihe Mária Nicoliniho Stretnú 
sa kresťan, moslim a žid… 

 Okrem toho sme venovali priestor aj reflexii titulov zameraných 
na tému historických revolúcií či budúcich perspektív ľudstva, ktoré sú 
spojené s informatikou, vývojom umelej inteligencie či kybernetikou. 

Konkrétne sú to knihy Yuvala Noaha Harariho Sapiens. Stručná história 
ľudstva a Homo Deus. Stručná história zajtrajška a domáca publikácia 

Mojich tridsať rokov Fedora Gála mapujúca tridsaťročné obdobie od Nežnej 
revolúcie v životoch rôznych osobností.

 Tematický blok plynulo prechádza do rubriky Pekná kniha, kde si pre-
čítate rozhovor so slovenským filmovým režisérom a scenáristom Duša-
nom Hanákom o jeho cykle farebných a čiernobielych fotografií Hľadanie 

človeka v globalizovanom svete. Želáme vám príjemné čítanie!
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 Dialóg ako najtvorivejší počin ľudského du-
cha vytvára podľa M. Kocúra tvorivú energiu 
a „otvára svet novej existencii a jej pokračova-
niu“. Autor nám ponúka meditácie pre každú 
etapu života – od krstu až po posledné poma-
zanie – práve s nádejou, že rozpúta takýto 
životodarný tvorivý dialóg.
 Krstom, oslavou nového života, to celé začí-
na. Krstom sa stávame členom cirkvi a nosite-
ľom jej hodnôt počas celého života. Dieťa rastie 
telesne aj duchovne a začína si uvedomovať 
vlastný duchovný kontext. Duchovnú zrelosť 
rituálne spečatí sviatosť birmovania. Kresťan-
ské dospievanie je cestou od rozprávkového 
zápasu dobra a zla do reálneho sveta so všet-
kými jeho nástrahami – k unavenej naivite 
a prvej frustrácii. Eucharistia a eucharistické 
spoločenstvo je pre každého dospelého kres-
ťana základným stavebným kameňom. Kocúr 
si práve na tomto mieste oprávnene kladie 
otázky, či mnohé formálne obmedzenia prijí-
mania eucharistie kresťanské spoločenstvo 
posilňuje alebo práve rozdeľuje. Spoveď, ná-
stroj vnútornej sebareflexie kresťana, je podľa 

Kocúra skôr neustálym duchovným dialógom, 
„v ktorom človek počúva, čo mu hovorí jeho 
Pán“. Napĺňa tento kresťanský rituál zmiere-
nia svojich veriacich novou silou a odvahou 
alebo skôr naháňa strach a stráca tak svoje 
poslanie? Kocúr sa zamýšľa aj nad sviatosťou 
kňazstva, nad postavením duchovných ako 
„šamanov dnešnej doby“, ich slabosťami a ich 
prínosom pre modernú spoločnosť. Posledným 
autorovým literárnym zastavením v tejto ski-
ci je pomazanie chorých, ktoré azda najviac 
demonštruje krehkosť a zraniteľnosť našej 
naivnej viery, „dozrievajúcej práve v krízach 
a spochybneniach“. 
 V dnešnom pluralitnom svete vidí Miroslav 
Kocúr jediný cieľ, ku ktorému sa máme usi-
lovať dôjsť, a tým je ZMIERENIE. Budúcnosť 
cirkvi je v skromnosti a v uznaní svojich sla-
bostí a chýb. V schopnosti ponúkať odpovede 
a v snahe „nájsť cestu, pravdu a život v jeho 
nových formách“.

Tak ako kompas neomylne ukazuje smer, 
tak aj viera (nielen tá kresťanská) bola 

pre ľudí spoľahlivým sprievodcom na ceste 
životom a bezpečne ich viedla cez všetky 
kľúčové životné míľniky. „Dnes sa však náš 
svet zväčšuje.“ Slovensko je súčasťou Európy 
geograficky, civilizačne aj duchovne. Dokážu 
naša viera a kresťanské korene byť ešte aj dnes 
spoľahlivým kompasom v závažných spoločen-
ských dilemách a konfliktoch?
 Práve na túto otázku hľadá odpoveď sloven-
ský teológ a publicista Miroslav Kocúr (1969), 
autor knihy Keď naivita vyhráva (Kalligram, 
2019). Intímna spoveď odhaľuje jeho obavy aj 
nádeje, ktoré vkladá do súčasnej kresťanskej 
spoločnosti. V diele rezonujú otázky, či dokáže-
me morálne ustáť dnešný svet vo všetkých jeho 
formách a nástrahách. Nie je dnešný veriaci 
už iba „chodičom do kostola“? Dokážeme svoju 
vieru precítiť, žiť a dokonca o nej svedčiť? „K pl-
nosti pravdy zrejeme a dorastáme“ na základe 
našej vlastnej duchovnej skúsenosti. Ak nie 
sme schopní vieru dokonale žiť, ostáva z nej 
iba prázdna nádoba.

FENOMÉNY SÚČASNÉHO SVETA

Cesta, 
pravda 
a život
Lucia Mattová

Nie svet ohrozuje našu 
vieru. Naša pokrivená 
viera ohrozuje svet.

Foto Lucia Mattová
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bez komplikácií previedli životom. Také však 
v tejto knihe nehľadajte. Dialóg je cestou k pl-
nohodnotnejšiemu pochopeniu tých druhých 
a nakoniec aj samého seba. A práve o to auto-
rovi ide.
 Diskutované témy naberajú v dialógu troj-
dimenzionálny rozmer – židovstva, kresťan-
stva a islamu. V čom vidia duchovní týchto 
monoteistických náboženstiev spoločné prie-
niky a v čom spočívajú zásadné rozdiely? Sú 
si navzájom hrozbou? Alebo ich nepriateľom 
je skôr pokrytectvo, slabá odolnosť voči radi-
kalizácii, strata autentickosti či asimilácia? Je 
celibát v dnešnej dobe potrebný? Rešpektuje 
moslim ženu? Kedy bude v Jeruzaleme mier? 
Patrí náboženstvo do škôl? Aj na tieto otázky 
(aj na mnohé iné) pomáha Nicoliniho dielo 
hľadať odpovede. Osobitne sa podčiarkuje 
cesta znášanlivosti a snaha „nezdôrazňovať 
vlastnú náboženskú exkluzivitu zhadzovaním 
a démonizovaním iných“.
 Hľadanie PRAVDY býva beh na dlhé trate, 
a tak vzniká priestor aj na ďalšie pokračovanie 
tohto unikátneho projektu. Odpovede disku-

térov bez ohľadu na to, či uspokojili zveda-
vosť alebo vyvolali iba ďalšie otázky, sú len 
jedným z dielikov pestrej mozaiky názorov. 
Boli by odpovede rovnaké, keby pri stole sedel 
iný kresťan, žid a moslim? V každej z cirkví je 
predsa toľké množstvo odnoží a názorových 
prúdov, že nie je v silách žiadneho diskutéra 
obsiahnuť túto pestrosť.
 To však iniciátor dialógov M. Nicolini nemal 
vôbec v úmysle. Čím viac vieme, tým menší 
priestor dostáva radikalizmus a extrémizmus. 
Dialógy sú signálom, že duchovní tiež pociťu-
jú potrebu komunikovať nielen s vlastnými 
veriacimi, ale aj s ľuďmi iných vierovyznaní 
a ateistami. Vytvára sa tak platforma založená 
na „duchovnej hĺbke a morálnej kvalite ľudí“.
Hĺbka a morálna kvalita je nevyhnutnou pod-
mienkou, aby sme sa vo svete nenávisti, klam-
stiev a ničivého násilia nestratili. V pluralite 
je vlastne krása a etické základy náboženstva 
majú schopnosť uzdravovať celú spoločnosť. 

T ieto verejné vystúpenia, rozhovory 
a stretnutia (aj na pôde) slovenských 

stredných škôl zrodili pozoruhodnú publiká-
ciu Mária Nicoliniho s názvom Stretnú sa 
kresťan, moslim a žid… (Artforum, 2018). 
Nečakaný záujem verejnosti o túto knihu po-
tvrdil spoločenskú aktuálnosť témy aj fakt, 
že multikultúrna výchova a gramotnosť sú 
na Slovensku zatiaľ na začiatku svojej cesty.
 V súčasnej dobe, keď sa naša spoločnosť 
mení z prevažne monokultúrnej na multikul-
túrnu, je poznanie presne to, čo potrebujeme 
získať, aby sme si mohli vybudovať rešpekt 
k inakosti a odohnali neopodstatnený strach. 
Aj takto sa dá bojovať proti násiliu a nenávisti. 
Neznalosť totiž hatí komunikáciu a komplikuje 
spolužitie. Stačí nám však „iba“ pragmaticky 
načerpať chýbajúce informácie o iných nábo-
ženstvách?
 Dialógy sú sondou do našich duší, podnecujú 
chuť pýtať sa, hľadať a nachádzať odpovede. 
Svet okolo nás je naozaj pestrý, žijeme neraz, 
bohužiaľ, príliš rýchlo a očakávame priamo-
čiare odpovede – akési skratky, ktoré by nás 
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Vidieť za jedným stolom sedieť a otvorene sa 
rozprávať kresťana, moslima a žida je na Sloven-
sku ešte stále vzácny jav. Práve vďaka skúsené-
mu moderátorovi a výkonnému riaditeľovi Fóra 
náboženstiev sveta Máriovi Nicolinimu sa streli 
a diskutovali rabín Miša Kapustin, evanjelický 
farár Ondrej Prostredník, katolícky kňaz Felix 
Mária a riaditeľ Islamskej nadácie na Slovensku 
Mohamad S. Hasna.

Pre všetkých, 
ktorí veria 
v silu dialógu
Lucia Mattová

Foto Lucia Mattová
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slobodných volieb v ponovembrovej Českej 
a Slovenskej Federatívnej Republike. Spomína 
na stretnutia v centrále hnutia Občianske fó-
rum, na dalajlámu či návštevu slávneho režisé-
ra Miloša Formana. Vojtěch Sedláček popisuje, 
ako sa snažil zaistiť ďalšie financie napríklad 
aj pre podporu starostlivosti o postihnuté deti. 
Chytil sa podnikateľskej myšlienky – presa-
dil stieraciu lotériu. Ziskom z lotérie sumou 
sedemdesiat miliónov tak Občianske fórum 
prispelo neziskovej organizácii Arpida na zor-
ganizovanie stacionáru pre detských invali-
dov. Na pozemku, ktorý organizácia dostala 
od ministerstva obrany po sovietskej armáde, 
mohla začať stavať. Centrum Arpida poskytuje 
podporu osobám s postihnutím dodnes. 

Zmeny na Slovensku
Začiatky fungovania hnutia Verejnosť proti ná-
siliu, politickú silu Nežnej revolúcie na Sloven-
sku rozoberajú viacerí ďalší autori. Osobnejšiu 
výpoveď z prostredia prvých ponovembrových 
udalostí prináša Inge Vagačová, zažila Nadá-
ciu Milana Šimečku, jednu z najstarších mi-
movládnych organizácií u nás, od jej vzniku. 
Ako študentka sa spolu s kamarátkou Sášou, 
dcérou profesora Miroslava Kusého, stala 
priamo súčasťou diania v sídle hnutia v Mo-
zartovom dome v Bratislave. Približuje, ako jej 

dali za úlohu zapisovať telefonické vyjadrenia 
arcibiskupa Sokola, čo sa malo čítať na námes-
tí, či aké to pre ňu bolo sedieť oproti Milanovi 
Kňažkovi.
 Ďalší z príbehov napísal Juraj Flamik, ekológ, 
zástupca iniciatívy Bratislava nahlas, čo bola 
podľa Václava Havla slovenská podoba Charty 
77. Polemizuje o výčitkách niektorých lídrov 
Nežnej revolúcie, o zlyhaní častí elít revolúcie 
a o ich odmietnutí politickej zodpovednosti. 
Pripomína fakt, že členovia prvého koordi-
nančného výboru VPN – ako Miroslav Cipár, 
Ľubomír Feldek, Vladimír Kompánek, Rudolf 
Sikora alebo Jozef Jankovič prosto do politiky 
vstúpiť nechceli.  
 Sociológ Pavol Frič, ktorý desaťročia skú-
ma fenomén korupcie, sa vo svojom príbehu 
zamýšľa nad neschopnosťou „slobodymilov-
ných demokratov“ mobilizovať verejnosť, čo 
podľa neho nahráva do karát populistom, 
uspokojujúcim emocionálne potreby voličov 
v kontexte otázok ako bezpečie, vodcovstvo, 
spravodlivosť.    
 Samostatná kapitola patrí aj bývalej manžel-
ke zavraždeného právnika Ernesta Valka, Oľge 
Valkovej.  Kniha je jednoducho autentickou 
reflexiou tridsaťročného obdobia v životoch 
osobností v malých a veľkých dejinách dnes 
už dvoch samostatných republík. 
   

Autor do publikácie oslovil sedemnástich 
ďalších spoluautorov. Väčšina z nich 

patrí k ľuďom Novembra ´89. Tí, čo boli tak-
povediac „pri tom“, z okruhu Fedora Gála ako 
spoluzakladateľa Verejnosti proti násiliu, po-
litického hnutia, ktoré vyhralo na Slovensku 
v roku 1990 prvé slobodné voľby. Zostavovateľ 
knihy do výberu autorov zaradil aj mladšie 
ročníky. Každý z nich svojím príbehom pri-
spieva k mozaike prerodu československej 
spoločnosti z komunizmu, osamostatnenia 
dvoch republík, prechodu ku kapitalizmu, 
voľnému trhu, občianskej spoločnosti a de-
mokracii. Autori reflektujú vlastné detské, 
študentské, pracovné spomienky na udalosti 
pred a po páde Berlínskeho múru. Popisujú 
dianie a zmeny v pracovnej oblasti, ktorej sa 
venujú. V konkrétnych životných príbehoch 
sa tak dozvedáme o úspešných pokusoch 
aj omyloch „slobodymilovných demokratov“, 
o ich oponentoch či o súkromných a verejných 
míľnikoch. 

Peniaze z lotérie išli na stacionár 
Za prvý príbeh knihy vybral Fedor Gál rozprá-
vanie českého podnikateľa Vojtěcha Sedláčka. 
Založil dve spoločnosti vytvárajúce pracovné 
príležitosti pre osoby so zdravotným postih-
nutím. Úvod jeho textu patrí príprave prvých 
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Mozaika príbehov 
„slobodymilovných 
demokratov“ 
Linda Nagyová

Foto Linda Nagyová

Mojich tridsať rokov (Artforum, 2019) je kniha sociológa 
Fedora Gála, na ktorej vydanie sa vyzbierali ľudia v rám-
ci crowdfundingovej platformy StartLab. Fedor Gál je v nej 
okrem tvorcu zadania aj v role editora a autora jednej z ka-
pitol. Kniha má byť darčekom k blížiacemu sa tridsiatemu 
výročiu Nežnej revolúcie. 
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Obidve publikácie vyšli v miliónových nákla-
doch a boli preložené do viac než 40 jazykov.

Sapiens: Stručná história ľudstva
Harariho ambíciou je vysvetliť tri revolúcie, 
vďaka ktorým sa z pôvodne nepodstatného 
afrického ľudoopa pohybujúceho sa v strede 
potravinového reťazca stal najmocnejší živo-
čích planéty do tej miery, že dnes čím ďalej 
tým viac odborníkov hovorí o antropocéne – 
epoche, v ktorej je človek najvyššou hybnou 
silou globálnej ekológie.  
 Svoj exkurz začína pred vyše 70-tisíc rokmi, 
v čase, keď druh Homo sapiens obýval planétu 
spoločne s inými druhmi rodu Homo. Prvým 
kľúčovým medzníkom na ceste k dominan-

cii bola podľa Harariho kognitívna revolúcia; 
vďaka náhodným genetickým mutáciám došlo 
k zmene vnútorného prepojenia mozgu Homo 
sapiens a ten začal rozmýšľať a komunikovať 
dovtedy nebývalým spôsobom. Jedinečne širo-
ký rozsah zvukov, ktorý boli naši predkovia 
schopní vydať, umožnil rozvoj zložitejšieho ja-
zyka, ktorý bol nástrojom zložitejšej sociálnej 
interakcie a umožnil efektívnejšiu spoluprácu. 
Možnosť kooperácie na báze priamej komuni-
kácie a osobných medziľudských vzťahov bola 
však prísne ohraničená na neveľkú skupinu 
jednotlivcov. Sapiens mal ako jediný špecifickú 
schopnosť, ktorá znamenala zásadnú evolučnú 
výhodu v porovnaní s ostatnými druhmi – roz-
právať o fikcii, o veciach a predstavách, ktoré 

Pre súčasný akademický svet je charakte-
ristická úzka špecializácia a tomu zodpo-

vedajúca publikačná činnosť. Yuval N. Harari 
sa pôvodne venoval stredovekej vojenskej his-
tórii, doktorandské štúdium absolvoval na uni-
verzite v Oxforde. Po príchode na Hebrejskú 
univerzitu v Jeruzaleme však začal vyučovať 
kurz venujúci sa široko poňatým dejinám ľud-
stva ako celku, makrohistórii. Potreby výuč-
by a zvedavé otázky študentov ho motivovali 
k napísaniu zhrňujúcej práce, z ktorej sa stal 
po jej preklade do angličtiny medzinárodný 
bestseller. Keďže otázky neprestávali a dotý-
kali sa oveľa viac budúcnosti než minulosti ľud-
stva, publikoval voľné pokračovanie zamerané 
práve na otázky možného budúceho vývoja. 
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Izraelský historik Yuval Noah Harari je v súčasnosti intelektuálnou celebritou. Jeho knihy sú predmetom záujmu odbor-
níkov z rôznych vied aj širokej verejnosti po celom svete. Vedie internetový vzdelávací kurz, prednáša a diskutuje na rôz-
ne spoločenské témy. Dve jeho ťažiskové práce máme k dispozícii už aj v slovenskom preklade.

Globálny pohľad na minulosť 
a budúcnosť ľudstva
Yuval Noah Harari: Sapiens: Stručná história ľudstva. Preklad: Zuzana Jánska. Bratislava: Aktuell, 2018
Yuval Noah Harari: Homo Deus: Stručná história zajtrajška. Preklad: Zuzana Jánska. Bratislava: Aktuell, 2019

Ivan Stodola

 Foto Lenka Macsaliová
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podľa Harariho priniesť zrod nových bytostí 
s kvalitami, ktoré boli dosiaľ pripisované bož-
stvu – Homo deus. Už dnes fungujúce projekty 
nazerajú na smrť, starnutie a utrpenie ako 
na technické problémy, ktoré je možné odstrá-
niť. Budúcnosť taktiež môže priniesť nové for-
my nerovnosti; prístup k dátam a špičkovým 
technológiám bude mať bohatá a vplyvná elita, 
množstvo ľudí bude v dôsledku automatizácie 
a modernizácie ekonomicky nepotrebných. 
Podkopávané sú aj základy liberálneho hu-
manizmu; veda nenašla dôkaz pre existenciu 
slobodnej vôle, individuálne prežívané šťastie 
je biochemickým procesom, počítačový algo-
ritmus s dostatočným množstvom dát a napo-

jením na biometrické prístroje bude schopný 
urobiť aj tie najdôležitejšie životné rozhodnu-
tia lepšie ako individuálne ľudské vedomie. 
V závere Harari kladie dôležitú otázku: „Čo 
sa stane so spoločnosťou, politikou a každo-
denným životom, keď nás budú nevedomé,  
ale vysoko inteligentné algoritmy poznať lepšie 
než my sami?“

Záver
Kritika niekedy poznamenáva, že Harari 
neprináša z hľadiska faktografie nič nové. 
Áno, je to pravda, no vôbec to neprekáža. Jeho 
pôvodná špecializácia (stredoveké vojenstvo) 
sa v spomínaných publikáciách vyskytuje len 
veľmi okrajovo. Je však výnimočný synteti-
zátor a majster zrozumiteľných príkladov, 
ktorý kladie veľmi dôležité otázky, ďaleko 
presahujúce pole pôsobnosti histórie ako 

vedy. Nebojí sa prírodných vied a zrozumi-
teľne vysvetľuje mnohé fenomény biológie, 
ekonómie a informačných technológií. Glo-
bálna perspektíva čitateľa oslobodzuje od lo-
kálnych spoločensko-politických šarvátok, 
ktorými je ináč denno-denne zahlcovaný. 
Harariho názory a optika evolučnej biológie 
sa, samozrejme, nemusia každému čitateľovi 
pozdávať hlavne pri citlivých témach ako na-
príklad náboženstvo, ideológia, šťastie, duša 
alebo zmysel života. Pre Harariho je typickou 
sympatická snaha vymaniť sa z antropocen-
trizmu – tematizuje napríklad otrasné životné 
podmienky hospodárskych a laboratórnych 
zvierat, ktoré sú z vedeckého uhla pohľadu 

človeku omnoho podobnejšie, ako to tvrdia 
veľké monoteistické náboženstvá a humanis-
tická paradigma. Samozrejme, že je množstvo 
tém, ktorým by sa vo svojich knihách mohol 
venovať, ale nevenuje sa. Klimatická zmena 
a devastácia planetárnej ekológie sú pre neho 
manažérske problémy a nevenuje im väčšiu 
pozornosť. Ich dôsledky však budú omnoho 
zásadnejšie než akokoľvek predĺžený život 
niekoľkých bohatých jednotlivcov. Odbor-
níci z konkrétnych oblastí by mali čo pove-
dať k niektorým prílišným zjednodušeniam. 
Za najdôležitejšie však treba považovať, že 
máme k dispozícii dve kvalitné, globálne roz-
šírené a veľmi prístupne napísané publikácie, 
ktoré môžu slúžiť ako spoločný referenčný 
bod pri úvahách o ďalšom smerovaní ľudstva. 

neodrážali fyzický svet, ale ho prekračovali. 
Táto schopnosť sa pretavila do spoločne zdieľa-
ných mýtov a náboženských predstáv, ktoré si 
získali dôveru a umožnili flexibilnú kooperáciu 
veľkého množstva jedincov. Všade, kde Homo 
sapiens vstúpil, boli postupne vytlačené ostat-
né druhy rodu Homo, ako aj väčšina veľkých 
suchozemských cicavcov.
 Druhým medzníkom na ceste k dominancii 
bola poľnohospodárska revolúcia, ktorú však 
Harari netradične nazýva „najväčším podvo-
dom v dejinách“. Prechod na usadlý spôsob 
života umožnil nárast populácie a priniesol 
zásadné dôsledky pre rozvoj civilizácie a kul-
túry. Harari však pripomína, že strava sa sta-
la v porovnaní so stravou lovcov a zberačov 
chudobnejšou, práca vzhľadom na telesnú 
konštrukciu náročnejšou. Pribúdali nové po-
vinnosti. Pripomína aj nebývalé zotročenie 
a utrpenie zvierat, ktoré poľnohospodárska 
revolúcia priniesla.
 Predchádzajúce dve revolúcie prebiehali 
na rôznych, vzájomne oddelených častiach 
planéty s podobnými dôsledkami. Európa po-
stupne získala svetovú dominanciu vyjadrenú 
imperiálnou nadvládou 19. storočia vďaka uni-
kátnemu spojeniu politiky, vedy a kapitalizmu, 
ktoré nemalo v iných častiach planéty obdobu. 
Najuniverzálnejším prostriedkom kooperácie 
boli a sú podľa Harariho v konečnom dôsledku 
peniaze, ktoré prekračujú aj inak ostré kultúr-
ne hranice. Nevídaný dynamizmus a pokrok 
v oblasti biológie a technológie posledných 
decénií otvára ľudskému druhu úplne nové 
možnosti do tej miery, že druh Homo sapiens 
môže byť nahradený. Harari pootvoril dvere, 
do ktorých vstúpil svojou ďalšou publikáciou. 
 
Homo deus: Stručné 
dejiny zajtrajška
Hlavným predmetom knihy je súčasnosť 
a predovšetkým budúce perspektívy ľudstva. 
Marketingovo dobre zvolený názov a najmä 
podtitul však nezodpovedajú celkovému ob-
sahu. Harari budúcnosť nepredpovedá, skôr 
načrtáva možné scenáre a kladie otázky. Jed-
nou z kľúčových bude tá, ako ľudstvo naloží 
s mocou danou biotechnikou a informatikou. 
Nie ľudstvo ako abstraktný celok, keďže poli-
tika a verejný dohľad na prebiehajúce zmeny 
nedokážu pružne reagovať, ale predovšetkým 
kľúčoví aktéri sústredení v gigantických kor-
poráciách s vlastnými výskumnými centra-
mi a laboratóriami. Vývoj umelej inteligen-
cie, kyborgická technika a megadáta môžu 
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rozhľadenejšieho človeka. Spolu s knihou Medzi 
nami sú ako tandem. Hodnotový a vzdelanost-
ný kompas v nás otáčajú celkom iným smerom, 
do netušených šírok. Obe knihy ponúkajú hlbšie 
vysvetlenia, prečo sa spôsob rozprávania, teda 
verejného diskurzu, o spoločenských udalostiach 
uberá po týchto koľajniciach. 
 Spomínané naratívy sú možno tie nálepky, 
ktoré vo svojom odbornom texte v knihe Medzi 
nami spomína Dušan Ondrušek. Hovorí, že stereo-
typné zjednodušenia v označovaní vecí a javov 
nám pomáhajú orientovať sa v komplikovanom 
svete a umožňujú nám operatívnejšie fungovať. 
V takomto nemennom svete sa skrátka žije ľahšie.

Ako vzniká nenávisť?
Živica vydá za rok jednu až dve knihy, často 
v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene, 
zatiaľ všetky vyšli v podobnom layoute. Oproti 
predchádzajúcim publikáciám oceňujem na knihe 
Medzi nami precíznejšiu redakčnú prácu. Väčšinu 
rozhovorov viedla Zuzana Labašová, po jednom 
prispeli Tina Gažovičová a Tomáš Hallon. 
 Medzi nami zahŕňa príbehy ľudí pochádzajúcich 
z rôznych kontextov. Hlavnou ideou je „zachy-
tiť podstatu ideológie nenávisti (so zameraním 
na neznášanlivosť voči tým, ktorí vyzerajú, myslia 
a veria ináč ako my)…“ Neviem, ako sa Zuzane 
Labašovej podarilo zbaviť strachu, ale z otázok je 
zrejmé, že jej cieľ smeruje poza jej osobné pocity, 
zachovala si chladnú hlavu a profesionalitu. 

 V kapitole Pohľady z prvej línie vedie rozhovor 
s Christianom Picciolinim, bývalým vodcom ex-
trémistickej skupiny, aj Hanifom Qadirom, ktorý 
bol členom humanitárneho zboru Al Káida. Dnes 
majú títo ľudia svoju temnú minulosť za sebou – 
prešli na druhú stranu. Zaujímavý je rozhovor 
s Michalom Dzurkom, bývalým členom partie 
nacionalistov, ktorého sa okrem iného opýtala, 
ako vzniká nenávisť voči tým, ktorých ani ne-
poznám. V podstate sa zhoduje s prvými dvoma 
respondentmi, ktorí už vedia, že nenávisť voči 
druhému človeku pramení z frustrácie, chceme 
ňou prekryť vlastné pocity a problémy. 

Tí z druhej strany
Potom sú tu tí na druhej strane, tí, ktorým sa 
deje zlo. Rozhovory s nimi sú obsahom kapitoly 
Pohľady z druhého brehu. Mohamed Sidibay, Elsi 
Adajew, Vlado Rafael. Za najúčinnejšiu „zbraň“ 
proti nenávisti považujú vzdelanie a dialóg ako 
zručnosť, ktorej by sa mala venovať väčšia pozor-
nosť na školách. Mohamed zo Sierra Leone bol 
v detstve prinútený stať sa detským vojakom, až 
škola mu ponúkla možnosť vytvárať si svoj vlast-
ný príbeh. Z Čečenska do Poľska musel dvakrát 
utiecť Elsi so svojou rodinou. Základom zdravej 
spoločnosti je podľa neho umenie vychádzať 
s druhými, vychovávať ľudí, „ktorí sú pripravení 
vidieť, že nie sú stredobodom vesmíru, že okolo 
nich žijú iní ľudia s inými názormi a inými po-
citmi, inými myšlienkami a vierovyznaním…“

V  roku 2015 našli koncom augusta na ra-
kúskej diaľnici 71 migrantov udusených 

v aute. Moja mladučká suseda, ktorá sa one-
dlho mala stať mamou, ich v diskusii na túto 
tému neľútostne odsúdila – tak im treba. Keď 
som sa presťahovala do obce, ktorá má bo-
hatú maďarskú históriu, môj otec neskrýval 
znechutenie, že budem žiť aj medzi Maďarmi. 
A aj Rómami. Realitou sú haldy smetí pred 
chatrčami, platenie plnou hrsťou centov, plné 
nákupné košíky raz za mesiac. Nespravodli-
vosť v sociálnom systéme zase cítia dôchod-
covia, ktorí celý život pracovali a majú skoro 
rovnaký dôchodok ako tí, čo si odpracovali 
len pár rokov. Časté zneužívanie sociálnych 
dávok, vyhýbanie sa práci, obhajoba fašistickej 
rétoriky a násilností…

So stereotypmi sa žije ľahšie
Tieto drobné epizódky sú súčasťou každodenné-
ho života v obci. Uvažovanie v takýchto hrubých 
linkách počuť na zastávke, v obchode, autobuse… 
a úplne to zodpovedá tomu, ako sa vyjadrila socio-
logička Zuzana Kusá vo svojej eseji Za ostrou 
hranicou. Ak často opakujeme a zasadzujeme 
tému do rovnakého kontextu, nášmu mysleniu 
sa vtláčajú pomyselné koľajnice, po ktorých po-
hodlne bežia všetky schematické úsudky. Eseje 
uznávanej sociologičky, aktuálne poradkyne 
prezidentky Zuzany Čaputovej, tvoria jeden 
z dôležitých obranných štítov mentálnej výbavy 

O ľuďoch 
z rôznych 
kontextov
Zuzana Kusá. Za ostrou hranicou. Žilina: 
Vydavateľstvo Absynt pod značkou Kalligram, 2018
Zuzana Labašová a kolektív. Medzi nami. Zvolen: 
Technická univerzita vo Zvolene – Živica, 2018

Beáta Beláková
 Foto Lenka Macsaliová
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upútať a vzbudiť u neho isté očakávania. A tie 
balansujú na hrane ambicióznej myšlienky a jej 
samotnej realizácie priamo v texte. Ak by sme 
veľmi zjednodušene chceli popísať celý obsah 
knihy, dal by sa skoncentrovať do jednej vety: 
Esejistický pokus o zachytenie dôležitosti vzťahu 
technológie a civilizovanej komunity. 
 V naozaj krátkych kapitolách sa tak čitateľ 
môže dozvedieť o rôznych stránkach fungovania 
konceptu „smart city“ (chytrého mesta). Autor sa 
tiež snaží dotknúť otázok občianskej participá-
cie, súkromia, umelej inteligencie, robotiky či 
efektivity, pričom však neponúka jednoznačné 
závery a riešenia spomenutého vzťahu počítača 
a komunity. 
 Ťahačom knihy sú tak jednoznačne konkrét-
ne príklady, ktoré M. Pikus vyberá na ilustrá-
ciu toho, že novodobé technológie majú svoje 
pevné miesto v spoločnosti, no práca s nimi 
nemusí byť vždy ekonomická. Napríklad, píše 
o tom, ako senzory na detekciu tvárí umiestne-
né na ulici pri incidentoch síce môžu fungovať,  
no efektívnejší by bol samotný občan s aplikáciou 
na smartfóne, ktorá by vedela informácie posunúť 
ďalej. Podobne sa dotýka aj zberu a využívania 
surových dát smerom ku komunite „internautov“ 
(internetových používateľov), funkcie strojového 
učenia a jeho limitom, otázky zaradenia umelej 

inteligencie do pracovnej sféry a jej možných 
dôsledkoch na trh práce, funkcie autonómneho 
auta či chybovosti počítača a s tým spojeného 
problému bezpečnosti.
 Hutnému jadru knihy však kontruje mnoho 
štylistickej vaty o tom, aké je potrebné nájsť 
balans medzi technológiami a inováciami s ak-
tívnou spoločnosťou. V úvode je to pochopiteľné, 
no ak ide o opakujúci sa jav, môže to čitateľa zne-
chutiť. Napriek tomu treba oceniť, v akom tóne 
rozprávania sa kniha Počítač v meste nesie. Ľahký, 
rýchlo stráviteľný, zrozumiteľný (miestami až 
príliš jednoduchý), bez prebytočnej odbornos-
ti. Ten, kto má rád knihy Austena Kleona Kraď 
jako umělec (2012, Jan Melvil publishing), Ukaž, 
co děláš (2014, Jan Melvil publishing) a Jeď dál 
(v češtine vyjde v lete 2019), či napríklad knihu 
Mysli ako freak (2014, Premedia) zo série Frea-
conomics autorov Stevena D. Levitta a Stephena  
J. Dubnera, toho bude Pikusov počin baviť. 
 Počítač v meste ponúka instantne krátke kapi-
toly, ktorých čítanie rýchlo odsýpa. Zrozumiteľne 
spracováva pomerne ťažkú tému, preto sa stáva 
ideálnym kandidátom (nielen) čítania na toalete 
či v električke. Kniha môže (aspoň na chvíľu) od-
tiahnuť pozornosť bežného používateľa od obra-
zoviek mobilov k tlačenému médiu (kým nezaznie 
ďalšia notifikácia).

Ťažiskom Pikusovej publikácie sa stáva 
to, čo je naznačené na prebale: „Počítače 

vstupujú do nášho reálneho fyzického sveta. 
Do mesta sa vracia džungľa.“ Zatiaľ čo nemusí 
byť také jasné (hlavne po dočítaní knihy), čo si 
má čitateľ predstaviť pod „návratom džungle“, 
téma vstupu digitálnej technológie do našej 
každodennej praxe zase naopak dokáže poten-
ciálneho vlastníka Počítača v meste dostatočne 

O ľuďoch 
z rôznych 
kontextov
Zuzana Kusá. Za ostrou hranicou. Žilina: 
Vydavateľstvo Absynt pod značkou Kalligram, 2018
Zuzana Labašová a kolektív. Medzi nami. Zvolen: 
Technická univerzita vo Zvolene – Živica, 2018

Beáta Beláková

Mysli ako 
hacker
Lenka Macsaliová

Kniha IT špecialistu a bývalého hacke-
ra Miroslava Pikusa Počítač v meste 
(Kalligram, 2019), ktorá vyšla ako 
deviaty titul edície Skica, by sa dala 
označiť ako exemplár „záchodového čí-
tania“. Avšak v dobrom zmysle slova… 

 Všetkých respondentov spája chuť žiť, po-
máhať a meniť spoločnosť k lepšiemu. Obdi-
vuhodná je práca Daryla Davisa, ktorý sa už 
30 rokov stretáva s členmi Ku-Klux-Klanu 
a presviedča ich, aby sa vzdali svojho presved-
čenia. A v knihe sa nachádza ešte množstvo 
ďalších rozhovorov a príbehov s hrdinami 
s mimoriadne silnou vnútornou integritou. 
Všetci poukazujú na rasizmus, násilie, ex-
trémizmus či iné výtržnosti alebo nedosta-
točnosti v školskom vzdelávacom systéme 
z vlastného bohatého skúsenostného pohľadu, 
neboja sa pomenovať, čo nás často bolí, na-
príklad, keď má milovaná osoba rasistické 
sklony. Rozhodne je to kniha, ktorá si zaslúži 
oveľa viac, než len tisíc výtlačkov.  

 ››

 Foto Lenka Macsaliová

FENOMÉNY SÚČASNÉHO SVETA
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som ich na Slovensku a v európskych 
krajinách. Do niektorých som vyces-
toval na pozvanie so svojimi filmami 
a popritom som vyhľadával ľudí a situ-
ácie, ktoré ma zaujímali ako fotografa. 
Do Angoly a Indie, do Ruska a neskôr 
do Nepálu, aj do Peru a amazonskej 
časti Ekvádoru som sa vybral, preto-
že som chcel bližšie poznať niektoré 
lokality a priblížiť sa k ľuďom, ktorých 
som fotografoval.

Človeka hľadáte „v globalizovanom 
svete“.  Je globalizácia len akýmsi 
základným dobovým rámcom, kon-
štatovaním stavu sveta, alebo tento 
pojem ponúkate ako interpretačný 
kľúč k súčasnosti?
Zmeny v ľudských životoch sa dejú aj 
v súvislosti s novými technológiami 
a globálnymi ekonomickými zmena-
mi. Globalizácia ľudí spája a mnohým 
mladým a kvalifikovaným otvára nové 
možnosti. Mňa zaujímajú ľudia, ktorí sa 
často nie vlastnou vinou ocitli na okra-
ji. Sociológovia hovoria o vyradených 
jednotlivcoch, o vyradených komuni-
tách. Žijú v nedostatku, z ruky do úst 
a v akomsi provizóriu. Čas sa zastavil, 
stali sa nepotrebnými. Žijú v drsných 
podmienkach, ale aj medzi nimi sa náj-
du ľudia s dušou, aj v kontakte s nimi 
sa môžete stretnúť s obnaženou alebo 
univerzálnou ľudskosťou. To je téma 

Vzťah k fotografii možno vybadať aj vo va-
šom oceňovanom filmárskom diele, kritika 
to napokon konštatovala už dávno. Ako 
fotografa vás však pozná omnoho menej 
ľudí. Ako a prečo vznikol váš aktívny zá-
ujem o dokumentárnu fotografiu?
Fotografiu vnímam ako súčasť moderného ume-
nia. V mojich filmoch (najvýraznejšie v Obrazoch 
starého sveta) som použil fotografie ako filmové 
zábery, pomocou ktorých rozprávam príbeh. 
Film a fotografia ako výtvarná informácia 
alebo artefakt majú veľa spoločného. Filmár 
i fotograf rozmýšľajú v obrazoch a vytvárajú 
obraz skutočnosti.
 Mám rád fikciu i dokument a už dlho sa zau-
jímam o dokumentárnu fotografiu. Vyštudoval 
som réžiu hraného filmu, ale zároveň som aj 
dokumentarista. V tejto mojej druhej fotogra-
fickej knihe predkladám 152 farebných a čier-
nobielych fotografií o ľuďoch z viacerých krajín, 
ktorí žijú na okraji spoločnosti.

V knihe sa ocitli fotografie zo štyroch kon-
tinentov a vyše tucta krajín. Napriek týmto 
veľkým geografickým rozdielom snímky 
pôsobia veľmi kompaktne, a to nielen vi-
zuálne, ale aj pokiaľ ide o autorskú orien-
táciu na isté, najmä sociálne problémy. Ako 
ste si volili tieto „destinácie“? Cestovali 
ste do týchto krajín cielene kvôli fotogra-
fovaniu?
Vždy ma zaujímalo, ako žijú obyčajní ľudia 
v ich autentických prostrediach vrátane ich 
rôznorodosti a sociálnej situácie. Fotografoval 

PEKNÁ KNIHA

Som na strane 
človeka
rozhovor s režisérom a fotografom Dušanom Hanákom 
o knihe Hľadanie človeka v globalizovanom svete 
(Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 2019)

Radoslav Passia 
V rozsiahlom cykle farebných a čiernobielych fotografií prevažne 
z rokov 2007 až 2017 prináša slovenský filmový režisér a foto-
graf Dušan Hanák svoje svedectvo o ľuďoch žijúcich na okraji 
spoločnosti. 

 Foto Lenka Macsaliová
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mojej knihy fotografií Hľadanie človeka 
v globalizovanom svete. Je aj o hľadaní 
ľudskosti.

Ľudia z vašich fotografií žijú často 
v zúfalých životných podmienkach. 
Našli ste v ich životoch na okraji 
priestor pre ľudskosť alebo sa hu-
manizmus, citlivosť voči istým so-
ciálnym témam, stáva skôr výsadou 
pozorovateľa, fotografa?
Obyčajní ľudia, to nie sú len bezdomovci. 
Istotne, aj v ľuďoch na okraji je priestor 
pre ľudskosť. Kedysi sa hovorilo, chudo-
ba na cti netratí. Sú to nemajetní ľudia, 
v dnešnom svete sú ich milióny. Život 
v africkej alebo indiánskej dedine či 
v rómskej osade nie je len o biede, je 
aj o vzťahoch, o každodenných povin-
nostiach, o láske k deťom. Navyše, aj 
obyčajný človek môže byť osobnosťou. 
A všetci majú svoj vnútorný život.

Súčasťou knihy je rozsiahly úvod, 
interpretačná štúdia teoretičky Ka-
taríny Rusnákovej. Spolupracovali 
ste s ňou na tejto knihe bližšie alebo 
ste si výber a koncepciu knihy pri-
pravili sám?
Keď som oslovil pani doktorku Rusná-
kovú, bola veľmi zamestnaná, mala roz-
písaný rukopis, ale fotografie ju zaujali 
a prijala spoluprácu. Veľmi si vážim jej 
názory a rozsiahle vedomosti, pokladám 
ju za spoluautorku knihy. Akceptovala 

môj výber i stavbu či sled fotografií, ktoré sú 
medzi sebou viazané nie lokalitou, ale asociá-
ciami a obsahom, ľudskými témami ako detstvo, 
zrelý vek, staroba a podobne.

Využívate čiernobielu aj farebnú fotogra-
fiu. Prečo? 
Ak sú tu obe možnosti, prečo nie? Mám rád 
čiernobielu fotografiu, ale zaujíma ma aj far-
ba. Prírodné národy a kultúry (a nielen tie) sa 
tvorivo vyjadrujú aj farbami, sú pre nich cha-
rakteristické.

Niektoré vaše fotografie sú zachytením 
situácie, iné pôsobia viac komponovane… 
Ako vznikajú? Komunikujete s ľuďmi  
pred vaším objektívom? Ako ich vnímate? 
Každý človek má svoju tému, svoj príbeh a nie 
je ho treba vždy verbalizovať. Veľa z toho sa 
dá vycítiť a vyjadriť aj v neverbálnej komuni-
kácii. Často je zaujímavé stlačiť spúšť vo chvíli 
intuície a odhadu alebo vo fáze vzájomného 
spoznávania. To sa týka situačnej fotografie 
i zachytenia autentického výrazu na tvári člo-
veka, ktorá hovorí aj bez slov o jeho pocitoch 
a vnútornom nasmerovaní. Aj on číta vo vašich 
očiach (a v očiach čitateľa alebo diváka), aký ste 
človek, či prichádzate s dobrým úmyslom, či 
sa to neobráti proti nemu. Som na jeho strane. 
V akom svete žijeme? Sociálna fotografia by 
mala pomáhať. Môže byť kritická voči odvrá-
tenej tvári nášho konzumného sveta a zároveň 
empatická voči osudu sociálne a spoločensky 
vylúčeného človeka a jeho komunity. Nie je 
problém a jeho riešenie skôr na našej strane?  

Dušan Hanák (1938) je významný sloven-
ský režisér. Hanákov prvý celovečerný hraný 
film 322 mal premiéru v roku 1969. Jeho vzťah 
k fotografii sa prejavil vo viacerých filmových 
dielach, napríklad v dlho zakázanom doku-
mente Obrazy starého sveta (1972), ktorého vý-
chodiskom sa stalo päť fotografických cyklov 
Martina Martinčeka. Medzinárodný úspech 
získali aj hrané filmy Ružové sny (1976) a ďalší 
zakázaný Hanákov film Ja milujem, ty miluješ 
(1980), ktorý bol uvedený až po ôsmich rokoch 
od svojho vzniku na MFF v Berlíne, kde zís-
kal Strieborného medveďa za najlepšiu réžiu. 
V roku 1995 nakrútil svoj druhý dlhometrážny 
dokument Papierové hlavy o vzťahu občana 
a moci, za ktorý získal hlavnú cenu Golden 
Spire na MFF v San Franciscu (1997). V roku 
2006 mu vyšla fotografická publikácia Zázna-
my a odkazy (vyd. Petrus).

     

PEKNÁ KNIHA

Konečné štádium pádu na dno predsta-
vujú stratené existencie, bezdomovci, 
outsideri, žobráci a tuláci. Podľa Mi-
chela Maffesoliho „tulák funguje v is-
tom zmysle ako (naše) zlé svedomie“. 
Hanák zaznamenáva osobné príbehy či 
mikrodrámy týchto ľudí v ich autentic-
kých prostrediach v rôznych lokalitách 
sveta, pričom spája tragické a vzneše-
né stránky ich životov a zvyšuje po-
vedomie o sociálnej nespravodlivosti. 
V tomto kontexte určite zaujmú pôsobi-
vé portréty žien a mužov zobrazených 
s náznakom jemného úsmevu na tvá-
rach, ktorí snívajú svoj sen o lepšom 
živote v nádeji, že sa niekedy usmeje 
šťastie aj na nich.

Katarína Rusnáková, z úvodu knihy 
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Zostavovateľská koncepcia
Pri zostavovaní antológií podobného typu 
je jednou zo základných otázok určenie žia-
daného adresáta. Podľa výsledného tvaru sa 
zdá, že sa Habaj rozhodol cieliť naraz na užšiu 
i trochu širšiu (laickejšiu) časť čitateľskej obce. 
Vkusne príťažlivý vzhľad, prehľadné členenie 
knihy, snaha dodržiavať pri celkom veľkory-
som množstve textového materiálu od štr-
nástich rôznych autorov určitý kvalitatívny 
štandard i cit pre rozsahovú mieru (tvorbe 
jednotlivých spisovateľov antológia poskytu-
je od 5 do 50 strán) prezrádzajú chvályhodné 
úsilie, aby sa kniha nestala len knižničnou 
položkou vypožičiavanou raz za rok (podľa 

semestra, v ktorom sa na tej-ktorej univerzite 
učí slovenská medzivojnová literatúra). Viac ju 
však predsa len ocenia členovia toho užšieho 
kruhu – darmo, textového materiálu je naozaj 
vcelku dosť, pričom také exkluzívnosti, ako 
pokus Vlada Wagnera o „fragment japonérie“ 
či novoklasicistické uchopenie postavy ženy-
múzy v podaní Milana Thomku Mitrovského 
naozaj nie sú pre každého. Do publikácie tohto 
typu však jednoznačne patria. 
 Na druhej strane, diskutovať by sa dalo o po-
trebnosti zahrnúť do antológie až päť vo vý-
raze, v téme, v kompozícii či v myšlienkovom 
základe zúfalo podobných poviedok Tida Jozefa 
Gašpara, respektíve pri Ivanovi Horváthovi 

(až) dve prózy z jeho začiatočníckeho debutu 
Mozaika života a snov – zvlášť, keď popri takisto 
prítomných kapitolách z novely Človek na ulici 
či menej známej, z osviežujúceho nadhľadu po-
danej poviedke Maškarný ples pôsobia ako (du-
chom i dušou) podstatne chudobnejší príbuzní. 
To je vlastne aj hlavný čitateľský problém tejto 
knihy – modernistická emblémovosť, ktorá 
je jej akcentovaným cieľom, prináša zúžené 
možnosti výberu. To vzhľadom na počet auto-
rov rôzneho literárnohistorického významu, 
ako aj na fakt, že – ako píše Habaj – v tvorbe 
významnej časti z nich „reprezentujú moder-
nistické prózy (…) iba ojedinelé prejavy alebo 
majú povahu začiatočníckych literárnych po-

ESEJ

 Foto Lenka Macsaliová

Antológia v správnych rukách
Matej Masaryk
Termín „druhá moderna“ je v slovenskom kontexte pevne zviazaný s osobou literárneho vedca a básnika Michala Haba-
ja, ktorý ho – ako označenie pre početnú skupinu modernisticky orientovaných slovenských próz (predovšetkým) dvad-
siatych rokov minulého storočia – zaviedol vo svojom rovnomennom, z viacerých hľadísk priekopníckom monografickom 
debute z roku 2005. Je teda logické, že za pomerne rozsiahlou antológiou Druhá moderna: Slovenská modernistická 
próza 1920 – 1930 (Literárne informačné centrum, 2018) stojí v pozícii editora opäť on. 
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úlohách je to napríklad stvárnenie Paríža („ča-
rovného, vábivého, farbivého a nôtivého“ u Gaš-
para; znepokojivo protirečivého u Horvátha; 
jesenného a deziluzívne sivého u Alexyho) či 
využitie ďalších tradičných motívov z rezer-
voáru moderny – divadla, masiek, bohémstva, 
samoty, stratenosti, vzdoru, straty a podobne. 
Zaradením málo známych próz Jarka Elena 
(Hriech pátra Marcela) a Jána Poničana (Modré 
oči) vedľa známejšej Hrušovského Dolorosy 
sa tiež odkrýva obzvlášť zaujímavá analógia. 
Trojica autorov totiž v daných poviedkach va-
riuje nápadne podobnú kompozičnú kostru 
– vnútorný súboj medzi sexualitou a „božími“ 
prikázaniami u zástupcov cirkvi. Naozaj, to, že 
horúčkovitá snaha po nekonvenčnosti neraz 
vypáli úplne opačne, očividne nie je nič nové. 

„Detaily“ editorskej práce
Vzhľadom na to, že Habaj pri väčšine tex-
tov vychádzal z ich prvých publikovaných 
verzií, netreba zabudnúť na „detail“, ktorý 
býva pri podobne starých literárnych dielach 
často problematický, respektíve sa nie vždy 
celkom doceňuje. Je ním jazyková redakcia. 
Kto totiž napríklad pozná pôvodné vydania 
Alexyho či Vámošových próz, musí uznať, že 
Zuzana Šmatláková, ktorá mala v antológii 
na starosti práve túto stránku veci, odviedla 
(až na pár malých chýb, resp. miest, o ktorých 
by sa dalo diskutovať) mimoriadne precíznu 
a zároveň literárne citlivú prácu. Pozoruhodné 
sú však aj iné „detaily“ – či už ide o vecne po-
ňaté profily autorov, alebo o rozsiahly aparát 
vysvetliviek ku všetkým prózam, obsahujúci aj 
stručné a výstižné kontextualizačné interpre-
tácie. Naopak (keď už sme pri tých detailoch), 
menej stručná (resp. poznámková) mohla byť 
záverečná štúdia, ktorá je vlastne (pre)kon - 
den zovaným výťahom z predchádzajúcej Ha-
bajovej monografie. Vzhľadom na celok, kto-
rý sa zostavovateľovi podarilo vytvoriť, by sa 
azda pýtala skôr „nová“ štúdia, smerujúca 
viac ku koncepcii antológie a vzájomnému 
porovnaniu vybratých diel. 

Moderna ako zrážka so životom
Aké sú však samotné prózy? Také, aké by sme 
vzhľadom na preferovanú poetiku, vek ich au-
torov či dobový stav kultúry mohli očakávať. 
Moderna je v rozhodujúcej miere postavená 
na deziluzívnej zrážke mysliaceho a cítiaceho 
človeka s dospelým životom bez pevných hod-
nôt a akýchkoľvek istôt (slovami Jarka Elena: 
o pocítení „zimného závanu skutočnosti“), ako 

aj s veľkým svetom, ktorý sa voči nemu – ako 
v recenzentskom posudku knihy výstižne na-
písal Jaroslav Šrank – „permanentne otváral 
a otváral a otváral a zároveň ho pohlcoval“. 
Ide teda o prózy, s ktorými je – tak, ako s pred-
metným súbojom súkromne gigantických 
proporcií a dôsledkov – pevne spojená silná, 
až patetická emocionalita. Teda niečo, čo má 
nebezpečne blízko k sentimentálnosti, pri akej 
je čitateľ (nechceným) svedkom množstva sĺz, 
kriku a hádzania sa o posteľ (Ivan Minárik). 
 Pociťovaný rozklad hodnôt a iných pevných 
bodov, ktorý spomínanému súboju individu-
ality a sveta predchádza, je niečím, čo v da-
nom období viselo vo vzduchu. Pre výraznú 
časť publikovaných autorov teda nebolo iba 
literárnou pózou, ale autenticky prežívanou 
skutočnosťou, ktorej literárne tematizovanie 
bolo logickou nutnosťou. Táto autentická nut-
nosť zaznieva – hoci aj spod tenších či hrub-
ších nánosov literátštiny – z väčšiny próz a ako 
taká zostáva pôsobivou. Pôsobivou, pretože 
pomenúva (áno, aj u toho manieristického Tida 
J. Gašpara) niečo zásadné a nadčasové. Veď 
kto by nepoznal tvrdé „okolnosti životného 
boja“ (Elen) či smútok nad tým, „čo sa strati-
lo alebo neobjavilo nikdy zo života“ (Alexy)? 
Tých (prepytujem) romantickejších jedincov 
zase určite aspoň raz prepadol aj ten zvláštny 
„poetický smútok, ktorý nermúti, ale jemne až 
teší“ (Gašpar).
 V podobných, hoci v jednotlivých autorských 
realizáciách predsa len variantných stvárne-
niach rôznych štádií vopred prehratej „ruvačky 
so životom“ sa pritom dajú celkom ľahko za-
chytiť aj odtienky filozofického či tvarového 
svojrázu. A popri často všeobecne platných 
slabých stránkach aj stránky individuálne sil-
né (či najsilnejšie). Ani tu sa nedá obísť prínos 
zostavovateľa, respektíve konštatovanie, že 
sa príprava antológie naozaj dostala do správ-
nych rúk. Kiežby to tak bolo vždy.

Matej Masaryk (1987) pôsobí ako lektor slo-
venského jazyka a kultúry na Katedre sloven-
skej filológie Užhorodskej národnej univerzity. 
Je autorom viacerých recenzií a literárnoved-
ných štúdií. V roku 2017 vyšla jeho monogra-
fia Zabudnutý svet: Próza Janka Alexyho v rokoch 
1914 – 1930. Vedecky sa zaoberá predovšetkým 
slovenskou prózou prvej polovice 20. storočia. 

kusov a hľadaní,“ zákonito speje v kombinácii 
s veľkorysým počtom strán k istej redundancii. 
 Pravda, redundancii sa Habaj ani nevyhýba, 
ba priam ju podporuje – jeho zvýšený záujem 
o prózy, ktoré zobrazujú ustálený a (nielen) 
pre modernu príznačný motív osudovej ženy 
či femme enfant/fragile je zjavný i priznaný. 
Vzhľadom na „rozsiahly komplex umeleckých 
štýlov a poetík,“ ktoré pojem „modernizmus“ 
zastrešuje, je takéto hľadanie centrálneho 
tematicko-motivického spojiva vlastne aj po-
chopiteľné.

Autori „druhej moderny“
Na celku knihy je vidieť množstvo drobnej, 
poctivej práce. Habaj v antológii prináša 
autorov kanonických (Vámoš, Horváth, Hru-
šovský, atď.), dnes už menej známych (pozo-
ruhodne výrazný priestor venuje napríklad 
tvorbe Janka Alexyho, ktorý bol v dvadsiatych 
rokoch publikačne mimoriadne činný), ale aj 
takých, ktorí sa v slovenskej literárnej histórii 
iba mihli (napr. Imro Frits, ku ktorému aj Habaj 
našiel informácie len na dva riadky). Neza-
nedbateľným prínosom antológie je pritom aj 
to, že konfrontuje kvalitatívne očakávania, 
vytvorené na hodinách literatúry – Horváth 
síce svojimi najkvalitnejšími prácami z kni-
hy naozaj vytŕča, zatiaľ čo Ervin Holéczy či 
Kvetoslav Urbanovič názorne dokazujú, prečo 
upadli do zabudnutia; prózy Janka Alexyho 
a Vlada Wagnera však patria k tomu lepšiemu, 
čo sa v knihe nachádza. Úprimnou, citlivou 
prostotou (Alexy), respektíve sviežou (seba)
iróniou (Wagner) dokonca vytvárajú príjem-
nú alternatívu voči ťažkopádnemu Vámošo-
vi, manieristickému Gašparovi či často lacno 
bombastickému Hrušovskému. To, že Habaj 
pri zostavovaní antológie vychádzal z pocti-
vého štúdia knižných vydaní i časopiseckých 
publikácií, navyše výrazne pomohlo k tomu, 
že sa menej známe, neraz však (aj umelecky) 
pozoruhodné prózy objavujú aj pri známej-
ších (kanonických) autoroch. Najviac tu asi 
zaujmú rané prózy Jána (ešte nie Roba) Po-
ničana, vedno pevne „v službách malomeš-
tiackej triedy“ – výborný doklad búrlivých, 
niekedy až protirečivých pohybov v slovenskej 
literatúre prvých poprevratových rokov. Tých 
zaujímavých momentov je však podstatne viac. 
Významným je napríklad výskyt podobných 
kompozično-motivických prvkov, podnecu-
júcich ku komparatívnym analýzam a inter-
pretáciam. Okrem už spomínaného motívu 
ženy v rôznych dôležitých, literárne ustálených 
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nevstúpila. Je presvedčená, že tam chodia iba 
školské výpravy, dôchodcovia a umelci. Zho-
dou okolností však do budovy vstúpi a nechá-
pe… „V galérii je veľa svetla a málo vecí. Steny 
sú poloprázdne a na podstavcoch je vždy len 
jedna vec, i keď by sa ich tam zmestilo oveľa 
viac. Chodí od jedného podstavca k druhému, 
prezerá si predmety, ktorým nerozumie. Podľa 
nej sú staré a škaredé, ale asi sú vzácne, krás-
ne a dôležité, keď sú vystavené v galérii.“

Toto by som vedela urobiť aj ja…
Myšlienka „toto by som vedela nakresliť/odfo-
tiť/vymodelovať aj ja“ je súčasťou fluida mno-
hých umeleckých diel. Niekedy sa vynorí iba 
v hlave, inokedy ju ktosi vysloví nahlas vo vete. 
Ester sa javí, že vystavené diela vyzerajú skoro 
ako fotografie z jej mobilu. „Keby ich zväčšila, 
pokojne by tam mohli visieť, no nie? Napríklad 
fotografie dvoch obyčajných jabĺčok – jedno je 
nahryznuté, druhé celkom zošúverené, jablká 
z nedojedenej desiatej sa občas objavujú v bra-
tovej izbe a zoschnuté zas v kabelke starej 
mamy. Alebo fotografia zasneženého kopca 

Z pohľadu Ester
S hlavnou protagonistkou príbehu, červenovla-
sou Ester, sa stretávame už na obálke knihy. 
Kompozícia titulného obrázku pripomína selfie 
zábery (v prvom pláne vidíme Ester, presnej-
šie hornú časť jej tváre a vlasov, nad ňou časť 
arkády a za ňou východný pohľad do nádvoria 
Slovenskej národnej galérie). Ester má dvanásť 
rokov, pocit, že jej nikto nerozumie, nikam sa 
nehodí a nikto ju nemá rád. Často sa jej strie-
dajú nálady. „Chvíľku je veselá, chvíľku smut-
ná a medzitým naštvaná.“ Takto nám Ester 
predstavujú úvodné stránky knihy.  Na prvej 
ilustrácii má dievča zadumaný výraz tváre, 
na hlave má natiahnutú kapucňu žltej miki-
ny, kontrastuje s modro-šedými tónmi budovy 
galérie v pozadí. Po obrátení listu vidíme Ester 
usmiatu, pozadie je plnofarebné, optimistic-
ky ružové. Ďalšia dvojstrana ukazuje Ester 
nahnevanú a znechutenú, natlačenú na sklo 
dverí v preplnenej električke.
 Ester má na múzeá svoj názor. Budovu galé-
rie („príliš odlišnú, hranatú a extravagantnú“)  
míňa v električke každý deň, nikdy však do nej 

s vydupanou cestičkou. Úplne normálny kopec, 
takých je Instagram plný. (…) Pozrie na svoje 
zábery, pozrie na fotografiu visiacu na stene. 
Čo treba urobiť na to, aby moje fotografie viseli 
v takejto galérii? V národnej?, behá jej hlavou. 
Takých obrázkov urobí tisíc za deň a ďalšie 
milióny ľudí urobia ďalšie miliardy fotografií. 
Prečo sú niektoré obrázky také dôležité, že 
visia v galérii a chodia sa na ne pozerať ľudia?“ 
Ester odpoveď na túto otázku v príbehu nájde. 
Predtým však v galérii čosi stratí…

Potkan na tridsaťdva spôsobov
Ester nešla do galérie sama. Vstúpila tam 
so svojím „jediným skutočným“ kamarátom, 
potkanom – pánom Ernestom. Občas, keď sa 
nikto nedíva a keď v miestnosti nie sú diery, 
kam by mohol vliezť, vypustí ho z rukáva miki-
ny, aby sa porozhliadal. Ester však zadrieme 
a Ernest sa stratí. Dievča musí zostať v budo-
ve aj po skončení otváracích hodín celkom 
osamotené. Má však guráž (a aj iné spoločné 
znaky) ako Pipi dlhá pančucha a bez svojho 
potkana neodíde.
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Nuda v galérii? 
V žiadnom 
prípade
Monika Kompaníková: Kde je Ester N? Ilust. 
Barbora Idesová. Bratislava: Slovenská 
národná galéria, 2019

Petra Baďová 

Návšteva galérie, budovy s rozľahlými sálami, chodbami, schodiskom, s prísnymi pohľadmi dám, ktoré strážia príkaz 
„nedotýkať sa vystavených diel“, môže na dieťa pôsobiť únavne a nudne. Chodiť od diela k dielu, mlčky sa dívať a dívať, 
premýšľať, … skrátka nič pre deti. Ako im návštevu galérie zatraktívniť? Kniha Moniky Kompaníkovej Kde je Ester N? 
by mohla fungovať ako domáca príprava pred samotnou návštevou. Dielo nesie podtitul Príbeh o tom, čo všetko sa dá stratiť 
a nájsť počas jednej noci v Slovenskej národnej galérii.  A keďže pobyt v galérii je najmä o dívaní (videní a nevidení), uhloch 
pohľadu, budeme na knihu nazerať z tejto perspektívy.
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ktoré predtým v miestnosti preplnenej vecami 
nevidela – škvrnu na zemi pri ľavej nohe, ktorá 
vyzerá ako pavúk, a tubu od rovnakej farby, 
akú má doma.“ Pohľad cez škáry Ester obme-
dzil videnie, zároveň jej však umožnil uvidieť 
niečo, čo by si inak nebola všimla. 
 Antoš, sprievodca hlavnej protagonistky, 
Ester masku neponúkol, a predsa vďaka nemu 
nahliadla do mnohých škár. Zaviedol ju (a aj 
nás, čitateľov príbehu) do takých zákutí galé-
rie, kam sa bežný návštevník nedostane. Ocitla 
sa v reštaurátorskom ateliéri, v kancelárii gra-
fičky, v miestnosti, kde sa fotografujú, skenujú, 
digitalizujú diela, na skrytom schodisku slú-
žok, v stolárskej dielni, v izbe s centrálnym 
katalógom diel a podobne. Nedostala sa iba 
do depozitára, pretože je strážený a bez povo-
lenia tam nesmie  vstúpiť ani Antoš. Autorky 
diela však boli k zvedavým čitateľom láskavé 
a Barbora Idesová nám prostredníctvom škáry 
– ilustrácie dovolila do depozitára nahliadnuť.    

Recept na dívanie sa
Ak pripustíme myšlienku, že Slovenská národ-
ná galéria nám prostredníctvom knihy umož-
nila nakuknúť do svojej kuchyne, potom v nej 
môžeme hľadať aj návod na použitie, recept 
na dívanie sa. 
 Po prvom listovaní knižky môžu čitateľa 
prekvapiť dve veci. 1. Žiarivé fauvistické obráz-
ky sa striedajú s červeno-modrými kresbami 
tlačenými akoby v dvoch farebných vrstvách 
cez seba. 2. Súčasťou knižky sú špeciálne 
záložky – kukátka z farebných fólií. Keď sa 

pozeráme na kresby cez červenú fóliu, vidíme 
iba to, čo je vytlačené modrou farbou, keď sa 
pozeráme cez fóliu modrú, vidíme iba červené 
línie. Obrázky sa nám teda vždy ukážu inak, 
odhalia jednu alebo druhú vrstvu. Týmto spô-
sobom uvidíme diela schované v drevených 
debničkách, odkryjeme tie, ktoré sú zabalené 
do látky. Pomocou kukátok ľahko uvidíme to, 
čo na prvý pohľad nevidno.
 Nápad s kukátkami umocňuje magicko- 
realistickú atmosféru, ktorá z knihy vanie. 
Realizmus sa prejavuje v konkrétnosti pros-
tredia Slovenskej národnej galérie, v možnosti 
dohľadať si fotografie diel, ktoré Ester v galérii 
videla (kniha obsahuje samostatný katalóg 
diel s odkazom na www.webumenia.sk), ale aj 
v autentickom súčasnom jazyku a uvažovaní 
dvanásťročného dievčaťa. Magické je súčasťou 
realistického, je jednou jeho vrstvou, jedným 
z možných spôsobov dívania sa. Pre Ester je 
Slovenská národná galéria budovou a záro-
veň zubatou príšerou, ktorú možno zastrašiť 
stlačením spúšte na fotoaparáte v mobile. 
Snovo-realisticky pôsobí aj chlapec s maskou 
na tvári a mnohé motívy či formulácie, z kto-
rých možno vycítiť, že autorka textu (Monika 
Kompaníková) má výtvarné videnie. 
 Ester sa cvičí v dívaní. Vie si „preostriť“ zrak 
podobne ako keď fotografuje. „Keď si oči rozo-
strí, detaily zmiznú a svet sa zleje do farebných 
machúľ a mäkkých tvarov. Keď zaostrí, kaž-
dý predmet má svoje miesto a svoj tvar.“ Toto 
poznanie môže byť aj jej dôležitou životnou 
devízou.    

Nezľakne sa, keď v prítmí sochy zmenia svo-
je tvary, ani keď stretne elektrikára Antoša 
a zahliadne ducha. Zato pán Antoš sa vydesí 
poriadne. „Márnosť šedivá, panenka skákavá, 
zrádnik akýsi!“ zvolá, keď pri rutinnej kontrole 
vlhkosti v miestnosti uvidí potkana a potom 
Ester. Napokon sa stane jej sprievodcom. Ne-
nápadne ich sprevádza aj duch, „zvláštna po-
dlhovastá biela hlava s dlhými oslími ušami, 
anténami, rohmi alebo niečím čudesným, čo 
trčí nahor“. Duch vie, koho hľadajú, necháva 
Ester odkazy – kresby potkana na žltých le-
piacich papierikoch. Na každej kresbe (spolu 
je ich 32) vyzerá Ernest inak. Raz je popisne 
realistický, inokedy naskicovaný niekoľký-
mi ťahmi tušom, kubisticky geometrický, ob-
klopený bodkami (bobkami alebo jedom) či 
abstraktný (takmer ako v konzerve). Lenže  
udrží duch v ruke ceruzku?

Dívať sa cez škáry
Ester identitu ducha zakrátko odhalí – je 
ním Erik, malý chlapec, syn kurátorky, ktorý 
v galérii čaká na svoju mamu a čas si kráti 
tvorením. Baví ho vyrábať papierové masky 
a nasadzovať si ich. Fenomén masky je v kon-
texte celej knihy veľmi zaujímavý, pri ďalšom 
čítaní diela by bolo možné zamerať sa iba naň. 
Nás však teraz zaujíma pohľad cez škáry. Es-
ter si ho vyskúša. Nasadí si masku, „chvíľu 
krúti hlavou hore-dolu, ale cez dva tenké 
otvory vidí len úzke výrezy. Akoby pozerala 
do ďalekohľadu, ktorý nezväčšuje. Cíti sa v nej 
trochu nepríjemne, ale všimne si drobnosti, 
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RECENZIE

Foto Lenka Macsaliová

Čisté zviera v nás…

Uršuľa Kovalyk: Čisté zviera. Bratislava: 
Divadlo bez domova, 2018

„Čítačky, besedy, literárne festivaly a iné muče-
nia. Moderátori, čo kladú stále tie isté otázky. 
Apatické pracovníčky v knižnici, mizogýnni li-
terárni kritici a nafúkané kritičky, čo najlepšie 
vedia, o čom by Erna mala alebo nemala písať. 
Neustále spochybňovaná, príliš alebo primálo 
feministická, nikdy však nie akurát. ‚Na kieho 
boha s tým vyšla do sveta,̒ zúri na seba a ukája 
sa predstavou, ako všetko, čo napísala, scho-
váva v pivnici do krabice od televízora“ (s. 18). 
Navzdory slovám rozprávačky jedného z textov 
knihy Čisté zviera sa autorka rozhodla s nami 
podeliť o pätnásť tematicky rôznorodých povie-
dok. Knihu vydalo občianske združenie Divadlo 
bez domova, v ktorom Uršuľa Kovalyk aktívne 
pracuje s marginalizovanými skupinami ľudí 
pomocou umenia. Pre spisovateľku je typické 
tematizovanie konfliktu pohlaví, nadvlády pat-
riarchátu a ťažkého údelu žien, naturalistické 
detaily a expresívny jazyk, čo u nej často viedlo 
k prevahe ideologickej stránky nad umeleckou. 

sa však nevzdáva a o strom sa príkladne stará, 
preto sa dočká aj odmeny – množstvo zrelých 
plodov, ktoré nestíha spracovávať, má v sebe 
ukrytú zvláštnu moc: „Seniori mladli s každou 
zjedenou marhuľou, a čo je horšie, mali stále 
viac bláznivých nápadov“ (s. 81). 

Problémom rozprávačky z poviedky Palacin-
kový pes nie je „len“ staroba, kvôli ktorej „iba 
kysne“ (s. 52), ale aj vyrovnávanie sa s nevyda-
reným vzťahom so synom: „Takže nakoniec sa 
ozval. Synáčik môj vypečený. Svojej zlej matke. 
Neznesiteľnej, uštipačnej, egoistickej matke“ 
(s. 45). Ironickým komentovaním a zdanlivým 
odstupom, nadhľadom pri bilancovaní vlastné-
ho života sa postava „neúspešnej matky“ snaží 
nepripustiť si citovú depriváciu. A nie je jediná. 
Protagonistky jednotlivých textov sužuje úzkosť, 
strach, nepokoj, osamelosť i hnev, ktorých prí-
činou sú pretrvávajúce spoločenské stereotypy, 
devastácia prírody, sterilita vzťahov i uponá-
hľanosť doby vo všeobecnosti. Stávame sa tak 
svedkami presvedčivej, niekedy nenápadnej ana-
lýzy intímnych myšlienok a pocitových rozporov. 
Potenciálnu ťaživosť atmosféry odľahčuje jazyk 
a prítomnosť ironických až cynických komen-
tárov inšpirovaných ženským svetom, ktoré sa 

Kontrastné spojenie adjektíva „čisté“ a substan-
tíva „zviera“ vo mne vzbudilo zvedavosť, či sa aj 
tentoraz bude opakovať schéma „zvieracieho“, 
živočíšneho, resp. zlostného a výsmešného pí-
sania, ktoré pohltí „čistotu“ a jemnosť estetic-
kého, alebo sa podarí skĺbiť obe zložky tak, ako 
v Krasojazdkyni (2013) nominovanej na cenu 
Anasoft litera. 

Z tematického hľadiska môžeme po prečítaní 
všetkých textov vymedziť tri hlavné okruhy: 
intímna skúsenosť žien, sociálne témy a eko-
logické problémy súčasného sveta. Autorka re-
flektuje vnútorné konflikty žien, ktoré vyplývajú 
nielen z problematických, dysfunkčných me-
dziľudských vzťahov, ale aj z povinností, poci-
tov menejcennosti a neschopnosti či neochoty 
napĺňať sociálne roly a z pochybností o vlastnej 
hodnote. Pomerne frekventovanou je aj téma 
prežívania starnutia (ako procesu) a staroby (ako 
stavu), pars pro toto v texte Marhuľka sa do kon-
fliktu dostáva mladosť a nevládnosť, zbytočnosť 
prostredníctvom symbolu stromu – marhule. 
Hlavná postava dôchodkyňa Priska sa celý život 
stará o vzácnu odrodu stromu, ktorý je však už 
starý a vyschnutý, čo korešponduje so stavom 
samotnej Prisky. Bizarná a veselá dôchodkyňa 
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spolupodieľajú na vytváraní komického, napr. 
v prípade, keď sa dostanú do kontrastu so svetom 
mužským: „Napadne jej, prečo sa vlastne ženy 
nelúčia s menštruáciou (pozn. ako muži so slo-
bodou). Oslavovali by svoj prechod k slobode, 
k životu bez bolestí a nehoráznych výdavkov 
za menštruačné vložky. Nazývalo by sa to Čau, 
krámy“ (s. 12). 

Esteticky najkvalitnejšie sú však tie povied-
ky, v ktorých sa pracuje s jemnými metaforami 
a symbolmi, vďaka ktorým nemusia byť skú-
senosti a pocity priamo verbalizované, ale len 
implicitne naznačené. Napr. v poviedke Knižnica 
pani Klementíny predstavujú prečítané knihy 
celý život: „Knihy utierala s láskou, maznala sa 
s nimi a spomínala, kedy ich čítala a čo vtedy 
žila. Prečítané diela vytvárali akúsi mapu jej 
života“ (s. 102). Do snovej atmosféry príjemného 
spomínania vstupuje absurdná a bizarná sku-
točnosť – vdýchnutím čiastočky prachu z kníh 
dôchodkyňa pani Klementína otehotnie. Sama 
potom s napätím očakáva, čo privedie na svet 
a modlí „sa k Bohu, aby neporodila niektorú 
z tých šialených, absurdných postáv, ktorými 
zaľudnil svoje prózy Vvedenskij“ (s. 105). 

Autorka sa nevyhýba ani „neatraktívnym“ 
témam, v prózach sa často objavujú postavy 
zo sociálnej periférie (bezdomovci, ľudia s psy-
chickou diagnózou, týrané ženy a i.). Poviedky 
Posledná sezóna túlavých mačiek alebo Veverič-
ka v lodičkách nepriamo apelujú na to, aby sme 
ľudí bez domova nevnímali len ako príslušní-
kov marginalizovanej skupiny, ale pristupovali 
k nim ako k jednotlivcom s vlastným príbehom 
a problémami. Určité nóvum v témach predsta-
vujú ekologické zločiny, ktoré čím ďalej, tým 
viac rezonujú v médiách. V rozpálenej a špi-
navej mestskej hromadnej doprave preto mô-
žeme stretnúť Smrť, ktorá na nás, ľudí, hľadí 
ako na smiešne karikatúry a jej enumeratívne 
podaný zoznam našich hriechov voči prírode 
pripomína obžalobu. Blížiaci sa rozsudok súdu 
čaká aj na rebelujúcu „socku T.“, starenku, ktorá 
vzala veci do vlastných rúk a svojským spôso-
bom bojkotovala činnosť stavbárov rezidencie 
na mieste, kde pôvodne stál park: „Základom mo-
jej sabotáže boli neoverené, rafinované postupy. 
(…) Ihla do šijacieho stroja, šidlo a namakané 
háčkovky. Nepoznala som presne funkciu hadi-
čiek a rúrok v strojoch, a tak som ich pre istotu 
poprepichovala všetky“ (s. 96 – 97). 

V knihe sa okrem plnohodnotných poviedok 
objavujú aj momentky, obrazy či výseky zo „všed-
ného“ života človeka. Hoci ide o krátky časový 
úsek, vďaka vnútorným monológom postáv sa 

alebo reakcie naň. Ide však i v tomto diele o po-
kračovanie zabehnutej literárnosti? Dostaneme 
v Strihu vetra tohto istého „dobrého, lá(s)kavého 
Dušeka?“ Objavujú sa dve odpovede: áno / áno 
a ešte čosi.

Na začiatku bola pamäť. A tá pamäť bola 
v slove. Na začiatku pri Strihu vetra nám jed-
noznačne naskočí slovo pamäť. V tomto prípade 
je interpretačne kľúčové. Odomyká totiž pred 
nami rozprávača i jeho literárnu motiváciu. Pred-
pokladám, že samotný počet poviedok (33 ako 
číslo zavŕšenia Kristovho poslania) symbolizu-
je akúsi plnosť života, koniec plodného veku. 
V Strihu vetra nastáva vyrovnávanie sa s novou 
podobou pamäti. Celý text by mohol vyznievať 
ako úhľadný, premyslený zber materiálu, lenže 
je to existenčne dôležitý a živý materiál. Dotýka 
sa schopnosti rozprávača vnímať a rozpamätať 
sa, hľadať sa v spomienkach.  

Teda stretneme sa s pamäťou ako s novou 
pulzujúcou skutočnosťou. Nielen si spomenúť, 
ale najmä nezabudnúť. Rozprávač zažíva novú 
realitu, v ktorej sa učí napĺňať iné základné 

potreby (lieky, pamäť 
ako stres). Nejde iba 
o literárne spracované 
zážitky z detstva. Poci-
ťujeme tu existenciálnu 
potrebu nezabudnúť 
(seba). 

Pamäť je v  tomto 
texte všadeprítomná 
a určujúca. Dokonca 
by sa dalo tvrdiť, že tu 

„vystupuje“ ako plnohodnotná postava – mani-
pulatívna, pretože „strihá“ celky rozprávačo-
vých spomienok na útržky. To núti rozprávača 
prechádzať sa myšlienkami tam, potom zase 
inam. V jednom krátkom odseku sa dozvieme 
o novom živote stehlíka zeleného (Cardulis chlo-
ris), o smrti rozprávačovho brata i nadávke ich 
dedka na komunistov. 

Pamäť sa tu prezentuje taktiež ako proces 
hľadania. A to istoty, istoty v slovách. Hľadá sa 
vlastne ich zmysel, to, o čom (o akých hodnotách 
pre rozprávača) vypovedajú, zisťuje sa, či majú 
moc sprítomňovať minulé. Spomínanie sa do-
stáva do funkcie poznávania. Čitateľ spoznáva, 
čo v rozprávačovi pretrváva, čo ostáva, čo sa 
vzďaľuje, spoznáva, čím sa sýtil a čím sa sýti. 

Dobrá pamäť tu predstavuje životaschop-
nosť – rozprávač si ju vedome cibrí rôznymi 
úlohami. „Doplňte vety: pred Vianocami na-
padol prvý kôpor; po daždi sa na nebi zjavila 
farebná šošovica“ (s. 122). Vždy sa však v po-

dozvedáme aj o širšom rámci diania. Na prvý 
pohľad „obyčajné“ príbehy sú ozvláštnené či 
zatraktívnené prítomnosťou nezvyčajných, po-
divuhodných prvkov. Mestskí účastníci nočnej 
exkurzie v poviedke Nočné hlasy našich sov sa 
napríklad ocitnú zoči-voči prírode v grotesknej 
verzii: „O niekoľko sekúnd pristál neďaleko sto-
jacich ľudí vták veľký ako jednoposchodový dom. 
(…) Nikdy v živote ešte nik z nich nevidel takú 
obrovskú sovu. Čumeli na ňu, neschopní pohybu 
(…) Mladíci v maskáčoch šepkali slovo chem-
trails. (…) dravec schmatol votrelca za vetrovku 
a držal ho (…) ako malú myš“ (s. 90). 

Kovalykovej kniha Čisté zviera má blízko 
ku Krasojazdkyni v tom, že rebelantský, drzý či 
vulgárny spôsob písania sa zmiernil a dovolil 
prítomnosť „čistého“, t. j. estetického (snové až 
absurdné obrazy, metafory, symboly). Jazyk, hoci 
nestráca svoju ostrosť, nie je nasilu agresívny 
a zbytočne neprekračuje mieru expresívnosti. 
Krátkymi pohľadmi na detaily zo života často 
bizarných postáv sa darí karikovať rôzne typy 
ľudí v súčasnej spoločnosti, napr. hipsterov, 
zástancov konšpiračných teórií a pod. Kovalyk 
akoby len tak mimochodom, na pozadí príbehu, 
reflektuje vnútorné konflikty a antagonizmy žien 
a ľudí vo všeobecnosti. Samotný názov knihy 
v sebe spája dva protikladné aspekty každého 
človeka – túžbu po bezpečí, nevinnosti a blízkosti 
iných i animálnosť a pudovosť. Živočíšna pod-
stata, ako nám ukazujú Kovalykovej prózy v jej 
nateraz poslednej knihe, sa nedá úplne skrotiť. 
Miestami agresívna, avšak potenciálne aj pozi-
tívna sila, ktorá nami dokáže v určitých situá-
ciách zatriasť a prebudiť dlho potláčanú aktivitu 
a chuť prehodnotiť či zmeniť nielen seba, ale aj 
svoje okolie. Každé zviera však potrebuje občas 
únik a úkryt pred realitou. 

Martina Buzinkaiová

Ako sa stavia/píše 
pamäť

Dušan Dušek: Strih vetra. Bratislava: 
Vydavateľstvo Slovart, 2018

Útla kniha tridsiatich troch poviedok Dušana 
Dušeka Strih vetra predznamenáva akúsi ti-
chosť a nenápadnosť textu. Máme živo pred se-
bou dušekovský literárny priestor, ktorý funguje 
na princípoch zvýznamňovania jednoduchosti, 
obyčajnosti – či už samotnej akcie behu sveta 
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sa so slovami a ich asociáciami, čiže sa nám 
môže zdať, že si nespomína na správne odpo-
vede alebo je aspoň niekedy akosi nad vecou 
a vie, že píše – tvorí.

V neposlednom rade sa pamäť v Strihu vetra 
prezentuje i ako život vo veľkom dome. Rozprá-
vač v ňom chodí z miesta na miesto, hľadá jeho 
obyvateľov, zákutia, jeho vyvetrané i nevyvet-
rané izby, spadnuté kvetináče, zaváraniny, za-
seknuté šuplíky. 

Dušekova jemná a precízna práca na potrebe 
pamäti svojej postavy, na jej túžbe nezabudnúť, 
je rozhodne tým „čímsi navyše“ v celkovom vy-
znení a naladení poviedok. Okrem toho sa nám 
prihovorí jeho zmysel pre atraktívne vizuálne de-
taily: „nedokázal urobiť štipku z prstov“ (s. 101), 
„z obočia som jej pinzetou vytrhol sivý chĺpok“ 
(s. 22); rovnako aj jeho zmysel pre inovatívne 
opisy známeho, prirovnania a jemnosť skúmania 
okolitej reality: „hľadanie pohybov otca a mamy 
v mojich pohyboch“ (s. 113), „spomienky sú ulice. 
Idú okolo (s. 38), „otec mal rád svoje srdce, hoci 
o tom nevedel“ (s. 109), „včely pracujú v peknom 
prostredí. Vo vnútri kvetov“ (s. 60), „stromy si 
vetrajú konáre“ (s. 117), „jablká majú studené 
líca“ (s. 95). Niektoré pointy v spomienkových 
poviedkach zase prebiehajú na rovine typicky 
„dušekovskej“ láskavej detskej naivity: „Skolil 
som ňou zopár (…) hrdličiek. Márne ich za to 
odprosujem. V zime kŕmim ich vzdialených prí-
buzných. Podfuk je vždy podfuk“ (s. 33). 

Ani vo svojej poslednej knihe Dušek nezaprie 
scenáristického ducha a pojem strihu sa tu ne-
nápadne ocitne i ako nástroj filmárčiny v podobe 
rýchlych prestrihov medzi odsekmi. Napríklad 
koniec jedného odseku sprítomňuje rozprávača, 
ako sa zohýna k manželkiným topánkam a začia-
tok nasledujúceho odseku už hovorí o tom, ako 
sa rozprávač obúva do svojich topánok a zisťuje,  
že potrebuje nové šnúrky. A potom nám priblíži, 
ako sa správne šnúrky nazývajú a čo sa doslova 
píše na ich štítku. Všetko sú to síce nepotrebné 
informácie, ale táto situácia dostáva nový roz-
mer, pretože znamená skúmanie novej rozpráva-
čovej reality. Pointa opäť končí pri jeho pamäti: 
„ešte aj prsty sa radujú, že to (šnurovanie, pozn. 
autorky) nezabudli“ (s. 94). 

V texte sa do značnej miery uplatňuje enume-
rácia. A to buď ako súčasť skutočných „pamäťo-
vých úloh“ z kurzu Čo na to povie pamäť? či ako 
pomôcka pre autentické ponorenie sa rozprávača 
do vlastných spomienok. Vymenúva slová asociu-
júce Veľkú noc v abecednom poradí, ale takisto 
konkrétnosti ohľadom jeho brata (čo mal rád, čím 

sveta. A to píšem napriek tomu, že prvá povied-
ková kniha bola vydaná pred sedemnástimi 
rokmi. „Režisér“ Nepresného miesta má akúsi 
čarovnú paličku, ktorá protagonistov príbehu 
umiestňuje do situácií, ktoré sú pre nich istým 
spôsobom osudové a pre niektorých aj osudné. 
Texty sú príznačné dvoma aspektmi – prvý je 
akási v diaľke tušená skutočnosť, zahalená 
do snového oparu, druhý je presne opačná poloha 
žitej reality sprítomnená nie práve šťastným vy-
kročením do života, na konci s čakajúcou smrťou. 
Tá však nie je na nijaký spôsob sentimentálna, 
ale pôsobí až desivo prirodzene, čo bez okolkov 
demonštruje úvod do tretej časti knihy: „Dieťa: 
Čo je to? Muž: Anjel s jedným krídlom. Dieťa: 
Musíme ho zabiť, aby sa netrápil!“ 

Krištúfek nebol typ autora, ktorý by sa vo svo-
jich prózach vyhýbal smrti, práve naopak, uro-
bil z nej plnohodnotného člena tohto tandemu. 
V druhej časti knihy pociťujeme Voľným okom 
absurdnosť situácií, v ktorých sa ocitajú posta-
vy. Autor má ten dar slova, ktorý vás doslova 
vtiahne do obrazu a prinúti vás na okamih 
premiestniť sa v čase a priestore. V prozaic-
kom texte by síce mal stáť na prvom mieste 
text, ktorý má jasnú dejovú líniu, tu sa však dej 
preskupuje s obrazom, respektíve s čitateľovou 
predstavivosťou a do popredia sa dostáva nie 
príbeh, ale pocit z neho. Texty sa tak zahaľujú 
do akéhosi filmového nádychu myslenia svojho 
tvorcu. Krištúfkove vety sú zvodné na akýkoľ-
vek spôsob: „Zavrite oči a predstavte si vežu. 
Nič sa nepýtajte. Len si predstavte vežu. Alebo 
nie – stačí schodisko. Iba schodisko. Schodisko 
vedúce do výšky. Len tak bez stien a bez cieľa. 
Točité schodisko. Mierne zošľapané a možno aj 
trochu naklonené na stranu. Nie. Nič si nepred-
stavujte“ (Siedme nebo). Pri čítaní poviedky Loď 
bláznov sa mi v mysli okamžite vynorila Archa 
bláznov Edgara Allana Poea. Zdanlivo spolu súvi-
sia len názvami, avšak pozadie príbehu, ktorý je 
v oboch prípadoch dokonale premyslený, je ďal-
ším spoločným znakom dobrého rozprávačstva. 

Poslednú, tretiu časť knihy tvorí súbor noviel, 
ktorých hlavnou protagonistkou je mentálne 
zaostalá dievčina menom Amsterdam, ktorá si 
neustále niekde udiera hlavu, čo bol postupom 
času pre mňa naozaj rušivý element. To však nie 
je príčinou jej „permanentného údivu nad sve-
tom“. Jej podivuhodný životný osud je vystihnutý 
v názve knihy – Hviezda vystrihnutého záberu. 
Ak by Amsterdam neexistovala, asi by nikomu 
nechýbala. Prazvláštne vyvíjajúci sa osud mladej 
ženy, ktorej vek môžeme len skusmo odhadovať, 
začína seriálovou platonickou láskou, o ktorej 

ho prekvapil atď.). Napriek faktu, že skutočne 
ide o potrebu spomenúť si, vrátiť si spomienky, 
nenastáva medzi čitateľom a „zištným“ spomína-
ním scudzujúci efekt a ani medzi rozprávačom 
a jeho procesom „vybavovania si spomienok“ 
nechýba úprimný citový vzťah. 

Kompaktnosť (štylistická, sémantická) po-
viedok vyúsťuje do záverečnej poviedky, rov-
nomennej s názvom knihy. Poviedka Strih vetra 
miesi už spomenuté i nové informácie a fakty 
z rozprávačovho života do akéhosi jednotného 
zhrnutia spomienok pre potreby jeho samotného. 
Akoby išlo o existenciálne dôležité vedomost-
né a psychologické cvičenie. Všetko sa končí 
pocitom istoty, ktorý rozprávač celý čas hľadá,  
ale nakoniec ho prežíva postava malej Irmy, 
jeho vnučky.  

Táto Dušekova kniha je príjemnou a bohatou 
cestou tým, čo vietor nikdy neodnesie. Až je ra-
dosť loviť v pamäti! 

Dominika Petríková

Krištúfkovský svet 
po márquezovsky

3x Peter Krištúfek (Nepresné miesto, 
Voľným okom, Hviezda vystrihnutého 
záberu). Levice: KK Bagala, 2018

3x Peter Krištúfek sú 
dve poviedkové knihy 
a jedna novela, ktoré 
by mohli byť pokoj-
ne aj jednou knihou. 
Vlastne teraz už sú. 
Takmer štyristostra-
nový zväzok vyzerá 
dobre s  preba lom,  
ale aj bez neho. A číta 

sa ešte lepšie. Na jeden hlt je to však riskantné,  
aj keď k tomu krátkosť niektorých poviedok 
priam nabáda. Ukrátili by ste sa tak o možnosť, 
premýšľať nad niektorými nevšednými zvlášt-
nosťami „mimovoľne“ rozmiestnenými v texte. 

Peter Krištúfek (1973 – 2018) v sebe nezaprel 
režisérskeho ducha, čo isto odhalíte aj bez toho, 
že by ste poznali jeho životopis. Evidentné je to 
najmä v textoch, ktoré nevynikajú dejom ani 
pointou, ale sebe vlastnou sugesciou, ktorá veľmi 
výrazne pripomína svet Latinskej Ameriky, aby 
som bola konkrétna, evokujú ten márquezovský. 
V našom domáckom prostredí je táto fantazijná 
neobyčajnosť vítaným spestrením literárneho 
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ani netuší, že je to láska. Ešte predtým sa však 
dozvieme, čo všetko prežila, kým úvodnú upútav-
ku seriálu začala denno-denne sledovať. Potom 
sa dej začne hýbať aj iným smerom a jej vlastná 
zvedavosť (a klasická nešikovnosť) Amsterdam 
pripraví krušné chvíle v podobe latentného boja 
o život s bývalým násilníckym ošetrovateľom 
z ústavu, v ktorom prežila niekoľko rokov. Táto 
epizóda zasa vyvoláva evokácie na iné životné 
príbehy, ktoré vyšli na povrch len nedávno, to 
však Krištúfek v čase písania novely nemohol 
tušiť. Celkovo je táto časť knihy akousi zmesou 
surrealistickej sci-fi detektívky ozvláštnenej 
o prostoduché miesta, ktoré spolu veľmi dobre 
fungujú. 

Takmer dve desaťročia sú dosť dlhý čas na to, 
aby knihy zostarli a stratili svoj lesk, no Krištúf-
kov svet plný osobitých zázračností má stále živý 
jazyk, ktorý vďaka novému šatu opäť otvára ces-
tu k svojbytným osudom neobyčajných ľudských 
individualít.      

Lucia Smiešková 

Neznáma poéma 
známeho básnika

Vojtech Mihálik: Brána. Bratislava: Vyda-
vateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 
2018

Vo Vyd av at e ľs t ve 
Spolku slovenských 
spisovateľov na konci 
minulého roka vyšla 
doteraz neznáma poé-
ma známeho básnika 
Vojtecha Mihálika 
Brána. Pochádza z ob-
dobia jeho sľubne sa 

rozvíjajúcich básnických začiatkov, ktoré boli 
typické inklináciou k poézii autorov slovenskej 
katolíckej moderny a vyznačovali sa duchovným 
ladením a spiritualitou. Básnická zbierka, ktorú 
mal autor pripravenú na sklonku roka 1947, však 
vydaná nebola. Na jeho ďalšej tvorbe sa viditeľne 
podpísala pofebruárová spoločensko-politická 
situácia. 

Zaujímavou skutočnosťou je rôznorodosť 
strofických útvarov a veršových rozmerov celej 
skladby, napriek nim zbierka pôsobí tematicky 
ucelene a heterogénnosť formy nenarúša jej ply-
nulosť. Dalo by sa hovoriť takmer až o epickosti, 
keďže prvotným motívom je túžba a láska lyric-
kého subjektu k mladému, hanblivému dievčaťu. 

Až jej choroba a tušenie blízkej smrti odkrýva 
hlbšiu podstatu skladby, a to pokus o vyrovnanie 
sa so smrťou blízkeho človeka cez vieru v Boha 
a vo večnosť. Práve tak nadviazal autor na svoj 
básnický debut a v jeho duchu vniesol aj do tej-
to skladby výraznú duchovnú tematiku. Nejde 
tu však o prosté odovzdanie sa do Božej vôle 
a pokojné prijatie všetkého, ale lyrický subjekt 
si prechádza vlastným peklom, ľútosť utápa 
v alkohole a poznanie si musí ťažko vybojovať. 
Z pomyselného pekla sa dostáva vďaka svojej 
milej, žiariacej v podobe anjela. V celej zbierke 
je citeľný dualizmus, v ktorom sa stretajú diabli 
a anjeli, peklo a nebo, resp. smrť a život. Hoci 
lyrický subjekt nepozná väčšiu bolesť ako je bo-
lesť z odchodu, predsa len dospieva k závažnému 
názoru, že „nieto smrti, je iba narodenie“ – nové 
narodenie pre večnosť a iba skrze vieru je možné 
prekonať smútok zo straty milovaného človeka. 
No ani potom, keď už viera víťazí, nie je jej prija-
tie jednoduché a, žiaľ, stále zohráva podstatnú 
rolu aj napriek presvedčeniu, že Boh dievča mi-
loval, preto si ho k sebe tak skoro vzal. Popritom 
všetkom tu v duchu františkánskej spirituality 
zaznieva oslava prírody a odovzdaná prosebná 
modlitba za vlastnú smrť. Prírodné výjavy dodá-
vajú kolorit a dopĺňajú atmosféru celej zbierky. 
Tmavá noc však končí porazená a svetlo hviezd 
osvetľuje novú cestu a vedomie, že víťazstvo sa 
dosahuje prostredníctvom bolesti.

Vyústením skladby je apostrofická výzva, aby 
prehovorila sama nenávidená smrť, keďže človek 
v tejto ťažkej situácii už nenachádza slová. Vr-
cholom a celou pointou skladby, ktorá je presved-
čivým dôkazom definitívneho víťazstva viery, 
sú posledné dva verše, špeciálne zvýraznené 
verzálkami, v ktorých smrť priznáva, že je „LEN 
BRÁNOU, ZA KTOROU SÚ ANJELI“. Takto priamo 
autor nadviazal na predchádzajúcu tvorbu, vy-
značujúcu sa anjelskou tematikou, a pokračoval 
v jej rozširovaní o hlboké duchovné myšlienky.

Ak čitateľ nepozná detailne Mihálikovo dielo, 
básnickú skladbu môže vnímať ako ucelenú, jed-
noliatu báseň a nemusí ju spájať s jeho ostatnou 
tvorbou. Ale práve spôsob, akým autor skladbu 
v skutočnosti vystaval, z nej robí pozoruhodné 
a jedinečné dielo. V tomto smere treba oceniť 
precíznu prácu editora Martina Navrátila, ktorý 
dôkladnou analýzou identifikoval a detailne určil 
19 pôvodných Mihálikových básní, príp. ich častí, 
ktoré sa stali súčasťou básnickej skladby Brána, 
a aj vedomé autorské zmeny, vykonané pre po-
treby skladby. Rovnako presne popísal všetky 
nové časti skladby, nachádzajúce sa vo funkcii 
konektorov a spájajúce pôvodné básne do homo-

génneho celku. Vhodným bolo aj zaradenie kópií 
listov, v ktorých Vojtech Mihálik danú zbierku 
ponúkal na vydanie v edícii Lux časopisu Ver-
bum, či slovníček s vysvetlením menej známych 
pojmov. Aj sama obálka knihy verne dokresľuje 
názov básnickej skladby a písmo na nej evokuje 
konštrukciu železnej brány.

Vydanie tejto knihy je významným príspev-
kom k poznaniu doteraz takmer neznámej ranej 
tvorby Vojtecha Mihálika, keď nosnú súčasť jeho 
poézie tvorili prvky i motívy späté s kresťan-
ským svetonázorom a nepoznačené dobovou 
ideológiou. 

Dominika Javorová

Prózy temnej nálady

Peter Getting: Polámané nohy baletiek. 
Bratislava: Marenčin PT, 2018

Po prečítaní Gettin-
govej zbierky próz 
Polámané nohy bale-
tiek zostane v čitate-
ľovi množstvo otázok. 
S odpoveďami je to už 
horšie, ale čo ak „zmy-
sel nikdy nebol v tom, 
aby to dávalo zmysel?“ 
(s. 11). 

Gettingov rozprávač premýšľa nad existen-
ciálnymi otázkami prostredníctvom svojich po-
stáv, žijúcich v bežnom stereotype. Tieto postavy 
však často nadobudli sociálnu rolu, ktorá ich 
z bežnej spoločnosti vyčleňuje. Na svet v príbehu 
sa v Gettingových prózach pozeráme cez opti-
ku vynálezcu zvláštneho stroja či cez skupinu 
hrdinov z vtipov (policajt, Róm, blondína, sluha, 
Ježiš, Škót, Žid). Cieľom je azda vyvolať smiech 
cez slzy a myšlienku, či nie je spoločnosť náho-
dou plná takýchto „hrdinov“ z vtipných historiek.

Ak by však ľudstvo v rámci svojich životov 
malo vzhliadnuť k niečomu božskému, a malo 
možnosť sa takejto entity čokoľvek spýtať, ako 
by to využilo? „Mýliš sa, muž, my nemáme dô-
vod ti niečo vyvracať“ (s. 47). Tak by asi znela 
odpoveď. Getting nazval v krátkych scénach 
božskú osobnosť Majestátom. Ľudia sú len čísla, 
odpovede veľmi nejasné a výsledok stále rovnaký 
– nikdy nekončiaca túžba poznať zmysel života. 

Niektoré diela zo zbierky musí citlivé oko 
a myseľ vnímať pozornejšie a zároveň kritic-
kejšie. Autor v próze Jeden z dní s podtitulom 
Zápisky extatika naplno využije existencializmus  
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príjemných a slastných obrazoch. „Až na to, že 
to bola nudná podlízavá nula, ľudská štetka,… 
som proti Alfonsovi Zbronsovi nemal nič“ (s. 37). 
Je zážitkom sledovať voľný prúd myšlienok o sve-
te, v ktorých dôležitú úlohu hrá rozpoltenosť, 
emócie, ako aj meniace sa tempo a stupňovanie. 

Efektné je napríklad Obesisko – miesto, kde 
môže ktokoľvek dobrovoľne ukončiť svoj život 
obesením. Absurdita nie je len v priestore a po-
stavách, ale hlavne v nápade vymyslieť priestor, 
kde sa dá, bez akýchkoľvek podozrení a snahy 
zachrániť ľudský život, „spokojne“ spáchať sa-
movražda. „Načo skoncovať so životom v tmavej 
prevlhnutej pivnici, keď všetko možno vykonať 
na vyhradenej lokalite a s vysokým stupňom 
spoľahlivosti“ (s. 62). Jazyk reklamy je „súčasťou 
výbavy“ a dáva tejto absurdnej próze šmrnc. 

Getting sa so svojimi postavami nehrá  
a cez svojské názory donúti čitateľa konfrontovať 
sa s pokrivenou realitou, zamyslieť sa nad jej ab-
surditou. Na druhej strane si vytvára aj priestor 
na kritiku súčasnej spoločnosti. Prózy tak získa-
vajú potrebnú hĺbku a myšlienky v čitateľovej 
mysli môžu ešte dlho rezonovať.

Prostredie príbehu, mesto, pôsobí veľmi 
nezmyselne. Z hľadiska stereotypov tu nejde 
o priestor moderného života, ruchu, napredo-
vania a slobody. Obyvateľov vítajú bilboardy 
s heslami Vitajte vo vyhnanstve (s. 30), alebo ho 
rozprávač zaraďuje na perifériu (s. 57) či koniec 
všetkého (s. 140).

Príbehy sú remeselne dobre spracované. 
Autor používa široké štýlové spektrum jazyka. 
Dej príbehov postupuje rýchlo, niekedy až ne-
koordinovane využíva voľný prúd myšlienok. 
Nálada próz v zbierke Polámané nohy baletiek 
je možno temnejšia, ale rozhodne by nemala 
odrádzať od čítania.

Lucia Horská

Monografia o vzácnom 
spisovateľovi 
a mysliteľovi

Eva Maliti Fraňová: Andrej Belyj / celistvosť 
(v) mnohosti. Bratislava: VEDA, Ústav sve-
tovej literatúry SAV, 2018

Slovenská čitateľská obec dostala do rúk takmer 
paralelne dve zásadné knihy, ktoré približujú 
literatúru ruského (post)symbolizmu, a to román 
Strieborný holub od Andreja Belého a monografiu 

Ďalšiu dôležitú črtu autorka nachádza v Belé-
ho úzkom prepojení života a umeleckej tvorby, 
umenie tak vystupuje ako obrazné a celostné 
poznávanie života, jeho cieľom je však viac ako 
poznanie: je ním jednak prekonanie antinómie 
medzi poznaním a tvorbou, cesta k tvorivej pre-
mene človeka i sveta, k zrodu „nového človeka“ 
či Bohočloveka, ako aj novej skutočnosti ako 
alternatívy k tej jestvujúcej a neuspokojujúcej. 
V súvislosti s fenoménom „nového človeka“, 
ako ho svojou tvorbou prezentuje Belyj (výraz-
né je to v prípade protagonistu v Striebornom 
holubovi, básnika, filozofa, filológa Dariaľského) 
autorka vyzdvihuje premenu vedomia a celko-
vú duchovnú obrodu, ako aj obnovu celistvosti 
subjektu, prekonanie antinómie jeho tela a duše, 
antinómie subjektu a objektu, pričom odkazu-
je na ruských filozofov Florenského, Solovio-
va a ďalších, ktorí sa zaoberali touto otázkou,  
no aj na nemeckého filozofa Nietzscheho a jeho 
pojem nadčloveka. Opodstatnene veľkú pozor-
nosť venuje Fraňová vplyvu antropozofa Ru-
dolfa Steinera a jeho učenia na tvorbu i život 
Belého, v tejto súvislosti dáva čitateľom prí-
ležitosť nazrieť do antropozofickej komunity, 
oboznamuje s menej známymi faktami o kon-
taktoch steinerovcov s prívržencami z radov 
ruskej inteligencie, o šírení steinerovských ideí  
medzi ruskými umelcami, a napokon veľmi kon-
krétne naznačuje aj ich vplyv na Belého tvorbu. 
Práve cez antropozofické učenie zamýšľal Belyj 
nájsť prepojenie pravoslávnych vízií duchovnej 
obrody človeka s myslením západnej Európy, 
prispieť ku komplexnejšiemu mysleniu o svete 
i k väčšej celostnosti samotného sveta. 

Je pozoruhodné, ako autorka najmä v čas-
tiach monografie, kde sa tematizuje koncep-
cia „nového človeka“, ale taktiež v častiach 
o eschatologickej vízii sveta a sektárstve alebo 
o štýlotvornosti jazyka v tvorbe Belého dokáže 
vo svojich analýzach prepájať literárnovedné, 
estetické, kulturologické a filozofické aspekty, 
vďaka čomu jej výskumný program v teoretickej 
aj v metodologickej rovine získava komplexnú 
podobu – a prispieva aj ku značne komplexnému 
obrazu tvorby Andreja Belého. V súvislosti s me-
todológiou nemôžem opomenúť ani komparatív-
ne prístupy, ktoré autorka používa pri skúmaní 
medziliterárnych väzieb, podnetne vyznievajú 
napríklad jej rozbory sektárstva v kontextoch 
pravoslávneho a evanjelického náboženstva, 
ako sú prezentované v tvorbe A. Belého (najmä 
v románe Strieborný holub) a nášho Svetozára 
Hurbana Vajanského (román Koreň a výhon-
ky), hľadanie spoločných či príbuzných, ale aj 

našej poprednej rusistky, spisovateľky a pre-
kladateľky Evy Maliti Fraňovej o autorovi 
spomínaného románu. Hoci sme museli dlhšie 
čakať na román, ktorý vyšiel u nás až po románe 
Peterburg (vznikol pred ním), získali sme tým 
možnosť spoznať obe diela v krátkom časovom 
odstupe, a tak bezprostrednejšie porovnávať 
teoretické a beletristické spracovanie kľúčových 
téz a motívov v diele jedného z najvýznamnej-
ších predstaviteľov ruského (post)symbolizmu. 
Pre mňa to znamenalo znásobenie čitateľské-
ho zážitku z oboch diel, ktoré som vnímala ako 
komplementárne a vďaka ktorým som získala 
celostnejší obraz A. Belého i jeho diela.

Eva Maliti Fraňová, prekladateľka oboch spo-
mínaných románov, nepostavila do popredia 
svojej monografie biografiu Andreja Belého (zá-
kladné momenty života spisovateľa predstavu-

je skôr fragmentárne), 
ale sústreďuje sa pre-
dovšetkým na dôklad-
ný rozbor jeho diela, 
a to najmä v kontexte 
ruského (post)sym-
bolizmu, identifikuje 
charakteristické prv-
ky tohto prúdu sme-
rujúceho od moderny 

k avantgarde, no zároveň zdôrazňuje špecifickosť 
autorského rukopisu Andreja Belého.

Prekladateľská práca vytvára ideálne pod-
mienky pre dôverné spoznanie literárneho textu, 
pre hĺbkové prieniky do neho, čo dosvedčuje aj 
recenzovaná monografia, v ktorej sa odborná 
fundovanosť autorky spája s jej osobným zauja-
tím, a ak sa nemýlim, aj s istou duchovnou prí-
buznosťou s „objektom“ výskumu. Sympatické 
je, že autorka skúma Belého tvorbu nielen na po-
zadí jej väzieb s ruským symbolizmom a ruskou 
klasickou literatúrou, ale pohľad rozširuje aj 
na väzby so západoeurópskou literatúrou a čo je 
pre nás zaujímavé, aj so slovenskou literatúrou. 
Hodnotiac Belého inovátorský význam ho prirov-
náva k zakladateľskej trojici literatúry „prúdu 
vedomia“ (Joyce, Proust, Woolfová), dodávajúc,  
že u Belého ide o prúd vedomia a aj jeho odvrá-
tenej strany – podvedomia. E. Maliti Fraňová 
vychádza vo svojom bádaní z toho, že pre Belého 
bol symbolizmus nielen literatúrou či umením,  
ale aj filozoficko-náboženským konceptom, sve-
tonázorom, prostriedkom jedinečného pozná-
vania, estetickým i etickým princípom – práve 
v takejto komplexnosti jednotlivých vrstiev na-
zerá autorka na spisovateľovu tvorbu, napokon 
aj na jeho životný príbeh. 
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odlišných pre dané dielo (národnú literatúru) 
charakteristických momentov. Podobne inšpi-
rujúco pôsobí časť odkrývajúca istú motivickú 
príbuznosť a (hypotetickú) rezonanciu Belého 
tvorby (najmä román Peterburg) v próze Pavla 
Vilikovského Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch. 
Aj tu sa ukázalo, že medziliterárna komparácia 
môže vniesť nové prvky pri vnímaní porovnáva-
ných diel, uvidieť ich nezvyčajným pohľadom 
a dať im nové konotácie.   

Z hľadiska prekladateľskej praxe sú podnetné 
pasáže, v ktorých autorka opisuje svoje skúse-
nosti s prekladom Belého diela do slovenčiny, 
upozorňuje na niektoré úskalia späté so zvlášt-
nosťami východiskového a prijímacieho jazyka. 
Knihu dopĺňa obrazová príloha približujúca osob-
nosť i dielo Andreja Belého.

Etela Farkašová

Lesný mikrosvet 
pre najmenších

Monika Nováková: Chrobáčik Roháčik. 
Bratislava: Fortuna Libri, 2018

Kniha Moniky No-
vákovej Chrobáčik 
Roháčik obsahuje de-
sať príbehov zo sveta 
najmenších lesných 
zvieratiek, ktoré sú 
doplnené ilustráciami 
českého ilustrátora Ja-

kuba Cenkla. Hlavnou postavičkou všetkých prí-
behov je chrobáčik Roháčik, malý lesný hipster, 
ktorý býva v drevenom domčeku, zuby si umýva 
bylinkovou pastou a jeho krikľavé oblečenie, žlté 
nohavice, zelené traky a modré topánky, ho pred-
určuje k výnimočnosti. Jeho jedinečnosť však 
spočíva najmä vo zvedavosti. Chrobáčik Roháčik 
sa stretáva s priateľmi z lesa, ktorí sa v jeho okolí 
dostávajú do najrôznejších situácií. Kladie im 
otázky, pomáha riešiť konflikty a naprávať krivdy. 

Chrobáčik Roháčik spoznáva pažravého červí-
ka a húsenicu, ktorí sa s ním nechcú podeliť 
o čerešne, až napokon na to doplatia boľavým 
bruškom. Vďaka chrobáčikovi sa zoznámime 
aj so šľachetnou stonožkou, ktorá daruje tep-
lé pletené ponožky bosým myškám. Slimáky 
Slimkáčik a Slamkáčik vďaka nemu pochopia, 
že vzájomné priateľstvo je pre nich dôležitejšie 
ako víťazstvo v súťaži. Chrobáčik pomôže nájsť 
lienke bodky na kabátik, vyslobodí motýľa z pa-
vúčej siete a s pomocou blchy Elišky naučí plávať 

postáv, v opisoch sa autorka venuje len tomu 
najpodstatnejšiemu. Príbehy sú určené pre deti 
od štyroch rokov. Lesný mikrosvet však môže byť 
zaujímavý aj pre žiakov prvého stupňa základnej 
školy, použitý font je vhodný pre začínajúcich 
čitateľov. 

Beáta Babičová

O včelách a ľuďoch

Maja Lunde: Príbeh včiel. Preklad Jarmila 
Cihová. Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 
2018

Nórska autorka Maja 
Lunde doteraz napí-
sala niekoľko detských 
kníh a young adult ro-
mánov. Príbeh včiel je 
jej prvá kniha pre do-
spelých a je zároveň 
prvou zo zamýšľanej 
tetralógie s environ-
mentálnou tematikou. 

Prvý diel sa venuje 
téme včelárstva a upozorňuje na hrozbu hromad-
ného úhynu včelstiev. Ide o aktuálny problém, 
pozorovaný aj na území Slovenska. Keďže sa to-
muto problému nevenuje dostatočná pozornosť, 
dá sa vnímať pozitívne, že sa táto kniha stala 
celosvetovým bestsellerom.

Maja Lunde v knihe skúma vzťah človeka 
ku včelám cez troch protagonistov žijúcich 
v rôznych historických obdobiach. William je 
depresívny vedec, ktorý skúma včely v 19. storočí, 
George je včelár v roku 2007, kedy sa o hromad-
nom úhyne včiel začalo po prvý raz diskutovať, 
opeľovačka Tao žije na konci 21. storočia v dysto-
pickom svete, kde už žiadne včely nie sú. Príbehy 
hrdinov sú prepletené akousi osudovosťou, ktorá 
sa dá do určitej miery predvídať už po predsta-
vení hrdinov. 

Za knihou evidentne stojí zber materiálu o vče-
lárstve, Lunde v knihe opisuje úle od prvých sla-
mených až po modernejšie, aké poznáme aj dnes. 
„Bolo ťažké kontrolovať vnútro slameného úľa, 
a keď bolo treba vyberať med, musel sa vytlačiť 
z plástov, pričom sa zničili vajíčka aj larvy, takže 
med nebol čistý. Navyše sa zničili aj plásty. Včelí 
domov“ (s. 69). Takéto fakty sú organicky vložené 
do deja, autorka nimi nenútene podsúva svoje 
vedomosti o včelách, nesnaží sa poúčať. 

Takáto rozprávačská stratégia navyše pre-
svedčivo evokuje prostredia, v ktorých sa po-

žabiaka Marcela. Je to všadeprítomné indiví-
duum so zmyslom pre zábavu a spravodlivosť. 

Monika Nováková týmto spôsobom prináša 
detskému čitateľovi hrdinu, ktorý ho sprevádza 
celým spektrom charakterov. Najmenšie lesné 
zvieratká, hmyz, pavúky a vtáky v príbehoch 
získavajú ľudské vlastnosti, na ktorých autorka 
stavia jednoduché zápletky. Každý príbeh pozo-
stáva z náčrtu problematiky, ktorá sa vymyká 
štandardu: prejedanie sa, spory medzi priateľmi, 
strach z plávania. Následne vďaka Roháčikovej 
šikovnosti či pomoci iného zvieratka (naprí-
klad v príbehu o žabiakovi pomáha blcha) do-
chádza k riešeniu problému. Situácia sa vždy 
končí pozitívne. Poučenie ostáva ukryté medzi 
riadkami, nie je explicitne odkryté, čo je dobré 
a čo zlé. Autorka týmto spôsobom šikovne vy-
tvára možnosť diskusie, ktorá môže prebehnúť  
medzi detským čitateľom a dospelým. Rodič sa 
môže dieťaťa opýtať, či pochopilo, napríklad, pre-
čo je pažravosť nevhodná, že je dôležité dokázať 
sa podeliť s priateľom, alebo že nosiť dioptrické 
okuliare nie je vôbec hanba. Monika Nováková je 
autorkou knihy O trpaslíkovi Hundroškovi, ktorá 
je vhodná na cvičenie čítania s porozumením, 
pretože za každým príbehom nasledujú tri otázky, 
ktoré overia úroveň porozumenia textu. Kniha 
Chrobáčik Roháčik tento prvok neobsahuje, ale dá 
sa s ňou pracovať podobným spôsobom. Kontrola 
úrovne porozumenia však ostáva v réžii rodiča.

Personifikácia slúži v príbehoch ako zdroj hu-
moru. Autorka takýmito vtipnými momentmi 
útočí na predstavivosť dieťaťa. Napríklad, keď 
Roháčik prosí červíka o kúsok čerešne, ale červík 
odmieta a bráni sa. „ ‚V nijakom prípade! O svoje 
raňajky sa s nikým deliť nebudem! Upozorňujem 
ťa, chrobák! Pokiaľ ide o jedlo, nemám zľutovanie! 
Nenúť ma, aby som oprášil staré bojové umenie!‘ 
odvetil červík, ktorý bol ochotný brániť svoju po-
chúťku do posledného dychu. Na čelo si dal bielu 
čelenku, aby zdôraznil, že to s tým bojovým ume-
ním myslí vážne“ (s. 8). Podobne vtipne pôsobí aj 
stonožka v ponožkách, dva chrústy, napravení 
zlodeji, ktorí sa rozhodnú otvoriť v lese pekáreň 
a piecť marhuľové koláče, alebo motýľ Krišpín, 
ktorý nechce skončiť ako pochúťka pre pavúka 
Teofila. „Vôbec by som ti nechutil! Hrozne smr-
dím! Už niekoľko dní som sa nesprchoval“ (s. 56). 
Personifikáciu ako zdroj humoru môžeme nájsť aj 
v ilustráciách Jakuba Cenkla, ktoré korešpondujú 
s príbehmi. Napríklad žabiak v plavkách, havran 
v dioptrických okuliaroch, samotný chrobáčik 
a jeho pestré oblečenie.

Autorka používa jednoduchý, zrozumiteľný 
jazyk. Texty sú dynamické, prevahu majú dialógy 
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histórii sveta na konci 21. storočia. Keďže ide 
o relatívne blízku budúcnosť, autorka sa zrej-
me opierala o alarmujúce ekologické prognózy. 
Lunde navyše nemoralizuje, na environmentálnu 
tematiku sa kniha pozerá celkom vecne. Dej nie 
je primárne o včelách, no aj tak určujú smero-
vanie života postáv. Miestami sa však zdá, že je 
tých včelích podrobností akosi veľa: „Plastová 
nádobka bola plná zlatého prášku, starostlivo 
ho navážili a rozdelili na začiatku pracovného 
dňa, presne rovnako pre každú. Snažila som sa 
jemne preniesť neviditeľné množstvo z nádobky 
na rozkvitnuté stromy. Každý kvietok bolo treba 
opeliť so štetčekom zo slepačích pierok, zo slie-
pok vyšľachtených presne na tento účel. Pierka 
z umelých vlákien neboli také vhodné. Testovali 
ich znova a znova, mali sme na to dosť času, keď-
že v mojom okrese tradícia ručného opeľovania 
siahala viac ako sto rokov do minulosti“ (s. 7 – 
8). Nehovoriac o tom, že toto sú myšlienky ženy, 
ktorá balansuje na labilnom strome.

Príbehy postáv sa striedajú takmer pravidelne. 
To, čo mohlo pomôcť vyváženosti knihy, sa však 
stalo prekážkou. V druhej polovici knihy končia 
kapitoly spravidla na dramatickom vrchole a je 
potrebné prečítať si pokračovanie ďalších dvoch 
protagonistov, aby sme sa dostali k vyústeniu 
situácie. Ostatné kapitoly však tiež končia cliff-
hangerom. Lunde má cit, kedy kapitolu ukončiť, 
aby bolo čítanie napínavé, pokračovanie situácie 
však nenapĺňa očakávania, skôr sklame.

Rozprávanie začína v roku 2098 opeľovačkou 
Tao, zrejme aj preto, že jej línia (keďže sa odohrá-
va v budúcnosti) je najzaujímavejšia. Autorka sa 
snaží prehlbovať psychológiu postáv kapitolami, 
kde sa postavy retrospektívne vracajú k udalos-
tiam nepodstatným pre dej. Napríklad Williamo-
va kapitola, v ktorej sa snaží po porazení depresie 
oholiť. Manželka stojí za ním, pretože má strach, 
že chce spáchať samovraždu. On pritom zdĺhavo 
spomína na ich prvé stretnutie. Kniha sa inak 
vôbec nezaoberá ich manželstvom, toto bolo 
jediné konštatovanie úpadku ich lásky, vzťah 
ostáva rovnaký ako na začiatku knihy a nemá 
ani žiadny súvis so včelami. Naopak, vzťah Geor-
gea a jeho manželky je vykresľovaný bez kapitol 
navyše a aj napriek tomu, že ide o vzťah kom-
plikovanejší, je prichádzajúca kríza zreteľná.  
Prehistóriami postáv odbočuje autorka od „prí-
behu včiel“ k osobným tragédiám protagonistov, 
ktoré sú však natoľko komplexné, že by si kaž-
dá z nich zaslúžila osobitnú knihu (nešťastné 
vzťahy medzi otcami a synmi) alebo sú pre dej 
nepodstatné (Thomasov strach z medveďov). 

o hodnotné knihy. Na poli konkurenciou nabitej 
detskej literatúry je to počin o to chvályhodnejší, 
že sa pritom nerobia lacné kompromisy v obsahu 
ani forme.

Kniha autorského dua Romany Romanyšy-
novej a Andrija Lesiva z ukrajinského umelec-
kého štúdia Agrafka, ktorá na Medzinárodnom 
veľtrhu detských kníh v Bologni získala prestížne 
ocenenie Ragazzi award, a ktorú u nás vydalo 
mladé vydavateľstvo Monokel, je práve taká. Na-
pohľad náučná téma – fungovanie zraku a všeli-
čo s tým späté – zaodetá do okatých, farebných 
obrazov, je poňatá veľmi komplexne i otvorene, 
využívajúc prvky hravého učenia s hmatateľnou 
estetickou i myšlienkovou líniou. 

Výtvarná stránka tu neplní len funkciu pek-
ného, stala sa účinným a motivujúcim nástrojom 
zvýšenej percepcie obsahu. Je to ako prechádzať 
sa po stránkach výstavy – no nielen obrazov, ale 
myšlienok, podnetov, súvislostí. Sila ilustrácie 
nie je limitovaná na lákavú esenciu, upozorňujú-
cu kupca na publikáciu v naaranžovanej pyramí-
de titulov, je plnohodnotnou súčasťou tvorivého 
a ideového zámeru autorov a nezastupiteľným 
vyjadrovacím prostriedkom. 

Deti, ktoré nepoznajú písmená, čítajú príbehy 
a spojitosti z obrázkov, či už ide o knihu Z rozpráv-
ky do rozprávky alebo Rozum do vrecka. Výsledná 
interpretácia sa, samozrejme, nezhoduje naplno 
s textom a je do veľkej miery prácou fantázie. 
No v tom tkvie kúzlo jazyka ilustrácií – nie sú 
univerzálne zrozumiteľnou rečou, poskytujú 
však veľmi slobodnú a priamu možnosť na zo-
brazované nahliadať a zaujímať sa oň, pracovať 
s ním a chcieť mu porozumieť. Dobrá ilustrácia 
nielen ilustruje, sama rozpráva a otvára cestu 
k myšlienkam knihy.

Pozornosť si však nezaslúži len výtvarno, ale 
práve spôsob, akým sa v knižke na tému nahlia-
da. „Mením uhol pohľadu, aby som videl viac.“ 
Autori vrstvia súvislosti a odkrývajú ich do hĺb-
ky s rešpektom voči cieľovej skupine čitateľov,  
no nedávajúc stranou nič, čo považujú za dôležité, 
i keď možno nie prvoplánovo detsky atraktívne. 
Spracovanie knihy tak tému vekovo nevymedzuje 
a necháva na čitateľovi, ktorej časti sa povenuje 
viac a ktorej menej. Knižka názorne vysvetľuje, 
rozmieňa tému na drobné, na každej dvojstrane 
ju vykresľuje iným motívom a tematickým celkom 
sprevádzaným podnetom na zamyslenie, nenúte-
ne ponúka tvorivú či edukačnú aktivitu. 

Svet a jeho témy sú predstavené rozvážne, 
s citom, deti sa učia, nielen zbierajú fakty, sú 
nabádané k otázkam, dospelí k rozhovoru s nimi. 
Nejde o množstvo informácií, ale hĺbavý, pre-

V určitých situáciách, ako v Georgeovej ceste 
na univerzitu, ktorú navštevuje jeho syn, sa au-
torka sústredí na ich zložitý vzťah. Avšak ani dej, 
ani vzťah nikam neposunie, nedozvieme sa nič 
nové (ani profesora, s ktorým sa George stretne 
už nespomenú). Kapitola by sa dala vyškrtnúť. 
Oveľa zaujímavejšie pôsobí tento vzťah počas 
výjazdu s včelami, keď sú „uväznení“ v hotelovej 
izbe kvôli dažďu a nevedia si k sebe nájsť cestu.

Zúfalstvo Tao po odvedení jej malého syna je 
zreteľné. Odchod do Pekingu, kde míňa peniaze, 
ktoré si s manželom Kchuanom šetria na ďalšie 
dieťa, je silný motív a nepotrebuje hlboké po-
nory do protagonistkinej duše ani dodatočné 
vysvetľovanie. 

Autorka sa zdĺhavo venuje opakujúcim sa myš-
lienkam na zmiznutého syna. Aj keď by mohli 
byť pasáže výrazne zredukované, aspoň v texte 
nepôsobia neprirodzene. Zaujímavejšie by však 
bolo, keby sa jej vnútorný svet odhaľoval postup-
ne a nie prvoplánovo.

Kniha Príbeh včiel teda nie je len o včelách, 
ale aj o otcoch a synoch, nenaplnených očakáva-
niach, ktoré majú rodičia od svojich potomkov, 
krachujúcich manželstvách a aj nepravdepo-
dobných náhodách. Stavia oproti sebe osobné 
tragédie, zlyhania a túžby spolu s udalosťami, 
ktoré zmenia svet. V konečnom dôsledku osudy 
„malých“ hrdinov podliehajú globálnym uda-
lostiam, ktoré nikto z nich neovplyvní, no sú 
pripravení všetko pre ne obetovať. Maja Lunde 
čitateľom ponúka priemerne napísaný príbeh 
o veľmi dôležitej téme.

 Júlia Oreská

Nielen naoko, naozaj

Romana Romanyšyn – Andrij Lesiv: Takto 
vidím. Preklad Patrik Oriešek. Bratislava: 
Monokel, 2018

Nebeletristická lite-
ratúra pre deti zažíva 
prerod z komerčných 
kníh encyklopedického 
charakteru na autorsky 
poňaté, unikátne diela 
s umelecky vyspelým 

pôsobivým vizuálom, ktorý si cez pútavé ilustrá-
cie a dizajn podmaní listovateľa a urobí z neho 
čitateľa. 

Často sa tak deje vďaka malým vydavateľstvám 
s poctivým vkusným konceptom, čo nebazírujú 
na číslach a hľadajú spôsob, akým trh obohatiť 
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cízne a pritom zrozumiteľne spracovaný výber, 
zaodetý do nápaditej formy, podaný s prehľadom, 
vľúdne, budujúci zvedavosť a záujem, prepája-
júc odborné s ľudským, prírodné s humanitným, 
umožňujúc učiť sa o veciach komplexne a hlavne 
prirodzene. Kniha nielen vysvetľuje, ako vidíme, 
ukazuje, ako sa dá pozerať. Dá sa povedať, že je 
vydareným počinom akejsi estetizácie až poeti-
zácie vedy pre (nielen) detského čitateľa.

Art Studio Agrafka je vďaka svojej krasokres-
be vizuálne rozpoznateľné, no okrem „picture  
bookov“ pokrýva jeho tvorba rôzne žánre a nielen 
pre deti. Ilustrácie z Agrafky (v preklade zatvá-
rací špendlík) si pripla aj ukrajinská moderná 
poézia či svetová klasika. Agrafka tak neostáva 
strnulá a bez experimentu, zároveň je vždy au-
tentická. Dá sa aplikovať na slovník či autorskú 
knihu a urobí ich výnimočnými. Na Slovensku 
vyšla po prvýkrát publikácia z jej dielne vo vy-
davateľstve Brak (oceňovaná Vojna, ktorá zmenila 
Rondo) a už túto jar si Agrafka nasadí Monokel 
znova, aby sme sa na to, ako funguje sluch, pozreli 
v knihe Takto počujem.  

Edita Treščáková

Príťažlivé kulisy, 
nevyužitý potenciál

Gaia de Beaumont: Dobrá výchova. Preklad 
Adriana Šulíková. Bratislava: Inaque, 2019

Šes ťdes iate r ok y, 
prostredie aristokra-
tických salónov a ho-
nosných r ímskych 
palácov, možno aj to 
sú dôvody, prečo by 
čitatelia mohli siah-
nuť po knihe Dobrá 
výchova talianskej 
spisovateľky Gaie 

de Beaumontovej. Popis na prebale sľubuje 
pohľad do života osamelého a citlivého dieťa-
ťa, ktoré žije v nádhernom dome a letá trávi 
u francúzskych príbuzných v Normandii a v na-
poleonskej vile v Toskánsku. Lákavá ponuka. 
Úvodné opisy sľubujú obraznosť ako z filmov 
Paola Sorentina. Malé dieťa umiestnené do rím-
skeho paláca s vysokými stropmi, starožitným 
nábytkom, freskami a služobníctvom. 

Prvá kapitola Matka približuje charakter 
matky malého dievčaťa (hlavnej hrdinky), ktorá 
s hrubým správaním a olivovým olejom na vla-

ľa, o čo, samozrejme, pri tomto type literatúry 
ide tiež. Všetko však ostáva visieť vo vzduchu 
bez jednoznačného ukotvenia. 

Kniha Dobrá výchova pracuje s výborným 
námetom, ale jej potenciál ostáva nevyužitý. 
Čitateľ sa až v doslove dozvedá, že ide o me-
moáre samotnej autorky, ktorým však chýba 
chronológia a (v skratke) hlava a päta. Presýtené 
opisy a nulová zápletka však pôsobia pozitívne 
v jednom smere. Čitateľ stále čaká, či sa už ko-
nečne v ďalšej kapitole niečo začne diať, vďaka 
tomuto očakávaniu je možné útlu knihu prečítať 
celkom rýchlo, zápletka ani vyvrcholenie však 
neprichádzajú. Dielo pôsobí skôr ako koncept fil-
mového scenára, s ktorým sa dalo ešte pracovať. 

Beáta Babičová

Rozprávka o korupcii

Fiona Mozleyová: Kráľovstvo Elmet. 
Preklad Martin Kubuš. Bratislava: Ikar – 
Odeon, 2018

Kráľovstvo Elmet je 
debutový román brit-
skej autorky Fiony 
Mozleyovej, ktorý 
v roku 2017 nomino-
vali na Man Bookero-
vu cenu. Ide o ponurý 
román s  pomaly sa 
odvíjajúcim dejom, 
zasadeným do drsné-

ho prostredia yorkshirského vidieka. Autorka 
v tomto svojom diele tematizuje rodové stereoty-
py, dospievanie, vzdelávanie a život ľudí z okraja 
spoločnosti.

Po babkinej smrti sa súrodenci Daniel a Cathy 
spolu so svojím otcom presťahovali na samotu 
uprostred yorkshirského lesa, kde žijú izolovane 
od ostatných ľudí. Otec sa v ich kraji preslávil 
neskonalou silou a deti vedie k tomu, aby boli 
čestné a neváhali sa za svoju pravdu aj pobiť. 
Dúfa, že ich tak obrní voči nespravodlivému sve-
tu, s ktorým však nie sú vôbec v kontakte – deti 
nechodia do školy, nemajú kamarátov, ani sa 
nestýkajú s príbuznými. Život, ktorý pre nich 
otec vysníval, naruší príchod pána Pricea, maji-
teľa okolitých pozemkov. Tak sa začnú ťahanice 
o kus pôdy, ktoré rýchlo prerastú do násilného 
boja medzi zákonom peňazí a zákonom divočiny.

 Už samotný názov čitateľovi naznačuje, 
že sa autorka nechala inšpirovať minulosťou. 

soch pripomína skôr taliansku gazdinú z neapol-
skej pavlače Eleny Ferranteovej, než šľachtičnú, 
ženu francúzskeho aristokrata s koreňmi sia-
hajúcimi až k rodu Kapetovcov. Autorka matku 
hlavnej hrdinky opisuje nejednoznačne, jej excen-
trickosť je demonštrovaná rôznymi výstrelkami, 
ktoré predvádza na znak odporu voči vlastnému 
uväzneniu vo vopred dohodnutom manželstve. 
V úvode spomenutý alkoholizmus matky, ktorý 
mohol byť sčasti zdrojom konfliktu, neskôr ostá-
va v úzadí, akoby vôbec nesúvisel so situáciami 
v rodine. Postava matky na jednej strane poci-
ťuje odpor k záväzkom svojej rodiny a aristokra-
tickým hodnotám, na druhej strane však chce 
zo svojej dcéry vychovať slušné a vzdelané dievča, 
dobrú partiu, ktorá môže pokračovať, ako ďalšia 
generácia, v skostnatených tradíciách rodiny. 

Takisto aj postava guvernantky, Miss Blu, 
ktorá je opisovaná ako Rolls Royce medzi vycho-
vávateľkami, ostáva pre čitateľa nejednoznač-
ná, pretože spočiatku je charakterizovaná ako 
„príliš veľká pani. Podpätky, perly, kabelka, šaty 
s plochým uzlom na prsiach. A klobúk. Nie ho-
cijaký klobúk… Nebola to zvyčajná chlpatá 
baretka z hnedej vlny, ale klobúk oveľa krajší 
ako kráľovnin“ (s. 37). Neskôr sa však javí ako 
nevýrazná škótska sedliačka, ktorú obťažuje 
vybavenie kúpeľne v podobe bidetu a dokon-
ca zisťujeme, že „elegancia, umenie, literatúra 
nemali pre ňu veľkú hodnotu. Sú to hlúposti. 
Nestrácala čas s gracióznymi banalitami, ktoré 
robia z človeka dobrého rečníka“ (s. 46). Postava 
nie je úplne rozvinutá žiadnym smerom, nevie-
me, či je to teda tá príliš veľká pani, ktorá má 
vychovať budúcu grófku de Beaumont, alebo je 
to skôr jednoduchšia škótska provinčná tetuška, 
ktorá sa pre nevýrazné apatické dievča z dobrej 
rodiny stane spriaznenou dušou. 

Charaktery ostatných postáv tiež ostávajú ne-
dotiahnuté. Starí rodičia sú excentrickí, ale v ko-
nečnom dôsledku nezaujímaví. Dievča s nimi trávi 
málo času, v deji nedochádza k situácii, ktorá by 
vzťahy výraznejšie rysovala. Avizované podivné 
postavičky, sofistikovaní príbuzní, hlučné tety, 
neurotické psy a staromódne slúžky prichádza-
jú na scénu len v krátkych zábleskoch, takmer 
nikdy sa však neocitajú v konfrontácii, dialógy 
postáv skoro úplne absentujú, všetko sledujeme 
akoby okom kamery, ktorá však preskakuje z jed-
nej strany na druhú a na nič poriadne nezaostrí. 

Príťažlivé prostredie rímskych palácov, 
toskánskych víl a stredovekých usadlostí v Nor-
mandii sa utopilo v nezaujímavých opisoch. Sú to 
miesta, ktoré autorka mohla využiť na vyživenie 
zápletky a zároveň príťažlivo pôsobiť na čitate-
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 ›› Hneď na prvej strane sa stretávame s citátom 
z básnickej zbierky Teda Hughesa Remains  
of Elmet, kde Elmet opisuje ako „posledné nezá-
vislé keltské kráľovstvo v Anglicku“ (s. 8) a ako 
útočisko pre tých, ktorí utekajú pred zákonom. 
Tento epitaf nám slúži ako kľúč k interpretá-
cii románu. Mozleyová pred nás stavia román 
s priam stredovekým dejom. Dívame sa na zmo-
dernizovaný príbeh o boji medzi utlačovanými 
sedliakmi a ich krutým mocipánom. V tomto 
prípade sedliakov zastupujú zle platení robot-
níci, ktorí sú tvorení ľuďmi z okraja spoločnosti 
a v úlohe lénneho pána vystupuje biznismen 
Price, ktorému ide len o to, aby nahrabal čo naj-
viac peňazí. Z tohto pohľadu v románe postava 
otca pôsobí ako novodobý Robin Hood, ktorý 
sa rozhodne obyvateľstvo zjednotiť a spoločne 
poraziť chamtivého obchodníka. 

Mozleyová sa v románe venuje aj témam ako 
sú rodové stereotypy, vzdelanie a dospievanie. 
Toto všetko komentuje cez správanie jej troch 
hlavných postáv a ich vzájomnú interakciu. 
Otec reprezentuje mnohé vlastnosti tradične 
spájané s mužmi. Je fyzicky silný, odvážny, 
neľútostný, ale spravodlivý. Napriek týmto 
atribútom svoje deti nenúti správať sa podľa 
stereotypne zaužívaných predstáv. Daniel je 
spokojnejší, keď môže zostať doma a venovať 
sa domácim prácam. Naopak Cathy radšej trávi 
čas v lese a s radosťou sprevádza otca na love. 
Rozdiel medzi súrodencami sa prejavuje aj 
v ich prístupe ku vzdelaniu. Daniel sa o svete 
dozvedá hlavne z kníh, naopak Cathy upred-
nostňuje osobnú skúsenosť. Autorka narúša 
rodové stereotypy, čo v kontexte knihy môže 
pôsobiť zaujímavo, ale ako téma sama o sebe 
nie je ničím novým. 

Sila románu sa nachádza v Mozleyovej štýle 
písania a jej schopnosti vyvolať atmosféru. Ne-
zaostávajú ani jej farbisté popisy yorkshirskej 
prírody, ktoré čitateľovi môžu pripomenúť romá-
ny Thomasa Hardyho. Autorkine lyrické opisy 
krajiny sú úsporné, ale stále dokáže čitateľa 
efektívne preniesť do divočiny. 

Napriek skvelému písaniu a ušľachtilému 
zámeru komentovať súčasnú skorumpovanú 
spoločnosť, román pôsobí nedorobene. Príbehu 
chýba koniec, respektíve ono povestné „ahá“, 
ktoré si čitateľ povie po dočítaní. Kráľovstvo 
Elmet možno nie je úplne dokonalá kniha,  
avšak neurazí a má čitateľovi čo ponúknuť. 
Fiona Mozleyová je zaujímavým nováčikom 
na britskej literárnej scéne. Snáď o nej bude-
me ešte počuť.

Veronika Košičiarová

Rozvíjajúci sa urbanizmus neprináša len význam-
ný nárast svetového obchodu, ale aj prirodzený 
pohyb obyvateľstva – migráciu, ktorej obaja autori 
venujú značný priestor vo viacerých kapitolách. 

Smutným faktom zostáva, že krajina, v ktorej 
ste sa narodili, stále určuje kvalitu vášho života. 
Preto je ešte dôležitejšia podpora vzdelávania. 
Ostro tiež kritizujú štáty, ktoré sa chcú izolovať. 
Populizmus nie je vynález súčasných politických 
elít, veď princíp moci dobre popísal už Machia-
velli vo svojom slávnom diele Vladár. Globálny 
svet vytvára aj oprávnené obavy, no len skúsení, 
obozretní a zodpovední politickí lídri by im mali 
čeliť s otvorenou mysľou. Ian Goldin vraví: „Riziko 
nie je nulové a stúpa, možno vstúpime do éry, keď 
bude mať jediný človek v rukách moc zavraždiť 
stámilióny ľudí,“ pričom dodáva, že „história stu-
denej vojny nám ukázala, že keď majú túto moc 
v rukách štáty, zaobchádzajú s ňou so smrteľným 
rešpektom“. 

Dôležité je nielen poučenie z minulosti, ale 
predvídanie budúcnosti. Takáto prognostika 
nemá byť strašením, ale pragmatickým zhod-
notením a hľadaním riešení. Svet nikdy nebol 
takým prepojeným miestom ako v súčasnosti. 
Sociálne siete sú tým, čo v renesancii boli mapy 
a kníhtlač – nielen sociálnym kontaktom, ale ší-
riteľmi myšlienok a hodnôt. Vznikajú platformy 
závislé od dobrovoľníckej činnosti. Zber informá-
cií vedie k diagnostikovaniu problémov a vytvá-
raniu nástrojov k ich riešeniu. Nátlak na géniov je 
zmierňovaný kolektívnou snahou – tzv. mravčou 
prácou – v minulosti využívanou na manuálnu 
prácu napríklad na stavbu obrích katedrál. 

Globálny svet vytvára katedrálu myslenia závi-
slú od spolupráce. Tézy o tom, či sa svet posunie 
do virtuálnej podoby, sú čisto špekulatívne a oba-
ja autori sa nimi nechcú príliš zaoberať. Iba bu-
dúca perspektíva sa môže na naše úsilie pozrieť 
a zhodnotiť ho. Kniha je optimistickou víziou s do-
datkom, že príbeh ľudstva je v zásade pozitívny 
– ľudstvo je vraj zdravšie, bohatšie a vzdelanejšie 
než kedykoľvek v histórii. Objavujú sa nové výzvy 
na fungovanie globálnej spoločnosti a čoraz hlas-
nejšie smerujú k tomu, že ľudstvo sa bude musieť 
odlepiť od gravitácie, ak chce prežiť. Minulosť 
už zostane minulosťou, nemôžeme ju zmeniť, 
no budúcnosť si vieme formovať aj z dnešných 
snov. Skladá sa z detailov a rozhodnutí, ktoré 
vieme ako ľudstvo pomenovať. Pády a vzostupy 
budú prirodzene prichádzať, ale nemusia byť také 
boľavé, aké zažili naši predchodcovia.

Daniel Hevier ml.

Novodobá globálna 
renesancia

Ian Goldin – Chris Kutarna: Epocha objavov. 
Preklad Igor Otčenáš. Bratislava: 
Premedia, 2018

Koľkokrát počúvame, 
že súčasný svet sa rúti 
do záhuby. S rozvojom 
ľudskej civilizácie sa 
rozvírili aj predpovede 
o jej zrútení. Podob-
ne sa to však javilo 
aj v prechádzajúcich 
epochách. Keď už pri-
chádzal úpadok, vždy 

prišlo k vzopätiu ľudského génia, ako o tom Ian 
Goldin a  Chris Kutarna píšu vo svojej publi-
kácii Epocha objavov. 

V nej porovnávajú našu dobu s obdobím rene-
sancie, v ktorej nastal nebývalý rozmach umenia, 
filozofie, ekonomiky a vedy. Starý kontinent sa 
zmietal krízami, morovými nákazami, vojnami 
znepriatelených krajín a panovníckymi vrtochmi. 
Na trónoch sa začínajú objavovať aj uvedomelí 
panovníci, prichádzajú náboženské reformy, na-
rastá sila meštianstva atď. Ťažili z toho všetky 
vrstvy spoločnosti. Prečo ľudstvo osvietilo práve 
v tejto epoche? Autori publikácie sú presvedčení, 
že prišlo k erupcii ľudského génia, čo sa dnes opä-
tovne opakuje. Píšu o kolektívnom úsilí, bez kto-
rého pomoci by ani taký renesančný človek ako 
Leonardo da Vinci sám nič nezmohol. Svetové 
osobnosti museli mať vytvorené podmienky aj 
pochopenie k nezdarom s tým, že raz ich bude 
môcť ľudstvo nanovo prehodnotiť. Súčasní vizi-
onári ako Zuckerberg, Musk, Gates to majú ešte 
ťažšie, ich zlyhania sleduje celý svet. 

Ďalšou potrebnou podmienkou k rozkvetu ľud-
ského ducha bolo zhromaždiť vzdelancov na uni-
verzitách, kráľovských dvoroch či v mestských 
radách, a dať im možnosť dostať sa k informáci-
ám, ktoré mohli ďalej rozvíjať. Často sa spomína 
tok myšlienok, nie v abstraktnej polohe, ale na ta-
kýchto konkrétnych príkladoch. Medzi rokmi 
1450 až 1500 sa v Európe objavujú synergické 
sily vyvolávajúce rozkvet. Niektoré mestá ako 
Benátky či Florencia sa stali určujúcimi metropo-
lami týchto zmien, dnes prebiehajú v „renesanč-
ných mestách“ ako Londýn, Šanghaj alebo New 
York. K nim pribúdajú mestá ako Abuja v Nigérii 
a rôzne veľkomestá v čínskych provin ciách, ktoré 
doteraz veľa neznamenali v globálnom význame. 



č. 06/19

KLASIKA

Editorkou edície je Darina Zaicová, ktorá 
nám prezradila, že svetovú klasiku začali 

vydávať v roku 2011. Dodnes v tejto edícii vy-
šli knihy Malé ženy, Milenec lady Chatterleyo-
vej, Anna Kareninová, Príhody Olivera Twista, 
Dobrodružstvá Toma Sawyera a Huckleberryho 
Finna, Fantóm Opery, Volanie divočiny, Biely te-
sák, Portrét dámy, Traja mušketieri,  Sherlock 
Holmes: Pes baskervillský, Údolie hrôzy, Štúdia 
v červenom, Posledný problém, Poklad z Agry, 
Mŕtve duše. Z českej klasiky, resp. v češtine, 
vyšli tituly: Staré pověsti české, Můj obchod se 
psy a jiné povídky, Hordubal, Povětroň, Obyčejný 
život, Zázračná madona, Ukrižovaná, Newtonův 
mozek, Oblomov, Ztracené iluze.
 Obnova edície je spájaná s renomovaným 
grafickým ateliérom Tomski & Polanski, ktorý 
vytvoril ilustrácie na obálke. „Chceli sme zme-
niť formát kníh aj obálky, skúšali sme niekoľko 
návrhov, niekoľkých dizajnérov a napokon sme 
sa zhodli na tomto grafickom riešení. Mali sme 
pocit, že návrhy sú dosť výrazné, aby čitate-
ľov mohli zaujať, že sú moderné, no zároveň 

ktorá sníva o veľkej láske a vzrušujúcich zá-
žitkoch, ale sama vedie veľmi prázdny život. 
Nudné manželstvo s vidieckym lekárom ju 
čoraz viac otupuje. Emma Bovaryová sa chce 
vymaniť zo všednosti a uniknúť do sveta snov 
a ľúbostných dobrodružstiev. Jej snahy o hlbo-
ké citové putá a nevšedné zážitky zlyhávajú 
a ich následky sú katastrofálne. V čase svojho 
vydania (1857) román vzbudil veľkú pozornosť 
a vyvolal vášnivé a pobúrené reakcie mnohých 
čitateľov. 
 Na jeseň 2019 vyjdú v českej edícii tituly: 
Výrostek (F. M. Dostojevskij), Můj obchod se psy 
(J. Hašek), Oblomov (I. A. Gončarov) a súbor 
Hordubal, Povětroň, Obyčejný život (K. Čapek). 
V slovenskej edícii môžu čitatelia očakávať 
knihy: Netočka Nezvanovová (F. M. Dostojev-
skij), Pes Baskervilský (A. C. Doyle), Údolie hrôzy 
(A. C. Doyle), Štúdia v červenom (A. C. Doyle), 
Malé ženy (L. M. Alcott) a Milenec Lady Chat-
terleyovej (D. H. Lawrence).

(red.)

rešpektujú to, že ide o klasické diela svetovej 
literatúry,“ vysvetľuje Darina Zaicová.
 Na svete je už Pani Bovaryová Gustava 
Flauberta a Anna Kareninová Leva Nikolaje-
viča Tolstého v slovenčine a po česky Ženy milu-
jící (David Herbert Lawrence) a Divá bára a jiné 
povídky na útěku Boženy Němcovej. 
 Román Anna Kareninová mapuje spoločen-
ský život v Rusku na začiatku 19. storočia. 
Hlavná hrdinka Anna žije život petrohradskej 
šľachty až do chvíle, kým sa osudovo zamiluje  
do mladého grófa Vronského. Kvôli nemu opúš-
ťa nielen manžela, ale aj milovaného syna. Opo-
jená láskou nevníma spoločenské odsúdenie. 
Situáciu chce riešiť rozvodom a legalizáciou 
nového vzťahu, no jej manžel takéto riešenie 
odmieta. Anna v snahe uniknúť ťaživej situácii 
odíde s milencom a ich dcérkou do cudziny.  
Po návrate do Ruska si uvedomí svoju bezvý-
chodiskovú situáciu a čoraz častejšie sa zamýš-
ľa nad jediným východiskom. A tým je smrť. 
 V Pani Bovaryovej Gustave Flaubert (1821 
– 1880) čitateľovi predstavuje krásnu Emmu, 

Návrat klasiky
Vydavateľstvo Slovart obnovilo edíciu kníh českej a svetovej klasiky, ku ktorej sa vracia po štyroch rokoch. Najprv 
„prebalí“ knihy, ktoré už vyšli, a potom vyjdú aj tie, ktoré na slovenskom trhu dlhšie chýbali, napríklad Pani Bovaryová 
a Netočka Nezvanovová.

Foto Alexandra Harvanová
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Za myšlienkou vzniku Prvého slovenského 
literárneho gymnázia stojí nadácia Gau-

deamus suum quique, ktorá sa rozhodla obno-
viť prvé tri slovenské gymnáziá – v Revúcej, 
Martine a Kláštore pod Znievom. Podarilo sa 
im vzkriesiť ich všetky a ako prvé práve to re-
vúcke. „Mali sme nadviazať na tradíciu Prvého 
slovenského gymnázia, symbolika tkvela v tom, 
že škola začínala len s riaditeľkou a dvoma kme-
ňovými zamestnancami – učiteľmi, ostatní, keď 
odučili, išli preč,“ spomína si na začiatky Ľubica 
Andaházyová. Prvé slovenské literárne gym-

že si žiaci zostavia scenár a potom naštudujú 
predstavenie, často sa zúčastňujú aj súťažných 
prehliadok. Nedávno to bolo regionálne kolo 
Hviezdoslavovho Kubína v Rimavskej Sobote ale-
bo divadlo poézie v Banskej Bystrici na Sládko-
vičovej Radvani. Keďže sme mali každý rok viac 
žiakov, ktorí sa zaujímali o herectvo komplexne, 
zaviedli sme základy réžie a dramaturgie.“ 
 Navštevovanie tohto gymnázia decká nijako 
neobmedzuje pri výbere ich ďalšieho štúdia. 
Môžu ísť na medicínu, policajnú akadémiu alebo 
si vybrať prírodné vedy, na ktoré budú rovnako 

názium vzniklo v roku 1997 a až do augusta 
2018 sídlilo v pôvodnej budove Prvého sloven-
ského gymnázia na Železničnej ulici, ktorá je 
v súčasnosti národnou kultúrnou pamiatkou. 
 Gymnázium je špecifické v tom, že je zamera-
né na rozšírené vyučovanie slovenského jazyka 
a literatúry. Študenti sa učia základom žurna-
listiky, literárnej tvorbe, rétorike, majú tiež 
literárne semináre a interpretáciu literárneho 
diela. Preberajú základy písania, učia sa tvoriť 
poéziu a prózu, pracujú na vlastných scenároch. 
„Máme aj divadelný súbor Z. N. A. K. Je bežné, 

Po presťahovaní 
stratili svoju identitu
Na začiatku bol strach z odlišnosti. Niektorí obyvatelia Revúcej sa nezmyselne obávali, čo sa bude v ich okolí diať, 
keď prídu študovať na Prvé slovenské literárne gymnázium deti z rôznych kútov Slovenska. Situácia sa napokon 
upokojila a za vyše dvadsať rokov prevádzky mali možnosť školu vyštudovať desiatky detí so záujmom o humanitné 
vedy. Za posledný rok sa však situácia opäť zvrtla. Podľa slov zástupkyne riaditeľky Ľubice Andaházyovej a žiakov 
druhého a tretieho ročníka gymnázia, škola bojuje o svoju existenciu a decká o svoju identitu.

Beáta Beláková

Študentky a študenti 2. a 3. ročníka gymnázia. Foto archív PSLG v Revúcej
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dobre pripravení ako na humanitné vedy. Ľu-
bica Andaházyová tvrdí, že majú skončených 
psychológov, právnikov aj lekárov. Mnohí z nich 
sa stali známymi osobnosťami, ako napríklad 
redaktorka RTVS Martina Kvačkajová, bývalý 
riaditeľ múzea Betliar Július Barczi, hovorkyňa 
lyžiarskeho strediska v Poprade Zuzana Fabiá-
nová, novinár Lukáš Onderčanin, herec Janko 
Bavala, režisér a dramaturg Miro Lukačovič…

Majú iný pohľad na život
Žiaci, s ktorými som sa rozprávala priamo 
na hodine (pôvodne) fyziky, boli naozaj veľ-
mi priateľskí. Aj zástupkyňa hovorí, že majú 
medzi sebou veľmi dobré vzťahy, 
sú ľudskí, majú pochopenie jeden 
pre druhého, vzájomne si pomôžu, 
nikoho neodcudzujú, nikoho nevy-
čleňujú, každému podajú pomocnú 
ruku. Mali prípad, že žiačka odišla 
zo školy a vrátila sa, lebo v novom 
prostredí ju neprijali medzi seba. 
„Sú súdržní, možno je to práve pre-
to, že ich je málo. Vždy sme mali 
prívlastok, že sme škola rodinného 
typu. Každý vedel o každom všet-
ko. Aj vzťah učiteľov so žiakmi je 
skôr priateľský než direktívny. Cítiť 
na tých deťoch, že sú trošku iné, 
aké bežne stretávate. S ich správa-
ním nemáme problém. Majú iný pohľad na život. 
Radi čítajú, tu sa naučia mať vzťah ku knihe, do-
konca aj tí, ktorí hovoria, že čítanie ich nebaví. 
Práca na hodine ich k tomu jednoducho donúti.“ 

Vysťahovanie z historickej budovy 
Keďže každý rok klesal počet žiakov, udržať 
budovu bolo z finančného hľadiska nákladné, 
preto sa vedenie Banskobystrického samo-
správneho kraja rozhodlo, že ich presťahuje. 
V súčasnosti má gymnázium dve triedy a len 
16 žiakov. Dve školy, Gymnázium Martina Ku-
kučína a Prvé slovenské literárne gymnázium, 
fungujú v jednej budove, no každá má svoje 
vlastné riaditeľstvo a riadi sa vlastným škol-
ským vzdelávacím programom. „Sťahovanie 
bolo aj v médiách, len zrejme na verejnosť pre-
nikli trošku mylné informácie, alebo si to ľudia 
vysvetlili tak, že škola zanikla alebo sa zlúčila, 
čo nie je pravda,“ objasňuje Ľubica Andaházyo-
vá nepresnosti, ktorých je internet naozaj plný. 
 Podľa nej by záujem o školu aj bol, no vždy 
zasiahnu akési nepriaznivé sily osudu. Odliv 
žiakov spôsobila ekonomická situácia v ro-
dinách a tiež v regióne, a vlastne aj v rámci 

 Rozprávala som sa so žiakmi druhého a tre-
tieho ročníka a reč prišla aj na všetky problé-
my, s ktorými si škola nevie dať rady. Najviac ich 
trápia polopravdy a klamstvá, ktoré sa o gym-
náziu šíria. Každý z nich má na to svoj názor, 
ako napríklad táto žiačka: „Vnímam to tak, že aj 
presúvaním informácií sa pravda z jednej stra-
ny prekrúti. Daná osoba, namiesto toho, aby sa 
opýtala niekoho, kto tam študuje, radšej vypustí 
fámu, ktorá jej bola povedaná a tá začne kolovať.“ 
Ďalšia žiačka to vníma emotívnejšie: „Je veľmi 
smutné, ako ľudia vnímajú naše gymnázium, ako-
by šlo o osobitnú školu, tak to prezentujú, a my 
akoby sme ani neexistovali.“ Majka zase vystihla 

problematiku z hľadiska 
nekorektnosti médií: „Re-
klama o našej škole bola, 
ale len tá negatívna. Keď 
sa riešilo, či sa presťahu-
jeme, tak to bolo vo všet-
kých správach, možno aj 
na každej stanici, ale to, 
že fungujeme ďalej, ten 
výsledok, sa už ľudia ne-
dozvedeli. A oni si automa-
ticky vyvodili záver, že nás 
zrušili. Nenašiel sa nikto, 
kto by nás podporil.“ 
 Spoločne sme 
sa teda zhodli na tom, že 

žijeme dobu, v ktorej ľudia čítajú len titulky 
a začiatky článkov, vyžadujú skoncentrované 
informácie, chcú sa všetko dozvedieť rýchlo. 
Problém medzi žiakmi kulminuje už takmer 
rok, a preto je pochopiteľné, že ich frustrácia 
sa prehlbuje: „Škola nemá stálych učiteľov, stále 
odbiehajú učiť aj na základné školy, tým pádom 
si nenájdu čas vymýšľať nám nejaké programy. 
A my s tým nič neurobíme, tie peniaze si nevy-
čarujeme, aby sme nejako pomohli. O nás by sa 
nemal zaujímať len Banskobystrický kraj, ale 
celé Slovensko, veď naša krajina je literárne 
pestrá, máme autorov, ktorí sú známi vo svete, 
aj samotný štát by mohol pomôcť,“ rozhovorila 
sa Veronika, žiačka tretieho ročníka.
 Za dvadsať rokov sem každé z detí prinieslo 
kúsok kultúry z regiónu, z ktorého pochádzalo, 
prispelo malým dielikom do života mestečka 
obkoleseného nádhernou prírodou. Chápem 
to tak, že tieto deti sú našou nádejou, že jazyk 
verejného diskurzu sa postupne zjemní a skul-
tivuje. Ak schematické myslenie a predsudky, 
ktoré cirkulujú v spoločnosti, na niečo narazia, 
tak práve na nich.  

celého Slovenska, keďže ide o gymnázium s ce-
loslovenskou pôsobnosťou a je jediné svojho 
druhu u nás. Podľa slov zástupkyne riaditeľky 
ide o dva veľké problémy – cestovanie a uby-
tovanie. „Mali sme žiakov z rôznych končín 
– z Bratislavy, Nitry, Trnavy, ešte minulý rok 
sme mali dievča, ktoré chodilo zo Šiah, ale aj 
z východu alebo od Žiliny, z Oravy. Problémom 
vždy bolo dopraviť sa do Revúcej, dnes už nie je 
ani priamy spoj do Banskej Bystrice, zrušili sa 
vlaky, ktoré nás spájali s Košicami a Bratisla-
vou. Jedna dievčina z Oravy cestovala do školy 
deväť hodín. A potom pribudol ešte ďalší prob-
lém – ubytovanie. Pretože nebol naplnený stav 

na internáte, ktorý vlastní Stredná odborná 
škola, pozastavili jeho činnosť.“ Žiaci tak boli 
nútení ubytovať sa na priváte alebo si zobrať byt 
do podnájmu. A ktorý rodič pustí svoje 14- až 
16-ročné dieťa samé do bytu? Vyžadujú inter-
nát, kde je aspoň nejaký dozor. 
 
Národná kultúrna pamiatka s točitým 
schodiskom
Budova, v ktorej sídlili, je výnimočná, presťaho-
vaním sa žiaci cítia nesvoji, akoby im stále niečo 
chýbalo, čosi zásadné, čo ich určovalo. „Keď sme 
boli vo vlastnej budove, tá nás charakterizovala. 
Teraz, keď nás presťahovali, stratili sme svoju 
identitu,“ povedal jeden zo žiakov, a zástupky-
ňa pokračuje: „Všetko sme tam zrekonštruo-
vali, cez projekty sa urobila strecha, dali sme 
do poriadku dvor, ktorý sme udržiavali ako zá-
hradný park, urobili sme prístupové chodníky. 
O všetko sme sa starali a mnohé sme mali ešte 
naplánované, napríklad oplotenie. Snažili sme 
sa najmä o to, aby sme zachovali historického 
ducha budovy. Literatúra a história idú dokopy 
a tú tu cítiť z každého kroku, najmä keď kráčate 
po točitých vŕzgajúcich schodoch…“

Po presťahovaní 
stratili svoju identitu

Foto archív PSLG v Revúcej
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Juraj Thal: Dom na kopci. Žilina: Artis Omnis, 2019

Slovenský krimitriler autora (1972), druhý diel knižnej série o policajnom 

vyšetrovateľovi Leovi Legenovi, ktorý sa vracia do terénu po uzatvorení 

prípadu sériových vrážd. Telo dievčaťa, ktoré sa našlo v Huntáckej doline, 

svedčí o násilnej smrti. Zároveň sa Leovi stratí dcéra, ktorá sa s priateľmi 

vybrala na výlet. Vyšetrovateľ sa s kolegami z nitrianskej kriminálky púšťa 

do pátrania v oboch prípadoch zároveň. Prvý diel série Nenávisť vyšiel 

v rovnakom vydavateľstve v roku 2017. Autor debutoval románom Nôž (2016).

Zuzana Mojžišová: Modus vivendi. 
Bratislava: Artforum, 2019
Príbeh spisovateľky a scenáristky (1965) o troch 
hrdinkách, ktoré prežívajú každodennosť, pria-
teľské vzťahy a čelia výzve starnutia.

Daniel Forgács: Rastarika. Bratislava: 
Ikar, 2019
Detektívny román s podtitulom Prekliate územie 
o spojení moci a politiky, o prízemnom paterna-
lizme, deformáciách prirodzenosti vo vládnutí 
a vo verejnom ohlupovaní.

Václav Neuer: Krkavčí súd. Bratislava: 
Ikar, 2019
Kriminálny román zo zločineckého podsvetia 
Bratislavy o príbehu inšpektora Ledeckého, ktorý 
sa v rámci vyšetrovania zamýšľa aj nad niekto-
rými spoločenskými problémami, ktoré prináša 
súčasnosť. 

Adriana Macháčová: Tak trochu ženatý. 
Bratislava: Ikar, 2019
Spoločenský román o osamelej Stele, ktorá 
po uväznení otca, strate matky a stroskotanom 
manželstve nevie, čo so životom. Zoznamuje  
sa s Tiborom, avšak netuší, že uviazla v ďalšej pasci. 

Viktória Larišová: Mapa nočnej oblohy. 
Košice: Vydavateľstvo Pectus, 2019
Debutová básnická zbierka poetky (1990), ktorej 
básne boli ocenené vo viacerých celoslovenských 
literárnych súťažiach. 

Samo Marec: Futbal: Pravdivá história. 
Ilust. Lucia Čermáková. Bratislava: Ikar, 
2019
Humorná kniha autora (1982) obsahujúca 25 prí-
behov z oblasti futbalu. Ponúka pestrú paletu 
životných osudov futbalových hrdinov so všet-
kými ich vzostupmi aj pádmi. 

Elena Ferrante: Frantumaglia. Z talian-
činy prel. Peter Bilý. Bratislava: Inaque, 
2019 
Publikácia obsahuje listy, eseje, zamyslenia, zá-
pisky a rozhovory, ktoré autorka poskytla za viac 
než dvadsať  rokov. Približuje tu svoje spisovateľ-
ské skúsenosti, uvažuje o svojom vzťahu k psy-
choanalýze, mestám, v ktorých žila, k feminizmu 
i detstvu. 

Alison Anderson: Letný hosť. Z angličti-
ny prel. Nina Mikušová. Bratislava: Sloven-
ský spisovateľ, 2019
Príbeh krehkého priateľstva Antona Pavloviča 
Čechova a nevidomej lekárky Zinaidy. Životopis-
ný román inšpirovaným skutočným priateľstvom 
medzi rodinami Čechovovcov a Lintvariovovcov. 

Hank Green: Je to absolútne fenome-
nálne. Z angličtiny prel. Ivana Cingelová. 
Bratislava: Lindeni v Albatros Media, 2019
Sci-fi kniha od amerického videobloggera pre či-
tateľov od 15 rokov z prostredia online sveta. 
Newyorská dvadsiatnička April Mayová pracuje 
v startupe. Po natočení záhadnej sochy sa z nej 
stane youtubová hviezda.
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Daniel Kollár – Viera Poláková: Tatry pre deti. 
Bratislava: Dajama, 2019

Tatry pre deti je druhý diel edície Výlety s deťmi. Mapuje 25 výletných 

lokalít, ktoré patria k najzaujímavejším miestam v Tatrách z pohľadu 

detí. Spracováva ich zábavným a vizuálne zaujímavým spôsobom 

vhodným pre deti a ich rodičov z hľadiska turistiky, bicyklovania, 

prehĺbenia vedomostí, hry a oddychu. Doplnkom knihy je aj maľovaná 

mapa Tatier s naznačenými výletmi. Publikácia obsahuje množstvo 

fotografií zaujímavých miest, napríklad okolia Štrbského plesa, vodopádu 

Skok, rôznych atrakcií v Starom Smokovci, Rainerovej útulne  a ďalších..

 ››

Cristina Alger: Bankárova žena. Z an-
gličtiny prel. Patrik Roľko. Bratislava: Lin-
deni v Albatros Media, 2019
Prozaická sonda do životov ľudí z atraktívneho 
prostredia veľkých financií. Hlavná hrdinka sa 
pustí do pátrania nielen po príčine manželovho 
úmrtia, ale aj po jeho pochybnej minulosti. 

Elizabeth Macneal: Továreň na bábiky. 
Z angličtiny prel. Miriam Ghaniová, Jana 
Báliková. Bratislava: Lindeni v Albatros 
Media, 2019
Historický román z prostredia viktoriánskeho 
Londýna o prerafaelistickom umelcovi Louisovi 
Frostovi, ktorý požiada Iris, aby sa stala jeho 
modelkou, no ona sa postupne učí maľovať. 

Jo Nesbø: Nôž. Z nórčiny prel. Jozef Zeliz-
ňák. Bratislava: Ikar, 2019
Severské krimi populárneho autora, dvanásta 
kniha krimisérie s vyšetrovateľom Harrym Ho-
leom. Harry stráca svoju ženu a ocitá sa zase 
na ulici Sofies Gate. Pustí sa po stopách svojho 
úhlavného nepriateľa. 

M. V. Craven: Bábkové divadlo. Z an-
gličtiny prel. Peter Tkačenko. Bratislava: 
Ikar, 2019
Detektívny triler z prostredia severozápadného 
Anglicka o sériovom vrahovi, ktorý obete upaľuje 
v prehistorických kamenných kruhoch a neza-
necháva po sebe žiadne stopy. 

Lisa Jewellová: Jednoducho zmizla. Z an-
gličtiny prel. Simona Klimková.  Bratislava: 
Vydavateľstvo Tatran, 2019
Príbeh anglickej spisovateľky (1968) o zmiznu-
tom dievčati, vyrozprávaný z perspektívy via-
cerých osôb a v rôznych časových odstupoch. 

Brigit Binns: Varíme podľa ročných ob-
dobí. Z angličtiny prel. Zuzana Šeršeňová. 
Lindeni v Albatros Media, 2019
Zbierka receptov všetkých chodov pre každé 
ročné obdobie. Kniha je sprievodcom na trhu aj 
v kuchyni od jarných potravín cez letné ovocie, 
jesennú koreňovú zeleninu až po citrusy v zime. 

Vojtech Majling: Poklady tradičnej slo-
venskej kuchyne. Bratislava: Ikar, 2019
Kuchárka obsahujúca množstvo známych i takmer 
zabudnutých receptov zo všetkých regiónov Sloven-
ska od každodenných pokrmov až po tie sviatočné. 

Milan Špak: Osamelé cédre. Bratislava: 
OZ Hronka, 2019
Výtvarník, reštaurátor, pedagóg a cestovateľ 
(1977) v knihe predstavuje život a tvorbu týchto 
umelcov: Ladislav Mednyánszky, Tivadar Kosz-
tka Csontváry, Bohuslav Reynek. 

Milan Stano: Grafika. Bratislava: Štúdio 
humoru a satiry, 2019
Grafická tvorba Milana Stana s hodnotením výtvar-
ného teoretika Ľubomíra Podušela. Reprezentačná 
publikácia mapuje vyše 20 rokov jeho tvorby. 
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 ›› Martin Lings: Staroveké viery a moder-
né povery. Z angličtiny prel. Milan Špak. 
Bratislava: OZ Hronka, 2018
Publikácia uznávaného spisovateľa, prekladateľa 
a básnika (1909 – 2005). V knihe odhaľuje svet, 
v ktorom je možné preklenúť staroveké viery a mo-
derné povery múdrosťou odovzdávanou od staro-
veku až po dnešné časy. 

Daniel Kollár: Najkrajšie pešie okruhy 
(1. diel). Bratislava: Dajama, 2019
Nový aktualizovaný 1. diel knihy je výberom 
25 okruhových trás po Slovensku. Obsahuje päť 
výletov z Vysokých Tatier. Západné Tatry, Nízke 
Tatry, Slovenský raj, Malá Fatra, Veľká Fatra či 
Chočské vrchy sú zastúpené dvomi trasami. Zostá-
vajúcich osem okruhov pochádza z ďalších pohorí 
Slovenska. 

Daniel Kollár – Tomáš Trstenský: Naj-
krajšie pešie okruhy (2. diel). Bratislava: 
Dajama, 2019
Publikácia obsahuje 25 okruhových trás, dominujú 
pohoria stredného Slovenska, čitateľ tu nájde aj 
pešie okruhové trasy zo západného či východného 
Slovenska.

Juraj Kucharík: Tatry: Vysoké, Belian-
ske, Západné. Bratislava: Dajama, 2019
Ilustrovaný turistický sprievodca predstavuje 
najkrajšie slovenské hory. Kniha je logicky čle-
nená na Východné a Západné Tatry a jej súčasťou 
sú kapitoly o histórii, prírode, kultúre a turistike. 

Karol Mizla: Najkrajšie cyklovrcholy 
(2. diel). Bratislava: Dajama, 2019
Druhý diel sprievodcu je určený milovníkom cyk-
loturistiky. V porovnaní s prvým dielom ponúka 
25 nových slovenských vrchov. 

Obrazová história Diószegu/Sládkovi-
čova. Zost. Eva Sudová. Sládkovičovo: OZ 
Pongvali, 2019
Obrazová publikácia, v ktorej je prezentovaných 
600 historických fotografií Sládkovičova z rokov 
1880 – 1980. Tie mapujú históriu obce od športu, 
hudobných zoskupení, cez spevácke a hasičské 
zbory, až po triedne fotografie žiakov základnej 
školy.

Romana Romanyšyn – Andrij Lesiv: 
Takto počujem. Z ukrajinčiny prel. Patrik 
Oriešek. Bratislava: Vydavateľstvo Monokel, 
2019
Zaujímavo ilustrovaná kniha pre deti zachytáva 
rôzne spôsoby, ako môžeme vnímať zvuk. Úspešná 
ukrajinská dvojica už vytvorila knihu Takto vidím 
(Monokel, 2018).

Mária Ďuríčková: Dunajská kráľovná. 
Ilust. Bystrík Vančo. Bratislava: SPN – Mladé 
letá, 2019
Kniha mýtov, povestí a legiend s podtitulom Povesti, 
báje a historické obrázky z Bratislavy a dunajského 
okolia. Výber obsahuje 34 povestí, napríklad Du-
najská kráľovná, Dobrý duch rieky Dunaja, Mokrý 
Ďurko, Bratislavský čert, Biela pani Lucia.

Lisa Papp: Magdaléna a zvieratká 
v útulku. Z angličtiny prel. Viktor Murcín. 
Bratislava: Pro Solutions, 2019
Príbeh o dievčatku Magdalénke a jej láske k zvie-
ratám. Voľné pokračovanie knihy Magdaléna a psík 
z knižnice (2016). 

Roman Jadroň: O víle Jarmilke. Ilust. Juraj 
Martiška. Bratislava: Perfekt, 2019
Kniha obsahuje príbehy o tom, ako víla vytrestala 
neposlušné deti, ktoré robili neporiadok v hôrke, 
o jej prvom bále, o jej stretnutí sa s Martinom na bie-
lom koni aj s Mikulášom.

Michal Vocelka – Karl Vocelka: Franti-
šek Jozef I. Z nemčiny prel. Peter Schreiber. 
Bratislava: Citadella, 2019
Rozsiahla biografia s podtitulom Cisár rakúsky a kráľ 
uhorský (1830 – 1916). Kniha prechádza cisárovým 
detstvom a rodinným zázemím, vzdelávaním, nástu-
pom na trón, zaoberá sa jeho cestou k absolutizmu, 
manželstvom až po jeho smrť.

Erich Fromm: Anatómia ľudskej deš-
truktivity. Z angličtiny prel. Richard Cedzo. 
Bratislava: Citadella, 2019
Nemecko-americký psychoanalytik a sociológ (1900 
– 1980) hľadá odpoveď na otázku, odkiaľ sa v člo-
veku berie agresivita. Podrobný rozbor osobnosti 
Stalina, Himmlera či Hitlera čitateľovi pomáha 
pochopiť, kde sa v človeku berú korene hlbokého 
nepriateľstva voči iným ľuďom. 
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TIRÁŽ

Z ponuky košického rozhlasového štúdia RTVS v Rádiu Devín
21. 6. o 21:00 hod. Snežný vrchol. Rozhlasová adaptácia hry Jany Bodnárovej. 27. 6. o 9:10 hod. Prežiť. Verše slamera Tomáša Straku. 27. 6. o 17:00 hod. 
Ars litera. Na východe niečo je (J. Kolarčík Fintický). 29. 6. o 12:00 hod. Peter Vilhan. Rozhlasový portrét režiséra, recitátora, herca pri príležitosti ju-
bilea. 1. – 5. 7. o 22:30 hod. Cesta za mesačného svitu. Čítanie na pokračovanie z knihy maďarského autora Antala Szerba v preklade Gabriely Magovej. 
7. 7. o 15:00 hod. Vlčia tma. Dramatizácia poviedky T. Vansovej v úprave Lucie Blaškovej. 7. 7. o 15:30 hod. Kandidát. Dramatizácia prózy Svetozára Hur-
bana Vajanského v úprave Štefana Timka. 11. 7. o 17:00 hod. Ars litera. Čítanie z knihy Anny Lesznaiovej Na počiatku bola záhrada. 13. 7. o 15:00 hod. 
Zlatá bohéma. Výber z knihy Martina Vašša Umelecká bohéma v Bratislave 1920 – 1938. 14. 7. o 21:00 hod. Jozef Mak. Dramatizácia románu J. C. Hronského. 
15. – 19. 7. o 18:30 hod. Prechádzky snívajúceho samotára. Čítanie na pokračovanie z textu Jeana Jacquesa Rousseaua v preklade Adriany Lastičovej. 
16. – 22. 7. o 13:30 hod. V tieni ľalie. Čítanie na pokračovanie z textu rumunského autora Mirceu Eliadeho v preklade Jany Páleníkovej.

Knižná revue č. 7 – 8/2019 vyjde 1. augusta.
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Počítajte (si) s nami 
na festivale Pohoda!

Literárny stan Martinus

9:00 — 10:00 LITERÁRNY 
CIRKUS KK BAGALU
Predstavíme trojicu kníh Balla: Je mŕtvy, 
Marek Vadas: Zlá štvrť a Pavel Vilikovský: 
RAJc je preč za prítomnosti autorov. 

10:00 — 11:00 MODRÝ PETER
Vydavateľstvo Modrý Peter vzniklo v roku 
1991 a špecializuje sa na súčasnú slovenskú 
a svetovú poéziu. 

11:00 — 12:30 ANASOFT LITERA
Najprestížnejšia literárna cena na Slovensku 
má 14 rokov. Vypočujte si besedu a autorské 
čítanie nominovaných autorov. 

12:30 — 13:15 VLNA / DREWO A SRD
Poprední slovenskí básnici z okruhu časopi-
su VLNA a vydavateľstva Drewo a srd čítajú 
z doteraz nepublikovaných textov. 

13:15 — 14:00 KAPITALKS: 
NEVIDITEĽNÁ STAROBA 
Kultúrno-spoločenský mesačník Kapitál 
uvádza knižku Neviditeľná staroba 
o sexualite starších a júlové číslo časopisu 
s témou Porno. 

14:00 — 14:30 FERENC CZINKI: 
BRATISLAVSKÉ METRO (HU)
Slávnostné uvedenie novinky jedného 
z najzaujímavejších mladých maďarských 
talentov, ktorá odkazuje k legendárnej 
inžinierskej stavbe hlavného mesta 
– metru, ktoré nikdy nevzniklo. 

14:30 — 15:00 MICHAL HVORECKÝ: 
TAHITI, UTÓPIA
Nový román Michala Hvoreckého
je o úteku, zlomových okamihoch 
dejín a túžbe po slobode. 

15:00 — 16:00 
MOJICH TRIDSAŤ ROKOV / ´89
Pred 30 rokmi sa udiala zásadná spoločenská 
zmena − revolúcia. Čo to však znamená 
pre osudy jednotlivca? O svojich „malých 
dejinách“ posledných troch dekád prídu po-
rozprávať spoluautori knihy Mojich 30 rokov: 
F. Gál, Z. Mojžišová, O. Valková a J. Urban. 

16:00 — 16:30 JAN URBAN 
– VŠEM SRÁČŮM NAVZDORY
Český novinár a politik Jan Urban patril pred 
rokom 1989 do okruhu československých 
disidentov, je signatárom Charty 77. Počas 
vojny v Bosne a Hercegovine pôsobil ako 
reportér na mieste konfl iktu. Kniha je mimo-
riadne silným svedectvom z tejto vojny. 

16:30 — 17:00 AKO DEJINY 
VYROZPRÁVAŤ KOMIKSOM
Majú komiksy silu zobraziť dejiny silnejšie, 
než romány? V debate vystúpi Vojtěch 
Mašek, jeden z najvýznamnejších pred-
staviteľov českého komiksu, ktorý vytvoril 
komiksy podľa hororov z čias normalizácie 
aj zo súčasnosti, a Jana H. Hoff städter, ktorá 
práve produkčne pripravuje sériu Nežný 
komiks o udalostiach Nežnej revolúcie. 

17:00 — 18:00 ČAU O PIATEJ: 
SPOMIENKA NA DUŠANA MITANU 
Po 14 rokoch Dušan Mitana dokončil 
posledný diel svojho románového projektu 
Svedectvo o procese premeny. Knihu 
predstaví vydavateľ KK Bagala a úryvky 
z nej čítajú herci Slovenského národného 
divadla R. Stanke a J. Oľhová.

18:00 — 18:30 ČIERNE DIERY
Slovensko je krajinou 
zabudnutých priemyselných 
pamiatok. Nadšenci zo združe-
nia Čierne diery za nimi cestu-
jú. Snažia sa nadchnúť ľudí 
pre históriu starých tovární, 
baní a stratených sídiel. 

18:30 — 19:00 
ŽIVENA MÁ 150 ROKOV!
Založili ju v roku 1869 a jej členky a členovia 
si vždy ctili demokratické pravidlá a nikdy 
sa nepoddali – ani fašistickým ani komunis-
tickým snom. Pamätáte si mená ako 
E. Maróthy Šoltésová, Terézia Vansová, 
Božena Slančíková-Timrava, Zora Jesenská, 
Hana Zelinová? Oživujeme pamäť, na ktorú 
môžeme byť len hrdí. Vystúpi M. Vášáryová.
                                                                                                              
19:00 — 20:00 
AKO VZNIKÁ TEXT PIESNE?
Milan Lasica, Vlado Janček (Saténové ruky), 
Lubor Benkovič (Bez ladu a skladu) a raper 
Bene z Modrých hôr sú tvorcami desiatok 
hudobných textov, z ktorých mnohé 
zľudoveli. V rozhovore s hudobným 
publicistom Oliverom Rehákom odhalia, 
ako zistiť, že máte v rukách hit. 

21:00 — 23:00 AZYL FESTIVAL
Prehliadka toho najlepšieho 
z Medzinárodného festivalu jeden-
minútových a päťminútových 
fi lmov Azyl. 

9:00 — 10:00 ROZPRÁVKOVÝ 
KVÍZ MARTINUSU
Zapojte svoje vnútorné dieťa alebo do tímu 
pozvite svoje skutočné deti, každá roz-
právková spomienka môže znamenať výhru 
v martinusáckom rozprávkovom kvíze! 

10:00 — 11:00 BÁSNE SK/CZ 2018
Československá literárna súťaž Básne 
SK/CZ predstavuje víťazné práce. 

11:00 — 11:30 IVONA PEKÁRKOVÁ: 
LEPŠIA VERZIA SEBA
Uvedenie debutovej zbierky laureátky 
literárnej súťaže Básne 2013. 

11:30 — 12:00 PAVOL RANKOV: 
LEGENDA O JAZYKU
1972. Vlasy hipíkom dorastajú. 
Československý bigbít je čoraz tvrdší. 
Aj ŠtB pritvrdzuje. Ako umrel svätý Ján 
Nepomucký? Počúvaj Rolling Stones! 

12:00 — 13:00 POVIEDKA 2018 A 2019
Predstavujeme ocenených autorov 
22. ročníka renomovanej literárnej súťaže 
Poviedka 2018 a porotcov Poviedky 2019. 

13:00 — 13:20 
LACO KERATA: SUCHÉ ROKY
Jediný pravdivý príbeh o budúcnosti. 
Slávnostné uvedenie humoristického 
románu, ktorý sa odohráva v roku 2222. 
Vysoko vyvinutá technika sa začína 
vzpierať a ľudia sa už prestávajú
v jej zložitosti orientovať.  

13:20 — 13:40 
POCTA KORNELOVI FÖLDVÁRIMU
Texty spisovateľa, literárneho, divadelného 
a výtvarného kritika a teoretika Kornela 
Földváriho vychádzajú v šiestich zväzkoch. 
 
13:40 — 14:00 VLADO JANČEK: 
NOČNÝCH MOTÝĽOV
Debutoval v roku 1999 zbierkou Motýľov, 
v roku 2009 vydal zbierku Kocúrov 
a verný tejto tradícii 10-ročných odstupov 
vydáva svoju najnovšiu knihu. Básne 
V. Jančeka už takmer zľudoveli a vďaka 
účinkovaniu v skupine Saténové ruky 
si ich v duchu spievate aj vy. 

14:00 — 15:00 LiteRAPtúra
Špičky českého a slovenského hip-hopu 
rapujú bez beatov a bez servítok. Hostia: 
Čavalenky, Lyrik (Modré hory), Ivan Kostra 
(Tusté baletky), S.U.P.A., Tono S. (Ultrazvuk) 
a Lukrecius Chang (CZ). Beatbox: Strýček 
Nicholas (CZ). 

15:00 — 16:00 DANIEL MAJLING: RUDO
Rudo sa vracia z Česka domov. Slávnostné 
uvedenie kompletného vydania komiksu 
Rudo v slovenčine s novými patáliami 
cynického hrdinu ako bonus. 

16:00 — 17:00 
SIMON MAWER: 
SKLENENÁ IZBA (GB)
Autor miesta a ľudí pre-
menoval, ale niet pochýb, 
že ho pri písaní románu 
inšpirovala brnenská Vila 

Tugendhat, ktorá zohrala v dejinách 
Československa významnú úlohu. Kniha 
bola nominovaná na Man Bookerovu 
cenu a bola predlohou úspešného fi lmu 
s rovnomenným názvom. 

17:00 — 18:00 ČAU O PIATEJ: 
AUDIOPOVIEDKY.SK
Predstavujeme cyklus „100 najlepších 
diel z literárnej súťaže Poviedka“ v podaní 
najlepších herečiek a hercov Slovenska. 
Štyri poviedky zo stovky pripravovaných 
audiopoviedok prečítajú Z. Mauréry 
a A. Hajdu. 

18:00 — 18:30 FABIAN SAUL: POTULKY 
MOSKVOU (DE)
Fabian Saul je šéfredaktorom výpravného 
berlínskeho časopisu Flâneur, ktorý 
sa v každom čísle venuje jedinej ulici. 
Zo svojich potuliek Moskvou vydal 
fragmentárnu esej Boulevard Ring.

18:30 — 19:00 
VILIAM KLIMÁČEK: DIVNÁ DOBA
Kniha Divná doba je výberom publicis-
tických textov dramatika a spisovateľa 
pre viaceré slovenské periodiká v rokoch 
2009-2017. 

19:00 — 19:30 DOROTA NVOTOVÁ: 
FULMAYA NA RÁZCESTÍ
Hudobníčka a herečka D. Nvotová 
vydala pokračovanie svojho úspešného 
debutového cestopisu Fulmaya. 

19:30 — 21:00 SLAM POETRY SK/CZ
Československá súťaž v netradičnom 
prednese autorskej poézie s využitím 
prvkov divadla a performance. 

21:30 — 23:00 FEST ANČA 2019
Kolekcia ocenených krátkometrážnych 
animovaných fi lmov z aktuálneho 
ročníka medzinárodného festivalu 
animácie Fest Anča 2019.

PIATOK 12. JÚLA SOBOTA 13. JÚLA

Tešíme sa na vás v Literárnom stane Martinus a kníhkaviarni Foxford! Program pre vás dramaturgicky pripravili oz literarnyklub.sk a kníhkupectvo Martinus.
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AKTUALITY

02 Cena pre Ivanu Dobrakovovú / Odišiel Dušan Mitana // 03 BRaK 2019 (Linda 
Nagyová) // 04 Opäť potešil malých i veľkých – Punktík 2019 (Zuzana Hrabčáková) 
// 05 Tretí ročník festivalu poézie Feliber poetry (Jana Matejovičová) // 06 Skon-
čila sa jarná vyšehradská rezidencia v Bratislave / Slovenskí autori vo Vsesvite 
(Ivan Jackanin) 07 Otvorené otázky u susedov – Knižný Arsenal 2019 v Kyjeve 
(Radoslav Passia)

TÉMA – FENOMÉNY SÚČASNÉHO SVETA

08 Perex // 09 Cesta, pravda a život (Lucia Mattová) // 10 Pre všetkých, ktorí 
veria v silu dialógu (Lucia Mattová) // 11 Mozaika príbehov „slobodymilovných 
demokratov“ (Linda Nagyová) // 12 Globálny pohľad na minulosť a budúcnosť 
ľudstva (Ivan Stodola) // 14 O ľuďoch z rôznych kontextov (Beáta Beláková) //  
15 Mysli ako hacker (Lenka Macsaliová)

PEKNÁ KNIHA

16 Som na strane človeka / rozhovor s Dušanom Hanákom o knihe Hľadanie 
človeka v globalizovanom svete (Radoslav Passia)

ESEJ

18 Antológia v správnych rukách / Michal Habaj: Druhá moderna: Slovenská 
modernistická próza 1920 – 1930 (Matej Masaryk)

ILUSTROVANÁ KNIHA

20 Nuda v galérii? V žiadnom prípade / Monika Kompaníková: Kde je Ester N? 
(Petra Baďová)

RECENZIE 

22 Uršuľa Kovalyk: Čisté zviera (Martina Buzinkaiová), Dušan Dušek: Strih vetra 
(Dominika Petríková), 3x Peter Krištúfek (Lucia Smiešková), Vojtech Mihálik: Brána 
(Dominika Javorová), Peter Getting: Polámané nohy baletiek (Lucia Horská), Eva 
Maliti Fraňová: Andrej Belyj. Celistvosť (v) mnohosti (Etela Farkašová), Monika 
Nováková: Chrobáčik Roháčik (Beáta Babičová), Maja Lunde: Príbeh včiel (Júlia 
Oreská), Romana Romanyšyn – Andrij Lesiv: Takto vidím (Edita Treščáková), 
Gaia de Beaumont: Dobrá výchova (Beáta Babičová), Fiona Mozleyová: Kráľov-
stvo Elmet (Veronika Košičiarová), Ian Goldin – Chris Kutarna: Epocha objavov 
(Daniel Hevier ml.)

KLASIKA 

31 Návrat klasiky

PRÍBEH 

32 Po presťahovaní stratili svoju identitu / Prvé slovenské literárne gymnázium 
v Revúcej (Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH 

34 – 36 anotácie

Obsah

Editoriál
„Leto je záplava výhonkov. Je absolútnou skutočnos-
ťou. / Pozrite, ako odpovedá a necháva padať svoje 
plody,“ píše avantgardný čílsky básnik Vicente Hui-
dobro. Výber z jeho poézie vyšiel nedávno v preklade 
Viery Dubcovej v Literárnej nadácii Studňa.
 V úvode prvej tohtoročnej letnej Knižnej revue si 
všímame najmä vybrané literárne podujatia, ktoré sa 
na prelome mája a júna konali nielen na Slovensku. 
Okrem informácií o festivaloch, ako sú bratislavský 
BRaK, pezinsko-modranský Feliber poetry či košic-
ký Punktík, prinášame aj správu o medzinárodnom 
knižnom veľtrhu Knižný Arsenal v Kyjeve, ktorý patrí 
k najväčším literárnym podujatiam u našich východ-
ných susedov. 
 Tematický blok sme tentoraz žánrovo orientovali 
na eseje a literatúru faktu, tematicky zase na krízové 
fenomény súčasného sveta. Vyberáme aspoň niektoré 
zo širokého spektra sociálnych, ekonomických či du-
chovných problémov, ktorým čelí súčasná spoločnosť 
v národnom aj globálnom meradle a všímajú si ich 
jednotlivé pôvodné a prekladové tituly z produkcie 
slovenských vydavateľstiev. 
 „Som na strane človeka“, tvrdí v rozhovore v rub-
rike Pekná kniha známy režisér Dušan Hanák, kto-
rého tentoraz predstavujeme ako fotografa, auto-
ra rozsiahlej fotografickej knihy Hľadanie človeka 
v globalizovanom svete. Nedávno sme s editorom 
antológie slovenskej modernistickej prózy z rokov 
1920 až 1930 Michalom Habajom priniesli rozhovor, 
tentoraz sa na knihu pozrieme kritickým okom: eru-
dovane ju zhodnotil literárny historik Matej Masa-
ryk. Cyklus článkov Petry Baďovej o ilustrovaných 
knihách pre deti pokračuje aj v tomto čísle, prečítala 
si novú knihu Moniky Kompaníkovej Kde je Ester N? 
Z re cenzného bloku dávam do pozornosti titulnú 
recenziu mladej kritičky Martiny Buzinkaiovej, ktorá 
hodnotí prozaický súbor Uršule Kovalykovej Čisté 
zviera. Beáta Beláková tentoraz neotvorila dvere 
na kníhkupectve, v rubrike Príbeh si prečítate jej 
postrehy z návštevy Prvého slovenského literárneho 
gymnázia v Revúcej.
 Želáme príjemné letné čítanie, ohlásime sa na za-
čiatku augusta s dvojčíslom, v ktorom tradične náj-
dete prehľadové články mapujúce vlaňajšiu knižnú 
produkciu na Slovensku v jednotlivých kategóriách.

Radoslav Passia

Fo
to

 a
rc

h
ív

 R
. P

.


