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Otvorili knižnicu 
Földváriovcov v SNG

TÉMA
Internetový fenomén v knihe

PEKNÁ KNIHA
Vladimír Kuštek: 
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v Karpatoch

ESEJ
Marcel Forgáč 
o Baconovej Novej Atlantíde

RECENZIE
Jaroslav Šrank o novej knihe 
Juraja Briškára

KLASIKA
Etela Farkašová o Striebornom 
holubovi Andreja Belého
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AKTUALITY

Čo nájdete v Krajine za mapou

V  našom januárovom čísle sme vám priniesli článok o pripravovanej experimentálnej 
expozícii v SNG pod názvom Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov, ktorá 

mala rozšíriť rad výstav výtvarného umenia o literárnu zložku. Ambiciózny projekt 
(postavený na ohromnej zbierke kníh Kornela Földváriho) v jeho finálnej podobe spolu 
s výstavou Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, ktorá patrí pod projekt 
Krajina za mapou, verejnosti predstavili v polovici mája v priestoroch Esterházyho 
paláca na Námestí Ľ. Štúra.
 Experimentálnu expozíciu otvorila kurátorka a generálna riaditeľka SNG Alexandra 
Kusá, hostia Pavel Vilikovský, Tomáš Janovic, Daniela Kapitáňová, Peter Uličný a Ko
loman Kertész Bagala, ktorý zúčastneným predstavil aj tri zväzky z pripravovaného 

šesťzväzkového súborného diela Kornela Földváriho 
(KK Bagala). 
 Prvý zväzok Výstrel v zrkadle sa venuje detektívne
mu žánru, westernom a literatúre o Divokom západe, 
pričom v poslednej časti knihy možno nájsť autorove 
články o literárnej fantastike, horore, komikse a dob
rodružnej literatúre. Druhý zväzok s názvom O struč-
nosti obsahuje minirecenzie, medailóny spisovateľov, 
diplomovú prácu o humore z roku 1960. Štvrtý zväzok 
O detektívke zahŕňa štúdie o umení detektívky, o jej 
najznámejších tvorcoch i hrdinoch. V rámci súborného 
diela ešte postupne vyjdú tretí zväzok O karikatúre 
(o slovenských, českých a svetových karikaturistoch), 
piaty zväzok Svet pre dvoch (o Lasicovi a Satinskom) 
a šiesty zväzok O čase i nečase (autorove posledné fej
tóny a glosy). Grafický dizajn edície je dielom Martina 
Šútovca.

„Jestvujú knihy, s ktorými si viem 
predstaviť priateľský rozchod, 
no potreboval by som ich odovzdať 
do dobrých rúk. Ako šteniatka 
z inzerátu. Niekam, kde bude 
o ne postarané a kde ich budú 
čítať. Nevedel by som ich vyhodiť. 
Alebo odniesť do kontajnera.“ 

K. Földvári: O sebe

Alexandra Kusá predstavila samotnú výstavu ako 
priestor, ktorý môže mať množstvo funkcií, od vzde
lávacej (miesto pre štúdium), socializačnej (miesto 
na randenie), tvorivej (miesto na písanie), kultúrnej 
(miesto na literárne podujatia) až po zážitkovú (miesto 
na čítanie). Ideu vytvoriť miesto, kde sa premení chaos 
z nazhromaždených kníh na usporiadaný priestor, 
sa podarilo tvorcom zrealizovať. Tým, že sú knihy 
uložené na kovových policiach (a nemajú tradičnú 
knižničnú signatúru na chrbtoch, čím by sa mohol 
narušiť vizuál expozície), sa vytvára efekt zdanlivého 
„zapratania“. Zároveň by mohol tento vonkajší dojem 
potenciálneho čitateľa a návštevníka expozície zaujať 
a prirodzene motivovať k bádaniu, prehľadávaniu 
knižnice (bonusom sú malé figúrky indiánov, ktoré sú 
rozmiestnené na rôznych miestach po celom priestore) 
a objavovaniu unikátnych kúskov.
 Z masívnej knižnej zbierky Földváriovcov tak vzni
kol nielen príjemný, intímny priestor pomyselnej obý
vačky, kde sú dve hlavné steny pohltené knižnými 
zväzkami, ale hlavne príležitosť na jedinečné čita
teľské dobrodružstvo.

Lenka Macsaliová

Foto Chris Bordáč



AKTUALITY

Rozhlasové hry, ktoré sa dostali do užšieho výberu, vyhlásilo v pria
mom prenose Rádio Devín. Porota rozhodovala v zložení: režisér 

a umelecký šéf trnavského Divadla Jána Palárika Juraj Bielik, tea
trologička Nadežda Lindovská, teatrológ Miron Pukan, šéfrežisér 
Českého rozhlasu Aleš Vrzák a spisovateľ a dramatik Pavel Rankov, 
ktorý je zároveň predsedom poroty.
 Aleš Vrzák má rád príbehy malých i tzv. veľkých ľudí, a tými je podľa 
neho rozhlasová tvorba RTVS naplnená. „A to v podobe dramatickej, 

literárnej až publicistickej,“ dodal. Výrazná tematická a formálna pest
rosť súťažných titulov fascinovala Juraja Bielika. „Byť členom poroty 
súťaže rozhlasových hier je nesmierne zaujímavé zadanie. Zaujímavé 
a vzrušujúce. Celkovo 63 hier – to už je naozaj slušná vzorka pôvod
nej a kvalitnej tvorby,“ uviedol. Nadežda Lindovská poukázala na to, 
že najzaujímavejšie výsledky dosiahli hlavne tí tvorcovia, ktorí sa 
mohli oprieť o kvalitnú literárnu alebo dramatickú predlohu. „Medzi 
postupujúcimi ich bola väčšina, najmä v kategórii dlhých hier. Pôvod

Sviatok rozhlasovej hry 
v Trnave
Do užšieho výberu Festivalu rozhlasovej hry 2019 postúpilo dvadsať titulov. Rozhodla o nich odborná porota, ktorá 
hodnotila celkovo 63 hier v dvoch kategóriách: nad 30 minút a do 30 minút. Festival sa uskutoční 10. až 12. júna 
v Trnave a verejnosť sa víťazov oboch kategórií dozvie 12. júna.

 audiopoviedky.sk
séria audiopoviedok najlepších slovenských autorov za posledných 20 rokov
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Festival rozhlasovej hry 2019
To najlepšie z rozhlasovej dramatickej tvorby
10. – 12. jún Trnava

10. 6. 2019 

9:00 – 9:15 Otvorenie pracovnej časti festivalu, Štúdio Divadla Jána Palárika

9:15 – 16:30 Verejné počúvanie súťažných hier, Štúdio Divadla Jána Palárika  

9:00 – 16:30 Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier, Knižnica Juraja 
Fándlyho  

9:00 – 11:00 Workshop Naša zabudnutá klasika, Gymnázium Jána Hollého 

10:00 – 12:00 Beseda so spisovateľom Michalom Hvoreckým, 
Gymnázium Jána Hollého

10:00 – 12:00 Beseda s rozhlasovými tvorcami. Peter Janků, Hana Rodová, Egon 
Tomajko, Gymnázium Angely Merici

17:00 – 18:00 Projekt „ROZHLAS – TEXT – JAVISKO“. Scénická prezentácia textov 
projektu Fórum mladých autorov 6, Kultúrne centrum Malý Berlín  

19:00 – 20:00 Úvodný slávnostný večer festivalu. Hudobná hostka Jana Andevská, 
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika 

11. 6. 2019

6:30 – 9:00 Dobré ráno, Slovensko s Ivanou Ilgovou a Romanom Bombošom, Foyer 
Divadla Jána Palárika

9:15 – 16:30 Verejné počúvanie súťažných hier, Štúdio Divadla Jána Palárika  

9:00 – 16:30 Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier, Knižnica Juraja 
Fándlyho   

9:00 – 16:00 Odborný seminár o aktuálnom stave rozhlasovej hry, Koncertná sála 
Západoslovenského múzea    

14:00 – 16:00 Ladenie Rádia Devín s Andreou Makýšovou Volárovou. Hudobný hosť 
DUŠKA – Ági Kazai & Štefan Uhriňák, Foyer Divadla Jána Palárika

16:00 – 17:00   Ars litera s Danielou Kapitáňovou a Gabikou Magovou na tému Trna
va, Hudobný hosť DUŠKA – Ági Kazai & Štefan Uhriňák , Foyer Divadla Jána Palárika 

14:00 – 17:00 – Prezentácia produkcie Združenia vydavateľov a kníhkupcov, Foyer 
Divadla Jána Palárika 

17:00 – 18:00 Beseda so spisovateľom Pavlom Rankovom, Knižnica Juraja Fándlyho   

19:00 – 20:30 Rádio Devín na cestách so Zuzanou Belkovou. Komponovaný večer 
slova a hudby. Hudobný hosť: Požoň Sentimentál, Synagóga – Centrum súčasného 
umenia

20:30 – 21:00 Kamil Mikulčík a Pacora trio, Synagóga – Centrum súčasného umenia

12. 6. 2019

9:15 – 16:30 Verejné počúvanie súťažných hier, Štúdio Divadla Jána Palárika  

9:00 – 16:30 Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier, Knižnica Juraja 
Fándlyho   

9:00 – 11:00 Workshop Fórum mladých autorov, Gymnázium Jána Hollého

10:00 - 12:00 Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou, Gymnázium Jána Hollého

17:00 – 18:00 Alfonz Bednár: Kolíska. Predstavenie študentov Divadelnej fakulty 
Vysokej školy múzických umení, Kultúrne centrum Malý Berlín

19:00 – 20:30 Záverečný slávnostný večer festivalu, Veľká sála Divadla Jána Palárika 

né námety sa ocitli v menšine,“ poznamenala. 
Podľa Pavla Rankova ponúka výsledná kolekcia 
užšieho výberu rôzne typy poetík a spracovaní. 
„Od temného tajomného príbehu vyrozprávané
ho v strhujúcom tempe, cez dialóg rozporuplné
ho básnika ministra s rovnako rozporuplným 
eštebáckym technikom, až po spletitý príbeh 
o komplikovaných medziľudských vzťahoch 
v súčasnom svete,“ priblížil. Miron Pukan pova
žuje umeleckú úroveň tohtoročného Festivalu 
rozhlasovej hry za pomerne vyrovnanú, pričom 
ho potešilo, že sa objavili aj také spracovania, 
ku ktorým sa bude história vracať a interpretovať 
ich.
 Hlavnými organizátormi festivalu sú RTVS 
a Trnavský samosprávny kraj. Hlavným partne
rom je Rádio Devín. Partnermi sú Mesto Trna
va, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických 
umení v Bratislave, Kultúrne centrum Malý Ber
lín, Združenie rozhlasových tvorcov, Literárne 
informačné centrum a Združenie vydavateľov 
a kníhkupcov Slovenska.

Užší výber:

Rozhlasové hry nad 30 minút    
 Dodo Gombár: Advent (groteska z hranice)         
 Frank Wedekind / Martina Vannayová / 

 Martin Porubjak: Lulu   
 Ivan Stodola: Marína Havranová               
 Jonáš Záborský / Lenka Garajová: Mrzutá             
 Maroš Hečko / Maja Hriešik / Radka Hoffmanová:  

 Obvinenie       
 Angelika Kuźniak / Martina Vannayová: Papuša
 Karl Kraus / Ján Mikuš / Jana Mikuš Hanzelová: 

 Posledné dni ľudstva      
 Peter Pavlac: Slovo Válkovo        
 Ivica Ruttkayová: Volám sa Mária
 Agatha Christie / Martina Vannayová / Margaréta  

 Cvečková: Vražda na Níle        

Rozhlasové hry do 30 minút
 Ján Mikuš: Faust              
 Barbora Nitschová: Feldpošta    
 Patrik Samohýl: Incident Ludex 
 Vanda Zemanová – Alberty: Infekcia stereotypu 
 Terézia Vansová / Miroslav Dacho: Kar 
 Klára Madunická: Requiem pre Rusalku 
 Boleslav Bratislavský / Miroslav Dacho: 

 Tuberáci                
 Boleslav Bratislavský / Miroslav Dacho : V borbe  

 s temnotou      
 Tomáš Hučko:  Zememerač K     
 Tomáš Hučko: Život v lese

AKTUALITY
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AKTUALITY

Cena René, ako spoločná koncepcia Literárneho informačného 
centra a Anasoft litery, sa začala ako projekt s desiatkou škôl. 

Študenti mali iba niekoľko týždňov na to, aby si knihy načítali. Tento 
rok rátame so zapojením dvadsiatich piatich škôl. Veľkou zmenou je 
posun rozposielania kníh na školy už počas mája a júna. Tak budú mať 
študenti čas si knihy prečítať už počas letných mesiacov, aby sme na 
október a november mohli naplánovať besedy jednotlivých autorov 
na školách. Vyhlásenie víťaza a najmä záverečná diskusia delegátov 
škôl z radov študentov prebehne počas festivalu Autoriáda v Novej 
Cvernovke na konci kalendárneho roka.   

V Cene René – Anasoft litera gymnazistov 
sú tento rok nominované tieto knihy:

Denisa Fulmeková: Doktor Mráz (Vyd. Slovart, 2018)
Václav Kostelanski: Virtuóz (KK Bagala, 2018)
Vanda Rozenbergová: Tri smrtky sa plavia (Vyd. Slovart, 2018)
Ondrej Sokol: Ako som vozil Nórov (Eruditio, 2018)
Marek Vadas: Zlá štvrť (KK Bagala, 2018)

 Nominované knihy vybrala porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft 
litera: prekladateľka a literárna publicistka Gabriela Magová, literár
ni vedci Ľubica Schmarcová, Karol Csiba, Pavol Markovič a spisova
teľ a publicista Ján Štrasser. Nominovaní autori, ktorí sa zúčastnili 
aj vyhlásenia, sa všetci do jedného tešia a najmä sú veľmi zvedaví  
na názory stredoškolákov na ich knihy.     
 Ako koordinátorka projektu som zažila všetky fázy celého procesu, 
ktorý je spojený s cenou René, a všetky sú rovnako podnetné a prí
jemné. Je dôležité rozšíriť študentom povedomie o tom, ako naozaj 
vyzerá súčasná slovenská literatúra. Veľkým prínosom pre školy sú 
aj besedy, ktoré si študenti sami organizujú, pripravujú či moderujú. 
A knihy, ktoré vďaka tomuto projektu na školy putujú, potom zostávajú 
v školských knižniciach a, ako sme sa dozvedeli, záujem o ne neupadá 
po ukončení ročníka ceny René. Každá škola na konci cyklu projektu 
odošle hlasovací hárok s hlasmi všetkých zúčastnených študentov. 
Dovtedy o tituloch spoločne diskutujú, vypracovávajú rôzne zadania 
či obhajujú svoje názory pred ostatnými. Slávnostné vyhlásenie víťaza 
je potom už len čerešničkou na torte.

Soňa Uriková     

Päťka, z ktorej sa študenti tešia

Cena René – Anasoft litera gymnazistov vstúpila do svojho tretieho ročníka. Prináša niekoľko zmien, ale najmä novú 
päticu nominovaných titulov, ktoré sa dostanú na viac ako dvadsať škôl po celom Slovensku. Tú vyhlásili organizátori 
v piatok 26. apríla v priamom prenose v Rádiu Devín, ktorý bol súčasťou podujatia litera fest 2019. Zúčastnili sa ho aj 
pedagógovia a študenti dvoch zapojených škôl a zdieľali s poslucháčmi svoje pozitívne skúsenosti s projektom.

Z vyhlasovania nominácií Ceny René 2019. Foto Juraj Starovecký
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Brno nie je len mestom divadiel, ale aj alternatívnej kultúry. Ešte aj 
ustálenú oficiálnu akciu, konajúcu sa každoročne na mnohých miestach 
Európy, vie poňať komorne a po svojom. 
 Ako každoročná návštevníčka košickej Noci literatúry som bola 
veľmi prekvapená, že v Brne sa nebude čítať na rôznych miestach, ale 
čítania budú sústredené vo vegánskom bare Tři ocásci. Tento podnik je 
dobre známy všetkým alternatívne zmýšľajúcim mladým ľuďom v Brne. 
Vedie ho kolektív nadšencov (o všetkom rozhodujú spoločne a bar 
nielen vlastnia, ale v ňom aj sami pracujú), konajú sa v ňom ekologické 
workshopy a prednášky, stretnutia feministického krúžku a ďalšie 
pozoruhodné podujatia v rámci ich podzemnej univerzity. Organizácie 
Noci literatúry sa tohto roku chopil študentský spolok Zeměguľa 
a Knižnica Jiřího Mahena, ktorá na svojej pobočke usporiadala čí
tanie pre deti a čítanie mýtov o zrodení človeka a sveta s hudobným 
sprievodom. Členovia Zeměgule sa postarali o hlavnú akciu v „Třech 
ocáscích“. 
 Úvodné klesanie strmými schodíkmi do „pivničných“ priestorov, 
prítmie, veselá vrava, chutné koláčiky, psíky mapujúce terén, staré 
gaučové súpravy… Osamelé pódium s ošumelým kreslom, vysokou 
lampou s prívetivým tienidlom a sviečkou na drevenom stolíku akoby 
zamrzlo v čase, čakajúc na moderátora so srdiečkami namaľovanými 
na lícach, ktorý napokon priviedol prvú čítajúcu – organizátorku blokád 
prvomájového neonacistického pochodu. Žiadnu herečku, spisovateľku 
či inú známu osobnosť z umeleckej sféry – ale zanietenú aktivistku. Aj 
ďalší čítajúci patrili k rôznym občianskym organizáciám a hnutiam: 
Limity jsme my, Brno za slušnost, Fridays For Future či Společně Brno. 
V dnešných časoch hroziacej ekologickej katastrofy si Zeměguľa po
zvala „obyčajných“ ľudí, ktorým aktívne záleží na našej planéte. Práve 
z ich úst zazneli ukážky zo súčasnej európskej literatúry: švédskej (Bea 
Uusma: Expedícia – Môj ľúbostný príbeh), francúzskej (Sylvain Tesson: 
V sibiřských lesích), švajčiarskej (Peter Stamm: Jemná lhostejnost světa), 
maďarskej (Tamás Jónas: Tatitatitai), talianskej (Donatella di Pietran
tonio: Tá, čo sa vracia) a slovenskej (Daniel Majling: Ruzká klazika). 
 Na akcii som sa od začiatku cítila ako doma – slovenčinu bolo medzi 
návštevníkmi počuť častejšie než češtinu a aj moderátorom večera bol 
Slovák. Napriek hojnému počtu Slovákov ma však na Brne neprestáva 
zarážať fakt, že v knižniciach ani kníhkupectvách sa nedajú zohnať 
takmer nijaké knihy v slovenčine. O známom fenoméne prekladania 

slovenských kníh do češtiny ani nehovorím. Avšak Noc literatúry 
v tomto ohľade milo prekvapila: jedna ukážka sa čítala v slovenskom 
preklade a ďalšia dokonca v pôvodnom slovenskom znení! Práve Maj
lingova Ruzká klazika bola vrcholom večera. 
 Návštevníci mohli okúsiť aj čaro výmenného obchodu (vymeniť 
si svoje prečítané knihy za knihy niekoho iného) a zaregistrovať sa 
do miestnej Knihovny Ká, ktorá ponúka zaujímavé tituly z rôznych 
oblastí. A potom vystúpiť po schodoch späť do reality a obrátiť protiklad 
sveta „tam dole“ a sveta „tam hore“ naruby. 

Katarína Gecelovská

AKTUALITY

Noc literatúry 
na brniansky spôsob

Keď kvitli sakuryFoto archív autorky

 ››

Doc. Tetiana Lichtejová z Katedry slovenskej filológie Užhorodskej národnej 
univerzity sa zaoberá  prekladateľskou tvorbou Ivana Macinského. Foto: 
archív I. Jackanina
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Divadelný maratón
V priestoroch viacerých bratislavských divadiel sa v dňoch 4. – 9. mája 
uskutočnil jubilejný 15. ročník celoslovenského divadelného festivalu 
Nová dráma/New drama 2019. Hlavnými usporiadateľmi podujatia 
boli Divadelný ústav Bratislava, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, 
Bratislavské kultúrne a informačné centrum a Ministerstvo kultúry 
SR. V rámci festivalu sa medzinárodnej odbornej porote a divákom 
predstavilo desať súťažných inscenácií súčasnej slovenskej a sveto
vej drámy a jedna nesúťažná inscenácia v sekcii nádejná budúcnosť. 
Leitmotívom tohto ročníka bol vzťah divadla a drámy k ekológii a en
vironmentalistike.
 Hlavný program aj tento rok doplnili sprievodné podujatia: prezentácie 
nových kníh Divadelného ústavu, inscenované čítanie finálových textov 
súťaže pôvodných dramatických textov divadelných hier v slovenskom 
a českom jazyku Dráma 2018, medzinárodná konferencia zameraná 
na ekologické a environmentálne problémy v divadle, prednášky a dis

kusie s tvorcami a dramatikmi, či predstavenie nového projektu Diva
delného ústavu s názvom GREEN DRAMA. Patrónkou festivalu sa stala 
rumunská režisérka, dramatička a performerka Gianina Cărbunariu. 
V rámci sekcie Fokus sa predstavilo súčasné grécke divadlo a dráma.
 Festivalové ocenenia odovzdali organizátori vo štvrtok počas záverečné
ho ceremoniálu na Malej scéne STU v Bratislave. Hlavnú cenu za najlepšiu 
inscenáciu festivalu získala Moral Insanity Prešovského národného divadla, 
Cenu bratislavského diváka si odniesli autorky inscenácie Ľúbim ťa a dávaj 
si pozor Divadla NUDE a Cenu študentskej poroty udelili účastníci Semi
nára mladej kritiky inscenácii Znovuzjednotenie Kóreí Štátneho divadla 
Košice. Zvláštnu cenu poroty si odniesli aj Iveta Ditte a Katarína Caková 
za výtvarný koncept k inscenácii Americký cisár Štúdia 12 a Divadla Pôtoň. 
Záver ceremoniálu sa niesol v znamení gréckeho súboru ODC Esemble 
a jeho interaktívnej performancie REVOLT ATHENΣ. 

Katarína Cupanová

Na uliciach ukrajinského Užhorodu kvitli sakury, v meste finišoval 
divadelný festival Pod kvetom sakury a v Oblastnej univerzálnej 

vedeckej knižnici, ktorá nesie meno spisovateľa Fedora Potušniaka, sa 
hovorilo o živote a diele ukrajinského spisovateľa na Slovensku Ivana 
Macinského (1922 – 1987). Dôvod bol veľmi prozaický: prezentácia 
zborníka Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ a slo-
vensko-ukrajinské literárne vzťahy. Zborník vydala Štátna vedec
ká knižnica v Prešove, ktorá v roku 2017 organizovala v spolupráci  
so Spolkom ukrajinských spisovateľov na Slovensku vedeckú konferen
ciu s účasťou domácich a zahraničných literárnych vedcov. Vedecká 
konferencia bola venovaná 95. výročiu narodenia a 30. výročiu smrti 
významnej osobnosti ukrajinského a slovenského literárneho života, 
ukrajinskému spisovateľovi na Slovensku Ivanovi Macinskému. 
 V čase normalizácie, keď ako básnik nemohol publikovať, venoval 
sa umeleckému prekladu. Vyberal si najmä slovenských romantikov. 

V oddelení ukrajinskej literatúry Slovenského pedagogického nakla
dateľstva v Prešove vyšli tieto vydania: Ján Botto: Vatry pred úsvitom 
(Dosvitni vatry, 1981); Samo Chalupka: Slnečný nepokoj jari (Provesny 
sonjačnyj nespokij, 1984); Janko Kráľ: Sivými orlami napovedané (Orla-
my syzymy pidspivane, 1987); Andrej Sládkovič: Výber z diela (Vybrani 
tvory, 1989).
 Vedecký  zborník zo spomínanej konferencie prináša nové poznatky 
o živote a diele Ivana Macinského. Je to ešte jeden kamienok do mozaiky 
obrazu tejto osobnosti, ktorá svojimi skutkami dávno prekročila hrani
ce provincie a nesporne patrí do celoukrajinského, no aj slovenského 
literárneho kontextu.
 Zborník zároveň prináša nové podnety v slovenskoukrajinských 
literárnych vzťahoch, a to predovšetkým cez prizmu súčasných pre
kladateľských aktivít.

Ivan Jackanin

AKTUALITY

 ››

Juraj Šebesta, Margareta Sorenson, Savas Patsalidis. Foto Jakub Čajko
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do Anglicka. Krajiny, ktorá ako maják v tmavej 
noci, ako jedna z mála krajín, odolávala na
cistom, sa ho však nedočkala. Bez dokladov 
a s dvesto korunami ho odhalili a chytili už 
na maďarských hraniciach. Bol vypočúvaný, 
mučený a neskôr deportovaný do koncentrač
ného tábora Osvienčim.
    So spoluväzňami však zakrátko napláno
val svoj prefíkaný útek. V blízkosti hranice 
tábora sa mali stavať nové budovy. Na tomto 
mieste boli vykopané hlboké jamy. V jednej 

z týchto jám sa skryl Rudolf Vrba spolu s Alfré
dom Wetzlerom, priateľom, ktorého poznal 
už z predvojnových čias. Obvykle sa po ute
čencoch z tábora pátralo tri dni. Oni dvaja 
prezieravo zostali v temnej jame takmer štyri 
dni a noci, aby sa ubezpečili, že ich už nebudú 
hľadať. Po nejakom čase sa im podarilo dostať 
späť na rodné Slovensko.
    Tu skontaktovali židovský odboj, ktorý 
ich odviedol k svojej slovenskej vetve. Rudolf 
Vrba bol hlavným autorom 32stranovej sprá
vy, takzvanej VrbaWetzler report. S pomocou 
Wetzlera v nej boli opísané očité svedectvá 
o zaobchádzaní s väzňami, predovšetkým 
židovského pôvodu v koncentračnom tábore 
Osvienčim. Boli v nej obsiahnuté aj šokujúce 
správy o organizovanom masovom vyvraž
ďovaní židov v plynových komorách, alebo 

o neľudskom využívaní väzňov na otrocké 
práce. 
    Táto správa sa dostala najskôr do Londýna 
k britskému buldogovi Winstonovi Churchil
lovi a neskôr aj k americkému prezidentovi 
Franklinovi Rooseveltovi. A svetielka nádeje 
na nápravu krívd sa započali rozsvecovať. Tie
to dychberúce svedectvá boli prvým dôkazom 
o beštiálnej činnosti nacistov v rámci holo
kaustu a poslúžili ako základ obžaloby pri no
rimberských procesoch. V nich sa spojenci 
rozhodli postaviť neľudských nacistických 
pohlavárov pred tvár spravodlivosti.
    Po vojne sa Rudolf Vrba presťahoval za oceán,  
do mesta Vancouver v Kanade. Tu v roku 2006  
vo svojich 81 rokoch umiera.
    Celý život šiel za svojím svetlom. Svetlom, 
ktoré ho viedlo a dávalo mu silu prekonávať tie 
najťažšie prekážky v živote. Práve toto svetlo, 
ktoré v ňom žilo, žije aj v nás a dáva nám od
vahu, silu a vytrvalosť. Vlastnosti, ktoré sú 
v živote takmer nevyhnutné. Na niektoré veci 
si skrátka treba posvietiť.
    Jeho odkaz o nesmiernom hrdinstve a od
vahe je dnes na Slovensku takmer zabudnutý. 
A to je chyba. Pre mňa osobne je tento človek 
zosobnením ľudskej chrabrosti, pretože do
kázal prekonať strach a svedčiť o neľudských 
zločinoch.
      Jeho pamiatka by sa mala uctievať a jeho 
odkaz by mal žiť ako poučenie pre budúce ge
nerácie. Pretože ten, kto nepozná minulosť, 
nedokáže pochopiť ani súčasnosť.
  Som odhodlaný stáť pri vypínači a zažnúť 
v každom lampu, aby videl nielen dopredu, 
ale aby sa pozrel aj dozadu. Na malé svetielka, 
ktoré by mali zostať zdrojom vďačnosti a ná
deje, že nás tma nikdy nepremôže.  

Marek Heldi (2003) je študent Gymnázia 
v Topoľčanoch. 

Zabudli sme na tmu. Zámerne sa jej vyhýba
me. Sme obklopení tisíckami svetelných 

zdrojov. Sú všade. Svietia prakticky celé dni 
a najmä noci. Všetko okolo nás akoby bolo 
podsvietené. Permanentne. Márne sa snažíme 
prižmúriť oči, viečka sú priveľmi priesvitné, 
svetlo nimi preniká. Zdá sa, že tma je defini
tívne preč. Je to však naozaj tak?
 Možno tá fyzická, ale čo tma, v ktorej  
sa nachádza naša minulosť. A tá nebola vždy 
svetlá… A predsa aj v nej kdetu zasvietlila 
lampa. Paradoxne, aby posvietila na veci, ktoré 
niekto v tme chcel zámerne nechať. 
 Na západnom Slovensku sa nachádza mes
tečko Topoľčany. Tu som sa narodil, tu som 
vyrastal. A rád by som svojim spoluobčanom 
pripomenul príbeh jedného dlho neznámeho 
hrdinu. Hrdinu, ktorý sa nebál šťuknúť vypí
načom, aj keď ho svetlo mohlo zabiť. 
 Mesto malo bohatú históriu. Od tureckých 
nájazdov až po prudký priemyselný rast 
v 19. storočí. Takisto malo a má aj veľa význam
ných osobností. Veľa lámp, ktoré pomáhali 
vidieť svet budúcnosti ako krajší a plnohod
notnejší. A jednou z nich je Rudolf Vrba.
 Zvuk tohto mena vám zrejme nič nenapo
vie. Keď som ho spomenul na jednej hodine 
slovenčiny mojim spolužiakom, takisto im nič 
nehovorilo. Nič sa v nich nerozsvietilo. Tápali 
ďalej v tme. A to je veľká škoda.    
 Tento Slovák židovského pôvodu, študujúci 
a neskôr venujúci sa biológii a chémii, vydal 
viac ako päťdesiat vedeckých prác, v ktorých 
sa venoval problematike rakoviny, cukrovky 
a mozgových procesov. Nič zvláštne, poviete 
si. Len nejaký ďalší obyčajný vedec, ktorý celý 
život presedel nad knihami. Ste však na omyle.
 Jeho príbeh dramaticky zmenila ničivá dru
há svetová vojna. Slovensko, ktoré bolo v tomto 
čase uvrhnuté do spárov Nemecka, muselo 
zaviesť a uplatnovať protižidovské nariadenia 
a zákony. Mladý, vtedy sedemnásťročný Ru
dolf Vrba sa ako žid v roku 1942 pokúsil utiecť 

ESEJ J. JOHANIDESA 2019

s. 09/09

Neznámy hrdina
Marek Heldi
Prvé miesto v študentskej súťaži Esej Jána Johanidesa 2019, ktorú organizuje Literárne informačné 
centrum, získal Marek Heldi z Gymnázia Topoľčany. Jeho text na motívy citátu z diela spisovateľa 
J. Johanidesa si môžete prečítať na tomto mieste.

Náš súčasný stiesňujúci 
svet, v ktorom sa čoraz 
väčšmi stmieva, je našťastie 
ešte vždy aspoň kde-tu 
osvetľovaný spoľahlivými 
lampami.

Ján Johanides
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ROZHOVOR

Ako vznikol nápad rozbehnúť projekt 
Neinstantne krásna?
Všetko sa to začalo asi pred dvoma rokmi, keď 
som sa po dlhom rozmýšľaní rozhodla so sve
tom podeliť so svojím temným tajomstvom. 
Dlhé roky som trpela poruchou príjmu potravy 
a úspešne som to tajila pred celým svetom. 
Potom sa mi však choroba začala vymykať spod 
kontroly a rozhodla som sa vyhľadať odbornú 
pomoc. V tej dobe som na Instagrame komuni
kovala so slečnou, ktorá rovnako ako ja trpela 

poruchou príjmu potravy, no na rozdiel odo 
mňa sa vyliečila. Povedala mi o tom, čo skúsila 
ona, vyskúšala som to tiež a pomohlo mi to. 
V tej dobe som nevedela o nikom ďalšom, kto 
by trpel niečím podobným.
 Dlho som vôbec nevedela, že mám nejaký 
problém. Stále som si hovorila, že mám len 
slabú vôľu, že nedokážem v kalorickom deficite 
zotrvať, že nie som dostatočne silná na to, aby 
som bola chudá a teda krásna. No zrazu tam 
bol človek, ktorý presne vedel, čo prežívam, 

ako sa cítim a pomohol mi len tým, že mi pove
dal o sebe a svojej ceste z tejto choroby. Zrazu 
som vedela, že v tom nie som sama a že nie som 
jediná na svete. A čo keď je nás viac? Začala 
som o tom v náznakoch hovoriť na Instagra
me a ľudia sa zaujímali. Pýtali sa. A tak som 
sa rozhodla o tom verejne napísať. O celom 
mojom príbehu úplne od začiatku, o všetkých 
tých zlých veciach, ktoré som si spôsobovala 
a hlavne o tom, čo mi pomohlo. Bolo ťažké ísť 
takto „s kožou na trh“, no hnala ma myšlienka, 

Neinstantne 
krásna 
z Instagramu 
do knihy
rozhovor s blogerkou Nikoletou Vujisić

Lenka Macsaliová
Dvojnásobná víťazka súťaže Bloger roka (v roku 2017 v kategórii Život, umenie a kultúra a v roku 2018 v kategórii Life) 
Nikoleta Vujisić  má na svojom konte nielen úspešný blog Break the Rules a 13800 sledovateľov na instagramovom profile, 
ale už aj debutovú knihu Neinstantne krásna (vl. náklad, 2019) o príbehoch ľudí, trpiacich poruchou príjmu potravy. 
Nielen o nej sa môžete dočítať v nasledujúcom rozhovore.

Foto archív N. Vujisićovej
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ako málo stačí k tomu, aby sa choroba naplno 
spustila. Išlo o ľudí, o ktorých by ste to na prvý 
pohľad nikdy nepovedali, pretože poruchy 
príjmu potravy často nie sú viditeľné na prvý 
pohľad. Všetci obdivujeme krásne modelky, 
vyšportované gymnastky, tanečnice, bikini 
fitnessky. Nikdy by sme nepovedali, že práve 
tieto dokonalé bytosti môžu mať nejaký prob
lém. No ony majú a každý z príbehov v knihe je 
práve príbehom podobnej osobnosti. 
 Tiež som chcela, aby ich cesta k vyliečeniu 
bola rôzna a aby mali ľudia viac možností a po
hľadov na to, ako sa z tohto začarovaného kru
hu dostať, pretože pri každom funguje niečo 
iné. Chcela som, aby v knihe určite odzneli veci 
ako napríklad to, ako na chorobu vplýva det
stvo, okolie, rodičia, sociálne siete, ale tiež to, 
akým spôsobom dokáže choroba rozkopať náš 
chybný rebríček hodnôt. Že pri tejto chorobe 
človek nebude nikdy spokojný. No raz narazí 
na bod, keď zistí, že neexistuje tá váha, pri kto
rej by prišlo to očakávané šťastie a krása. 
 Rozhodla som sa zaradiť tiež príbeh chlapa, 
pretože tieto ochorenia sa netýkajú len žien. 
A na to netreba zabudnúť. 

Neinstantne krásna je napísaná v pomerne 
jednotnom, ucelenom štýle. Ide o texty, 
ktoré vám poslali samotní respondenti, 
alebo ide o vaše prerozprávanie ich prí-
behov?
Všetky príbehy som písala ja na základe 
osobných rozhovorov, nahrávok, telefonátov, 
správ alebo videí, ktoré som natočila na jed
nej z Neinstantných krás. S každým človekom 
v knihe sme strávili veľa času, aby mi svoj prí
beh rozpovedal čo najdetailnejšie. Opýtala som 
sa na všetko, čo s chorobou alebo psychickým 
stavom človeka nejakým spôsobom súviselo, 
aby výsledok bol čo najkomplexnejší a poskytol 
každému, kto si ho prečíta, čo najlepší obraz 
o chorobe a o tom, čo sa počas nej deje v hlave 
pacienta PPP. 

V rámci kapitol v knihe sa dajú pomerne 
jasne mapovať možné príčiny vzniku ano-
rexie či bulímie. Je zámerom publikácie 
aj ukázať na možné cesty k postupnému 
uzdraveniu sa človeka, ktorý danou po-
ruchou trpí?
Presne to je cieľom knižky. Na jednej stra
ne ukázať chorým, že tá cesta k vylieče
niu fakt existuje, aj keď možno majú pocit,  
že nie. Na druhej strane ukázať rodičom, na čo 
si pri svojich deťoch dávať pozor, čo dokáže 

detskú dušičku ovplyvniť natoľko, že sa uza
vrie do seba a skončí na dlhé roky v pazúroch 
PPP. A niekedy naozaj netreba veľa. No hlavne, 
ktoré varovné signály môžu niečo znamenať 
a kedy začať konať. Pretože zasiahnuť včas 
môže v týchto prípadoch často znamenať za
chrániť život. 

Okrem samotných príbehov predkladáte 
v knihe na záver aj odbornejšiu kapito-
lu o tom, čo sa s telom deje práve počas 
priebehu anorexie či bulímie. Prečo ste 
si zvolili práve tento záver?
S mojím psychiatrom som sa o týchto ocho
reniach často rozprávala. Snažila som sa to 
pochopiť a kládla som mu mnoho otázok o tom, 
čo chorobu môže spustiť. Či stačí len prestať 
jesť a čo sa vlastne stane, keď úplne prestanem 
jesť. Všetko mi vysvetľoval a ja som pochopila, 
ako veľmi som riskovala svoje zdravie. Ove
ľa viac, ako som si kedy myslela. Považovala 
som za dôležité posunúť tieto informácie ďalej, 
pretože mne samej odpovede na tieto otázky 
vysvetlili mnoho.

Chcete tento svoj projekt, ktorý dostal aj 
knižnú podobu, naďalej rozvíjať? Veľmi 
rozšírené je v súčasnosti sociálne hnutie 
„body positivity“, ktoré okrem mnohých 
iných prezentuje (hlavne na Instagrame) 
napríklad britská modelka Iskra Lawren-
ce. Rozmýšľate aj nad takýmto smerova-
ním vo svojej blogerskej sfére?
Určite chcem projekt ďalej rozvíjať, tretiu 
Neinstantnú krásu plánujem aj v Bratislave, 
prípadne iných mestách Slovenska, lebo pred
chádzajúce boli len v Prahe. Čakajú ma rôzne 
besedy a prezentácie. Rada by som projekt 
posunula aj na školy a knihu dostala na všet
ky psychiatrické kliniky, ktoré sa venujú pa
cientom s PPP.
 Často sa ma ľudia pýtajú na to, aký je môj 
cieľ, kde sa vidím o päť rokov. Chcela by som 
úplne rozbiť ten chybný ideál krásy, ktorý 
našej spoločnosti nastavujú sociálne siete, 
médiá a napríklad súťaže miss. Kto povedal, 
že kráľovnou krásy môže byť len dáma, ktorá 
má konfekčnú veľkosť XS? Prečo by nemohla 
byť rovnako krásna aj dáma s veľkosťou L? Kto 
povedal, že krása znamená mať päťdesiat kíl?
 Ešte neviem, ako to chcem urobiť, ale to ne
viem nikdy, keď sa do niečoho pustím. A zatiaľ 
to vždy vyšlo.

že by to niekomu mohlo pomôcť. A potom by 
to malo zmysel.
 V priebehu niekoľkých pár hodín po zve
rejnení ma zasypali stovky správ od dievčat, 
ktoré trpia niečím podobným. Písali mi o svo
jich príbehoch, o tom, že to doteraz nikomu 
nepovedali, že si mysleli, že sú jediné na svete 
a nikto nič podobné nerobí. A že teraz vedia, 
že v tom nie sú samy a existuje z toho cesta 
von. Založenie projektu bolo takým prirodze
ným pokračovaním udalostí, ktoré nasledovali 
po zverejnení článku. Denne mi písali desiatky 
dievčat. Rozmýšľala som, ako by som im moh
la pomôcť. Najlepšie všetkým. A tak vznikla 
myšlienka projektu, ktorý ich bude združovať 
a pomocou rozhovorov s vyliečenými ľuďmi im 
ukáže, že tá cesta zo začarovaného kruhu PPP 
naozaj existuje. 

Je tento projekt reakciou na prirodzenú 
potrebu spoločnosti vyhraniť sa voči za-
korenenému, často skreslenému obrazu 
ideálnej, štylizovanej krásy, ktorý je prí-
tomný hlavne na platforme sociálnych 
sietí?
Pôvodne to určite nebolo myslené ako reakcia 
na momentálnu situáciu na sociálnych sieťach, 
no prirodzene to k tomu dospelo. Projekt vzni
kol úplne neplánovane a vyplynul z udalostí 
v mojom živote, no jeho kľúčová myšlienka je, 
že našu hodnotu neurčuje to, ako vyzeráme. Čo 
je opak toho, čo je vo veľa prípadoch prezento
vané na sociálnych sieťach. Navyše napríklad 
Instagram bol v niektorých prípadoch samot
ným spúšťačom ochorenia. Takže pochopiteľne 
je jedným z cieľov aj poukázanie na to, ako 
dramaticky zmanipulované je v súčasnosti 
zobrazenie žien v médiách alebo na sociálnych 
sieťach. Jedným z dlhodobých cieľov je to, aby 
si ľudia vážili seba a uvedomovali si svoju hod
notu, nech už to číslo na váhe je akékoľvek. 

Kniha obsahuje trinásť príbehov tých, 
ktorí si prešli životom s poruchami príj-
mu potravy, pričom v nej rezonujú nielen 
príbehy žien, ale aj jedného muža. Mali ste 
pri jej zostavovaní zvolený nejaký kľúč, 
podľa ktorého ste sa rozhodli, čo by malo 
v knihe určite odznieť? 
Vedela som úplne presne, čo by v knihe malo 
byť. Príbehov som mala oveľa viac, no nako
niec som si vybrala tých trinásť „najlepších“. 
Lepšie by bolo možno povedať – najsilnejších. 
Chcela som, aby boli pri každom príbehu iné 
spúšťače ochorenia, aby si ľudia uvedomili, 
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Vydavateľstvo Artis Omnis sa počas svojej existencie zameriava prevažne 
na vydávanie fantasy, scifi, hororu a občas aj kníh pre deti. Keď sa však 

na internete začali objavovať karikatúrne kresby Kapitána, priamo inšpirované 
celonárodne známym politickým predstaviteľom, pribudla k nim webová stránka, 
reklama na knihu a to všetko pod hlavičkou spomínaného vydavateľstva, viacerých 
ľudí to, pochopiteľne, prekvapilo. 
 Kapitán je kniha, za ktorou stojí zostavovateľ Matej Pavlovič. Zostavovateľ 
preto, lebo knihu nenapísal. Jej autorom, aj keď zrejme nechceným, je totiž Andrej 
Danko, verejný politický činiteľ, predseda Slovenskej národnej strany. Kniha je 
koncipovaná z jeho doslovne, ba priam do písmena prepísaných výrokov. Tie 
sú rozdelené do štyroch kategórií. Každá z nich obsahuje krátky autorský text 
od niektorého zo zúčastnených ľudí a potom už iba samotné výroky Andreja 
Danka, toho času predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
 Žiadny z autentických výrokov nie je hodnotený. Je iba uvedený presne tak, ako 
odznel, s informáciou o tom, pri akej príležitosti, niekedy s pridaným výňatkom 
z výkladového slovníka. V niektorých prípadoch sú tieto výroky prepísané presne 
do posledného písmenka. Pri každom citáte je vytlačený QR kód s odkazom na video 
či zvukový záznam, v ktorom daný výrok odznel. Uvedený je aj jeho časový údaj. 
Kniha teda neobsahuje žiadne preklepy, iba autentické transkripty a ja nezávidím 
žiadnemu editorovi, ktorý v tejto knihe kontroloval chyby. V konečnom dôsledku 
je teda iba na čitateľovi, aký si o štátnikovi utvorí názor, hoci, nalejme si čistú 
vodu a povedzme si, že áno, kto si túto knižku kúpi, asi si už celkom určite myslí 
svoje. Však nakoniec, čie si má myslieť, cudzie?
 „Môj jediný pokyn novej ministerke bol, že zastaralé staré mechanizmy, na ktoré 
poukáže NKÚ, bezodkladne bude zavádzať do praxe.“
 Kniha začína dlhším, no veľmi čitateľným textom od Petra Adameckého, bez
pečnostného konzultanta a autora politických trilerov. Uvádza čitateľa do prob
lematiky Kapitána, stručne vysvetľuje históriu Andreja Danka ako politického 
predstaviteľa a jeho nástup k moci, takže na stránkach knihy sa necíti stratene ani 
človek, ktorý sa v politickej situácii na Slovensku neorientuje. Tiež sa v nej nachá
dzajú krátke glosy a zamyslenia od Michala Magušina, Juraja Kemku, Ľubomíra 
Feldeka a Samuela Marca. Každý z nich poskytuje vlastný pohľad na problematiku 
Kapitanizmu, samotného Kapitána či Andreja Danka ako štátnika. A každý to robí 
spôsobom sebe vlastným, viac či menej vtipne. 
 Kniha oplýva ilustráciami či skôr karikatúrami odkazujúcimi na konkrétne 
citáty, situácie alebo vlastnosti Kapitána. Stojí za nimi Martin Luciak a ja si nemô
žem pomôcť, ale mám dojem, že pri ich kresbe značne vyšiel zo svojej komfortnej 
zóny. Žiadne jednoznačné kontúry, žiadny komiksový štýl kresby, na aký sme 
v jeho tvorbe doteraz zvyknutí. Obrazové ilustrácie v Kapitánovi naopak žiadne 
kontúry nemajú, čierna farba nie je použitá snáď nikde. Vytvára to dva efekty. 
Jeden z nich je akýsi pocit neurčitosti, možno nejednoznačnosti, čo korešponduje 
skoro s každým výrokom v knihe, teda s takmer každým verejne známym výrokom 
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Internetový fenomén v knihe
Od instagramovej poézie cez autobiografie a mo
tivačné diáre populárnych hviezd z YouTubu až 
po komiksy autorov, ktoré si našli svoj domov 
a fanúšikovskú základňu na sociálnych sieťach. 
Literárne pole čoraz viac rozširuje línia kníh, 
do ktorých migruje obsah uverejnený primárne 
vo virtuálnom priestore. Posty, blogy či videá za
nechávajú síce výraznú stopu v digitálnom svete, 
kde sú aktuálnosť či novosť hlavnou doménou, 
no zároveň pred očami bežného používateľa miznú 
v záplave ďalších a ďalších príspevkov. Presun 
internetových fenoménov do tlačeného média tak 
môže predstavovať snahu autorov nielen vyjsť 
v ústrety svojim priaznivcom, ktorí chcú podporiť 
svojho favorita (napríklad kúpou danej knihy), ale 
aj obyčajnú potrebu pretaviť niečo nehmatateľné 
a neurčité do fyzickej podoby. 
 My vám v rámci našej témy „Internetový feno
mén v knihe“ predstavíme vzorku zo širokej palety 
tejto línie: satirickú knihu Kapitán, obsahujúcu vý
roky kapitána Andreja Danka, ktorú zostavil Matej 
Pavlovič, publikáciu Keep Calm and Zomri, zhro
mažďujúcu príspevky uverejnené na face bookovej 
stránke Zomri, a knihu priemyselných pamiatok 
a zabudnutých miest Slovenska Čierne diery.
 A na predošlej dvojstrane sa o knihe Neinstantne 
krásna zhovárame s blogerkou Nikoletou Vujisićo 
vou.

Kapitán 
ako temné 
zrkadlo reality
Matej Pavlovič (zost.): Kapitán. Bratislava: Artis Omnis, 2018

Marek Čabák

Foto Lenka Macsaliová
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Danka má vďaka tomu potenciál byť relevant
nou aj pre budúce generácie. Aspoň toto si môže 
Kapitán zapísať medzi životné úspechy.
 „Ak tu niekto hovorí o historických prekona-
niach, musí v prvom rade každý, ktorý chce byť 
politik, historicky prekonať Ega.“

Máločo je tak nekresťansky príjemné, ako 
znemožniť niekoho, kto si to naozaj zaslú

ži. Ľudská zadubenosť a hlúposť sú bezpochyby 
zdrojmi humoru. A ak ich zmiešame so spravodli
vým hnevom frustrovaného človeka sledujúceho 
správy, vznikne Zomri. Známa slovenská satiric
ká stránka, ktorá vydala knihu. Viac než o súbor 
kreslených vtipov, napríklad v duchu Vladimíra 
Renčína, ide o kolekciu obrázkov zoskupených 
do tematických kategórií, dokreslených „opúš
ťacími textami“, ako hovoria samotní autori. 
Všetky z nich sú zadarmo dostupné na interne
te. Akurát légie naštvaných a frustrovaných sú 
príliš zamestnané zosmiešňovaním tých, čo si 
to zaslúžia. Ponúka sa teda jednoduchá otázka: 
Kto to bude čítať?
 Nikto. Ale mohol by to byť titul, ktorý si zaslúži 
čestné miesto v knižnici a občasné zalistovanie. 
Napokon, je to malá, skromná publikácia. Keep 
Calm And Zomri iba komentuje slovenskú ab
surditu a marazmus nedávnej minulosti: reakcie 
na vraždu Jána Kuciaka, podporovateľov fašistic
kých politických strán či horľavosť slovenských 
vlakov. Autori sami na úvod poznamenávajú,  
že kniha nemá pridanú hodnotu. Uvedomujú si 
to v narážke na to, že Keep Calm And Zomri ne
prináša nič nové, čo je problém pri financovaní 
výroby cez crowdfundingovú stránku Startlab: 
„Nič. Sme v koncoch. Niečo málo sme vymysleli, ale 
nevieme, či vás to uspokojí.“

Uzlík mizantropickej zábavy
Evidentne uspokojilo, pretože stránka Zomri má 
tisíce fanúšikov, ktorí na spomenutom Startlabe 
vyzbierali asi päťnásobok sumy potrebnej na po
krytie výrobných nákladov. Dôvod je jednodu
chý – Zomri je slovenská marketingová značka, 
ktorá podobne ako treska v majonéze či Paľo Ha
bera pridanú hodnotu nepotrebuje. Keep Calm 
And Zomri tak ponúka svojim čitateľom uzlík 
mizantropickej zábavy, ktorú už možno videli, 
ale ešte si ju nekúpili. To by ako stručný popis 
knihy teoreticky stačilo, lenže tento titul nie je 
taký priamočiary.
 Čisto po technickej stránke má Keep Calm And 
Zomri mnoho problémov. Nemá očíslované strany, 
obsahuje mnoho preklepov a kvalita obrázkov 
je miestami smiešne nízka. Navyše (ne)práca 
s autorskými právami obrázkov je diskutabil
ná, keďže ide o knihu a nie o internetový obsah. 
Avšak opäť platí, že to až tak veľmi nevadí, pre
tože napokon, čo čakať od skupiny ľudí, ktorí 
o sebe sami tvrdia, že sú „stokou“ a nemýlia sa. 
Na kníhkupeckú kultúru kávy a intelektuálneho 
vyžitia sa Keep Calm And Zomri vôbec nehrá. Toto 
je rebelský a arogantný punk rock. Veľmi úspešný 
a komerčný, čím ide proti svojej vlastnej podstate, 
ale predsa len punk rock. 

Retrospektívny odraz doby
V závere sa píše, že istý kamarát jedného z auto

Andreja Danka. Ten druhý čiastočne presúva 
kresby a karikatúry do reálnejšej roviny, pre
tože v skutočnom živote predsa žiadne kontúry 
a hranice neexistujú. A v Kapitánovom zrejme 
tiež nie. 
 „My sme zodpovední a sme viac zodpovednejšie, 
ako by sa vofi situácií, keď sme nedostali naprí-
klad liekovú agentúru a plno iných vecí si plníme.“
 Aký je však zmysel knihy? Pretože aj samot
ný Kapitán tvrdí, že: „Žiaden iPad nenahradí 
obyčajnú knižku. Nikdy.“ Zdá sa celkom logické, 
že sa tieto jeho výroky zachovajú pre budúce 
generácie aj v tlačenej podobe, ktorá má, na roz
diel od digitálnych audiovizuálnych záznamov, 
istú pevnosť, nemennosť a úroveň. Zároveň 
však stíha pôvodný autor všetkých výrokov 
produkovať nový obsah takou rýchlosťou,  
že už v čase vydania Kapitána by sa z nich dali 
vyrobiť minimálne dva ďalšie diely. Bolo by 
milé, keby sme vďaka tejto skutočnosti do
stali celú sériu takýchto ľahko a rýchlo čita
teľných knižiek, ktoré by zároveň slúžili ako 
zrkadlo doby pre budúce generácie. Dokonca 
si viem predstaviť podobný formát zamera
ný aj na iných politikov a známe osobnosti. 
Isteže, Kapitán je predovšetkým samovoľná 
satira, kniha vytvorená nielen ako akási kro
nika a zrkadlo doby, ale aj ako humoristický 
produkt, čo by sa v prípade citátov iných osôb 
zrejme zopakovať nedalo. Na druhej strane by 
sa takýto formát skvele hodil do edície Pamäť, 
pod ktorú patrí aj Kapitán. 
 Kapitán je tenká knižočka s veľkými písmen
kami na úzkych stranách. Nie je to beletria, 
biografia, ani literatúra edukatívneho či ana
lytického charakteru. Je to skrátka zbierka 
výrokov muža, ktorý sa momentálne nachádza 
v mocenskej pozícii. Muža, ktorý rozhoduje 
aj o našich životoch. Je to jeho pečiatka, znak 
vyrazený v časopriestore, obraz našej politic
kej súčasnosti a psychologickopolitický ko
mentár, ktorý vznikol sám v sebe, bez potreby 
výraznej nadpráce zo strany zostavovateľa. 
Kapitán je druh knihy, ktorú by si zaslúžili 
viacerí naši politickí predstavitelia, aj keď tie 
ostatné asi nemôžu pracovať s takým vtipným 
materiálom. Je to skrátka produkt doby a iba 
čas ukáže, či sa naše deti a ich deti pri ná
hodnom náleze tejto knižky kdesi na pôjde či 
povale nad jej obsahom už iba pousmejú ako 
nad reliktom minulosti, alebo s povzdychom 
a trpkým úsmevom nájdu paralelu s ich súčas
nosťou podobne, ako to robíme my s mnohými 
historickými textami, článkami či starými kni
hami. Tak ako tak, zbierka výrokov Andreja 
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Kapitán 
ako temné 
zrkadlo reality
Matej Pavlovič (zost.): Kapitán. Bratislava: Artis Omnis, 2018

Marek Čabák Rebelský 
a arogantný 
punk rock
Keep Calm And Zomri. Bratislava: 
Premedia, 2018

Matej Makovický

 ››

Foto Chris Bordáč
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Keď v roku 2014 založili traja kamaráti, 
Martin Lipták, Andrej Sarvaš a Miroslav 

Beňák, združenie Čierne diery, určite netu
šili, akú mohutnú vlnu záujmu vzbudia a aké 
rozsiahle následky bude mať ich voľnočasová 
aktivita. Cestovali spolu po odľahlých, turistic
ky nezaujímavých častiach Slovenska a vyhľa
dávali zabudnuté, opustené a často i výrazne 
devastované architektonické pamiatky. Nie
len tie industriálne, ale i vojenské objekty či 
zanedbané niekdajšie sídla šľachty. Výstupy 
z ich niekoľkodňových výletov za spustnutými 
pamiatkami Slovenska v podobe fotografií 
a textov publikovaných na stránke združenia 
a na sociálnych sieťach odštartovali pohyb 
snehovej gule, na ktorú sa postupne nabaľo
vali ďalšie a ďalšie aktivity a tisícky fanúšikov. 

Industriálna krajina
Industriálna krajina vymodelovaná sčasti 
priemyselnou revolúciou, sčasti povojnovou 
industrializáciou priniesla nezvratnú preme
nu. Nielenže zavliekla do prírody urbánne 
tvary, ale celkovo zmenila štruktúru krajiny 
(ekonomickú, demografickú atď.). S príchodom 
postindustriálnej doby sa ukazuje nevyhnut
nosť reagovať na radikálnosť týchto premien, 
usilovať sa o zmäkčenie ich dopadu a o postup
nosť prerodu do novej éry. Na mnohých zane
dbaných miestach Slovenska sa priemyselný 
sen rozpadol náhle, bez prípravy, priestor po
stupne zdivočel a čaká na novú kultiváciu. 
Zachované, no v súčasnosti opustené objekty 
predstavujú industriálne dedičstvo, ktoré je 
možné v lepšom prípade rekultivovať, alebo 
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Reportáže zo sveta 
predvčerajška 
Ľubica Schmarcová

rov by si knihu Zomri kúpil z nasledujúcich dôvo
dov: „Nazval to odrazom doby. Že v tých obrázkoch 
vidno, čo sa tu deje, na čom sa ľudia smejú, čo rie-
šia.“ Odrazom doby táto publikácia bezpochyby 
je, ibaže skôr retrospektívnym. Časť z nej glo
suje udalosti dávno minulé (kauza s reklamou 
na vodku), časť glosuje dlhodobejšie fenomény 
doby (konšpirátori na internete) a len jedna 
časť je vcelku nadčasová, a teda aj najvtipnejšia 
(záverečné stránky o kvalite slovenskej infra
štruktúry). Knižná forma stránky Zomri stráca 
svoju najsilnejšiu zbraň – možnosť okomentovať 
udalosti v priebehu minút. Ale opäť… nevadí. 
Niektoré vtipy sú dosť dobré na to, aby sa čitateľ 
zasmial viackrát.  
 Kvalita humoru na stránke Zomri má ďaleko 
od toho, čo človek počuje v televízii či v krčme. 
Namiesto televíznej sterilnosti či krčmových 
všeobecných vtipov kombinuje Keep Calm And 
Zomri sugestívne vizuálne prvky so sarkastic
kými komentármi. Väčšinou udiera pod pás. 
Napokon, presne tam sa väčšina obetí podľa 
Zomri nachádza. Takže v tejto knihe má kapi
tán hroznú syntax, istý poslušný straník píše 
prosocialistické statusy na sociálnych médiách 
a akýsi pán s hranatou tvárou je bezohľadný 
zlodej. Tento hrubý, priam internetový štýl ur
čite nie je humorom väčšiny. A asi by ani nemal 
byť, ale presne preto je Zomri medzi užívateľ
mi populárne. Reflektuje dobu zlú, arogantnú 
a oplzlú a preto je samé zlé, arogantné a oplzlé. 
Problémom je, že kniha na to nie je vhodným 
médiom.  

Je ofenzívna a to je dobre
Keep Calm And Zomri je teda výslednou zmesou 
silnej obchodnej značky Zomri, jej oddaného 
publika a všadeprítomnej spoločenskej frustrá
cie. Čím viac však touto zapáchajúcou zmesou 
zlého humoru listujem, tým viac premýšľam, 
či má vôbec dôvod existovať. Nie je predsa 
nič staršie ako včerajšie noviny. Iba včerajšie 
„memečka“. Tomuto titulu chýba nadčasovosť, 
kvalitnejšie spracovanie, absentuje pridaná 
hodnota. Avšak je ofenzívna a to je dobre, ako 
naznačujú autori: „Keď o sebe budeš pochybovať, 
nerieš, kto ťa má rád, ale koho serieš. Lebo o tom 
to celé je.“ Zomri je vtipná internetová strán
ka, ktorá má aj pozitívne prejavy a vie vytvá
rať občiansky tlak (popri vytváraní konfliktov 
s hlupákmi). Má teda kopu problémov, ale komu 
by to prekážalo, keď má doba väčšie problémy 
ako zlé a zbytočné knihy? Napokon, každý má 
v knižnici zopár zlých kúskov, za ktoré sa hanbí 
a zároveň ich má rád. 

 ››

Foto Lenka Macsaliová
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mujúci svoju pozornosť smerom k spoločnosti 
– a to na niekoľkých úrovniach, v niekoľkých 
oblastiach. 

Spoločenská angažovanosť
Spoločenská angažovanosť sa hneď na začiat
ku radikálne prejavila v podobe pripomienok 
k územnému plánu Bratislavy v snahe zabezpe
čiť citlivejší prístup k industriálnym pamiatkam 
(Smaltovňa, Cvernovka). Čierne diery sa snažia 
záujem, ktorý vzbudili, efektívne využiť a pro
duktívne nasmerovať aj prostredníctvom dis
kusií, výstav a reportáží v printových médiách. 
 Angažovanosť pritom spájajú s mimoriadne 
kvalitným estetickým prevedením. Ich tlačené 
mapy technických pamiatok (2016 Bratislava, 
2017 Trnava, 2018 Prešov, Banská Bystrica, 
Žilina) získali Národnú cenu za dizajn. Grafik 
Ondrej Gavalda vytvoril nielen čistý dizajn 
mapy, ale jednotlivé významnejšie pamiat
ky sú prezentované ako ilustrácie aj s popis
kou. Ich výrazná farebnosť sa stala jedným 
z poznávacích znamení projektu, a dokonca  
sa prostredníctvom risotlačiarne tieto ilustrácie 
osamostatnili a stali sa jednou z najpopulárnej
ších „odvetví“ komplexných aktivít Čiernych dier. 
 V roku 2015 totiž Čierne diery začali spo
lupracovať s risografickou tlačiarňou Riso
mat, slepou vývojovou líniou tlače z 80. ro
kov. Tieto stroje sa vyznačujú „chybovosťou“ 
(bežne zanechávajú šmuhy, posúvajú farby, 
ktoré sa potom môžu prekrývať alebo nao
pak zostanú biele miesta). Výstupy teda nie 
sú úplne pod kontrolou dizajnéra a táto ne
predvídateľnosť či improvizácia pôsobí ako 
tvorivý moment celého procesu. Používajú 
farby zo sóje, ktoré sú veľmi výrazné a dajú  
sa funkčne prekrývať. Úsilie zapojiť nedoko
nalú techniku, ktorá dnes predstavuje ana
chronizmus, korešponduje v istom zmysle 
s trendom nachádzať novú funkciu zanedba
ným objektom, pokusom o ich rekultiváciu 
pre nový účel. Čierne diery oslovili dizajnérov, 
ilustrátorov, maliarov, aby vytvorili grafiky 
industriálnych pamiatok, z ktorých sa stal 
veľký hit, marketingovo vydarený artikel. 
Vďaka limitovanému množstvu jednotlivých 
motívov sa však okamžite stal nedostatko
vým tovarom, nikdy sa nerobí dotlač a zisk 
z predaja ide na podporu aktivít združenia. 
Idyla facebookového komunitného života 
dokonca zašla tak ďaleko, že vznikla burza 
týchto grafík, kde si fanúšikovia vymieňali 
jednotlivé (často ťažko získané a v dlhých 
radoch vystáte) motívy za iné.

Obrovský úspech knihy
Zdá sa, že Čierne diery nemajú problém s ocho
tou fanúšikov podporiť aktivity združenia 
a zakúpením vytúženého produktu finančne 
prispieť na jeho činnosť. Svedčí o tom aj fakt, 
že pri crowdfundingových kampaniach nie je 
problém prekročiť cieľovú sumu či vyzbierať 
ju za rekordne krátky čas. Pri projekte verej
nej lesnej sauny s výhľadom na Spišský hrad, 
ktorá by mala pomôcť s turistickým ruchom 
v Spišskom Hrhove, sa cieľová suma vyzbierala 
za tri dni.
 Pravdepodobne v snahe zúročiť populari
tu, ktorú si projekt získal, minulý rok vydalo 
združenie rozsiahlu publikáciu Čierne die-
ry. Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta 
Slovenska. Kapitoly v kolektívnom autorstve 
Andreja Sarvaša, Martina Liptáka a Miroslava 
Beňáka dopĺňa množstvo fotografií, ale aj nie
koľko grafík Daniely Olejníkovej. Kniha však 
nie je len mechanickým zhrnutím facebooko
vých statusov či instagramových komentárov  
k obrázkom, ako by sa na prvé počutie mohlo 
zdať. Funkčne spája dva typy textov: faktogra
fické historické exkurzy do malých dejín jedno
tlivých objektov či celých areálov a reportážne 
pasáže z ciest mimo turistické chodníky, ktoré 
plasticky naznačujú už spomenuté spoločenské 
či demografické premeny postindustriálneho 
úpadku niektorých regiónov. Kniha zazname
nala na slovenské pomery nepredstaviteľný 
úspech. Aj vďaka uhrančivému dizajnu sa stala 
vytúženým darčekom Vianoc 2018 či až zbe
rateľskou trofejou. Prvé vydanie aj jeho dve 
dotlače (5000 výtlačkov) sa okamžite vypre
dali (prvých 1000 kusov za 9 hodín, druhých 
2000 kusov za 3 dni, ďalších 200 kusov sa už 
z eshopu dostalo aj do kníhkupectiev). Aj vďa
ka reálnej sile, ktorá v rámci projektu vznikla,  
sa situácia mnohých objektov mení. A hoci zá
ujem o ďalšiu dotlač by určite bol, Čierne diery 
sa rozhodli porušiť zlaté kapitalistické pravidlo 
o nasýtení dopytu a na sociálnej sieti vyhlásili, 
že nové výtlačky už nepribudnú. Zo získaných 
prostriedkov sa však budú financovať ďalšie 
projekty, ktoré určite opäť posunú naše pred
stavy o tom, nakoľko efektívne sa môže virtu
álna komunita angažovať a celkom konkrétne 
ovplyvňovať reálnu podobu sveta.

Ľubica Schmarcová (1979) je literárna vedky
ňa, v roku 2018 jej vyšla kniha pre deti Na kraji 
lesa.

ho aspoň ochraňovať pred ďalším úpadkom. 
Predstavujú tzv. „brownfields“, areály nedosta
točne využívané, zanedbané, u nás najčastejšie 
pozostatky priemyselnej, poľnohospodárskej, 
vojenskej, ale aj rezidenčnej činnosti. V zahra
ničí dokonca i opustené administratívne budo
vy, nákupné centrá či obytné budovy. 
 Čierne diery vyhľadávajú a identifikujú práve 
tieto industriálne stopy v podobe nevyužíva
ných budov a areálov, na svojej stránke ich 
zaznamenávajú do mapy. Z objektov zmizla 
funkcia, no zostala stavebná podstata a este
tická hodnota. A práve tú sa snažia Čierne diery 
zdôrazňovať, propagovať a stavať na jej základe 
apel na záchranu objektu. 

Sociálne siete
V celom tomto procese zohrávajú zásadnú úlohu 
sociálne siete. Keď v roku 2015 začali uverej
ňovať komentované fotografie na Facebooku, 
po dvoch týždňoch mali Čierne diery 1000 fanú
šikov, dnes je ich už 32tisíc. Vďaka vysokému 
počtu interakcií statusy o pamiatkach bežne 
zasiahnu 50 až 70tisíc ľudí. Hneď od počiatku 
sa tak projekt formoval interaktívne, fanúši
kovia stránky reagovali a dávali tipy, kam by 
bolo dobré zájsť a zmapovať, zaznamenať sú
časný stav opustenej pamiatky. Fanúšikovia 
sa následne významne podieľajú na dopĺňaní 
detailov k publikovaným fotografiám: „Po pub
likovaní nového miesta sa nám väčšinou už 
po pár hodinách ozvú pamätníci alebo ľudia, 
ktorí tam dodnes bývajú. Nedávno sme napísali 
o robotníckej kolónii Lucia Baňa pri Vyšnom 
Medzeve a jeden človek k fotke napísal: „Vi
dím tam svoju babičku, ako je vonku so psom. 
Ďalší písali, že tam kedysi bývali. Stojí tam len 
dvadsaťpäť domčekov, nič viac, a ozvalo sa asi 
päť ľudí, ktorí v jednom z nich bývali. A toto sa 
nám stáva pravidelne.“
 Začali dokonca organizovať exkurzie po tu
ristami nevyhľadávaných lokalitách, v lete 
2018 prespali v Jelšavskom kaštieli s youtube
rom Gogom a natočili video z cesty Slavošov
ským tunelom, ktoré si pozrelo 160 000 ľudí.
 Okolo Čiernych dier tak vznikla nezvyčajne 
širokospektrálna virtuálna komunita, ktorá je 
nečakane heterogénna. Jej identita pritom ne
stojí na momente exkluzivity či elitárstva, práve 
naopak, ide o široko otvorenú komunitu. Spája 
ju záujem o priemyselné pamiatky Slovenska, 
ale aj pomerne vzácna ochota prekročiť hranice 
virtuálneho sveta a aktivizovať sa aj v tom re
álnom, predmetnom svete. Projekt Čierne diery 
je pritom podobne výrazne odstredivý, upria

Reportáže zo sveta 
predvčerajška 
Ľubica Schmarcová
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pitálotvorná vrstva boli málopočetné, národne 
orientovaných vzdelancov tiež nebolo mnoho. 
Napriek prírodnému bohatstvu bol priemysel 
menej rozvinutý, s výnimkou ťažby soli a spraco
vania dreva. Aj tu možno hľadať historické korene 
neľahkých sociálnych podmienok v krajine. Prvá 
republika svojím demokratickým usporiadaním 
vytvorila po roku 1919 podmienky pre rast vzde
lanostnej úrovne väčšinového národa. 
 Podkarpatsko sa otvorilo novým duchovným 
prúdom, vychádzalo množstvo kníh a časopisov, 
podkarpatská maliarska škola dosiahla európsku 
úroveň. Českí odborníci s hŕstkou slovenských 
špecialistov sa významne podieľali na konso
lidácii spoločnosti a rozvoji tamojšieho hospo
dárstva, priniesli novú kultúru a skúsenosti 
v podnikaní a obchode. Postupne dochádzalo 
k modernizácii dopravy a pôšt, zavádzala sa, 
i keď pomalšie, elektrifikácia. Zlepšovala sa aj 
zdravotnícka starostlivosť, vo väčších mestách 
sa postavili moderné nemocnice. Napriek útlmu 
rozvoja v Československu v dôsledku hospodár
skej krízy začiatkom 30. rokov bol skoro všade 
badateľný pokrok. Popri tom tiež treba dodať,  
že pri zavádzaní autonómie v krajine pražská 
vláda nepostupovala dostatočne aktívne a riešila 
túto otázku až pod tlakom udalostí. Domnievam 
sa, že pri celkovom hodnotení výsledkov česko
slovenského obdobia na Podkarpatsku prevažujú, 
aj s odstupom času, kladné výsledky.

Povedzme si niečo o tom, ako vznikala táto 
kniha. Jednotlivé kapitoly mali pôvodne po-
dobu časopiseckých článkov… 

Pri príležitosti 100. výročia založenia Čes-
koslovenska sa vlani uskutočnilo množstvo 
spomienkových podujatí, vyšlo veľa kníh. 
Niekedy sa trochu zabúda na to, že svet me-
dzivojnového Československa pokračoval 
aj za našou dnešnou východnou hranicou. 
Ako ste sa vy osobne dostali k problematike 
Podkarpatskej Rusi? 
Záujemcov o históriu Podkarpatska je u nás viac, 
nie som sám. Podkarpatsko vnímam ako krajinu 
s osobitným svojrázom s množstvom kultúrnych 
pamiatok a prírodných krás. Je to náš sused, 
takpovediac za humnami, s ktorým Slovensko 
zdieľalo spoločný osud v rámci Uhorska i počas 
prvej Československej republiky. Nezabúdajme 
tiež, že po oboch stranách hranice žijú Rusíni 
i Ukrajinci, ktorí nám sú blízki. Mňa zaujalo 
hlavne medzivojnové obdobie. 

Prečo práve to?
Chcel som čitateľom pripomenúť a priblížiť odkaz 
Československa na Podkarpatsku po dvadsia
tich rokoch spoločného štátu. Zastávam názor, 
že v našej historickej pamäti je dôležité skúmať 
a uchovávať toto dedičstvo. 
    
Čo podľa vás znamenalo zapojenie Pod-
karpatskej Rusi do Československa v roku 
1919? Ako sa týmto aktom zmenil život 
miestnych obyvateľov?
Do 20. storočia Podkarpatsko vstupovalo s menej 
priaznivými podmienkami pre ďalší rozvoj ako 
susedné štáty alebo regióny. Meštiansky stav 
tu prakticky neexistoval, podnikateľská a ka

PEKNÁ KNIHA
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Zmapovať 
a znovuobjaviť
rozhovor s Vladimírom Kuštekom, autorom knihy 
Československý svet v Karpatoch

Radoslav Passia 
Československý svet v Karpatoch (Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 
2018) je výpravná dokumentárna publikácia s rozsiahlou obrazovofotografic
kou časťou. Autor Vladimír Kuštek v knihe na 260 stranách mapuje relatívne 
krátke, ale z rôznych stránok zaujímavé obdobie v živote mnohých obcí a miest 
na Podkarpatskej Rusi, dnešnej Zakarpatskej Ukrajine. Prináša 38 miestopis
ných „portrétov“, ktoré plasticky približujú život na Podkarpatskej Rusi v medzi
vojnovom Československu.
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Mojím pôvodným zámerom bolo napísať iba nie
koľko článkov do časopisu pražskej Spoločnosti 
priateľov Podkarpatskej Rusi (SPPR), venovaných 
väčším mestám ako Užhorod, Mukačevo, Chust 
alebo Berehovo. Pri bližšom štúdiu archívnych 
materiálov a dobovej tlače, ako aj v priebehu roz
hovorov s pamätníkmi, som postupne získaval 
širšie poznatky k ďalším regiónom a menším ob
ciam. Tak vzniklo celkom 38 pokračovaní seriálu 
História podkarpatských miest, uverejňovaných 
v časopise SPPR. Písanie jednotlivých kapitol si 
však vyžiadalo svoj čas, celý proces trval desať 
rokov. Chcem podotknúť, že som nebol spisova
teľom na voľnej nohe. Ten seriál som písal možno 
vo voľnejšom tempe, ale s o to väčším vnútorným 
zaujatím a radosťou. Po menších záverečných 
úpravách a doplneniach niektorých kapitol vzni
kol základ pre knižné vydanie.

Zaujímavá je jazyková podoba tejto publi-
kácie. Knihu vydalo Združenie inteligencie 
Rusínov Slovenska, ale je napísaná po česky, 
aj keď nie úplne, sú tam aj dvojjazyčné kapi-
toly, v ktorých k češtine pribúda slovenčina 
a rusínčina. Mohli by ste to objasniť?
Jednotlivé kapitoly boli určené pre prevažne 
českého čitateľa, preto boli napísané v češtine. 
Ďalšie dve z nich sú v slovenčine. Symbolicky, 
ako výraz pripomenutia si 100. výročia vzniku 
Československa, sme do knihy zaradili rusínsky 
preklad troch kapitol, týkajúcich sa histórie miest 
Veľký Berezný, Svaljava a Teresva.

Samostatnou kapitolou je rozsiahla foto-
grafická príloha pozostávajúca z množstva 
cenných dobových fotografií. Kde a ako ste 
ich získavali a akým spôsobom ste robili 
výber do knihy?
Príprave fotografickej časti knihy, ktorej súčas
ťou sú zberateľské predmety (pohľadnice, rôzne 
písomnosti, reklamy, odznaky, plakety, turistické 
štítky, staré železničné lístky, známky, poštové 
pečiatky a pod.) som venoval náležitú pozornosť 
vzhľadom na ich výpovednú hodnotu. Často mi 
pri ich získaní na výmenných burzách alebo v an
tikvariátoch pomohla šťastná náhoda. Do užšieho 

výberu vo fotografickej časti knihy boli zaradené 
hlavne fotografie a iné artefakty priamo súvisiace 
s obsahom jednotlivých kapitol. Kritériom bola 
vzácnosť artefaktu – napr. v kapitole o Koloča
ve vidíme vyhlášku z r. 1921 o vypísaní odmeny 
za chytenie zbojníckeho vodcu Nikolu Šuhaja, 
ktorá je dnes prakticky nedostupná. Ležala u jed
ného učiteľa desiatky rokov, podarilo sa mi ju 
získať u obchodníka na internete. Áno, rád by 
som zdôraznil, že fotografická a dokumentačná 
časť tvorí významnú pridanú hodnotu publiká
cie. Dovoľte mi poďakovať aj vydavateľovi knihy  
J. Lipinskému za významnú pomoc pri jej príprave.

Čo z kultúrneho a materiálneho sveta me-
dzivojnového Československa sa na dnešnej 
Zakarpatskej Ukrajine podarilo zachovať? 
Ako dedičstvo minulých časov, vrátane 1. ČSR, 
si prevažná väčšina obyvateľov Podkarpatska 
dodnes uchovala stredoeurópsku mentalitu, 
ktorá bola formovaná po stáročia. Jej hlavnou 
črtou je tolerantnosť a priateľské spolunažívanie 
rusínskeho národa s príslušníkmi národností, 
žijúcich na tomto území, vrátane slovenskej, ako 
aj rozmanitosť cirkví. 

Aký je vzťah miestnych k tomuto odkazu?
I keď československé obdobie je vzdialenou mi
nulosťou, zostáva v kolektívnej pamäti tamojších 
obyvateľov, najmä staršej generácie, ako obdobie 
demokratického spravovania a riadneho fungova
nia krajiny. Pokiaľ ide o hmotné a architektonické 
dedičstvo, to je vidieť skoro na každom kroku. 
Ide napr. o výstavné centrum Užhorodu (Galago), 
výstavné budovy úradov, obytných domov a škôl 
v okresných mestách, cesty a desiatky mostov, 
hrádze proti povodniam, ktoré dodnes slúžia svoj
mu účelu. Je potešiteľné, že rastie záujem o za
chovanie historického centra Užhorodu z radov 
miestnych aktivistov, ktorí pôsobia proti snahám 
developerov o neadekvátne úpravy v tomto pro
stredí (L. Degtjarova zo zoskupenia Užhorodský 
modernizmus, T. Smriga zo združenia Kublo).
 Moja výzva v závere nášho rozhovoru znie: 
hľadajme a využívajme možnosti spolupráce 
s naším blízkym regionálnym susedom vo všet
kých oblastiach spoločného záujmu, opierajúc 
sa o skúsenosti a tradície z minulých období.

Vladimír Kuštek (1956) sa dlhodobo zaoberá 
modernými dejinami Podkarpatskej Rusi. Kniha 
Československý svet v Karpatoch je jeho prvou 
publikáciou. Pracoval v zahraničnej službe SR, 
pôsobil v niekoľkých krajinách juhovýchodnej 
Ázie a subsaharskej Afriky.

PEKNÁ KNIHA

Musíme zdôrazniť ešte jednu nadmieru 
pozitívnu stránku autorovej práce. Je to jeho 
precíznosť a nestrannosť pri opise dejín 
rusínskych miest, mestečiek a obcí. V. Kuštek 
fakticky vytvoril ich zvláštnu plnohodnotnú 
encyklopédiu, zostavil unikátny cestopis Pod-
karpatskej Rusi.

Ivan Pop, rusínsky historik
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Nová Atlantída, zdá sa, predstavuje v cel
ku tvorby anglického filozofa Francisa 

Bacona (1561 – 1626) paradoxný moment. 
Žáner utópie, ktorého určujúcim znakom je 
systematicky prepracovaný koncept ideálneho 
spoločenstva (porov. Mocná, D.: Encyklopedie 
literárních žánrů, s. 663), sa totiž práve kvôli 
prvku ideality len ťažko zlučuje s Baconovým 
základným noetickým stanoviskom – empiriz
mom. A predsa možno naznačiť aspoň čias

točné zmiernenie tejto disonancie poukazom 
jednak na zákonitú premenu žánru utópie, 
jednak na zosilnenú prítomnosť literárneho 
výrazu. Ako o tom uvažuje M. Šimečka, uto
pické diela 17. storočia, z nich predovšetkým 
Nová Atlantída, už nie sú modelmi sociálny
mi, modelmi spravodlivého, rovnostárskeho 
spoločenského zriadenia; strácajú sociálne 
zameranie a stávajú sa projektmi zdokonalenia 
existujúceho (politického) poriadku/systému, 

alebo v predĺžení (ako v prípade Novej Atlantí-
dy) projektmi vedeckého pokroku a jeho spolo
čenského významu, jeho užitočnosti. 
 K tomu nás odkazujú aj slová Dr. W. Rowleya, 
vykonávateľa Baconovej poslednej vôle, z Pred-
hovoru k prvému vydaniu Novej Atlantídy: „Jeho 
lordstvo zamýšľalo podať v tomto fiktívnom 
diele aj zákonodarstvo najlepšieho štátu či 
modelu občianskeho spoločenstva; videlo 
však, že by to bola dlhá práca, a tak od toho 

Baconov román o Bensaleme
Francis Bacon: Nová Atlantída. Preložila Mária Stanková. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018

Marcel Forgáč

ESEJ

 Foto mockup Missy Meyer
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 A ďalej, v Baconovom empirizme poznanie 
znamená „zobrazování existujících struktur, 
nikoli jejich konstituování pomocí hypotetic
kých princípů“, pričom voči „formě skutečnosti 
se nejprvě musíme chovat receptivně, abychom 
ji náležitě poznali a pak, opírajíce se o poznání, 
vytvářeli prognózy a odpovídajícím způsobem 
jednali v praxi.“ (Röd, W.: Novověká filosofie I, 
2001, s. 25 – 26). V širšom centre Baconových 
postupov sa nachádza dôraz na pozorovanie 
a indukciu, teda odvodzovanie všeobecných 
princípov od pozorovania konkrétnych prípa
dov. Obsah Novej Atlantídy je tak formulovaný 
z pozície pozorujúceho, vidiaceho, pýtajúceho 
sa, oboznamujúceho sa a zažívajúceho subjektu. 
Svet textu sa stáva reprezentáciou formy sku
točnosti a text sám nesie vo svojich výstavbo
vých princípoch noetické postupy empirizmu, 
napr. spomínaný receptívny prístup je vsadený 
do štruktúry postavy cestovateľa; ním je táto 
postava daná.

Ostrov Bensalem
S tým voľne súvisí aj rozvrh a štruktúra Ben
salemu. Ostrov stojí síce osamote, nie je však 
úplne izolovaný, uzatvorený a kultúrne či hod
notovo cudzí; s okolitým svetom ho spájajú 
viaceré prvky. Bensalem si nevytvára vlastný 
spoločenský (ideálny) systém, ale poúča sa 
z nedostatkov existujúceho systému. V tomto 
sociálnom zmysle nie je Bensalem vzdialený, 
ale naopak, skúsenostne i hodnotovo blízky 
ostrov; je transpozíciou a korekciou založenou 
na vytriedení pozitívnych kultúrnych prvkov. 
Napr. úvodné pasáže románu, v ktorých mo
replavci prichádzajú k ostrovu, komunikujú 
spoločný hodnotový základ Bensalemu a cu
dzincov – kresťanstvo (Bacon, 2018, s. 14). V ro
máne nájdeme zmienku o tom, že obyvatelia 
Bensalemu môžu slobodne vyznávať akékoľvek 
náboženstvo, avšak kresťanská hodnotová 
schéma, v románe najčastejšie aktualizova
ná, je platformou blízkosti a dorozumenia sa, 
spoločne zdieľaným kultúrnym fundamentom, 
ktorý uvádza cestovateľov a Bensalem do „brat
skej“ atmosféry. 
 Ďalším prehĺbením blízkosti je dôležitý mo
tív „diaľkových výprav“, ktoré do Bensalemu 
importujú jedine hodnotné kultúrne prvky oko
litých krajín. Cestovanie z Bensalemu je zaká
zané, až na jednu výnimku, ktorá „zachováva 
to, čo je na komunikácii s cudzincami dobré 
a zároveň nás ochraňuje pred tým, čo je zlé“ 
(s. 30). Každých dvanásť rokov sú z Bensalemu 
vyslané dve lode. Súčasťou posádky sú traja 

bratia zo Šalamúnovho domu a ich jediným 
poslaním je zozbierať vedomosti o udalostiach 
a pomeroch v navštívených krajinách, pre
dovšetkým sa zameriavajú na vedy, umenie, 
výrobu a vynálezy vo svete (s. 31). 
 Bensalem, ktorého vedúcou a vládnucou 
inštitúciou je Šalamúnov dom, „najušľachti
lejšie zriadenie, aké kedy na zemi bolo“ (s. 30), 
„dom na skúmanie pravej podstaty vecí, aby sa 
poznávaním (Bohom, doplnil M. F.) vytvorené
ho diela vzdávala väčšia sláva Bohu a človek 
aby tak získaval väčší úžitok z jeho plodov“ 
(s. 31), takto získava status centrálnej knižni
ce dostupného sveta. Je to však tiež priestor, 
v ktorom sú následne všetky získané poznatky 
zhodnocované v prospech ľudského spoločen
stva. Bacon sa len málo zaujíma o otázky so
ciálneho a spoločenského usporiadania; o tých 
hovorí len čiastkovo poukazmi na bohatstvo, 
prosperitu, zbožnosť, vysoké morálne cnosti, 
rodinné zázemie, či spoločenskú hierarchizá
ciu. Bensalem je však v podstate „starým An
glickom starých sociálnych vzťahov“ (Šimečka, 
tamže, s. 64), a to, o čo Baconovi skutočne ide, 
je vypracovanie návrhu vedeckej inštitúcie, 
ktorá spozná príčiny a skryté pohyby vecí 
a bude rozširovať hranice poznania dovtedy, 
kým človek všetko neovládne (Bacon, s. 43). 

Nedokončené dielo
Baconova Nová Atlantída zostala nedokončená. 
Táto „zhoda okolností“ však vytvorila v texte 
príznakový sujetový oblúk, ktorý podčiarkuje 
základný námet textu – význam vedy pre do
siahnutie dobrej spoločnosti a jej budúcnosti. 
V úvode sa totiž stretávame s obrazom more
plavcov vydaných napospas nevyspytateľnosti 
prírodných živlov, v závere s opisom prírod-
ných vied a ich (v neskoršom vývine skutočne 
dosiahnutých) výdobytkov, ktorými možno 
prírodu poznať, a teda ovládnuť (v Baconovej 
noetike sú poznanie a moc synonymné). To 
nakoniec vedie k bezpečiu a blahobytu spo
ločnosti.
 Baconov román Nová Atlantída nie je textom, 
ktorý by chcel deklarovať vysoké umelecké 
ambície, napriek tomu je pre dejiny literatúry 
i literárnu vedu v mnohom cenný. Okrem iného 
totiž ukazuje, ako sa literárnymi postupmi 
dosahuje filozofický účinok.    

Marcel Forgáč (1983) pôsobí na Katedre slo
venskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej 
fakulty v Prešove, kde sa venuje najmä dejinám 
svetovej literatúry 19. a 20. storočia.

upustilo a venovalo sa tomu, po čom túžilo 
a čomu dávalo prednosť, totiž spisovaniu dejín 
prírodných vied“ (s. 9). V tomto zmysle tre
ba dať za pravdu M. Šimečkovi, ktorý tvrdí,  
že Nová Atlantída je na rozdiel od starších utó
pií skôr vedeckofantastickým románom než 
pokusom o vytvorenie ideálneho sociálneho 
organizmu (porov. Sociálne utópie a utopisti, 
s. 63).

Nová Atlantída ako román
Dôraz na románovosť Novej Atlantídy umiest
ňuje do pozornosti charakter literárneho 
kódu. Ten je okrem iného (tradícia utopiz
mu) vystavaný na maximách empirizmu. Už  
J. Mukařovský upozornil, že filozofický systém 
môže vykonať vplyv na voľbu námetu, môže sa 
stať princípom umeleckej výstavby diela alebo 
môže pôsobiť na vzťahy jeho zložiek i na celko
vý význam umeleckého znaku (porov. štúdiu 
Umění a světový názor, In: Studie z estetiky, 
1966). V nadväznosti na tieto úvahy možno 
tvrdiť, že za literárnym výrazom Baconovej 
Novej Atlantídy pravdepodobne stojí (aj) zá
kladná požiadavka empirizmu – odmietnuť 
racionalistický apriorizmus a vzťahovať teore
tické konštrukcie o skutočnosti ku skúsenosti 
(V. Černý). 
 Literárna modalita vyhovuje danej požia
davke na viacerých rovinách. Oproti teore
tickopojmovým textom pracuje vo zvýšenej 
(až rozhodujúcej) miere so zážitkovosťou vý
razu, teda (samozrejme, v poukaze na prácu  
F. Mika) implikuje konkrétne životné konotácie, 
v dôsledku ktorých text produkuje zobrazenie 
konkrétnych životných situácií. Pokiaľ vedec
ké poznanie opúšťa empirickú inštanciu, ume
lecké poznanie si ju uchováva (porov. Tvorba 
a recepcia, s. 115 a 215 – 216). 

Utópia
Samozrejme, istú protiváhu k tomuto vytvára 
požiadavka žánru utópie, ktorá nedbá o zobra
zenie nuáns životných úkonov obyvateľov, pre
to nemožno očakávať hĺbkové rozpracovanie 
individuálnych čŕt postáv. Baconovi postačuje, 
že obraz Bensalemu nebude komunikovaný 
pojmovo, ale bude získaný z asociovanej život
nosti (skúsenosti) postáv. K tomu má, prirodze
ne, bližšie literárna modalita. Obraz Bensale
mu preto nie je (napríklad ako Morova Utópia) 
založený na systematickom výklade (opise) 
jednotlivých rovín spoločnosti, ale na dejo
vosti, vývine udalostí, priamom dialógu, tenzii 
(napätí) a detenzii (uvoľnení).

ESEJ
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Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (2013), je tiež autorkou 
knihy pre deti Nototo a strašidelná škola Elví-
ry Múdrej (2015), v ktorej škriatkovskú školu 
navštevuje aj písmenkový škriatok Nototo. Ka
tarína Škorupová škriatkov začlenila do svojej 
avizovanej knihy V krajine rozprávok. Katarína 
Ilkovičová ilustrovala dielo Zuzany Csontosovej 
Víla Jazmínka a škriatok Vendelín (2014), škriat
kovia sa objavujú aj v ilustrovanej knihe Zuzany 
Pospíšilovej Pohádky pod polštář (2012). Ako teda 
tlačiarenskí škriatkovia Hups, Rups a Šups vy
zerajú a akí sú?

Čosi pre hipsterov
Všeobecne rozšírená predstava o vonkajšej 
podobe škriatka a predstava najtypickejšieho 
výzoru hipstera majú isté prieniky (brada ako 
laktibrada, objemná čiapka, úzke nohavice). Iba 
je den z trojice tlačiarenských škriatkov, Rups, 
túto predstavu napĺňa. Hups a Šups sú zobrazení 
ako malí chlapci s netradičnými čiapkami a v či ž         
mičkách. Každý hipster si však v knižke príde 
na svoje. Ak by, hypoteticky, čítal príhody Hup

Ž ivot škriatkov (genézu ich vzniku v pove
rových predstavách, rozsah pôsobnosti, 

charakteristiku či opis dobrodružstiev) prezen
tujú deťom aj dospelým čitateľom mnohé, nielen 
rozprávkové knihy. O tlačiarenských škriatkoch 
na Slovensku doteraz nikto nič nenapísal, hoci 
výsledky ich práce máme dennodenne na očiach. 
Šantia v knihách, časopisoch, novinách, emai l  ovej  
korešpondencii, aj v esemeskách. Kradnú písmená 
ako Hups, zamieňajú ich ako Rups, prešmyčkujú 
ako Šups a ešte musí byť medzi nimi jeden, ktorý 
pojedá medzery medzi slovami.
 Kniha o tlačiarenských škriatkoch žijúcich 
v tlačiarni, kaziacich pozvánky, knihy aj čítanky 
Hups, Rups a Šups je určená deťom od piatich 
rokov. Renomované spisovateľky Gabriela 
Futová, Katarína Škorupová a ilustrátor
ka Katarína Ilkovičová nápad spracovali 
vkusne, sviežo a s vtipom. Každá z autoriek sa 
škriatkovskou tematikou už zaoberala vo svo
jej predchádzajúcej tvorbe alebo sa s ňou ak
tuálne konfrontuje. Gabriela Futová napísala 
texty o škriatkovi Hupsovi, ktoré sú súčasťou 
Hupsovho šlabikára pre 1. ročník ZŠ schváleného 

sa, Rupsa a Šupsa svojim deťom, v ilustrá ciách 
aj grafickom prevedení nájde stopy minulosti. 
Publikácia, podobne ako viaceré súčasné knihy 
pre deti a mládež, má retro výraz.
 Výrazu retra v tomto prípade napomáha fa
rebný kolorit publikácie, tvarová štylizácia jed
notlivých motívov a celková kompozícia knihy 
(jazyk diela je súčasný). Na obálke dominuje za
šlá tyrkysová farba kontrastujúca s mrkvovou 
červenou a oranžovou, dopĺňajú ich sýte tóny 
tmavomodrej a staroružovej. Obálka prezentuje 
hlavných protagonistov príbehu – troch škriatkov 
a dievčatko Amálku a zároveň najpodstatnejšie 
„rekvizity“ – knihy a cukríky (nesmrteľné gumo
vé medvedíky). Na titulnej ploche nájdeme tiež 
Amálkine slzy, ktoré sú dôležitým hýbateľom 
deja, slniečko v zošite, bodkované šálky, farebné 
pastelky a nie hocijakú stolnú lampu. Nejeden 
rodič sa zrejme rozpomenie, že podobná lampa 
s kovovým tienidlom (dizajnový kúsok sedemde
siatych rokov) bola súčasťou jeho detskej izby.
Retro náladu navodzujú tiež tvary písma použité 
na hlavných titulkoch. Zrejme ide o kombináciu 
rôznych fontov, ku ktorej by sa presnejšie vyjad

ILUSTROVANÁ KNIHA

Tajný život 
tlačiarenských 
škriatkov
Gabriela Futová – Katarína Škorupová: Hups, 
Rups a Šups. Ilustrácie Katarína Ilkovičová. 
Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 2018

Petra Baďová 
O dávnej prítomnosti škriatkov na našom území svedčí ich zastúpenie v ľudovej kultúre (rozprávkach, príbehoch, 
povestiach, legendách, zvykoch). Osídľujú lesy, lúky, banské štôlne, hrady, mlyny a občas sa vyskytujú aj v bežných 
domácnostiach. Niektorí z rodu škriatkov ľuďom pomáhajú, iní škodia. K tým najmenej obľúbeným istotne patria 
tlačiarenskí škriatkovia. Náklonnosť si u dospelých získavajú iba v prípade, ak majú zmysel pre humor. Inak im vrodený 
inštinkt napovedá, aby sa pred nami mali na pozore, lebo ak by sa nám dostali do rúk… Škriatkovia sa pre istotu 
ukrývajú aj pred deťmi. Deti so škriatkami sympatizujú, i keď im rovnako môžu spôsobiť množstvo nepríjemností. 
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ohmat (listy majú vyššiu gramáž) pôsobí ako 
stará, „overená“ kniha, vonia však novotou. 
Toto tvrdenie myslím metaforicky aj doslovne. 
Autorky knihy vyzývajú čitateľa hneď v úvode, 
aby ku knihe privoňal. Deti by sme však mali 
upozorniť, aby náhodou nevdýchli hlavného pro
tagonistu. Škriatkovia sú malí, Amálka Hupsa 
v príbehu takmer omylom zjedla.

Čo je malé, to je milé?
Porekadlo čo je malé, to je milé, pri postavách 
škriatkov obvykle neplatí. Tlačiarenskí škriat
kovia Hups, Rups a Šups sú však výnimkou. 
Predstavu o ich rozmeroch môže čitateľ  nado
budnúť podľa istých indícií. Väčšina ilustrácií 
v knihe škriatkov zobrazuje vo veľkom celku, 
vidíme ich telá kompletne. Dosahujú výšku figú
rok stolnej hry Človeče, nehnevaj sa, ktorú spolu 
Hups a Rups hrajú (podľa vlastných pravidiel). 
Škriatkovia však nie sú jedinými malými tvor
mi, ktoré v príbehu účinkujú. V úvode a v závere 
knihy čitateľa sprevádzajú myši. A že ide o myši 
tlačiarenské, ktorým knižky nie sú cudzie, spo
známe veľmi rýchlo. Myši totiž hneď na začiatku 
predvádzajú písmenkovú abecedu a prihovára
jú sa viazanou básnickou rečou v komiksových 
bublinách.  

So škriatkami NIEsú žarty!
Na príklade nášho „národného“ škriatka Mar
tinka Klingáča vidíme, že piadimužík človeku 
nič zadarmo nedá. Ak niekomu pomôže, robí to 
so zištným zámerom. Hups, Rups a Šups, obá
vaní návštevníci knižných vydavateľstiev a tla

čiarenských podnikov, robia šarapatu z nudy 
(Hups), z pocitu osamelosti a mrzutosti (Rups) 
alebo skrátka z nutkania hrať sa s významami 
slov a viet (Šups). Škriatkovania sa vzdajú iba 
v prípade, ak za to dostanú adekvátnu náhradu. 
Pre Hupsa je tou náhradou priateľstvo s dievčat
kom Amálkou, pre Rupsa priateľstvo s oboma 
a gumové medvedíky, pre Šupsa každodenný 
prísun slovných hier. 
 Niektoré hry so slovíčkami škriatkovia po
sunuli aj deťom. Návody k hrám sa nachádzajú 
najmä v úvode a závere knihy, sú tiež súčasťou 
prednej a zadnej predsádky. Deti táto pridaná 
hodnota pravdepodobne pobaví, môžu sa zahrať 
so škriatkami alebo na škriatkov a cvičiť si použí
vanie jazyka. Pre menšie deti môžeme vymyslieť 
iné hry, napríklad:
   hľadať v ilustráciách a možno aj v prostredí 

okolo seba (v zariadení detskej izby, počas pre
chádzania ulicou) tvary písma;
   pokresliť plochu veľkého baliaceho papiera 

písmenkami a vytvoriť tak originálny darčekový 
papier;
   zahrať sa na interiérového dizajnéra alebo 

módneho tvorcu a nakresliť návrhy odevov, vecí, 
nábytku, izieb pre škriatka (samozrejme, všetko 
z písmeniek). Môžeme pracovať aj s hotovými 
písmenami, ak si ich povystrihujeme z novín 
a časopisov.

Petra Baďová (1985) pracuje v Ústave literárnej 
a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre. Okrem 
iných publikácií jej vyšla aj Existenciálna estetika 
vecí (2016).

ril odborník na typografiu. Každopádne tento 
postup zdôrazňuje písmená, základ pre prácu 
tlačiarenského škriatka. S písmenkami sa ne
hrajú iba škriatkovia, pohrala sa s nimi aj Ka
tarína Ilkovičová. Nájdeme  ich (podobne ako 
interpunkčné znamienka) na vzoroch oblečenia 
postáv, na kobercoch, záclonách, prikrývkach, 
atď. Na niektorých ilustráciách písmenkám 
možno prisúdiť dekoratívnu funkciu, na ďal
ších obrázkoch plnia funkciu významotvornú. 
Rupsova čiapka napríklad obsahuje písmeno R, 
jeho nohavice sú zdobené rôznymi písmenami 
radenými v líniách. Rozčúlený šéf vydavateľstva 
má oblečený červený sveter so vzorom z výkrič
níkov. Premýšľanie Hupsa a Rupsa je vizuálne 
podporené otáznikmi okolo ich hláv, škriatkov
ská škriepka so zaťatými päsťami a výstražnými 
ukazovákmi je podporená výkričníkmi, šípkami, 
„polámanou“ prerušovanou čiarou a písmenom X 
umiestenými v priestore medzi aktérmi. Inak si 
škriatkovia pekne hovejú na kresielkach z abece
dy, celé ich bývanie je vytvorené z nakradnutých 
písmeniek. V ilustráciách sa objavuje tiež motív 
linajkového a štvorčekového papiera v rôznych 
verziách.  
 Kniha je komponovaná tradične. Ilustrácie 
sa rozprestierajú na celých stranách, príp. dvoj
stranách alebo na malej ploche dopĺňajú text. 
Rozsiahly text (jeden ucelený príbeh o živote 
škriatkov) je členený na dvadsaťšesť menších 
častí s názvami, ktoré pomáhajú pamätať si de
jovú líniu (napr. Ako Hups zavinil, že Amálka 
dostala poznámku, Ako Hupsa trápilo svedomie). 
Publikácia Hups, Rusp a Šups na prvý pohľad aj 

ILUSTROVANÁ KNIHA

 Foto Petra Baďová
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Foto Chris Bordáč

Ó, svete, div sa, 
ó, čitateľu, uč sa

Juraj Briškár: Z pohľadu dvoch pohárov 
mlieka. Kordíky: Skalná ruža, 2018

Juraj Briškár je vysokoškolský pedagóg 
a literárny teoretik, autor viacerých zbierok  
aforizmov a sentencií, dvoch literárnovedných 
zväzkov a jednej prózy. Vo všetkých svojich kni
hách „vychádza z tvorivého čítania sveta a od
krývania nevidených a neviditeľných súvislostí“, 
dočítame sa na záložke jeho knihy Z pohľadu 
dvoch pohárov mlieka, ktorou cielene vstupu
je aj do kontextu poézie. Od ostatných oblastí, 
v ktorých dosiaľ publikoval, sa táto vydavateľsky 
líši napríklad tým, že s básnickými zbierkami 
dnes čitatelia dostávajú rovno aj doslovy, v kto
rých sa dozvedia, čo si o svojom čitateľskom 
zážitku majú myslieť. Nie inak je to aj v tomto 
prípade: Gavurov výklad je presný, hoci pri hod
notení možno byť – mimo doslov – hádam aj 
triezvejší.
 Briškárova poézia sa na prvý pohľad javí ako 
reflexívna lyrika čerpajúca z podnetov, ktoré 

teľa nezmocňovalo nutkanie púšťať sa do kul
túrnocivilizačných diagnóz. Tým sa odlišujú 
od moralizátorskej konvencie, takej výraznej 
v našej tradícii básnických paralipomenon (kto 
chceš, pozri sídliskovú poéziu poslednej treti
ny 20. storočia). A aj ich metafyzický presah 
v zmysle, že tu ide o materiálne manifestovanie 
nadprirodzeného, čo aktuálne poznáme najmä 
vďaka R. Jurolekovi, je skôr nezámerný. Ide teda 
o svet vecí, pri ktorých nie je celkom dôležité, 
kto ich stvoril, ale že sú a prejavujú sa. A veru 
ide o dianím riadne nabitý svet.
 Vezmime si napríklad báseň so začiatkom 
vidím jazero: „jeho nezúčastnený pohľad na svet 
/ kamene chladné a tvrdé k tým / ktorí sa ich 
dotkli“ (s. 27). Po kameňoch v texte nasledujú 
púpavy, cestičky v tvare snehových vločiek, za
túlané lopty, kolotoče a bežecké ovály, ich súzne
nie na základe tvarovej podobnosti tvorí bázu 
pre záverečný paradox. Ale o ten mi teraz nejde. 
Už z uvedeného badať, že veci sú pre Briškárov 
subjekt metonymiami sveta ako nezaujatého 
časovopriestorového kontinua, ktorého všetky 
prvky sú si v princípe rovné. Vrátane človeka. 
Na iných miestach nájdeme s týmto náhľadom 
korešpondujúce odľahčenia našich bežne roz

má človek za bežných okolností bezprostred
ne poruke alebo aspoň v zornom poli. Oslovuje 
čitateľa svojou pozornosťou voči prehliadaným 
aspektom reality alebo schopnosťou vykonať v jej 
ustálenom obraze podnetný významový posun. 
Briškárov subjekt si so sebou do básní berie naj
mä veci, zväčša také, ktoré sú súčasťou všedného 
chodu života. Patria k obydliu, prípadne sú to člo
vekom vyrobené alebo prírodné prvky okolitého 
životného prostredia. Stôl, dvere, poháre, citrón, 
jablko, lopta, lístie, sneh, kamene, električky, 
lampy. A mnohé iné. Menšinu z nich predstavujú 
veci po záruke, zanechané napospas a odložené, 
odpad a smeti (pokrčené papiere alebo plastové 
vrecká vo vzduchu). Väčšinou sú teda začlenené 
do svojho primárneho kontextu a aj plnia svoje 
pôvodné účely. Úlohou, ktorú na seba vzal bás
nik, je priznať im ešte iný, nielen spotrebný výz
nam. Významotvorným mechanizmom, ktorému 
Briškár najviac dôveruje, je antropomorfizácia či 
personifikácia. Veciam sú prisudzované vnútorné 
vlastnosti a schopnosti ľudských bytostí. Takáto 
práca s prenášaním významu vyjadruje aj ochotu 
človeka rozumieť svetu, aj vôľu robiť si ho bližším.
 Predmety a predmetíky toho sveta sú Brišká
rom zobrazené zväčša tak, aby sa pri nich čita



č. 05/19

RECENZIETitulná recenzia vychádza aj v prílohe Fórum sobotňajšieho vydania Denníka SME.

 ››

citlivených postojov ku konečnosti existencie 
(napríklad báseň nemám tu konečnú podobu). 
Povedomie, že svet je pri všetkej svojej rôznos
ti vlastne rovnorodý a že je životu prospešné 
zmierňovať naše antropocentrické návyky, bude 
podľa všetkého pre Briškárovu poéziu podstat
né. Za jeho plné vyjadrenie možno považovať 
báseň pod odlietajúcimi horami, nápadnú tým, 
že je vlastne rozvinutím detskej riekanky „letí, 
letí, všetko letí“.
 Bolo by veru napodiv, keby Briškárovo zame
ranie na predmetný svet s jeho nevšednou, vše
farebnou všednosťou nemalo u nás predchodcov. 
Možno pripomenúť Novomeského erbový cyklus 
Dom, kde žijem, alebo (nech mi je odpustené) 
vrátiť sa (aspoň) až k príkladom zo Žáryho lyriky 
publikovanej od polovice 50. rokov. V súčasnosti 
má svet „tu dole navôkol“ hovorcov napríklad 
v Ľ. Bendzákovi alebo M. Vladovi. Pravda, ide 
o dosť hrubé, vonkajškové podobnosti, bohaté aj 
na podstatné rozdiely. Briškárova lyrika sa líši aj 
od Strážayovej, aj od Mihalkovičovej. S posled
ným menovaným ho však výrazne zbližuje v zá
sade felicitné ladenie, vôľa po životnom zmysle. 
Možno to rozviesť aj ako prízvukovanie dôvery 
v zmysel i krásu každej jednej veci a v usporia
danie či usporiadateľnosť, poznateľnosť i obýva
teľnosť sveta ľudskými prostriedkami. Spomedzi 
nich Briškárove Poháre mlieka favorizujú rozum 
temperovaný empatiou. Medzi intelektuálne 
založenou lyrikou súčasnosti je takýto prístup 
ojedinelý. Sme zvyknutí skôr na stvárňovanie 
toho, ako sa nám rozum zasekáva (princíp gro
tesky) alebo ako sa ho iným nedostáva (satirická 
perspektíva). Nie závozy a poklesky rozumu, 
ale jeho osvetľujúca a povznášajúca schopnosť 
Briškára fascinuje, pre tento dôvod možno 
jeho básne vnímať cez ódický princíp. Niežeby 
Briškár nepoznal komiku vrátane irónie či se
bairónie. Ba hádam by tej druhej jeho lyrický 
subjekt uniesol aj viac. Neubralo by mu to na pe
dagogickej presvedčivosti. Pretože zbierku ako 
celok do veľkej miery charakterizuje výchovná 
intencia: jej subjekt cez svoje stratégie obcova
nia so svetom čitateľovi názorne prezentuje šká
lu pôžitkov, dostupných pri zaujatí rovnakého 
životného postoja.
 V básni hovorím s predmetmi nachádzame 
aj konštatovanie „spoznávam samého seba“. 
Keď sa vyberieme v smere naznačenom touto 
dvojicou výrokov, postihneme ďalší ambivalent
ný rozmer Briškárovej lyriky. Filozofovaním 
na prechádzke alebo počas rôznych triviálnych 
úkonov vzniká dojem, že práve tak, na každo
dennej báze, procesuálne a s nezaručenými 

čenie „spisovateľ“ má v niektorých kruhoch 
ešte stále spoločenský cveng. Takáto prvotná 
skepsa je pritom v prípade Juraja Kováčika 
a jeho zbierky poviedok V panoramatickom 
kine podporená aj inými typickými symptóma
mi honby za štatútom spisovateľa – vlastnou 
internetovou  „spisovateľskou“ stránkou či 
frontálnosťou vstupu do slovenskej literatúry; 
veď už na jeseň bude nasledovať aj debutový ro
mán. Treba ju však – aspoň na istý čas – preko
nať. Kováčikov debut totiž vyšiel v kvalitnom 
vydavateľstve s odporúčaním etablovaných 
autorov (Pavol Rankov a Dušan Dušek) a sti
hol sa už stať aj súčasťou tohtoročnej finálovej 
desiatky súťaže Anasoft litery. Zdá sa teda,  
že nestojí len „o“, ale aj „za“ pozornosť.   
 Aká je teda samotná kniha? Dalo by sa 
povedať, že predovšetkým naozaj debutová 
– odrážajúca fázu tvorivého hľadania a skú
šania rôznych žánrových rámcov. Kováčikova 
cesta skúšania vedie cez „rankovovské“ po
viedky s tajomstvom, osudové romance, ex
perimenty s fantastickosťou, ale aj civilnejšie 

podané výseky z oby
čajného života, ktoré 
implicitne odkazujú 
na zásadnejší prob
lém a vnútorné pro
cesy protagonistov. 
V knihe je teda prav
depodobne viacme
nej všetko, čo doteraz 
autor napísal, a  jej 
názov je umne zvo

leným, spätným zdôvodnením tohto faktu. 
Striedanie žánrov a vytváranie tematickej 
panorámy môže dokonca v súčinnosti s po
četnými metatextovými momentmi a vzájom
ným, intratextovým tematickým odkazovaním 
jednotlivých poviedok dokonca vzbudzovať 
dojem, že je zbierka až premysleným konceptu
álnym celkom. Ak ním naozaj mala byť, nápad 
sa vo významnej miere rozplynul v samotnej 
realizácii. 
 Rozplývanie sa pôvodného nápadu v jeho 
textovej realizácii je ostatne tým, s čím Ko
váčik pred očami čitateľa celý čas bojuje. Po
četné motivické a filozofické (skôr mudrujúce) 
odbočky, šablónovitosť či psychologická efe
mérnosť väčšiny postáv, skratky a deformácie 
v dejových motiváciách, respektíve toporná 
katastrofa, ktorou sú všetky dialógy (často 
deklamatívne či expozičné), obsahujúce v sebe 
viac než tri repliky, prezrádzajú debutantské 
nadšenie, ale aj debutantský nedostatok se

výsledkami sa utvára aj skúsenostný a myš
lienkový svet subjektu. Na rozdiel od uvedenej 
básne je však vo viacerých výpovediach svet 
mimo subjektu používaný len ako akési inštru
mentárium, depozit vehikulov na nepriame 
duchaplné stvárnenie už hotových životných 
postojov. Možno k tomu zvádza zvolená podoba 
básnickej výpovede, vo viacerých ohľadoch 
individualizovaný kompaktný (navonok mi
nimalisticky pôsobiaci) tvar. Texty sú vlastne 
rozvinutými sentenciami. Zvýšené významové 
zaťaženie je prisúdené rámcovým častiam (in
cipit, cez prvý verš sčasti stotožnený s názvom 
– explicit). Interval medzi nimi obsadzujú par
ciálne konštatovania, s východiskom zviazané 
raz priamejšie, inokedy voľnejšie, asociačne 
a aktualizovaním ustálených rečových zvra
tov pripravujúce pointu. Väčšinou sú tiež for
mulované na spôsob originálnych postrehov. 
U Briškára tak vlastne každú vec a každý úkon 
z každej strany sprevádza dôvtipné tvrdenie 
či hodnotenie. Nevnímame tak vlastný život 
vecí, sústavne ich vidíme v objatí či v obkľúčení 
jedného konkrétneho pozorovateľa a mysliteľa. 
Za zmienku stojí ešte jeden dôsledok. Sústavne 
sa tak definujú nielen predmety výpovede, ale 
aj ich vlastný metapredmet: sám definujúci sub
jekt. Prevahu v škále avizovaných vlastností 
pritom majú, pravdaže, tie skvelé, či už sú nimi 
v lyrike uzuálne (vnímavosť) alebo sa takými 
stávajú v kontexte (špekulatívnoestetizujúce 
zaujatie pre banality). Na strane čitateľa sa to 
nezaobíde aj bez pocitu istej strojenosti.
 V zbierke je dosť esteticky presvedčivých 
podnetov korigujúcich myšlienkové a hodno
tové stereotypy, na ktoré sa bežne spoliehame. 
Škoda, že ich sprevádza aj akási didaktizujúca 
maniera, zreteľné úsilie či nutkanie podsúvať 
čitateľovi návody na život. Básnik má predsa 
k dispozícii inšie, onakvejšie možnosti ako 
my – doslovisti.

Jaroslav Šrank

Náhody, nehody 
a nevyhnutnosti

Juraj Kováčik: V panoramatickom kine. 
Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 2018

Nestáva sa často, aby beletristi prichádzali 
so svojimi knižnými debutmi až po päťdesiat
ke. A ak sa tak stane, je na mieste určitá skep
sa. Zasväteným a tým, ktorým je to celkom fuk, 
sa to totiž môže zdať až šokujúce, ale áno, ozna
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– v tvorivom chvate – nevedel, prostredníctvom 
čoho by mal tenktorý nápad realizovať, a tak 
si priebežne pomáha inými čiastkovými ná
padmi a klišé. Tára tak nielen postava, ktorá 
tárať (asi) má (napr. starší človek, sťažujúci sa 
na starobu), ale tárajú takmer všetci vrátane 
rozprávača. Alebo inak – Kováčikovo tvorivé 
gesto neraz pripomína spisovateľské potácanie 
sa od motívu k motívu. Viackrát sa pritom sta
ne, že je táktorá pasáž vydarená – čitateľsky 
zaujímavá či zábavná – no nemá opodstatnenie 
v rámci celku. To môže spieť aj k paradoxom 
– už spomínaný úvodný monológ o starobe je 
v rámci poviedky Poznámka na okraji tým jedi
ným, čo v sebe nesie znaky literárneho talentu 
a vkusu; v danom rozsahu však – tým, že ju 
„kazí“ aj kompozične – prispieva k všeobec
nému zmaru.
 V niektorých poviedkach (okrem už spo
mínanej ešte hlavne poviedka Na západnom 
fronte pokoj) je daná tvorivá črta – t. j. pachtivé 
vypĺňanie námetu – súčasťou celkom bezná
dejného tvaru, ktorým sa radšej nezaoberajme. 
Zamrzí ale v skupine poviedok s tajomstvom, 
respektíve v civilnejších polohách, kde Kováčik 
dokazuje, že pri subtílnejšom prístupe (najmä, 
keď sa postavy medzi sebou rozprávajú čo naj
menej) vie vytvoriť pôsobivý obraz či zaujímavo 
zachytiť vnútorný stav človeka (záver povied
ky Prázdna stránka), pričom zároveň otvára 
zaujímavé interpretačné možnosti. Vklada
ním banálnych, arbitrárnych, klišéovitých, 
zbytočne explicitných či lacno bombastických 
momentov totiž na týchto textoch doslova pá
cha sabotáž.
 Pravdaže, uvedené prvky – úmyselné či ne
úmyselné – nie sú tým jediným, čo žánrovo 
a tematicky rôznorodé poviedky (resp. ich 
väčšinu) spája. Súvislosti možno vnímať aj 
na tematickej úrovni. Návratným javom je pre
dovšetkým pocit výrazného sklamania zo ži
vota, vyplývajúceho z deziluzívnej skúsenosti 
s plynutím času. Výrazná časť Kováčikových 
hlavných postáv pochádza z rozvrátených 
rodín a manželstiev, pričom je ich súčasnosť 
poznačená výraznou osamotenosťou a prob
lematickým, respektíve chladným vzťahom 
s okolím, o ktorom, ako to v slovenskej pró
ze tradične býva, „vie svoje“. Ak sa ich stav 
materializuje v úplnej citovej vyprahnutosti, 
zobrazenej bez emocionálnych fanfár, výsledok 
nie je bohvieako zásadný, ale ani neirituje. Ak 
sa ale prejde k zložitejším emocionálnym či 
myšlienkovým poryvom, spravidla je z toho 

„neurazí“. Inými slovami – ide o knihu, na čítanie 
ktorej vlastne ani nie je dôvod, ale keď už, tak 
„sa dá čítať“. 

Matej Masaryk

Zrkadlo (ne)odráža 
realitu

Jana Bodnárová: NOCturná. Bratislava: 
TRIO Publishing, 2018

Jana Bodnárová je 
v ý r a z nou u mel k y
ňou s pestrou paletou 
rozpoznateľných poe
tických, prozaických 
aj  intermediálnych 
diel (záznam perfor
mancie sa ako jedna 
z vrstiev vyskytne aj 
v recenzovanom diele). 

Po prevažne introspektívnej zbierke piesňových 
textov, spracúvajúcich osobnú traumu zo straty 
syna, vydala minulý rok NOCturná. Vzťahovo 
odstredivejšiu, a síce prozaickú, nielen atmo
sférou a dôrazom na vizuálnu stránku opäť skôr 
druhovožánrové hranice narúšajúcu mozaiku. 
 Prvá časť Performancie noci je v istom zmysle 
pendantom autorkiných básnických zbierok Z pe-
riférií (2013) a V záhradách / pod dronmi (2016). 
Bodnárovej písanie síce nie je natoľko autorefe
renčné a sebavariujúce ako písanie M. Haugovej, 
predsa len však každou ďalšou knihou funkčne 
a umelecky presvedčivo prehlbuje svoj rukopis 
vrátane jeho tematickej výstuže. Pri pozornom 
čítaní postrehneme dokonca doslovné intertex
tuálne odkazovanie: postavu s nápisom na tričku 
„SEREM NA VÁŠ OPTIMIZMUS. SOM NEŠŤAST
NÝ“ nájdeme nielen v recenzovanej knihe (s. 45), 
ale aj v zbierke Z periférií (s. 36). 
 Vo všetkých troch zmienených dielach sme 
okrem iného svedkami takmer dokumentárneho 
zaznamenávania konkrétnymi reáliami doto
vaných dejov s ich – z pohľadu normy – často 
bizarnými a okrajovými postavami (transrodová 
prostitútka, alkoholička, ľudia bez domova či 
bez dokladov. Hoci nie všetky sú nutne či iba 
nešťastné – aj v tomto sa prejavuje komplexné 
nazeranie na svet). Hrdinka ich podrobuje na jed
nej strane sociálnokriticky aj feministicky an
gažovanému oku, na druhej strane subjektívnej 
a snovonadprirodzenej optike, zintenzívnenej 
nočným časom, v ktorom sa situácie odohrávajú 

ťažký modelový gýč. Kováčik sa pritom ne
raz nevyhne vyplakávaniu, zle skrývanému 
za odosobnené pózy.
 Sklamanie postáv z vlastného života sa zá
roveň instantným spôsobom a absolutizujúco 
rozširuje na celú (povrchnú, chladnú, flexibil
nú) spoločnosť, nebrániac sa ani apokalyptic
kým víziám: „Sme rozmaznaní, skazení, leni
ví, v nič neveríme, v nič nedúfame. Musíme 
padnúť, je to nevyhnutné“ (s. 65). Táto abso
lutizácia, pravdaže, funguje aj časovo – oproti 
beznádejne „nedobrým časom, ktoré tak skoro 
ani lepšie nebudú“ (s. 135), tak v autorových 
prózach významné miesto nadobúda minu
losť, ktorá – ak už nebola objektívne lepšia 
– bola aspoň plnšia, autentickejšia, a najmä 
romantickejšia. Práve v dávnej minulosti po
stáv sa pritom zvykne skrývať niečo, čo túto 
romantiku osudovo preťalo – keď to nie je smrť 
či dokonca vražda, sú to aspoň nenávratne 
narušené vzťahy medzi rodičmi. Podobným 
autorsky lenivým fatalistickým determiniz
mom je presýtená celá kniha.
 Kováčik je „debutový“ aj štylisticky. Sľub
ný, pretože očividne dokáže napísať kvalitnú, 
sugestívnu vetu, odsek či stranu, ktoré majú 
svoje hlbšie štruktúrne opodstatnenie. Dôka
zom je časť, na ktorú na obale knihy upozornil 
Dušan Dušek, alebo stvárnenie letu špinavej 
vreckovky nad Dunajom v závere poviedky 
Prázdna stránka – motívu, ktorý by sa tak ľahko 
stal obyčajným gýčom. Ale čo z toho, keď sú 
tieto časti miestami beznádejne obklopené 
množstvom arbitrárnej „ukecanosti“ a tá prí
liš často prerastá práve do toho gýču. Keď sa 
zase Kováčik snaží o nejaký vlastný rukopis, 
najčastejšie sa snaží akosi priveľmi. Tak je to 
aj pri neustálej snahe o vytváranie plastických 
obrazov podrobnými opismi. Jedna vec je to, 
že tieto miesta sú – podobne, ako kadečo iné 
– zvyčajne odpojené od celku (bez prieniku 
do kompozičného plánu, respektíve do cha
rakteru postáv) a teda vlastne aj zbytočné. 
 Juraj Kováčik sa svojím prozaickým debutom 
zaradil k autorom, ktorým nechýba ambícia, ani 
vkus, no aj tak slúžia predovšetkým na dopĺňanie 
počtov v rôznych literárnych súťažiach. Zvyčajne 
preto, lebo ich ambícia v sebe nesie silnú neume
leckú pachuť, a ako taká priam zákonito smeruje 
k vyprázdnenosti (zbytočnosti) či dokonca práve 
k nevkusu. Pravda, Kováčikova prvá zbierka po
viedok ho v rámci tejto početnej skupiny stavia 
skôr k tomu pozitívnejšiemu – k autorom a au
torkám, ktorých tvorba neponúka veľa hlbších 
(umeleckých či myšlienkových) stimulov, ale ani 
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a ktorý ich spolu s toposom mesta či motívom 
synagógy (zohrávajúcej v textoch rôzne roly 
vrátane prehlbovania ich hudobného rytmu či 
presahu k téme židovstva a druhej svetovej vojny) 
zjednocuje: „Ona teraz ukazuje na okno a hovorí, 
že mesiac je v splne. Že je veľký skoro ako ku
pola neďalekej synagógy a že to nemá rada, lebo 
ju vábi domov. Navyše ju v takú noc zakaždým 
bolí hlava. I cez deň. On odpovedal, že áno, že by 
si mohli vyjsť von. Vyletieť z izby nahí. (…) Keď 
sa vykloní do noci, ona ho rýchlo stiahne späť 
a zľahka uhryzne do krku (…) Potom ich čaká 
cesta domov. Každého na inú svetovú stranu: 
juh a východ“ (s. 22). 
 Autorkino „oko kamery“ sa sústredí nielen 
na deje v exteriéroch, ale preniká aj do domác
ností, vizuálne občas snímaných cez okno, ktoré 
(vnímané zvnútra) neplní len úlohu ochrannej 
bariéry, ale býva aj zdrojom rušivého svetla, 
ruchu (či jeho podozrivej absencie), prípadne 
poskytuje výhľad na miesta, na ktorých číha 
nebezpečenstvo. Takmer vždy sa presúvame 
z (nielen priestorovej) diaľky do intímnej blízkosti 
postáv, s ktorými prežívame ich prevažne deficit
né a úzkostné pocity. Význam nesúce a esteticky 
štylizované zapájanie interiérov a (nielen z nich 
nazeraných) exteriérov zbližuje autorkino písa
nie s básňami Viery Prokešovej – hoci v nich má 
inú, rodovo stereotypnejšiu funkciu, aj v zmysle 
ženskej „statickosti“, očakávania partnera a pod. 
 V zhode so zbližovaním zvyčajne dichoto
mických pólov je v textoch len tenká hranica 
nielen medzi spomínanými formálnymi ohra
ničeniami či exteriérom a interiérom, ale aj me
dzi snom a realitou či ľudskou a zvieracou ríšou: 
hlas rozprávačky sa neostentatívne stotožňuje 
s ľudskou psychikou, ale vteľuje sa aj trebárs 
do mysle mačky, aby z jej pohľadu vypovedal 
nielen o hlbokom vzťahu majiteľky k nej, ktorý 
sa končí tragicky, ale aj vytvoril odkaz k širšiemu 
problému týrania zvierat. Prehlbujúci je aj stret 
často úsečnej a zámerne až detsky jednoduchej 
syntaxe s priebežne „kvetnatým“ obsahom, ktorý 
sprostredkúva – naopak by to bol problém. Bod
nárovej texty sa pritom nenesú v permanentne 
snovej atmosfére, naopak, idú vpred, zazname
návajúc, čo oko/myseľ rozprávačky postrehne 
a necenzuruje, do príbehov sa neraz dostáva aj 
drsná obraznosť, ktorá opäť len kopíruje realitu: 
„Odkedy mu vyrezali kus čreva, má nariadené 
veľa piť“ (s. 35). Napriek tomu máme pri čítaní 
pocit pobytu „za závojom“, a to nielen v bodoch, 
keď je sen či absurdná scéna súčasťou autorského 
plánu. Práve toto – skôr intuitívne – vnáranie sa 
do sveta za mimetickým zrkadlom činí autorkino 

písanie natoľko svojským a nenapodobiteľným; 
namiesto magického realizmu prináša akoby 
realistickú magickosť. 
 Predsa len však chvíľami štylistika škrípe na
toľko, že sa čitateľ/ka právom pýta, či ide o zá
mer – vzhľadom na prevažne kvalitnú redakciu 
knihy pravdepodobne áno; hoci nielen štylistiku, 
ale aj nadmerné množstvo ukazovacích zámen 
typu („‚Zdochni!‘, povedal ten tučniak“, s. 50) 
a iných redundancií by som ako editor okresal: 
„Vo vrecku má žena pár bankoviek. (…) Ona sama 
nefajčí (…) jej bolo na umretie zle (…) Ona z duše 
neznáša všetok…“ (s. 44). Čoho je, naopak, akurát 
a zapájané nenápadne, až sa k danému miestu 
vrátime pre skôr podvedomé zaujatie, sú „myš
lienky na podčiarknutie“: „Veď prečo niekedy 
otvorená náruč priťahuje nešťastia?!“ (s. 37).
 Najmä v druhej časti knihy, spracúvajúcej 
dojemný, no nesentimentálny vzťah starnúcej 
osamelej ženy s malým dievčaťom, ktorý sa opäť 
vyznačuje aj presahmi rôzneho typu (ageizmus, 
rasizmus, chudoba…), som si viac ráz spomenul 
na písanie E. Farkašovej, a to nielen pre motív 
dieťaťa, ktoré aj v Scenári vnáša nový impulz 
do „odumierajúceho života“ postaršieho páru. 
Hoci sa písanie oboch autoriek vyznačuje iným 
typom rukopisu (Farkašovej je racionálnejší, 
opakovanými zásahmi až úzkostne cizelovaný 
a starosvetskejší, ten Bodnárovej spontánnejší, 
motivicky aj hodnotovo súčasnejší), málokto sa 
téme starnutia venuje s takou naliehavosťou 
a umeleckou presvedčivosťou ako spomínané 
spisovateľky (blíženecké sú aj v dôležitosti, ktorú 
v ich tvorbe zohráva hudba, umelecké inšpirácie, 
rodová optika a i.).    
 Ako, verím, vyplýva z letmo naznačeného, 
Bodnárová napísala výnimočnú knihu, a tak ako 
pri zatvorení každej predošlej, aj teraz s uspoko
jením konštatujem: teším sa na ďalšiu.

Derek Rebro

Keď detstvo ožíva

Petra Hilbert: Pepína z Longitálu. 
Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 2018

Niektorí spisovatelia potrebujú celý život, resp. 
niekoľko napísaných diel na to, aby sa stali zná
mymi. Petre Hilbert na to stačili knihy dve – teda, 
museli stačiť.
 Ilustrátorka, výtvarníčka a spisovateľka Petra 
Hilbert (vlastným menom Petra Štrelingerová) 
prehrala boj o život tesne pred dokončením svo

jej druhej autorskej knihy. Prvú, Baladu o srdci, 
si sama aj ilustrovala a zožala úspech. Je preto 
veľká škoda, že svoju ďalšiu knihu stihla doplniť 
len o text, nie o obrazovú prílohu. Ilustrátorkou 
sa stala Ruska Maria Makeeva, ktorú si autorka 
sama vybrala. Dôkladne jej poukazovala svoju 
tvorbu, zákutia Bratislavy i rodinné fotografie, 
aby sa výtvarníčka vedela vcítiť do jej kože. O sa
motné vydanie knihy sa postarala sestra Paula 
a Vydavateľstvo Slovart. Obálka knihy je štylizo
vaná do podoby denníka, je krásne fialovooran
žovožltá, rozkvitnutá a detsky hravá. Svojím de
jom je vhodná nielen pre deti, od škôlky po druhý 
stupeň, ale tiež aj pre dospelých na pripomenutie 
detstva bez stresu a pracovných problémov.
 Kniha Pepína z Longitálu je súborom dvad
siatich šiestich krátkych príbehov, ktoré sú do
plnené Malým predslovom autorkinej priateľky 
Tamary Šimončíkovej Heribanovej a závereč
ným slovom samotnej Petry. Jednotlivé príbehy 
na seba voľne nadväzujú. 
 Netradičné je venovanie knihy – synovi a „lon
gitálskemu“ domu. Ten nájdeme aj na niekoľkých 
ilustráciách v knihe a spolu so svojou divotvornou 
a magickou záhradou je podstatnou súčasťou 
deja. Točí sa okolo osemročnej Pepíny (detská ver
zia autorky), ktorá býva s pracovne vyťaženými 

rodičmi (spisovateľom 
Ferdinandom Mráči
kom a novinárkou Pet
ronelou), malou sestrou 
Paulínou a babkou Ka
tinkou práve na brati
slavských Dlhých die
loch, t. j . v Longitále. 
Svet v idí detskými 
očami, a tak sa dozvie

me, že „od zastávky stúpa do kopca presne se
demdesiatdva kamenných schodov“ (s. 15), otec 
nosil mamu tak dlho na rukách, až sa „o deväť 
mesiacov, pravdaže po svadbe, narodilo dievčat
ko“ (s. 123). Kniha je zároveň aj akousi kronikou 
detstva a života autorky. Spoznávame prívetivých 
susedov Muchovičovcov a Humbugovcov, vyna
liezavého Profesora, ktorý cez sústavu hadičiek 
stáča víno a potrubím ho dopravuje k Longitálča
nom až domov, trhovníčku pani Švédsku či Irmu 
Zuckermannovú, ktorá musela kvôli židovskému 
pôvodu odísť z Poľska. Ako na mnohých miestach 
Pepína upozorňuje: „Mama jej zakázala otravovať 
susedov“ (s. 67), avšak aj vďaka svojej odvahe 
a nebojácnosti zažila takto nejedno veľké dob
rodružstvo. Táto slovenská Pipi Dlhá Pančucha 
síce nevystrájala šibalstvá, ale zato sa nejeden 
jej príbeh končí radostne a v konečnom dôsled
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mala s láskavou babkou Katinkou, ktorá sa k nim 
prisťahovala a prezentovala jej svoje starecké 
múdrosti so štipkou drsnejšej životnej pravdy. 
 Autorka sa v texte okrajovo dotýka závažných 
spoločenských tém, ktoré vníma okom detského 
diváka – o deportácii Židov sa dozvedáme z roz
právania Irmy Zuckermannovej: „Raz v noci 
zobral tato mňa a jednu so sestier na dlhú ces
tu. Mama s ďalšími dvoma sestrami mali prísť 
za nami. (…) Odvtedy som ich nevidela. (…) Vraj 
išli na prázdniny do tábora a nikto ich viac ne
videl. No ja si myslím, že žijú niekde na druhom 
konci sveta“ (s. 102). Rovnako naivne detsky 
opisuje dôsledky svetovej vojny: „Nevybuchnu
té granáty ostali po vojne zahrabané kadetade 
po lese v celej Lopuchnianskej doline. To boli 
také železné draky, ktoré tam roztrhali zopár 
ľudí, nielen deti“ (s. 75). Autorka nezabudne ani 
vykresliť vtedajšie Dlhé diely: „Dolinu z jednej 
strany ohraničovalo rameno rieky a malá auto
busová zastávka, na druhej strane sa začínali 
husté lesy. A tak Pepínin svet tvorilo pár domov 
popri ceste a rozľahlé záhrady okolo nich“ (s. 77).
 Osobitnou kapitolou je pre Pepínu mama. Vní
ma ju ako nežnú vílu vznášajúcu sa v milovanej 
záhrade a dcéra ju pozoruje ako zjavenie, ktoré 
môže každú chvíľu zmiznúť či odletieť. Nako
niec, venovala jej aj posledný príbeh – Rozkvit-
nutá mama. Krásna, no pritom trpká spomienka 
na smrť matky, ktorá doslova odletela do výšin 
ako motýľ – rovnako ako jej „láskové meno“ od ba
bičky. Umiestnenie práve tohto príbehu na koniec 
knihy je zámerné – Petra sa zmení v to, v čo jej 
mama, a príbeh je odkazom pre jej syna Vincen
ta. Aj mamine slová dávajú nádej, že všetko je 
v živote tak, ako má byť: „Niektoré veci trvajú 
len chvíľu, no aký vedia zanechať neskutočný 
dojem!“ (s. 43), „(…) A ona uvidela svet maminými 
očami“ (s. 139).
 Pokiaľ ide o jazykovú rovinu, autorka pracuje 
hravou formou s netradičnými a pútavými prirov
naniami: „svetielka žiaroviek skákali po stenách 
ako neposedné svetlušky“ (s. 117), „milé vejáriky 
okolo očí“ (s. 19), mama „chodila s očami červe
nými ako králik, ktorého choval sused Muchovič 
na medzinárodnú výstavu v Budapešti“ (s. 51) či 
„popoludnie sa vyparilo ako voda v záhradnej 
hadici“ (s. 71). Nedá mi ale nevytknúť pravopisné 
chyby, ktoré sa v texte nachádzajú. Opomeňme 
detsky príznačné skomoleniny slov typu „sodoma 
komora“, ktoré mohli vzniknúť zámerne, ale aby 
si ani zodpovedná redaktorka nevšimla „jednu 
so sestier“ (s. 102) či v záverečnom texte „roz
pomenula som sa i na susedov, ktorý“ (s. 141)? 

v chlapcovom živote. Prvý diel trilógie pôsobí 
vizuálne ako poézia a dá sa povedať, že jednotlivé 
zápisy sú časti cyklu. Nepochybne ide o autorský 
zámer, Micieli v tejto knihe poukázal na podob
nosť medzi detským vnímaním sveta a poéziou. 
Chlapec si vyberá určitý detail, ktorý vypovedá 
o komplexnej sociálnej skutočnosti alebo pocite. 
Či už sa čitateľ rozhodne čítať knihu doslovne, 
alebo ako poéziu, text funguje. V záznamoch sa 
ťažko hľadá chronológia aj to, v akom veľkom 
časovom úseku sa dej prvej knihy odohráva. 
 Chlapcovi ešte úplne nedochádzajú dôsledky 
vecí, ako rozprávač je naivný, vďaka tomu udalos
ti opisuje údernejšie: „Mama sedí pri posteli. Pla
če. Moja malá sestrička sa viac nehýbe. Je mŕtva, 
povie chorá teta a pohladí ma po vlasoch“ (s. 14). 
Chlapcov otec v cudzine pracuje, posiela peniaze 
a krátko nato za ním odchádza jeho matka a hlav
ný hrdina ostáva v chudobnej dedine so starými 
rodičmi. Časom dôjde medzi ním a jeho rodičmi 
k úplnému odcudzeniu: „Nechcem odísť s rodičmi 
do cudziny. Chcem ostať pri starej mame a starom 
otcovi. Oni sú teraz moji rodičia“ (s. 84). 
 Aj napriek tomu, že vyrastá v biednych pod
mienkach, chlapec si neuvedomuje svoju sociálnu 
situáciu. Vie, že v cudzine je to inak, ale on je 
so svojím životom spokojný. Cez mikrosituácie 
v básňach/zápisoch odhaľuje každodenné po
mery v dedine, svet cirkvi odrezaný od reality aj 
svoj vlastný vnútorný svet plný naivných túžob. 
 V druhej časti s názvom Smiech oviec je rozprá
vačkou autorova matka a na niektorých miestach 
autora, svojho syna, oslovuje alebo o ňom hovorí. 
Jednotlivé pasáže sú dlhšie ako v predošlej časti, 
rozprávačka je výrečnejšia. Hovorí o podobných 
témach, no z inej perspektívy, z pohľadu ženy, 
ktorá nemá v rodnej zemi žiadnu cenu, a záro
veň matky, ktorá prišla o niekoľko detí. Čiastočne 
sa dotýka aj udalostí, o ktorých hovorí chlapec, 
rozvíja ich a zbavuje detskej naivity, no nepate
tizuje. Spomína si na fyzicky náročnú prácu v to
várni na syry, kde pracovala po príchode do cu
dziny, a vyjadruje svoju fascináciu moderným 
svetom: „Záchody a tečúca voda v byte.  To bolo 
najväčšie prekvapenie. Na začiatku som celý čas 
sedela na záchode a splachovala“ (s. 158). Línia 
autorovej matky sa výrazne dotýka aj domáceho 
násilia. Menované motívy sa čoraz viac opakujú, 
autor sa vracia k podobným situáciám. Šlo zrejme 
o zámer ukázať, že bitie alebo smútok za domo
vinou boli výraznou súčasťou života jeho matky, 
no v knihe tento zámer neprináša žiadne nové 
dojmy ani situácie, skôr ju spomaľuje. 
 V poslednej časti trilógie Moja talianska ces-
ta opisuje autor cestu do rodnej zeme – s otcom 

Tieto hrúbky mierne kazia dojem z tejto knižky, 
v ktorej ožíva posolstvo pre deti, ale aj dospelých. 
Ožíva v nej nanovo nielen Petra Hilbert, ale aj 
detstvo každého jedného z nás.

Ivana Mičuchová

Pocity mladého 
imigranta

Francesco Micieli: Viem len, že môj otec má 
veľké ruky. Preklad Paulína Čuhová. Brati-
slava: Premedia, 2018

Kniha Viem len, že môj 
otec má veľké ruky 
vyšla v roku 1998 a slo
venského prekladu sa 
dočka la o  dvadsať 
rokov neskôr. Podľa 
popisu na zadnej časti 
knihy ide o Micieliho 
autobiografickú prvo
tinu. Jeho detstvo bolo 
poznačené chudobou 

v rodnej Kalábrii, absenciou rodičov, ktorí odišli 
pracovať do zahraničia, a následne odchodom 
do Švajčiarska: „Teraz som v cudzine. Je zima. 
Všade je plno snehu. Už viem jedno slovo v cudzej 
reči. Salü“ (s. 96).
 Kniha skúma tieto témy z rôznych perspektív 
v troch príbehoch, ktoré tvoria trilógiu – Viem 
len, že môj otec má veľké ruky, Smiech oviec a Moja 
talianska cesta.
 Čo sa týka témy vysťahovalectva, nedá sa 
povedať, že by ju autor spracoval inovatívne.  
Aj keď berieme ohľad na to, že ide o staršie dielo, 
napríklad texty Ireny Brežnej sú v reflexii pocitov 
imigranta oveľa zaujímavejšie. 
 Autor neporovnáva prostredie, mentalitu, iba 
konfrontuje dostatok v cudzine s nedostatkom 
v domovine. Práve tá dostáva v knihe podstat
ne väčší priestor – spomienky autorovej matky, 
jeho samotné detstvo a v tretej časti rodná de
dina po mnohých rokoch od odchodu, zmenená  
a pre autora už úplne cudzia. Viac ako o odcho
de píše Micieli o dôvodoch, prečo museli odísť. 
„V cudzine je tak veľa mäsa, povie mama. Teraz 
vás vezmeme so sebou. Potom budete môcť jesť 
mäso každučký deň. Plače“ (s. 81).
 Viem len, že môj otec má veľké ruky je denníkom 
malého chlapca (autora). Dátumovo neoznače
né denníkové zápisky sú veľmi stručné a každý 
z nich vypovedá o jednej myšlienke alebo udalosti 
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sedia vo vlaku a matkino telo cestuje lietadlom. 
V prúdoch vedomia sa autor zamýšľa nad vzťa
hom so svojím otcom, ktorý je pre neho rovnako 
cudzí ako domovina, do ktorej sa vracajú. Ani 
jeden z hrdinov sa nepokúša prelomiť trápnosť, 
ktorá medzi nimi vzniká v uzavretom priestore. 
„Vidí otcov odraz v okne a rozmýšľa, že aj dva 
odrazy si môžu navzájom hľadieť do očí“ (s. 227). 
 Autor sa namiesto otca sústredí na imaginácie 
so ženou s kohútom, ktorá s nimi cestuje. Nie
len, že sa čitateľ v texte ľahko stráca, zároveň 
je problematické nájsť motiváciu v čítaní kvôli 
predpovedateľnosti a jednotvárnosti deja. Au
torov zámer ukázať, že vzťah s otcom sa ocitol 
v slepej uličke, ostáva len pri konštatovaní, pro
tagonista opakovane naráža na tento fakt. Znovu 
dochádza k opakovaniu podobných retrospektív 
z predošlých dvoch častí, a keďže nedôjde ani 
k pokusu o zmenu vzťahu s protagonistovým 
otcom, zakončenie trilógie so sebou neprináša 
veľa nového. 

Júlia Oreská

Za dverami nádej…

Mohsin Hamid: Exit Západ. Preklad Jozef 
Kot. Bratislava: Ikar – Odeon, 2018

Čítaním románu Exit 
Západ od Mohsina 
Hamida sa dozvedáme 
o jednej z aktuálnych 
tém, akou je migračná 
kríza. Ľudia sú postih
nutí vojnovými útok
mi, preto im neostáva 
nič iné, len cestovať 
po svete. Pravdepo

dobne to diktuje samotný ľudský inštinkt a pud 
sebazáchovy, čo nás núti položiť si otázku, či by 
sme v takejto situácii boli schopní konať inak. 
Príznačné je negatívne, ba až nepriateľsky vnímať 
pohybujúce sa masy, ktoré opúšťajú svoju krajinu 
s vierou, že nájdu lepší, pokojnejší život. Autor 
je presvedčený, že človek, s vedomím svojho ne
odvratného konca, nie je zbavený úmyslu, „aby 
do jeho príchodu prežíval pominuteľný začiatok 
života i jeho stred“ (s. 7). 
 Úvodnou vetou sa dostávame do centra uda
lostí a zároveň nám autor ponúka informácie 
o krajine, ktorá však nie je bližšie špecifikovaná. 
Uprostred vojnovomigračného konfliktu spozná
vame dvojicu postáv, muža a ženu. Paradoxne, 
zatiaľ čo ich krajina kvôli vojnovému konflik

vidieť odlišne“ (s. 152). Hoci autor v celom románe 
manipuluje s jednoduchým až úsporným štýlom 
rozprávania, je schopný skúmať mieru, do akej 
sú osobné životy postáv podriadené politickým 
podmienkam krajiny. 
 Čitateľ vníma prediktabilne sa vyvíjajúci vzťah 
dvoch postáv, ktorý sa vďaka dynamicky menia
cim okolnostiam modifikuje. Spočiatku naivné 
vnímanie reality sa transformuje na reálnejšie 
prehodnocovanie života, a to vďaka prežitým 
skúsenostiam. Autor pracuje nielen s aktuálnou 
témou, ale aj s realistickým zobrazením vzťahov, 
ktoré sa deformujú vplyvom cudzích faktorov. 
Postavy sú konfrontované s ťažkosťami, odcu
dzením, rasizmom či xenofóbiou. Nestretneme 
sa s rozchodom postáv, ktorý je dramatický, prá
ve naopak, proces je systematicky premyslený 
a čitateľ neostáva v konečnom dôsledku z vývoja 
udalostí sklamaný.
 Pri stretnutiach s ostatnými migračnými tá
bormi utečencov autorské rozprávanie jemne 
vymedzuje to, ako sa prejavujú ľudské predsudky 
voči iným náboženstvám a rasám. 
 Nepomenované, bližšie neurčené, odkrýva 
rámec univerzálnej výpovede pri skúmaní toho, 
o čom nás zvyčajne novinový článok o migrač
ných pohyboch neinformuje. Román ponúka 
zamyslenie sa nad tým, že každý z nás je mig
rantom bez ohľadu na to, či sa presťahujeme 
alebo ostaneme na rovnakom mieste. Zvýraz
ňuje sa humánny aspekt, ľudia a ich vzájomná 
podobnosť, pretože „časom sa všetci stávame 
migrantmi“ (s. 169).
 Tematicky sa pohybujeme medzi migráciou, 
prisťahovalectvom, globálnou vzdialenosťou 
a ľudskými vzťahmi. Predovšetkým ide o spô
sob, ako sa mení a ako sa môže modifikovať svet 
vplyvom aj negatívnych faktorov, pričom je dô
ležité nájsť pozitívnu stránku v budúcnosti, a to 
najmä kolektívnym prístupom. Takéto riešenie 
krízovej situácie, ktorá sa nepochybne dotýka 
nás všetkých, ponúka autor románu Exit Západ. 

Dominika Rešetárová

Život umelca 
ako neustály zápas

Irving Stone: Agónia a extáza. Preklad Jozef 
Šimo. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2018

Známy román Irvinga Stonea, ktorý približu
je život Michelangela Buonarrotiho, sa koncom 
minulého roka objavil na slovenskom knižnom 

tu podlieha deštrukcii, medzi nimi sa formuje 
milostný vzťah. Prepuknuté zlo dokáže vzťah 
postáv oslabiť, no zároveň ho upevňuje a ich túžba 
po opätovných stretnutiach intenzívne rastie. 
Ich pokusy o vytvorenie intímneho priestoru 
sú neustále deformované výbuchmi, požiarmi, 
streľbami, vojnovým násilím a pohybujúcimi sa 
militantmi. 
 Román Exit Západ zobrazuje politický priestor, 
ktorý zaznamenáva životné situácie neznámych 
ľudí. Rovnako sa manipuluje s časovými rovina
mi, prestupom do minulosti, intenzívnej prítom
nosti a blížiacej sa budúcnosti. Tým sa na dejovú 
líniu navrstvujú tzv. správy zo sveta, ktoré po
stavy Said a Nadia získavajú prostredníctvom 
mobilných telefónov. Sú to krátke príbehy ľudí, 
ktoré nerušivo vstupujú do rozprávania. Absentu
jú v nich informácie v rámci klasifikovania času 
či geografickej polohy, no aj napriek tomu nestrá
ca príbeh dvoch migrujúcich postáv prepojenie 
s aktuálnym svetom. Navonok bizarná potreba 
dobitia telefónu tu plní funkciu dôležitej hodnoty 
spolu so zabezpečením domova či jedla. 
 Pri tvarovaní postáv sa funkčne uplatnil kon
trastný princíp. Nadia uprednostňuje slobodné 
konanie, čo bolo aj príčinou odchodu z jej rodin
ného prostredia, zatiaľ čo Said, intenzívne veriaci 
moslim, pochádza z usporiadanej rodiny. Vojnový 
nepokoj postupne graduje a dvojica nachádza 
jediné východisko, ktoré otvára možnosť úni
ku z rodnej krajiny. V zdanlivo prediktabilne sa 
vyvíjajúcom vzťahu tvoria ozvláštňujúci prvok 
tajomné dvere. V atmosfére vojnového zúfalstva 
začali ľudia pripisovať dverám iný význam. Zi
dealizovane si predstavovali, že im umožnia 
vstúpiť do iného sveta, ktorý je ďaleko od toho 
reálneho. Jednoducho „všetky dvere, ak sa na ne 
hľadelo z hľadiska ich iracionálnych možností, 
sčasti takto ožívali (…)“ (s. 61). Nie je dôležité, 
akým spôsobom tieto dvere fungujú, čo ani sám 
text nedeklaruje. Tým sa potvrdzuje autorský 
príznakový postup neurčitosti. Funkcia dverí je 
limitovaná iba na prostriedok umožňujúci pohyb 
v čase a v priestore migrujúcim ľuďom do cudzích 
krajín. Z pohľadu čitateľa sa dvere môžu javiť ako 
metafora masového prisťahovalectva. 
 Narácia sa izoluje od prísnej deskripcie v mo
tívoch cestovania, transportu postáv do nového 
prostredia. Po prechode tajomnými dverami sú 
postavy bezprostredne situované na dané miesto. 
V momente vstupu postáv do cudzej krajiny sa 
ich milostný vzťah oslabuje a začínajú pociťo
vať vzájomné odcudzenie: „Dvaja ľudia, ktorí sa 
presúvajú z miesta na miesto a ešte vždy sa vzá
jomne zahŕňajú pozornosťami, sa zrazu začínajú 
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ďalšiu generáciu čitateľov. 
 Táto rozsiahla bibliografická próza vykresľuje 
Michelangelov život presne tak, ako to naznačuje 

jej názov – v neustálej 
oscilácii medzi agóniou 
a extázou. Tie sú však 
nerovnomerne rozde
lené – kým extáza sa 
slávnemu sochárovi 
spája len s umeleckou 
aktivitou, najlepšie 
podľa jeho vlastných 
predstáv, tak agóniu 

prežíva v rámci rodinných i milostných vzťahov, 
v rámci spoločenského, politického i nábožen
ského usporiadania vtedajšej spoločnosti. 
 Michelangelov život postupne smeruje k tomu, 
čo od začiatku odmietal – napriek tomu, že je 
umelec (rozumej  rodinou vnímaný ako nehod
ný a neschopný), je to on, kto sa napokon postará 
o buona rrotiovský statok, kto dochová otca, preži
je bratov a postará sa o synovca a neter. Táto línia 
predstavuje jeden zo základných rozmerov agónie 
– odmalička ho otec Lodovico nútil, aby sa staral 
o svoju rodinu, lepšie povedané – o rozvíjanie jej 
majetku. Michelangelo tak okrem mnohých ústup
kov, ktoré bol nútený spraviť voči objednávateľom 
svojich umeleckých diel, celý život ustupoval tejto 
otcovej žiadosti. Lodovicovo naliehanie však bolo 
o to náročnejšie, že ho zakaždým dopĺňal prejavmi 
svojej ťažkej povahy. Na druhej strane možno túto 
skutočnosť vnímať ako splnený sen, ako dôkaz, 
že sochár sa napriek všetkému dokázal uživiť 
svojím umením. Stone však svoj román napísal 
spôsobom, akoby inklinoval k agónii, nie k extá
ze – a tak sa ani toto životné víťazstvo nejaví ako 
výsostne kladný motív. Zrejme to súvisí s priesto
rom, ktorý autor venuje „agónii“ a naopak, ktorý 
venuje „extáze“. Napriek tomu, že časti románu, 
v ktorých Stone opisuje Michelangela pri práci, 
patria k najsilnejším, počtom strán a i počtom 
situácií sú ďaleko za tými, ktoré opisujú jeho 
nezdary, komplikácie, závistlivosť a neprajnosť 
kolegov i obyčajných ľudí, rodinné problémy, 
choroby či nevydarené vzťahy. 
 Dej románu je prerušovaný Michelangelový
mi sonetmi, a tak má čitateľ možnosť zoznámiť 
sa s ním aj ako s básnikom. Básne však majú 
ďalšie dva dôležité významy v texte – v sochá
rovom živote znamenajú zásadný obrat, pretože 
na dvore Lorenza Mediciho sa naučil čítať i písať 
v latinčine i gréčtine od súdobých vzdelancov, 
a najmä to, že v románe sa vyskytujú v citovo 
najvyhrotenejších situáciách. Stone tak využil 

politický, spoločenský a náboženský vývoj v Ta
liansku, najmä však v troch mestách – Florencii, 
Bologni a Ríme. Michelangelov vzťah s Mediciov
cami a jeho samozrejmá oddanosť jednotlivým 
pápežom neformovali len jeho život a umenie, ale 
životy tisícok ďalších ľudí, a to nielen tých, ktorí 
sa dostali na stránky tohto jedinečného románu. 

Mara Stanková

Hrdinovia aspoň 
na jeden deň

Jean-Michel Guenassia: Vplyv Davida Bowie-
ho na osud mladých dievčat. Preklad Aňa 
Ostrihoňová. Bratislava: Premedia, 2018

„Môžem sa pozrieť, 
o čom to je?“ padne 
vo vlaku otázka pri po
hľade na obálku knihy 
Vplyv Davida Bowie-
ho na osud mladých 
dievčat. Titul rozhod
ne upúta a čitateľ háda 
jeho význam až po úpl
ný záver príbehu. Jedno 

je isté: „O Davidovi Bowiem nie.“ „Aha.“ Prečo teda 
ten názov? Pointa je v tom, že hoci sa to napokon 
dozvieme, v podstate o to až tak veľmi nejde. 
 Román, v ktorom sa nenápadne rysuje niečo 
iné, než sme od začiatku očakávali, vychádza 
v edícii s príznačným názvom Tichá voda – i keď 
by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že neutíchajúce 
spoločenské debaty, ako treba správne žiť a mi
lovať, sa po prečítaní prvých riadkov rozvíria (aj 
neznámy spolucestujúci s rozpakmi vrátil knihu 
späť), v skutočnosti sú netradičné rodinné reálie 
hlavnej postavy iba štartovnou čiarou na ceste 
k sebe samému. Paul skrátka žije s dvomi ma
mami. Tá biologická je komplikovaná majiteľka 
tetovacieho štúdia a motorkárka. S tou druhou 
si rozumie viac, no ľúbi obe a odmala bráni svoju 
rodinu pred celým svetom. Ako to ale v rodinách 
býva, ochrániť ju pred ňou samotnou je už ná
ročnejšie.
 Paulov prístup k životu pritom, či práve pre
to, pôsobí žoviálne, s laxným nadhľadom, mož
no trocha rezignovane. Problém tu však cítiť, 
a nie iba uňho. Nespočíva v rodinnom zázemí, 
ale vo vyrovnávaní sa s vlastnou identitou – nie 
pre akúkoľvek odlišnosť, pre vnímanie vlastné
ho ja cez optiku okolia, ktorej sa nedá vyhnúť 
a ktorá je zriedka pripravená akceptovať a vidieť 

pomocnú ruku Michelangelovej literárnej čin
nosti, aby sa vyhol prílišnej sentimentálnosti, 
a zároveň šikovne ozvláštnil svoj text. 
 Práve Michelangelova lyrika privádza k ďalšej 
možnosti nazerania na text – a síce cez ľúbostný 
motív. Michelangelo celý svoj život očami sochára 
považoval za dokonalé mužské telo, na sklonku 
staroby dokonca stretol človeka s ideálnym te
lom, aké vytvoril vo svojom umení, no zásadne 
ho formovali tri vzťahy so ženami, hoci dva z nich 
boli platonické. 
 Hľadať motívy, ktoré najviac ovplyvnili život
né rozhodnutia a kroky protagonistu románu – 
a zároveň jedného z najvýznamnejších umelcov 
ľudských dejín – je jednoduché, spomenula som 
vzťahy, či už osobné, alebo rodinné, finančné 
podmienky, politický i spoločenský kontext, 
kresťanstvo, atď. No hľadanie takýchto motívov 
je trochu prízemné. Nesúvisí to len s problemati
kou biografickosti tejto prózy – ak to preženiem 
– napríklad interpretovať sochára ako literárnu 
postavu vyrastajúcu bez matky a so zlým vzťa
hom s otcom. Súvisí to primárne s jednostran
nosťou protagonistu, jednostrannosťou sochára. 
Pretože Michelangela v živote formovala len 
jedna jediná vec a Irving Stone si dal veľmi zá
ležať na tom, aby to bolo evidentné – z každého 
sochárovho činu, každého jeho prehovoru. Jeho 
vášňou bolo sochárstvo, a práve preto, ako som 
už naznačila, sú pasáže opisujúce Michelangelo
vu prácu na Piete, Dávidovi, Madone s dieťaťom 
a na jeho ostatných dielach omnoho silnejšie 
ako, povedzme, momenty zomierania jeho naj
bližších, momenty najväčšej núdze či najhlbšej 
slasti. Nič preňho nebolo dôležitejšie ako vyse
kávať život z toho najkvalitnejšieho mramoru, 
aký bolo možné v Taliansku zohnať. A v istých 
životných okamihoch aj z toho mramoru, ktorý 
sa zohnať nedal. 
 Stone, samozrejme, šikovne využil kontext 
európskeho stredoveku, zahŕňajúci nábožen
ské vojny, rôzne spory klanu Medici i ostatných 
vládnucich organizácií, nenávisť medzi jednot
livými mestami, úmrtia pápežov, chudobu, mor, 
aby príbeh človeka oddaného svojmu umeniu 
ozvláštnil – a nebránil sa ani pohlavným cho
robám, prostitúcii či sexuálnym scénam. Kaž
dý jeden motív v románe je však podriadený 
hlavnej téme – Michelangelovej vášni k sochár
stvu. A preto bude zrejme každý čitateľ schopný 
a ochotný akceptovať i sochárove nočné výlety 
do márnice. 
 Stoneovi sa podarilo okrem napísania podrob
ného biografického románu napísať jedinečné 
dejiny takmer jedného storočia, ktoré mapujú 
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nezaujato – iných i seba. A čo s tým? Paul vie, 
že je „Paul, so všetkým, čo k tomu patrí“. A tiež 
vie, že je vďaka svojmu androgénnemu výzoru 
„… neurčitý, nepomenovaný, neopísaný, málo 
spomínaný druh človeka. A neodporúčaný.“ Ako 
vraví: „Ich problém.“ Iba žeby nie. Lebo „oni“ nie 
sú len tí cudzí, ale aj tí najbližší. Všetci si o ňom 
utvárajú obrazy v rôznych farbách a nevidia ho 
v tých skutočných.
 Príbeh hľadania lásky (k samému sebe) 
a vyrovnanosti sa odohráva takmer komorne, 
vo svojskom Paríži Paula a jeho matky Lény, ktorá 
na pohľad vystupuje silno, hrubo až vulgárne 
a autoritatívne. Neprekvapí, že zdanie klame. 
Nejde o ojedinelú literárnu postavu s krehkým, 
narušeným vnútrom pod drsným obalom a ťaž
koochrannou rukou nad hlavou jediného syna 
– také jednoduché to však nebude. Aj preto,  
že fóbie a predsudky fungujú i spätne a matka, 
ktorá si svoju identitu nevybojovala bez rán, núti 
Paula, v ktorom sa hrdo (a mylne) vidí, podvoliť sa 
jej. Človeka vždy poznačí, keď nemôže byť tým, 
kým je – nech je kýmkoľvek.
 Východiskové rozhranie príbehu rozširuje nie
koľko postáv, ktoré sa Paulovi pripletú do života, 
aby zanechali ďalšie pochybnosti o hodnote vlast
ného ja, ak sa (ne)vymyká očakávaniam a stereo
typom. Ich charaktery však ostávajú pomerne 
ploché, poznáme ich len formálne cez Paulovu 
strohú perspektívu, ktorá nám nedovoľuje na
zrieť dovnútra. Dokresľujú jeho neistotu a na
priek tomu, ako výrazne občas zasiahnu do deja, 
o nich samotných nevieme takmer nič. 
 Román ukazuje, že jediné, na čom možno sta
vať, je prijať samého seba – a to ide veľmi ťažko. 
Paul sa možno javí ako stoicky naladený pútnik 
bytím, je to však Léna, ktorej životný osud a re
belantsky obranné reakcie naň podmývajú se
baistotu jej i jej blízkym. 
 Situácie, ktorým čelia hlavné postavy, upozor
ňujú, že ľudia sú iní, než sa zdajú. Nie takí silní, 
slabí, dobrí či zlí. Sú hrdinami svojich životov, 
v ktorých pomaličky klesajú na dno, hoci sa sna
žia podržať sa navzájom. Ani tak si ale nie sú 
celkom istí, kým vlastne sú a či je to dosť. Niežeby 
v nich nik neveril, neveria si sami a nedokážu si 
tak udržať život, ktorí vybudovali, napriek tomu, 
koľko síl a lásky doň vložili. 
 Škoda, že Paulova odvážna sebareflexia, kto
rá originálnou poetikou textu sľubne otvára kni
hu a výrazne ju jazykovo vyzdvihuje nad moderné 
young adult bestsellery súčasnosti, sa úvodom 
vyčerpá a štýl románu „vyprchá“. Dej síce nenudí, 
ale ani neudáva nijakú exaktnú líniu. Stratil sa 
hrdina a my sledujeme, ako sa hľadá. Svieži jazyk, 

 Ohnivý stĺp sa odohráva niekoľko storočí po Pi-
lieroch Zeme, ale zachováva lokalitu vymysleného 
mesta Kingbridge. Dej sa začína v roku 1588, teda 
v problémovom období nielen britských ostrovov. 
Mladý luterán Ned Willard je zaľúbený do diev
čaťa z katolíckej rodiny Margery Fitzgeraldovej. 
Osud im nepraje, aby boli spolu. Rodiny si postup
ne neprichádzajú na dobré slovo a navyše sa moc 
v Anglicku mení. Kráľovnou sa stáva Alžbeta I. 
z dynastie Tudorovcov. Nahradzuje katolíčku, 
prezývanú aj ako krvavá Mary. Nová kráľovná 
chce docieliť, aby sa ľudia nezabíjali kvôli viere. 
Aj tento ideál je pre Neda Willarda dôvodom na to, 
aby stál po jej boku.
 Románové dielo tohto formátu poníma celú ži
votnú cestu hlavného hrdinu a obsahuje obrovské 
množstvo postáv, ktoré sa tu vyskytujú. Rovnako 
nazrieme aj do viacerých území. Španielske Nizo
zemsko, Francúzsko, Španielsko, navštívime aj 
Novú zem. Ohnivý stĺp je skutočným nahliadnutím 
do obdobia raného novoveku. Autor nám ukazuje, 
ako sa vtedy žilo, akými problémami žili bežní 
ľudia, no zároveň nezabúda na to najdôležitejšie – 
pútavý príbeh. Pritom žiadnemu hrdinovi nedáva 
do rúk nadprirodzené schopnosti a každej jednej 
udalosti sa dá uveriť. Podobne ako George R. R. 

Martin sa nebojí zobrať 
nejednej dôležitej posta
ve život, rovnako nevie
me predvídať, ako bude 
dej nasledovať. Ukazuje 
sa, že život v tom období 
nebol vôbec  jednoduchý. 
No zároveň mu budeme 
ľudsky rozumieť. Zo
brazuje katolíkov, lu

teránov, ale nahliadneme aj do osudu jedného 
afrického otroka. Zisťujeme, že nie náboženstvá 
sú zlé, ale konkrétne činy konkrétnych ľudí. 
Niektorí chcú ťažiť z ľudského nešťastia alebo 
si jednoducho za každú cenu žiť svoje šťastie, aj 
keď je sloboda druhého utláčaná. 
 Ken Follet je majster slova a slovenský čitateľ 
dostane jeho dielo k dispozícii vďaka fantastické
mu prekladu Márie Kočanovej. Už sme si zvykli 
na vysokú kvalitu jej prekladov. Kto má autora 
načítaného, spozná jeho rukopis už po prvej 
stránke. Zároveň používa podobné ľudské cha
raktery vo viacerých knihách, dá sa to považovať 
za jeho podpis. Táto podobnosť je však spracova
ná rozumne a vôbec neprekáža.
 Napriek počtu strán, ktoré sa blížia k osem
stovke, sa román nečíta ťažkopádne a nedá sa 
považovať za náročné čítanie. Koho zaujme, pre
číta ho celkom rýchlo. Nemusíte sa obávať nudnej 

ktorý ešte kdetu dodáva šmrnc, nie je vždy rov
nako sýty a čitateľ vtedy upadá do letargického 
listovania, znova netrpezlivo pátrajúc po tom, 
prečo sa tá kniha vlastne volá takto?
 Výstižné pomenovanie jednotlivých kapitol 
podľa hudobných skladieb funguje popri struč
nom opise v texte ako kód, ktorý najviac približu
je prežívanie dôležitých postáv a ich vývoj. Kon
krétne odkazy na hudbu a jej silnú emóciu nie sú 
v literatúre ani v autorovej tvorbe ničím novým 
a texty piesní tiež pomôžu naladiť sa na hlavnú 
myšlienkovú vlnu príbehu. Najviac asi práve tá 
od Bowieho: „We are nothing and nothing will 
help us… We can be heroes just for one day, we 
can be us just for one day…“ 
 Keď sa konečne dozvieme i to, aký vplyv 
na osud mladých dievčat môže mať David Bowie, 
bude to, ako celá kniha, až do poslednej strany 
jemne bizarné pohrávanie sa s čitateľom, keď sa 
dej stáča do nepredpokladaných zvratov a tesne 
pred záverom otvára Paul dosiaľ neznámu ka
pitolu svojho života, v ktorej sa snaží nájsť spá
su. Či sa to podarí, nebude prekvapením. Autor 
obsiahlejších románov (Valčík stromov a oblohy 
alebo Klub nenapraviteľných optimistov) si mož
no aj v tomto diele chcel nechať väčší priestor 
na rozprávanie, napokon sa však rozhodol inak 
a môžeme to považovať za zámer a odkaz – nech 
sa ešte stane čokoľvek, dôležité je jedno. Nezáleží 
na tom, kto nás dokáže prijať, ak to nedokážeme 
my. Musíme vedieť, kým sme, spoliehať sa iba 
na to a pochopiť, že je to neľahká, celoživotná 
úloha, ktorú za nás nik neprevezme.
 

Edita Treščáková

Hra o tróny 
v našich dejinách

Ken Follett: Ohnivý stĺp. Preklad Mária Ko-
čanová. Bratislava: Vydavateľstvo Tatran, 
2018

Historický zápas o moc, súboj starého nábožen
stva s novými podobenstvami, víťazstvo sebec
kosti nad pokorou, to všetko nájdete v dejinách 
ľudstva v každom období. Spisovatelia si preto 
nemusia vytvárať vlastné svety, ale môžu s pokoj
ným svedomím vyzobávať ten skutočný. Rovnako 
to spravil aj Ken Follett v novom románe Ohni-
vý stĺp. Na reálne udalosti a skutočné postavy 
nabalil vlastné charaktery, ktoré by však mohli 
naozaj existovať. Uspel tak už v známejšom ro
máne Piliere Zeme, ktorý sa stal kultovým dielom. 
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 ›› a nezáživnej literatúry, naopak získate skvost, 
ktorý sa nevyhýba ani násiliu či sexuálnym opi
som.

Jakub Pokorný

Po stopách 
slovenských záhad

Ján Lacika: Záhadné miesta (1. diel). 
Bratislava: Dajama, 2018

Slovenský vedec, cesto
vateľ a autor mnohých 
populárnonáučných 
článkov a publikácií Ján 
Lacika dopĺňa cestova
teľskú edíciu Po Sloven-
sku o novú knihu s ná
zvom Záhadné miesta. 
Nápady na výlety tento
raz prinášajú tematiku 

tajuplných, mystických či inak nevysvetliteľných 
javov, o ktoré na Slovensku nie je núdza. Prvý diel 
zahŕňa oblasti juhozápadného a severozápad
ného Slovenska. Podľa jednotlivých regiónov je 
„záhadologický bedeker“ rozčlenený do desiatich 
kapitol (záhorské, bratislavské, podunajské, tr
navské, tekovské, ponitrianske, považské, žilin
ské, kysucké a oravské záhady), z ktorých každá 
sa ešte delí na jeden až tri menšie okruhy. Až 
v rámci nich sa autor venuje konkrétnej oblasti 
so zvláštnym javom. 
 Kapitola sa začína celostranovou fotografiou 
prostredia charakteristického pre príslušný 
región. V jej úvode sa nachádza menšia map
ka Slovenska s vyznačenou oblasťou a stručné 
načrtnutie pozorovaných fenoménov. V samot
ných textoch autor približuje čitateľovi územie 
a jeho tajuplné javy, v menších samostatných 
rámčekoch s plnofarebnými fotografiami sú 
niektoré z nich ešte detailnejšie špecifikované. 
V závere kapitoly uvádza Lacika zjednodušenú 
schému výletu v podobe názvov miest a ich záhad. 
Čitatelia by však možno namiesto nej uvítali map
ku s trasou výletu, počtom kilometrov medzi jed
notlivými miestami, prípadne približné trvanie 
presunu medzi nimi, keďže niektoré vzdialenosti 
sú relatívne veľké. Kontinuitu čítania mierne 
narúša tiež „tlačiarenský škriatok“.
 Medzi záhady zaraďuje Lacika viaceré javy, 
okrem iných tiež prírodné fenomény, akými sú 
napríklad skryté cesty vody v krasovom podzemí, 
meteorit Magura, kamenné postavy v Súľovských 
skalách, Holíčske megality, ktoré boli v minulosti 

kovi Valentínovi pripomína fontána na námestí. 
Oravský hrad sa zasa preslávil nemým hororom 
Upír z Nosferatu nakrúteným nemeckými filmár
mi v roku 1922.   
 Každý región má svoje záhadné tvory a bytosti, 
biele panie, drakov, vodníkov, čertov, upírov ale
bo čarodejnice. Podľa bosorky Baby nesie názov 
aj oravská dominanta Babia hora: „Podľa ľudí 
žijúcich v jej okolí sa na horskom obrovi deje oveľa 
viac podivných a záhadných vecí. Hovorí sa o ča
rodejníckych sabatoch sprevádzaných dunením 
zeme a svetelnými úkazmi pozorovanými na vr
chole“ (s. 203). Podľa rozprávania istého poľského 
chlapca sa pod Babou horou nachádzal sklenený 
tunel, v podzemí sa však mohla nachádzať aj tajná 
zbraň nemeckej nacistickej armády: „Nemci mali 
na Orave niekoľko významných skladov munície 
a paliva, ale z ťažko pochopiteľných dôvodov dva 
mesiace urputne bránili riedko osídlenú sever
nú stranu Babej hory. Nezvyčajne sa správala aj 
Červená armáda, keď (…) miestne obyvateľstvo 
z neznámych príčin evakuovala“ (s. 204).
 V publikácii sa okrem prírodných, duchovných 
a historických fenoménov ocitli aj relatívne ne
dávne neobjasnené udalosti, akými sú úmrtie 
Štefánika za zvláštnych nevyšetrených okolností, 
stratená soška Oscara za film Obchod na Korze 
a kruhové otvory v zrázoch v okolí obce Kováčová 
– tzv. čierne diery. 
 Medzi záhady neodmysliteľne patria aj po
merne výrazne zastúpené paranormálne javy. 
Ufológov pravidelne zamestnávajú kruhy, obraz
ce v obilí a pozorovania  neznámych svetelných 
lietajúcich objektov. Dedinu duchov nájdeme 
v blízkosti bratislavského Lamača, ďalšie ne
vysvetliteľné javy sa dejú v takmer neobývanej 
usadlosti Krvavé Šenky v Ponitrí, kde sa pohybujú 
duchovia, stráca sa signál a vybíjajú sa mobily. 
Podobným miestom je tzv. Tribečský štvoruhol
ník v tribečských lesoch, prirovnávaný k Ber
mudskému trojuholníku. Už takmer sto rokov 
sa v ňom zvláštnym spôsobom strácajú ľudia.
 V trenčianskom múzeu, ktoré v minulosti slú
žilo ako mučiareň, ale tiež príbytok kata (Ka
tov dom), sa v posledných desaťročiach takisto 
dejú zvláštne veci: „V lete roku 2006 sa počas 
prehliadky expozície pred očami návštevníkov 
znenazdajky sama od seba rozkývala ťažká klada 
visiaca na lanku na stene“ (s. 148). 
 Po prečítaní „záhadologického bedekra“ Jána 
Laciku plného zaujímavostí a krásnych fotografií 
určite dostanete chuť aspoň niektoré zo sloven
ských záhadných a tajomných miest navštíviť 
a na vlastnej koži pocítiť zimomriavky.

Martina Grmanová

súčasťou menhiru, alebo kysucké kamenné gule 
s viacerými možnými hypotézami o ich vzniku: 
„Takmer dokonalý geometrický tvar gulí nabáda 
niektorých ľudí myslieť si, že sú výtvorom dáv
nych civilizácií alebo dokonca mimozemšťanov. 
[…] Najviac prívržencov má hypotéza, že gule sú 
výsledkom guľovitej odlučnosti horniny spôso
benej zvetrávaním“ (s. 186). 
 Niekoľko zvláštnych prírodných javov však 
veda medzičasom predsa len stihla objasniť. Ta
kými sú aj historické zemetrasenia v Komárne, 
meste ležiacom na okraji tektonickej jamy, či 
Slovenská Sahara: „Ako dnes, tak aj v minulos
ti prevládali v tejto oblasti západné a severozá
padné vetry, ktoré hnali masy piesku smerom 
k malokarpatským vŕškom a vytvorila sa z nich 
osobitá dunová krajina“ (s. 13). 
 K tajuplným či mystickým patria aj mnohé fe
nomény duchovnej povahy. Lacika uvádza viaceré 
zázraky a zjavenia na miestach dnes známych ako 
pútnické – zázračnými uzdraveniami je známa 
Marianka, zjaveniami Panny Márie zasa Dechtice 
a Turzovka, v Tepličke nad Váhom bola do roku 
2009 uchovaná štyristoročná múmia Žofie Bosnia
kovej považovanej za sväticu, ktorú zničil až du
ševne chorý muž. Ján Lacika pritom nezabúda ani 
na architektonické či iné pozoruhodné sakrálne 
stavby a zaujímavosti, ako napr. vzácne malacké 
Sväté schody, šikmá veža kostola v Ivanke pri Nit
re alebo Cyklistický kostolík v obci Pominovce, 
ktorý sa „preslávil netradičnou púťou a svätou 
omšou (…). Je určená špeciálne pre cyklistov a jej 
súčasťou je aj požehnanie bicyklov na príhovor 
ochrancu pocestných sv. Krištofa“ (s. 155). 
 Pomerne veľký priestor je venovaný zvláštnym 
dobovým predmetom a javom, ale aj  historickým 
udalostiam viažucim sa ku konkrétnym miestam. 
Ide o rôzne tajomné nápisy, valy, pozostatky hra
dísk a sídel, poklady mincí a záhadné kosti či 
hroby: „Skutočnosť, že vo výbave dievčaťa spod 
mohyly v obci Dedinka boli aj šperky zo skla, uka
zuje stopy vedúce do Egypta. (…) Nebola niektorá 
z dcér prekliateho faraóna našou dievčinou z mo
hyly?“ (s. 57). Mnohé bizarné stavby, predmety 
a sošky rozprávajú dávne príbehy, dodnes sčasti 
zahalené rúškom tajomstva (soška bratislavské
ho Posmievačika, Messerschmidtove charakte
rové hlavy, Kempelenov šachový automat). 
 Slovensko disponuje pozoruhodným bohat
stvom povestí a legiend o hradoch, špecifických 
miestach a historických postavách. Dobre známe 
sú napríklad mýty o čachtickej krvavej grófke 
Alžbete Báthoryovej, ktoré vznikli po jej smrti. 
Trenčín je povestný rímskym nápisom vytesaným 
do skaly hradného brala, ľudovú povesť o vodní
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Po približne pätnástich rokoch od sloven
ského vydania známeho románu Peterburg 

(v preklade rusistky a spisovateľky Evy Maliti 
Fraňovej vyšiel prvý raz v r. 2001, vzápätí v dru
hom vydaní aj v r. 2003) sa nám do rúk dostáva 
román Strieborný holub. Andrej Belyj (1880 
– 1934) dielo napísal ešte pred Peterburgom. No 
tak ako knihy, aj ich preklady majú svoje osudy 
a nie vždy sa pri nich z rôznych príčin zachováva 
chronológia pôvodín, čo do istej miery, hoci asi 
nie podstatnej, môže ovplyvniť ich recepciu. 
 Pravdepodobné je, že slovenskí čitatelia vy
soko oceňovaného Peterburgu budú k Striebor-
nému holubovi pristupovať pod dojmom prvého 
zo spomenutých románov s nemalými očaká
vaniami týkajúcimi sa myšlienkovej i umelec
kej kvality diela. Rovnako pravdepodobné je,  
že napriek tematickej odlišnosti a čiastočne 
aj odlišnému vyzneniu román o „striebornom 
holubovi“ tieto očakávania naplní. Ide o myš
lienkovo hlboké dielo, z ktorého vo veľmi čírej 
podobe prehovára – možno trochu pateticky 
povedané – ruská duša. Belyj patrí k plejáde 
autorov, v dielach ktorých fenomén „ruskosti“ 
nemožno nevycítiť už od prvého riadku, jeho 
prítomnosťou získavajú tieto diela špecifickú 
mentálnu atmosféru, pochopiteľne, spoluurčo
vanú osobitosťou autorského subjektu. Belyj 
sa v celej tvorbe sústreďuje na odhaľovanie 
podstatných čŕt ruskej mentality, ruského du
chovna, zasadzujúc ho do priestoru krížiacich 
sa vplyvov západnej a východnej civilizácie, 
ríše racionality, jasnej a účelovo zameranej 
mysle a ríše iracionality, tajomných mystérií, 
temných vášní. 
 Andrej Belyj (vlastným menom Boris Buga
jev), prozaik, básnik, autor viacerých románov, 
poetických zbierok i memoárových kníh, jeden 
z najznámejších predstaviteľov ruského mlado
symbolizmu, resp. postsymbolizmu, bol vzdela
nec inklinujúci na jednej strane k vedeckému 
poznaniu, na druhej strane k umeniu a k du

Peter postupne prehliadne svoju situáciu a po
kúsi sa ju zmeniť, sekta sa však svojich plánov 
nerada vzdáva a zradu neodpúšťa…
 V utrpení Dariaľského, ktorý sa zmieta medzi 
dvoma túžbami a zvádza bolestivý vnútorný 
boj, ako ďalej nasmerovať svoj život, pre ktorú 
z dvoch nezlučiteľných alternatív sa rozhodnúť, 
kým ešte nie je neskoro, či pre návrat k ušľachti
lej, európsky vychovanej Katenke alebo pre ešte 
hlbšie spojenie s prostoduchou predstaviteľkou 
ľudu Matrionou, Belyj ukázal zápas, ktorý sa tak 
často odráža v ruskej filozofii a celej kultúre, 
v diskusiách až polemických. Do tohto zápasu 
vstupovali mnohé významné osobnosti ruskej 
literatúry i filozofie, stačí spomenúť Dostojev
ského, Soloviova, Berďajeva, Florenského či 
iných mysliteľov, hľadajúcich miesto Ruska 
medzi Západom a Východom, odhaľujúcich jeho 
osobitosť ako základ možnej obrody ľudstva.
 Okrem myšlienkovej sýtosti, obdivuhodného 
ponoru do vnútornej drámy postáv, ale aj do pnutí 
a istej rozorvanosti charakteristickej pre ruskú 
kultúru, na románe upúta jazykové bohatstvo, 
diferencovanosť prejavu jednotlivých postáv, pre
línanie intelektuálneho jazyka s ľudovým. Pri čí
taní románu Strieborný holub som si opakovane 
uvedomovala, že Andrej Belyj tu, ako i v iných 
svojich dielach, preukázal skutočné majstrovstvo 
pri hľadaní najjemnejších výrazových nuáns. 
 Zároveň som si nemohla nevšimnúť, ako 
úspešne toto hľadanie preniesla do slovenského 
textu prekladateľka Eva Maliti Fraňová, dôver
ná znalkyňa spisovateľovho diela, ktorá je aj 
autorkou monografie o ňom. Aj tento jazykový 
moment nesporne prispieva k čitateľskému zá
žitku zo Strieborného holuba.

chovnu v širšom slova 
zmysle, toto zameranie 
uňho napokon prevážilo.
 Román Strieborný holub 
možno pokladať za auto
biograficky motivovanú, 
základnými myšlienkami mladosymbolizmu 
determinovanú výpoveď o hľadaní duchovných 
ideálov, o úsilí naplniť víziu o novom človeku, 
novom type duchovna, ktoré by však bolo previa
zané s archetypmi ukotvenými v ruskej kultúrnej 
histórii. Hlavný protagonista románu reprezen
tuje podobný hľadačský typ nového duchovna, 
akým bol sám Belyj. V jeho myšlienkovom svete 
sa prelína viac vzájomne sa líšiacich prvkov, 
nachádzame tam napríklad myšlienky aj u nás 
známeho antropozofa Rudolfa Steinera, ktoré sa 
prelínajú a vytvárajú zvláštnu symbiózu s idea
mi pravoslávneho kresťanstva. V románe autor 
vytvoril druh osobitej sekty, podobnej tým, ktoré 
boli rozšírené v Rusku. 
 Sujet románu je pomerne jednoduchý. Mladý 
básnik, filológ Peter Dariaľskij, zahĺbený do an
tickej filozofie a kultúry, sa zamiluje do krásnej, 
jemnej Katenky, ktorá pochádza zo šľachtickej 
rodiny. Napriek počiatočnému nesúhlasu sa Pet
rovi podarí získať od barónky, Katinej babičky, 
prísľub, že sa bude môcť uchádzať o jej ruku, 
dôjde k zásnubám a zdá sa, že Petra i jeho bu
dúcu ženu čaká šťastná budúcnosť. Dariaľskij, 
ktorý je zároveň nadšeným obdivovateľom ľudu 
a všetkého, čím ľud žije (vrátane jeho jazyka), 
sa však čoskoro stane objektom zvádzania jed
noduchej, neveľmi pôvabnej, priam živočíšne 
pôsobiacej, no dostatočne rafinovanej dedin
čanky Matriony. Ako sa ukáže, u Matriony nešlo 
o náhodný záujem, ale o premyslenú taktiku 
„holubej“ sekty na získanie intelektuálne zalo
ženého Petra. Mal totiž poslúžiť plánom sekty 
a cez telesnoduchovné, rituálmi usmerňované 
spojenie s Matrionou počať bytosť, ktorá by mala 
spasiteľský, a teda aj obnovovateľský potenciál. 

Hľadačstvo v úsilí 
o nového človeka
Andrej Belyj: Strieborný holub. Preložila a doslov napísala 
Eva Maliti Fraňová. Bratislava: Vydavateľstvo Európa, 2018.

Etela Farkašová

Foto Lenka Macsaliová
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Saška, ako ju tu všetci familiárne volajú, si 
nemyslela, že by raz prekročila hranice 

okresu, v ktorom pôsobí. Hoci toto kníhkupec 
tvo funguje pomerne krátko, len od minulého 
augusta, my sme sa o ňom dozvedeli. Jeho pred
chodca patril Zuzane Juhásovej, ktorá bola jeho 
majiteľkou vyše dvadsať rokov a, vraj, predtým 
robila jej mama ešte v štátnom kníhkupec tve. 
„Boli taká kníhkupecká rodina,“ začala Saška 
hovoriť o pozadí svojej predajničky s knihami 
a vysvetľovala ďalej. „Minulý rok sa rozhodla, 
že chce skončiť, lebo je už toho na ňu veľa. 
Všetok čas trávila v kníhkupectve, od pondelka 

kníhkupectvo existovalo na námestí a to sme 
zachovali. Páči sa nám tá symbolika, prepoje
nie nového so starým,“ vysvetľuje kníhkup
kyňa, mama dvoch detí, ochotnícka divadelníč
ka a bývalá manažérka Martinusu v Košiciach.
 Od Zuzany Juhásovej teda odkúpila tovar 
a dokúpila si ďalšie knihy, hoci veľa priestoru 
na nové jej už nezostalo. Prebrala aj pravidelnú 
klientelu – staršie dámy čítajúce historické 
romance: „Pani Juhásová mala veľa takýchto 
zákazníčok, preto tu mám aj knihy z tohto 
žánru, ktoré sú už inde vypredané, napríklad 
Adlerovú či Mary Baloghovú.“

do soboty, bez dovoleniek. Preto hľadala niekoho, 
kto by to po nej prevzal, lebo nechcela, aby 
kníhkupectvo skončilo.“ A do rany jej padla 
mladá, energická a aktívna Saška. Prevzala ho 
v auguste a do nových, o trochu väčších prie
storov sa presťahovala začiatkom novembra. 
 Správnemu kníhkupectvu nesmie chýbať 
názov, Saška s manželom sa rozhodli pre kníh
kupectvo Na korze. „Predtým sa nevolalo ni
jako. Bolo to len kníhkupectvo. Manželovi 
napadol tento názov, lebo Ladislav Grosman, 
ktorý napísal Obchod na korze, je Humenčan. 
Takže to je také pekné prepojenie. Aj pôvodné 

Pán prsteňov ma naučil čítať
V polovici mája som prechádzala naprieč našou krajinou až na jej východ a celý čas som sa nemohla zbaviť pocitu, že sa 
nám príroda práve teraz rozhodla pomstiť. Jej hnev bol nepríjemný už niekoľko dní. Zdúvala sa od rána do večera, bez 
prestania chrlila studený dážď. Jej chlad zachádzal až pod nechty. Ešteže som na konci mojej cesty v Humennom stretla 
usmievavých ľudí Alexandru Harvanovú (1986), ktorá prevádzkuje kníhkupectvo Na korze, a jej kamarátku Zuzanu 
Švecovú (1978). Spoločne organizujú literárne večery, hrajú divadlo a neustále sa rehocú.

Beáta Beláková

Foto Peter Harvan
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Väčšinu požiadaviek dokáže splniť
Niektoré police majú netradičné popisky, páči 
sa mi, že majiteľka nerobí veci konvenčne, ale 
hľadá iné riešenia. „Nemôžem mať zo všetkého 
všetko, tak sa snažím aspoň o základný výber.“ 
A aké tituly preferuje? „Chcela by som, aby sa 
predávali knihy vydavateľstva Inaque. Páči sa 
mi ich vydavateľská činnosť, ale viem, že v Hu
mennom táto cieľová skupina nie je. Nájde sa 
však občas čitateľ, ktorý nechce čítať klasickú 
svetovku či romantiku, tak mu to nenápadne 
podsuniem. Nepredá sa síce veľa, ale možno 
jedného dňa si vychovám svojich zákazníkov 
a budú kupovať viac takýchto kníh. Zaujímavé 
knižky má aj Premedia, či už geopolitické alebo 
aj edíciu Civilizácia. Občas k nám zájde tiež 
niekto, kto hľadá absyntovku.“
 Ako vraví, sedemdesiat percent požiadaviek 
zákazníkov dokáže splniť a s tým zvyškom sa 
vie dohodnúť. Zväčša sú to čitatelia, ktorí knihu 
nepotrebujú hneď a sú ochotní čakať. „Po roku 
sme si na seba už zvykli.“ Naposledy vybavovala 
zaujímavú objednávku pre obec Nižný Hrušov. 
Obecný úrad si žiadal knihu Zemplínske svedec -
tvá minulosti pod nánosmi času. „Je to lokálna 
knižka, ktorú napísal humenský autor. Zo
zbieral v nej informácie o zaujímavých ľuďoch, 
ktorí tu v Humennom majú korene. Napríklad 
Paul Newman (jeho mama sa tu blízko narodila) 
alebo Andy Warhol a podobne.“ 
 Kníhkupkyňa mi rozprávala o užitočnom 
projekte Miznúci svet, ktorého výsledkom je 
už šesť kníh. Prostredníctvom nich spomí
najú starí Humenčania na svoje detstvo, 
mladosť, na to, ako vyzeralo mesto, obchody, 
kto tu žil. Aj o takéto knihy je v kníhkupectve 
Na korze záujem. Vďaka šikovnej majiteľke tu 
tiež nájdete tituly, ktoré sa bežne nedostanú 
do distribúcie, ako napríklad Vichodňarske 
rozpravočki Jozefa Lenča alebo Maminu rusín-
sku kuchárku, ktorá vznikla vďaka úspešnej 
kampani na startlabe.

Extrovertka milujúca život
Sašku sprevádza v živote šťastena. Sama 
tvrdí, že všetkým prechádzala akosi hladko, 
aj zamestnaniami, ktoré sa vždy týkali kultúry 
či umenia, ku ktorým má blízko. No nikdy si 
nemyslela, že bude mať vlastné kníhkupectvo: 
„Spočiatku som bola taký laxný čitateľ, prečíta
la som iba to, čo som musela prečítať. A potom 
prišiel zlom, začala som čítať viac, nachádzala 
som si ku knihám cestu.“
 Študovala na UKF v Nitre odbor žurnalistika. 
Po štúdiu nechcela zostávať na západe, ťahalo 

konečne chceli založiť občianske združenie, 
aby sa mohli uchádzať o granty.
  Naposledy robili literárny večer na tému 
deväťdesiatych narodenín Milana Kunderu. 
„Keď sme si o ňom zisťovali informácie, zis
tili sme, že je to mimoriadny puntičkár. Vtip
kovali sme, že by nám možno tento večer ani 
neschválil,“ smejú sa dievčatá a vzápätí každá 
z nich dodáva svoj názor na autora. „Páči sa mi 
jeho humor. Uchechtávala som sa pri čítaní. 
Veď, keď si človek uvedomí, ako sa správa a čo 
robí…“ dodáva Zuzka pohotovo a Saška tiež 
dodá svoj pohľad: „Keď som čítala prvú povied
ku zo zbierky Směšné lásky, pripomínalo mi to 
Ruzkú klaziku od Daniela Majlinga v tom, ako 
narába s absurdnosťou a ako príbehy graduje.“ 
V júni pokračujú v sérii takzvaných večných 
nobelistov. Po Kunderovi sa na zozname 
čakateľov zakaždým objaví aj Murakami. 

Motivuj deti k čítaniu
Saška má zlé spomienky na čítanie povinnej 
literatúry: „Po skúsenosti s Čenkovej deťmi 
som odmietala čítať povinnú literatúru. Mala 
som traumu z toho, že ma do toho nútili. Veď 
tá ženská predá svoje deti, lebo nemá čo 
jesť…“ Napriek tomu, že to bolo dávno, má to 
v živej pamäti. „Bola som z tej knihy zdesená. 
V ôsmom ročníku na základnej som dostala 
Hobita od bratranca, potom som čítala Pána 
prsteňov a do toho sveta som sa dostala veľmi 
rýchlo. To bol moment, keď som začala sku
točne čítať. Na Pána prsteňov nedám dopustiť, 
tá séria kníh ma naučila čítať. V čase, keď mi 
knihy nanucovali, som na ne ešte nebola pri
pravená, dnes mám k nim už úplne iný postoj.“
 Zrejme aj z tohto dôvodu sa dievčatá rozhodli 
začať projekt Daruj knihu školskej knižnici 
a motivuj deti k čítaniu. „Školská knižni
ca na Kudlovskej ulici má len staré knihy, 
napríklad jedenásť Zbojníckych mladostí, 
a nemajú peniaze na to, aby nakúpili nové. 
Preto sme vyzývali ľudí, aby darovali knižnici 
súčasné knihy pre deti a mládež. Aj učiteľka 
nám vtedy hovorila, že až časom pochopila, že 
žiakov nemôže nútiť čítať konkrétnu knihu, 
lebo to má absolútne opačný efekt. Uvedomila 
si to, keď dala deťom čítať Mamku Pôstkovú 
a počula svojho syna a jeho kamarátov, ako 
sa nad ňou uchechtávajú. Vtedy pochopila, 
že oni tomu nerozumejú, preto sa teraz už 
dohadujú na tom, čo budú čítať. Verím, že je 
to jedna z ciest, ako povzbudiť deti k tomu, 
aby si vypestovali vzťah ku knihám.“

ju to domov. Podarilo sa jej dostať na tlačové 
oddelenie na mestský úrad v Humennom  
a po roku prijala miesto produkčnej Európske
ho hlavného mesta kultúry v Košiciach, kde 
zotrvala dva roky. Keď sa hlásila na pozíciu 
manažérky do prvej predajne Martinusu 
na východe Slovenska, taktiež sa jej to po
darilo. Po dvoch rokoch sa vrátila do Humen
ného, aby nastúpila na materskú. V čase, keď 
jej pomaly končila, stretla Zuzanu Juhásovú… 
S Martinusom v podstate nikdy neprerušila 
kontakt, besedy robila počas materskej a aj 
v súčasnosti, no už nie tak často.  
 Hovorí o sebe, že je extrovertka, zapája  
sa do všetkých možných aktivít, často je ob
klopená priateľmi. Za sebou majú prvú premié
ru ochotníckeho divadla, hru Sobotná noc 
od Jany Bodnárovej. „Je to také psycho, šesť 
žien, každá z nich je odlišná, každá má v sebe 
životnú traumu, ktorá vychádza na povrch pos
tupne počas hrania. Končí to dosť brutálne,“ 
dodáva Zuzana Švecová a ďalej hovorí o ich 
neformálnom desaťčlennom zoskupení, ktoré 
okrem nich dvoch tvorí lekárka, pracovníčka 
z kultúrneho strediska, chlapík, ktorý robil 
v azylovom tábore a ďalší.

Literárne večery
Tento rok sa prvýkrát zapojila aj do projektu 
Noc literatúry, s ktorým jej taktiež pomáha 
Zuzka Švecová. Čítali miestne osobnosti, 
napríklad primátor, básnik Michal Baláž, 
herec z martinského divadla Daniel Žulčák, 
reportérka Jana Veľasová a Eva Jacevičová, 
ktorá vedie literárnodramatický odbor na ZUŠ 
a jej rukami prešlo veľa ľudí.
 Pravidelne, už od októbra 2016, organizu
jú literárne večery. Tento nápad vznikol 
spontánne a po istom čase ich už začali ľudia 
volať do rôznych kaviarní. „Najviac ľudí sme 
mali, keď sme robili Agathu Christie a tiež, 
keď sme predstavovali päticu mladých Hu
menčanov, ktorí píšu. A najmenej, šesť, sme 
mali vtedy, keď sme robili beatnikov verzus 
Osamelých bežcov a bolo to v lete,“ zhrnuli 
dievčatá, vzájomne sa dopĺňajúc. Prípravu 
neberú na ľahkú váhu, taký večer obsahu
je aj kvíz, aby zistili, či ich ľudia počúvali, 
alebo inú literárnu aktivitu. Známeho spi
sovateľa či spisovateľku mávajú málokedy, 
keďže sa do Humenného takmer nikomu 
nechce cestovať alebo aj preto, že si často 
vyžiadajú finančnú odmenu. Ony to však robia 
ako dobrovoľníčky, nevyhnutné náklady idú 
z ich vlastných peňaženiek. Tento rok by už 

Pán prsteňov ma naučil čítať



s. 34/35

Z NOVÝCH KNÍH

Jaroslav Rezník: Oči plné oblohy. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2019

Kniha vychádza pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Šte

fánika. Autor (1942) sa podujal napísať knihu plnú zaujímavostí zo žiackych rokov 

nášho národného hrdinu. Štefánik chcel byť v detstve vynálezcom, meteorológom, 

fotografom, spisovateľom, organistom, hvezdárom… Hvezdárom sa po rokoch štúdia 

stal, no nikdy nechcel byť vojakom, dôstojníkom. Nakoniec sa stal generálom. Publi

kácia s podtitulom Obrázky z detstva M. R. Štefánika vychádza v druhom rozšírenom 

vydaní, prvýkrát vyšla v roku 2010 v rovnakom vydavateľstve. Je rozdelená do 16 

kapitol a čiernobielymi kresbami ju ilustroval Martin Kellenberger.

Ľuboš Zeman: Malá tichá radosť. 
Bratislava: Ikar, 2019
Výberová zbierka slovenských textárov Borisa 
Filana, Kamila Peteraja a Ľuboša Zemana, pred
staviteľov mestskej poézie, ktorí, okrem iného, 
písali aj piesne pre kapelu Elán.

Vlado Šimek – Ivona Pekárková: Man-
želská poézia. Praha: Petr Štengl, 2019
V spoločnej básnickej zbierke autori glosujú 
bežné problémy manželského súžitia fiktívnych 
postáv Pána Pandu a jeho Zlej ženy Ivony.

Tomáš Forró: Donbas. Svadobný apart-
mán v hoteli Vojna. Bratislava: N Press, 2019
Reportáž z ukrajinského konfliktu v Donbase. No
vinárovi sa podarilo získať si dôveru ľudí z oboch 
bojujúcich strán a tí mu porozprávali svoje osudy.

Ján Štrasser: Chirurg. 
Bratislava: Petrus, 2019 
Kniha rozhovorov, v ktorej známy prekladateľ, 
básnik a spisovateľ J. Štrasser predstavuje po
predného slovenského lekára Jána Kollera. Pri
bližuje jeho život a prácu ako prednostu Kliniky 
popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Univerzit
nej nemocnice v Bratislave.

Mila Klein: Podozrivo dokonalý. 
Bratislava: Mafra Slovakia, 2019
Debutová próza autorky vychádzajúca pod pseu
donymom. Príbeh o emancipovanej právničke, 
ktorej nudný život skríži príťažlivý muž.

Henrich H. Hujbert: Zima mŕtvych. 
Bratislava: Hydra, 2019 
Tretia kniha autora o nákaze, ktorá vypukla 
v strede Európy. Mŕtvi ožívajú a mor sa rýchlo 
šíri. Zopár preživších hľadá spôsob, ako zdolať 
apokalypsu.

Eva Ava Šranková: Hriechy mocných. 
Košice: Vydavateľstvo Maxim, 2019
Historický román o Francesce di Valleteovej, 
ktorú vydajú proti jej vôli za tyranského man
žela. Próza tiež zachytáva udalosti zo storočnej 
vojny, ktorá na prelome 14. a 15. storočia oslabila 
Francúzsko.

Zuzana Široká: Černicové dievčatá. 
Bratislava: Ikar, 2019
Spoločenský román autorky, ktorá debutovala 
knihou Šťastie na mňa spadlo z neba (2013). Ema 
príde o manžela Tobiasa, ktorý jej zanecháva 
zásuvku starých obrázkov, zápiskov a tajom
stiev rodiny. Ema sa spolu s deťmi vydá na cestu 
za minulosťou svojho muža, za koreňmi rodu 
jej synov.

Jorge Luis Borges: Alef. Zo španielčiny 
prel. Barbara Sigmundová. Bratislava: Art-
forum, 2019
Poviedková kniha známeho argentínskeho spiso
vateľa. Spolu so zbierkou Fikcie (prvé slov. vyda
nie v r. 2018) patrí k jeho najznámejším titulom. 
Aj v týchto poviedkach vyniká jazykovým maj
strovstvom, vďaka ktorému dokáže pomenovať 
aj tajomné a neskutočné.
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Eva Kapsová a kol.: Obrazy citlivých miest slovenskej histórie. 
Reinterpretácia kultúrnej pamäti v umení. Nitra: FF UKF, 2019

V monografii autori štúdií sledujú fenomén kultúrnej pamäti, ako je za
chytený v médiu umeleckého diela. Zaujímajú sa o obdobie slovenského 

štátu, druhej svetovej vojny, o udalosti židovského a rómskeho holokaus

tu, ale aj o menej známe príbehy vojnového utrpenia. V publikácii 

sa skúma, ako sa historické udalosti pripomínajú a pretrvávajú v pamä

ti, na čo sa v ich reinterpretácii kladie dôraz, čo sa zvýznamňuje a čo 

sa opomína. Na monografii majú autorský podiel aj Renáta Beličová, Eva 

Pariláková, Erik Vilím, Hana Zeleňáková a Milan Michalec.

 ››

Agnes Martin-Lugand: Kvapka šťastia 
v rannej káve. Z francúzštiny prel. Zuzana 
Szabóová. Bratislava: Lindeni v Albatros 
Media, 2019
Ľúbostný román z parížskeho prostredia. Ta
nečníčka Hortenzia žije svoj bezstarostný život. 
S blížiacou sa štyridsiatkou sa však jej milovaný 
muž ožení. Jej pasívny bežný, každodenný život 
zmení jedného dňa istá náhoda…

Madeline Millerová: Kirké. Z angličtiny 
prel. Jana Pernišová. Bratislava: Vydavateľ-
stvo Tatran, 2019
Román americkej spisovateľky (1978). Epos o ro
dinnom súperení, palácových intrigách, láske 
i strate, ktorý vyzdvihuje silu nezlomnej ženy 
vo svete, kde dominujú muži.

Martin Greenfield: Šaty robia človeka. 
Z angličtiny prel. Róbert Hrebíček. 
Bratislava: Ikar, 2019
Biografický román o najvýznamnejšom žijúcom 
krajčírovi v Amerike, ktorý prežil holokaust  
a v pamätiach rozpráva svoj životný príbeh.

Ken Follett: Krajina slobody. Z anglič-
tiny prel. Silvia Ruppeldtová. Bratislava: 
Vydavateľstvo Tatran, 2019
Román o mladom charizmatickom Mackovi, 
ktorý túži po slobodnom živote a nezávislosti. 
Dej sa odohráva v pokútnych uličkách Londýna 
a na virgínskych plantážach s nezabudnuteľný
mi hrdinami, zloduchmi, milencami, rebelmi, 
výtržníkmi...

Barbora B. Kardošová – Barbora Paulo-
vičová: Červené tenisky. Bratislava: Vy-
davateľstvo Slovart, 2019
Ilustrovaný príbeh o Barborkiných červených 
teniskách s kolieskami. Tie zobrali protagonistku 
na výlet do krajiny, kde bývali topánky od vý
myslu sveta.

Simona Čechová: Včelár Jožko. 
Bratislava: Ikar – Stonožka, 2019
Debutová detská kniha pre čitateľov od troch 
rokov o osamelom smutnom Jožkovi, ktorému 
život zmení nečakané prekvapenie – zatúlaný 
včelí roj, ktorý si hľadal nový domov. Jožko  
sa o nové susedky začne starať a stane sa z neho 
včelár.

Andy Griffiths: Megadom na strome. 
13 poschodí. Z angličtiny prel. Oľga Kra-
ľovičová. Ilust. Terry Denton. Bratislava: 
Vydavateľstvo Slovart, 2019
Séria pre deti od siedmich rokov. Príbeh o spiso
vateľovi a ilustrátorovi, ktorí v megadome bývajú, 
no meškajú s odovzdaním novej knihy. 

Aleix Cabrera: Drobní Chiminio-
via s veľkým srdcom. Z angličtiny  
prel. Monika Srnková. Bratislava: Matys, 
2019
Knižka je súborom štyroch poučných príbe
hov o drobných tvoroch. Prostredníctvom nich  
sa dieťa učí správnej hygiene, pochopí dôležitosť 
športových aktivít, doplní si poznatky o správ
nom stravovaní a udržaní si zdravia.
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 ›› Yuval Noah Harari: Homo Deus. Stručná 
história zajtrajšia. Z angličtiny prel. Zuzana 
Jánska. Bratislava: Aktuell, 2019
Autor populárnej publikácie Sapiens (2018) o tom, 
ako sa ľudstvu podarilo ovládnuť planétu, v novej 
knihe skúma budúcnosť ľudstva a ponúka víziu 
zajtrajška.

Ariel Levy: Proti všetkým pravidlám. 
Z angličtiny prel. Alexandra Strelková.  
Žilina: Absynt, 2019 
Memoáre americkej spisovateľky. Je to príbeh 
o veľkej láske i obrovských stratách, o závislosti, 
homosexualite a veľkej ženskej sile.

Ivan Macinský – ukrajinský básnik, 
prekladateľ a slovensko-ukrajinské 
literárne vzťahy. Zost. a predslov napísa-
la Mária Ňachajová. Prešov: Štátna vedecká 
knižnica, 2018
Zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 
95. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia Ivana 
Macinského v ŠVK v Prešove (2017).

Siniša Habijanec: Fonologické aspekty 
vývinu slovenčiny. Bratislava: Veda, 2018
Monografia chorvátskeho slovakistu obsahuje 
sedem štúdií, ktoré vznikli v rámci projektu Fo
nologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného 
stavu historickej jazykovedy (2015 – 2018).

Mária Kleňová: Medicína kedysi 
a dnes. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2019
Odborná publikácia sa zaoberá históriou le
kárstva od úplných počiatkov až po súčasnosť. 
V rámci tejto chronológie sa venuje jednotlivým 
chorobám a ukazuje, ako ľudstvo vo vede pokroči
lo. Zaoberá sa tiež stravovacími návykmi, hudbou 
ako liekom či históriou kúpeľníctva.

Anton Lacko – Ján Kodaj – Ján Straka 
a kol.: Základy klinickej propedeuti-
ky, rádiológie a nukleárnej medicíny. 
Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2019
Publikácia poskytuje poznatky na získanie anam
nézy a vykonanie základného fyzikálneho vyšet
renia pri rôznych chorobách. Je určená pre štu
dentov nelekárskych zdravotníckych odborov.

Mária Števková – Jozef Kroner: O zlatej 
rybke / O rybke Beličke. Ilust. Katarína 
Ilkovičová. Bratislava: Buvik, 2019
Obojstranná rozprávková knižka pre deti od troch 
rokov spája dve rozprávky z vodnej ríše.

Nina Protušová: Mira. Bratislava: Ikar – 
YOLi, 2019
Young adult román rozpráva príbeh Miry, ktorá 
prežila nehodu. Po určitom čase nadobudne pocit, 
že čosi nesedí, a tak sa púšťa do pátrania okolností 
tejto tragédie.

Margret Rasfeld – Stephan Breiden-
bach: Školy v pohybe. Z nemčiny prel. Anna 
Fundárková. Zvolen: Centrum environmentál-
nej a etickej výchovy Živica, 2019
Publikácia s podtitulom Ako pripraviť dnešné deti 
na svet zajtrajška. Autori predstavujú koncepciu 
vzdelávania, ktorá sa výrazne odlišuje od súčasného 
školského systému.

Michal Kšiňan: Milan Rastislav Štefá-
nik. Bratislava: Lindeni v Albatros Media, 
2019
Literatúra faktu o osobnosti M. R. Štefánika. Publi
kácia v edícii Múzeum predstavuje jednotlivé etapy 
Štefánikovho života, jeho priateľov, lásky, profesio
nálny život i osloboditeľskú činnosť až po spôsoby, 
akými sa narábalo s jeho odkazom.

Michael Herr: Depeše. Z angličtiny prel. 
Peter Tkačenko. Žilina: Absynt, 2019
Opus magnum amerického reportéra o vietnam
skej vojne. Autor bol tiež vojnovým korešponden
tom časopisu Esquire a v rokoch 1967 až 1969 žil 
s vojakmi na fronte. Niektorí hrdinovia sa ne
skôr pretvorili na postavy filmu Apocalypse Now  
F. F. Coppolu.

Scott Galloway: Veľká štvorka. Z anglič-
tiny prel. Ľubomíra Kuzmová. Bratislava: 
Premedia, 2019
Publikácia amerického profesora a podnikate
ľa, ktorý patrí do päťdesiatky najvplyvnejších 
odborníkov na marketing. Analyzuje správanie 
štyroch najvplyvnejších spoločností na našej 
planéte – Amazon, Apple, Facebook a Google. 
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TIRÁŽ
Z ponuky košického rozhlasového štúdia RTVS v Rádiu Devín
24. 5. o  21:00 hod. Voľná. Rozhlasová hra Mareka Godoviča. 25. 5. o 22:30 hod. Vedieť odmlčať sa. Pásmo Jozefa Palaščáka o poézii ruskej moderny. 
1. 6. o 15:00 hod. Zobrané sny Alexandra Eckerdta. Pásmo z literárnej pozostalosti maliara A. Eckerdta. 3. 6. o 17:00 hod. Raz, dva, tri. Tridsaťtri. 
Pôvodná rozhlasová hra Michaely Zakuťanskej. 4. 6. o 15:00 hod. S pozdravom Čechov. Rozhlasová kompozícia z textov Antona Pavloviča Čechova. 
4. 6. o 20:00 hod. Veľkoslovensko. Pravda o vzniku monarchie. Pôvodná rozhlasová komédia Jána Mičucha. 6. 6. o 15:00 hod. Vianočný peniaz. 
Rozhlasová hra Jána Milčáka. 8. 6. o 16:30 hod. Obeť svätej čistoty. Pôvodná dokumentárna hra Petra Janků o Anke Kolesárovej. 13. 6. o 17:00 hod. Ars 
litera Ivany Jachymovej s podtitulom Jedlo, pamäť, literatúra. 15. 6. o 12:00 hod.  Divadlo-jedinečný zážitok. Rozhlasový portrét herca Ivana Krúpu.  
17. – 21. 6. o 18:30 hod. Šicke me naše. Čítanie na pokračovanie z poviedkových textov Václava Pankovčína. 17. – 21. 6. o 22:30 hod. Milo, nemilo. 
Čítanie na pokračovanie z textu finalistu Anasoft litera 2019 Mila Janáča. 21. 6. o 21:00 hod. Snežný vrchol. Rozhlasová adaptácia hry Jany Bodnárovej.

Knižná revue č. 6/2019 vyjde 20. júna
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martinus
kníhkupectvá

navštívte

Pozývame vás na besedu a autogramiádu 
s talianskym spisovateľom Paolom Giordanom, 
ktorý príde porozprávať (nielen) o jeho 
najnovšej knihe Požierači neba.

Podujatie sa koná v rámci festivalu Dolce Vitaj 2019 
v kníhkupectve Martinus na Obchodnej 26 v Bratislave.

Beseda a autogramiáda

Paolo Giordano

To je kombinácia, ktorú máme najradšej! 
Navštívte naše kníhkaviarne Foxford
a vychutnajte si výberovú kávu, skvelé koláče 
a začítajte sa do svojej obľúbenej knihy.

Kaviareň Foxford nájdete ako súčasť 
kníhkupectva Martinus v Bratislave, 
Martine, Poprade a Košiciach.

Kníhkaviareň:

Knihy + káva

11. jún o 18:00
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03 Čo nájdete v Krajine za mapou (Lenka Macsaliová) // 04 Sviatok rozhlasovej 
hry v Trnave // 05 Festival rozhlasovej hry 2019 (program) // 06 Päťka, z ktorej 
sa študenti tešia (Soňa Uriková) // 07 Noc literatúry na brniansky spôsob (Ka
tarína Gecelovská) / Keď kvitli sakury (Ivan Jackanin) // 08 Divadelný maratón 
(Katarína Cupanová)

ESEJ J. JOHANIDESA 2019

09 Neznámy hrdina (Marek Heldi)

ROZHOVOR

10 Neinstantne krásna z Instagramu do knihy / rozhovor s blogerkou N. Vujisićo
vou (Lenka Macsaliová)

TÉMA – INTERNETOVÝ FENOMÉN V KNIHE

12 Kapitán ako temné zrkadlo reality (Marek Čabák) // 13 Rebelský a arogantný 
punk rock (Matej Makovický) // 14 Reportáže zo sveta predvčerajška (Ľubica 
Schmarcová)

PEKNÁ KNIHA

16 Zmapovať a znovuobjaviť / rozhovor s Vladimírom Kuštekom o knihe Česko
slovenský svet v Karpatoch (Radoslav Passia)

ESEJ

18 Baconov román o Bensaleme / Francis Bacon: Nová Atlantída (Marcel Forgáč)

ILUSTROVANÁ KNIHA

20 Tajný život tlačiarenských škriatkov / G. Futová a K. Škorupová: Hups, Rups 
a Šups (Petra Baďová)

RECENZIE 

22 Juraj Briškár: Z pohľadu dvoch pohárov mlieka (Jaroslav Šrank), Juraj Kováčik: 
V panoramatickom kine (Matej Masaryk), Jana Bodnárová: NOCturná (Derek 
Rebro), Petra Hilbert: Pepína z Longitálu (Ivana Mičuchová), Francesco Micieli: 
Viem len, že môj otec má veľké ruky (Júlia Oreská), Mohsin Hamid: Exit Západ 
(Dominika Rešetárová), Irving Stone: Agónia a extáza (Mara Stanková), JeanMichel 
Guenassia: Vplyv Davida Bowieho na osud mladých dievčat (Edita Treščáková), 
Ken Follett: Ohnivý stĺp (Jakub Pokorný), Ján Lacika: Záhadné miesta. 1. diel 
(Martina Grmanová)

KLASIKA 

31 Hľadačstvo v úsilí o nového človeka / Andrej Belyj: Strieborný holub (Etela 
Farkašová)

PRÍBEH 

32 Pán prsteňov ma naučil čítať (Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH 

34 – 36 anotácie

Obsah

Editoriál
S koncom mája k vám doputovalo piate tohtoročné 
číslo Knižnej revue. Jej úvodné strany patria, ako 
zvyčajne, aktuálnemu literárnemu dianiu. Všímame 
si napríklad novootvorenú knižnicu Földváriovcov 
v Slovenskej národnej galérii a detail z tohto no
vého kultúrnospoločenského priestoru sa dostal 
aj na našu obálku. Vraciame sa k stredoškolskej 
súťaži Esej Jána Johanidesa, ktorú organizuje Lite
rárne informačné centrum. Práca jej aktuálneho 
víťaza, gymnazistu Marka Heldiho u nás dostala 
svoj priestor. 
 Samostatný tematický blok sa venuje prepoje
niam medzi svetom literatúry a internetu, ktorých 
je čoraz viac. Tradičná kniha a digitálny svet rýchlo  
sa meniacich textov sú nielen vo vzájomnom napätí 
a konflikte, ale aj rôznorodo kooperujú a podporujú 
sa. Niekoľko príkladov vám ponúkame. S témou čísla 
priamo súvisí aj rozhovor s blogerkou Nikoletou 
Vujisićovou.
 Z úplne iného, skôr nostalgického súdka je rubrika 
Pekná kniha. V rozhovore s autorom Vladimírom 
Kuštekom vám predstavujeme obrazovodokumen
tárnu publikáciu Československý svet v Karpatoch, 
venovanú medzivojnovej Podkarpatskej Rusi a jej 
mestám a obciam. 
 Z rozsiahlejších a analytickejších textov rád od
porúčam nielen esej Marcela Forgáča o klasickom 
diele európskej literatúry v novom slovenskom 
preklade, Novej Atlantíde Francisa Bacona, ale aj 
článok Petry Baďovej o príťažlivej knihe pre deti 
s vyváženou výtvarnou a slovnou zložkou Hups, 
Rups a Šups autoriek Gabriely Futovej a Kataríny 
Škorupovej. V hlavnej recenzii sa Jaroslav Šrank 
sústredil na prvú básnickú zbierku originálneho 
a sledovaného zjavu slovenskej literatúry Juraja 
Briškára Z pohľadu dvoch pohárov mlieka. Rubriku 
Klasika tentoraz venujeme ruskému symbolizmu, 
Etela Farkašová si pre nás prečítala slovenský pre
klad románu Andreja Belého Strieborný holub.
 Beáta Beláková tentoraz vycestovala do Humenné
ho, kde navštívila zaujímavé kníhkupectvo Na korze. 
Jej reportáž si môžete prečítať v rubrike Príbeh, kto
rá spolu s anotáciami nových kníh uzatvára májové 
vydanie Knižnej revue. Zalistujte si v ňom!

Radoslav Passia
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