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Eva 
Urbanová
„Jeleňatý a Kravatý: 
ich parohy sú 
nekonečné ako 
detská fantázia.“

Rozhovor s autorkou 
víťazného debutu v ankete 
Kniha roka 2019.
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Cena a súťaž Esej 
J. Johanidesa

NOVINKA
On, Pišťanek 

KLASIKA
Michail Bulgakov: 
Život pána de Molièra

RECENZIE
Dominika Petríková 
o knihe Jany Bodnárovej 
Koža

Eva Urbanová 
a Radka Čabrádi Tvrdoňová
Foto Michal Tvrdoň
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Košice 
OC Galéria                                 
Toryská 5
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OC Galéria
Námestie republiky

Martin   
OC Galéria Martin
Námestie SNP 2

Nitra   
OC CENTRO
Akademická 1
                                                  

Poprad   
OC Forum
Námestie sv. Egídia

Považská Bystrica 
M-Park
Centrum 8
                                                  

Trnava  
City Arena
Dolné bašty 8833/14

Žilina   
SC Mirage
Nám. A. Hlinku 7/B

martinus
kníhkupectvá

navštívte

Najdôležitejší ľudia na svete 
čoskoro oslávia svoj deň!

Práve v pondelok 1. júna si totiž pripomenieme 
Medzinárodný deň detí, sviatok všetkých malých 
knihomoľov. Čo by to ale bolo za oslavu bez darčeka? 
My vám s tým radi pomôžeme. Až do 1. júna máte 
u nás na všetky detské knižky mimoriadnu zľavu 25%.

Celú ponuku nájdete na: citam.sk/detskeknihy

Vybrať si pre seba z množstva dostupných kníh ten správny 
príbeh môže byť niekedy veľmi ťažká úloha. Aby sme kniho-
moľom s týmto rozhodovaním trošku pomohli, pripravujeme 
pravidelne knižné kolekcie s výberom toho najlepšieho 
čítania na rôzne témy. 

Načerpajte knižnú inšpiráciu na martinus.sk/collections

Čím potešiť najmenších na MDD?

Darujte detskú knižku 
so zľavou až 25%

Tip pre vás

Knihomoľské kolekcie
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Editoriál

Piate tohtoročné číslo Knižnej revue sa nesie v zna-
mení tvorby Petra Pišťanka. Literárne informačné 
centrum vydalo v máji monografiu literárneho ved-
ca Petra Darovca venovanú dielu  tohto prozaika 
pod názvom On, Pišťanek. Ide o očakávaný titul, 
ktorý sa podľa mienky viacerých milovníkov slo-
venskej literatúry môže stať knižnou udalosťou tej-
to jari a azda aj roka. Kniha vyšla ako prvá v novej 
ambicióznej knižnej edícii LIC-u – Hľadanie súčas-
nosti. Viac o monografii, ktorá vychádza v dvoch 
mutáciách s Danglárovými portrétmi spisovateľa, 
sa dočítate v zasvätenej recenzii literárnej vedkyne  
Marty Součkovej.
    Meno Petra Pišťanka rezonuje tento rok aj 
z iných, neliterárnych dôvodov: pred 60 rokmi sa 
narodil, no je to už päť rokov, čo dobrovoľne zo ži-
vota odišiel… V hĺbavej eseji venovanej Pišťankovej 
novele Neva na spisovateľa spomína jeho generačná 
súpútnička, poetka Dana Podracká.
    Titulná strana májového časopisu sa vracia 
k výsledkom čitateľskej ankety Kniha roka 2019.  
Chceme našim čitateľom viac priblížiť tvorkyne 
víťaznej publikácie v kategórii Debut roka – Jeleňatý 
a Kravatý. Autorkou textu tejto na pohľad detskej 
knihy je poetka a literárna vedkyňa Eva Urbanová, 
autorkou ilustrácií – výtvarníčka Radka Čabrádi 
Tvrdoňová. Dve mladé ženy spája osobné priateľ-
stvo a bezhraničná, nákazlivá invencia.
    K aktuálnym udalostiam, ktoré Knižná revue 
zblízka sleduje každý rok, patrí vyhlásenie nomi-
nácií v literárnej Cene Jána Johanidesa 2020 a vy-
hodnotenie výsledkov študentskej súťaže Esej Jána 
Johanidesa. Víťaznú esej talentovaného autora 
Šimona Kéryho, ktorý sa narodil v druhom roku 
21. storočia a svoje zamyslenie o perspektívach 
vlastnej generácie nazval Stratení, nájdete na s. 24.
    Okrem esejí, inšpirovaných skvelými knižnými 
titulmi, pravidelných rubrík Dejiny či Klasika a ob-
vyklého recenzného bloku prinášame aj epištolu 
Veroniky Šikulovej adresovanú českému básniko-
vi a prekladateľovi Petrovi Borkovcovi, ktorý má 
k slovenskej literárnej scéne blízky vzťah.
    Príjemné čítanie, milé čitateľky a milí čitatelia.
                                                                                                                      

Tina Čorná  
šéfredaktorka

  

EDITORIÁL
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Spisovateľ Ján Johanides, prozaik európ-
skych kvalít, ktorého zo všetkého naj-

viac zaujímala ľudská existencia, obohatil 
našu súdobú literatúru o témy, postupy, ale aj 
svojské videnie skutočnosti. Od roku 2010 sa 
na jeho počesť udeľuje Cena Jána Johanid-
esa, ktorej cieľom je podporiť slovenských 
autorov a autorky podobného hĺbavého roz-
právačského razenia, akým bol práve Ján 
Johanides, zviditeľniť ich a upozorniť na nich 
dorastajúcu generáciu čitateľov a čitateliek.
 Vypisovateľom Ceny Jána Johanidesa je 
mesto Šaľa, v ktorom Ján Johanides žil od 
roku 1972. Spoluvypisovateľmi sú Literárne 
informačné centrum v Bratislave a Honorárny 
konzulát Slovenskej republiky v Hesensku.
 Cena má dve kategórie: a) Cena Jána  
Johanidesa za najlepšie prozaické dielo  
a b) Cena Jána Johanidesa za najlepšie 
prozaické dielo mladého autora či autorky  
do 35 rokov.
 Medzi laureátov a laureátky ceny patrí 
napríklad Stanislav Rakús s knihou Te-
legram, Alta Vášová s knihou Menoslov či 
Silvester Lavrík s knihou Nedeľné šachy 
s Tisom. Cenu v kategórii do 35 rokov získala 
aj Ivana Dobrakovová za svoj debut Prvá 
smrť v rodine, rovnako ako Zuska Kepplová  
za svoju knižnú prvotinu Buchty Švabachom, 
či Peter Balko za Vtedy v Lošonci. 

 V roku 2020 porota v zložení Vladimír 
Barborík, Mária Klapáková, Viktor  
Suchý, Jana Marcelliová Benková a Daniel  
Domorák rozhodla o týchto nomináciách:

Nominácie v kategórii za najlepšie 
prozaické dielo:

Juraj Bindzár - Zvon
Ivana Dobrakovová 
- Matky a kamionisti
Dušan Dušek - Strih vetra
Katarína Kucbelová - Čepiec
Ivan Medeši - Jedenie
Vanda Rozenbergová 
- Tri smrtky sa plavia
Pavel Vilikovský - RAJc je preč

Nominácie v kategórii za najlepšie 
prozaické dielo mladého autora či 
autorky do 35 rokov:

Peter Balko - Ostrov
Michaela Rosová - Tvoja izba
Alena Sabuchová - Šeptuchy

O vyhlásení tohtoročných laureátov vás bu-
deme v Knižnej revue čoskoro informovať. 

Eva Tomkuliaková

Slovenská literatúra v nových prekladoch
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Pavol Rankov: Túl a térképen
(Miesta, čo nie sú na mape)
Dunajská Streda: Kalligram, 2020
(Slovensko, maďarčina)
Preklad: Erika Vályi Horváth
ISBN 978-80-8101-988-3

Miroslav Bielik: Kaleidoskop
(Kaleidoskop)
Nový Sad: Agora, 2020
(Srbsko, srbčina)
Preklad: Zdenka Valentová-Belićová
ISBN 978-86-6053-275-8

Cena Jána Johanidesa 2020

AKTUALITY

Esej Jána Johanidesa 
má víťazov

Koncom apríla sa uzavrel aj 10. ročník celosloven-
skej stredoškolskej literárnej súťaže Esej Jána 

Johanidesa. Študentom a študentkám sú každý rok po-
núknuté tri myšlienky z diela Jána Johanidesa, ktoré ich 
majú inšpirovať k vlastným úvahám. Cieľom súťaže je 
aktualizovať Johanidesov literárny odkaz a sprístupniť 
ho mladej generácii cez témy, s ktorými sa denno-denne 
stretávajú. Tento rok do súťaže prišlo 124 esejí z 59 škôl. 
Vypisovateľmi súťaže sú Literárne informačné centrum, 
mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali.

1. miesto:
Šimon Kéry, Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

2. miesto:
Viktória Mária Balušíková, Bilingválne sloven-
sko-španielske gymnázium, Nové Mesto nad Váhom

3. miesto:
Ján Jánošík, Gymnázium Metodova, Bratislava

Prémie za prvú myšlienku:
Radovan Huba, Gymnázium V. B. Nedožerského, 
Prievidza
Ján Škvarka, SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Nitra

Prémie za druhú myšlienku:
Emma Litvová, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín
Martišková  Magdaléna, Gymnázium Topoľčany
Alexandra Schmidtová, Gymnázium Poprad

Prémie za tretiu myšlienku:
Miroslav Bogyo, SOŠ technická, Vráble
Terézia Mičechová, Gymnázium bilingválne, Žilina
Lucia Poláková, Gymnázium Ladislava 
Novomeského, Senica
Karin Spišáková, Gymnázium, Poštová, Košice 

Čestné uznania
Barbora Langová, ZUŠ Jána Melkoviča, 
Stará Ľubovňa
Liščáková Paulína, Gymnázium Dubnica nad Váhom
Monika Smolková, Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca

Najlepšia škola Eseje
Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica

Víťaznú esej Šimona Kéryho z Gymnázia Janka Kráľa 
v Zlatých Moravciach si môžete prečítať na s. 24.

etom
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AKTUALITY

Jozef Leikert: Cumpana aripilor
(Rovnováha krídel)
Bukurešť: Editura Grinta, 2020
(Rumunsko, rumunčina)
Preklad: Štefan Unatinszki

ISBN 978-606-037051-2
Etela Farkašová: Scenariusz
(Scenár)
Rzeszów: Abilion, 2020 
(Poľsko, poľština)
Preklad: Marta Pelinko
ISBN: 978-83-948089-4-5

Nová doba, 
nová (video/audio) stopa
Ako zareagovala literatúra na dobu zrušených verejných 
čítačiek a besied s autormi a autorkami, diskusií či festivalov? 
Vkĺzla do domácností cez prehrávače a obrazovky počítačov, 
tabletov a mobilov. Promptné prispôsobenie sa literárneho sveta 
aktuálnej spoločenskej situácii prinieslo atraktívne audiové, 
videové i textové formáty. 

Literatúra v ušiach
Literárne informačné centrum spustilo dve série podcastov – zvuko-
vých záznamov, ktoré si má poslucháč možnosť vypočuť kedykoľvek. V sérii 
LIC_oral history ponúka rozprávania významných osobností slovenského 
kultúrneho života nahrávané Danielom Hevierom a Danielom Hevierom ml. 
LIT_CAST zase prezentuje rozhovory s prekladateľmi a autormi v dvoch 
jazykových verziách – v angličtine a nemčine. LIT_CAST Slovakia vedie 
Julia Sherwood a LIT_CAST Slowakei Michal Hvorecký.

Literatúra na očiach
Svoje Youtube kanály predstavili viaceré kultúrne organizácie, inštitúcie, 
kluby či kníhkupectvá, ktorých tradičná činnosť sa celkom alebo čiastoč-
ne pozastavila. Kníhkupectvo Martinus na svojom kanáli Martinus.sk 
sprostredkúva pravidelné čítania hercov/herečiek našim najmenším vo ve-
černých hodinách – Prečítam ti rozprávku. 
 Malokarpatská knižnica otvorila svoje zatvorené dvere na kanáli Kni-
žibaba, kde čítajú knihovníčky, spisovatelia, spisovateľky, deti, a to i v rôz-
nych jazykoch – po anglicky, taliansky, francúzsky španielsky, dokonca i po 
čínsky.
 Svoj youtubový kanál prináša i Literárne informačné centrum – LIC 
online, na ktorého pestrú ponuku (pre deti i dospelých) si môžete kliknúť 
od pondelka do štvrtka. Pondelky patria čítaniu z časopisu Slniečko, utorky 
zase z kníh vydaných Literárnym informačným centrom a stredy a štvrtky 
autorským videozápisníkom. 
 .klub pod lampou umožňuje (nielen) deťom započúvať sa do dynamické-
ho čítania z kultových kníh na pokračovanie v podaní hercov SND v živom 
vysielaní – LIVE čítanie. 

E-literatúra 
Na stránkach Literárneho informačného centra nájdete i Zápisníky 
spisovateľov a spisovateliek z dní, počas ktorých sa zmenila každodenná 
(nielen spisovateľská) rutina.

Dominika Petríková

č. 05/20

„Veľa počúvam barokovú hudbu, ktorá 
ma tak upokojuje a premýšľam pri nej.“ 
(www.youtube/LIC_online)

„Môžem byť s rodinou. Sú to hudobníci. 
Je veľmi príjemné počúvať celý deň harfu 
a čelo.“ (www.youtube/LIC_online)

„Písanie pre deti predstavuje čosi ako 
odfiltrovanie stŕpnutej, stuhnutej, 
vystrašenej koronamysle.“ 
(www.youtube/LIC_online)

Z videozápisníkov LIC online 
– písať, cítiť či počúvať?
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s. 06/07

Začarovaná blcha 
Foto Martina Rozinajová
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Najkrajšie knihy Slovenska 2019
Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska má svojich víťazov. 
Hoci z dôvodu mimoriadnej situácie nebolo možné uskutočniť 
slávnostné odovzdávanie cien a diplomov, na význame tejto 
súťaže to nič neubralo a my vám prinášame zoznam ocenených 
kníh. Nahliadnuť na ocenené tituly v digitálnej podobe môžete 
na webovej stránke www.bibiana.sk.

Cena Ministerstva kultúry SR 
• Vydavateľstvo Spolok sv. Vojtecha za celkovú výtvarnú a technickú 
kvalitu knihy Dante Alighieri: Božská komédia
• Katarína Vavrová za vynikajúce ilustrácie v knihe Karel Jaromír Erben: 
Kytica (Perfekt)
• Jakub Dušička za vynikajúcu grafickú úpravu knihy Juraj Bartoš:  
Obchodná ulica (Zum Zum production)

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
• Vydavateľstvo Expol Pedagogika za učebnicu Žilvinas Šilenas – Marija 
Vyšniauskaité: Ekonómia v 31 hodinách

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku 
• Tlačiareň TBB za mimoriadne polygrafické spracovanie knihy  
Ormandík (Slovart)

Cena BIBIANY 
• Vydavateľstvo Buvik za detskú knihu Ľudmila Podjavorinská: Žabiatko

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu  
• Ivana Miháliková – Jean de La Fontaine: Bájky 
• Nicol Hochholczerová – Nicol Hochholczerová: Kde
• Zuzana Kamhalová – Miroslav Válek: Nite
• Kamila Kudláčková – Kamila Kudláčková: Začarovaná blcha

Vedecká a odborná literatúra
• S. Civáňová a kol.: Divadlo Andreja Bagara v Nitre – 70 (Divadlo 
Andreja Bagara v Nitre a Divadelný ústav v Bratislave)
• Jozef Koleják: Toto nie je kuchárska kniha (Slovart)

Krásna literatúra
• Dante Alighieri: Božská komédia; ilustroval Miroslav Cipár (Spolok 
sv. Vojtecha)
• Erik Ondrejička: Happygramy; ilustroval Ivan Popovič (Petrus)
• K. J. Erben: Kytica; ilustrovala Katarína Vavrová (Perfekt)

Literatúra pre deti a mládež
• Monika Kompaníková: Koniec sveta a čo je za ním; ilustrácie:  
Veronika Klímová (Artforum)
• Peter Glocko: Kto nosí kominárom šťastie; ilustrácie: Martin  
Kellenberger (Daxe)
• Ján Uličiansky: Líza, mačka z Trojice; ilustrácie: Vladimír Král 
(Trio Publishing)
• Peter Karpinský: Med z ľadových kvetov; ilustrácie: Zuzana Bočkayová 
Bruncková (Perfekt)
• Peter Karpinský: O dvanástich mesiačikoch; ilustrácie: Peter Uchnár
(Perfekt)
• Ján Gúgh: Vtáčí atlas; ilustrácie: Adela Režná (Egreš, o. z.)
• Ľudmila Podjavorinská: Žabiatko; ilustrácie: Mária Nerádová (Buvik)



Učebnice
• Ž. Šilenas – M. Vyšniauskaité: Ekonómia v 31 hodinách; ilustrácie: 
Nikas Geisleris, foto: Ieva Navickaité, graf. úprava: Michal Žirko 
(Expol pedagogika)

Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie
• Peter Javorík: City of Bardejov; foto: Anna Szwaja (Peter Javorík)
• Dagmar Kudoláni Srnenská – Elise Weiner Kral: Imro Weiner-Kráľ; 
foto: Martin Marenčin (Petrus) 
• Lucia Almášiová – Zuzana Šidlíková – Richard Kučera Guzmán: 
Karol Kállay – Zaostrené na krásu; fotografie: Karol Kállay 
(Slovart)
• Kolektív autorov: Marek Ormandík; graf. úprava: Juraj Blaško 
(Slovart)
• Juraj Bartoš: Obchodná ulica; graf. úprava: Jakub Dušička (Zum 
Zum production)
• Timotej Križka: Pokojní v nepokoji; foto: Timotej Križka (Zum 
Zum production a Amateur) 
• Petra Lajdová: Slovenská renesancia; foto: Petra Lajdová (For-
tuna Libri)

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska už od roku 1965 sleduje zámer 
zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania 
kníh. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárod-
ný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo 
kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

red.
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Začarovaná blcha 
Foto Martina Rozinajová

F inalistov 4. ročníka ceny René - Anasoft litera gymnazistov vyhlá-
sili organizátori Literárne informačné centrum a Anasoft litera 

online vysielaním vo štvrtok 20. mája na Facebooku ceny. Stredoškolákom 
a stredoškoláčkam z 24 škôl po celom Slovensku porota vybrala týchto päť 
titulov:

Østrov - Peter Balko
Jánošík - Mariana Čengel Solčanská
Les prízrakov - Juraj Červenák
Čepiec - Katarína Kucbelová
Šeptuchy - Alena Sabuchová 

Na zapojené školy poputujú sady nominovaných titulov, aby ich študenti 
mohli čítať aj počas prázdnin. Pokiaľ to situácia dovolí, po lete by mal 
projekt pokračovať besedami s autormi a autorkami na školách, hlaso-
vaním a následným vyhlásením výsledkov na festivale Autoriáda 2020. 
Viac informácií nájdete na webe www.renecena.sk. 

Soňa Uriková
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Básne SK/CZ 2020
Jubilejný 10. ročník súťaže Básne SK/CZ bol vyhlásený vo vy-
sielaní Rádia FM v rámci programu Pohoda Deň_FM a prináša 
oproti predchádzajúcim dve hlavné zmeny. Prvou je, že vy-
hlásená bude finálová desiatka, pričom jeden z nich získa hlavnú 
cenu. Hlavná cena je honorovaná odmenou 500 eur, ostatní finalisti 
a finalistky získajú odmenu 100 eur. Druhou zmenou je, že do súťaže 
sa dá prihlásiť už iba elektronicky, a to cez formulár na webe básne.
literarnyklub.sk.
 Do súťaže môže autor/autorka poslať cyklus (3 až 12) básní v slo-
venskom alebo českom jazyku. Súťaž je verejná, anonymná a nevia-
že sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. 
Príspevky ani ich časti nemôžu byť nikde zverejnené. Porota ostane 
v utajení až do 31. júla. V minulosti boli v porote významní slovenskí 
a českí poeti a poetky, literárni kritici a kritičky, ako napríklad 
Michal Habaj, Mila Haugová, Ivan Štrpka či Peter Šulej. Príspevky 
finalistov a finalistiek vyjdú v zborníku.
 Koordinátor súťaže Michal Tallo dodáva: „V minulosti sme sa 
stretli aj s tým, že básne, ktoré nám ľudia posielajú, majú svoj 
špecifický formát. V prípade, že chce niekto zaslať takéto grafické 
básne, je možné, aby svoje príspevky zaslal najlepšie vo formáte 
PDF na adresu basne@literarnyklub.sk."

red.

Pavol Weiss

Víťazi jubilejného 
20. ročníka 
súťaže DRÁMA

P rvé miesto porota udelila Pavlovi 
Weissovi za dramatický text Bolo 

nás jedenásť (My sme tu doma!). Jedná 
sa o historickú drámu, ktorá rozvíja prí-

behy národnostne rôznorodých členov topoľčianskeho futbalového družstva. 
 Na druhom mieste sa umiestnila Jana Micenková s textom Rekonštrukcia 
prípadu Janko Rybárik. Psychologická dráma predstavuje ponor do duše 
a mysle chorého človeka – Janka Rybárika. Tretie miesto nebolo udelené.  
 Každoročne sa udeľujú ocenenia i od spoluorganizátorov súťaže. Činohra 
SND ocenila text Jany Micenkovej Rekonštrukcia prípadu Janko Rybárik. 
Víťazný text Pavla Weissa získal Cenu Divadla Jána Palárika v Trnave 
i Cenu Rádia Devín. Text Bolo nás jedenásť (My sme tu doma!) bude spra-
covaný vo forme rozhlasovej hry v nasledujúcom roku. 
 Vzhľadom k aktuálnej situácii sa slávnostné udeľovanie cien v rámci festivalu 
Nová dráma/New Drama uskutoční v máji 2021. Pri príležitosti okrúhleho 
výročia súťaže vyjdú dve publikácie – Dráma, ktorá zmapuje doterajšie ročníky 
súťaže a zborník drám s témou ekológie a enviromentu zapojených do projektu 
Green Drama.

red.

č. 05/20



DEBUT ROKA

OZ FACE. Potom to boli partner, mama, brat 
a dospelí kamaráti. Dcére som spočiatku príbehy 
len prerozprávala, akoby som sa bála, či vydrží 
počúvať, keď budem čítať (mala vtedy 5 rokov). 
Veľmi som chcela, aby sa jej Jeleňatý a Kravatý 
páčili. A pri rozprávaní môžete kadečo pridať, 
podľa toho, na čo dieťa reaguje. Trochu som ju 
teda opila rožkom. Fungovalo to. 

Čím vás prekvapili malí čitatelia?  
Zatiaľ mám len sprostredkované reakcie, keď-
že sme kvôli situácii stihli absolvovať len dve 

Ako vznikol váš nápad s nekonečnými „je-
leňatými“ parohmi?
Kreslila som jeleních hrdinov ako vážnych, do-
spelých, no pri tom v rôznych polohách a situáci-
ách i náramne vtipných. Tie parohy ich posúvajú 
do detskej roviny, popletené a neukončené ako 
symbol nekonečnej fantázie.

Spomenuli ste si na vlastný detský svet a die-
ťa v sebe pri čítaní Jeleňatého a Kravatého? 
Aký bol?
Áno, ale možno v inej rovine. Moje detstvo bolo 
úzko späté so starostlivosťou o zvieratá a práve 
život v lese (či jaskyni) mi pripomína môj milo-
vaný rodný Nižný Skálnik.

Akú máte odozvu u detí a u dospelých?
Verím, že ešte budeme mať možnosť prezen-
tovať knihu verejne, no zatiaľ veľmi dobrú. 
Ľahko sa deťom číta a páči sa im, akí sú hr-
dinovia detsky priečni. Moja krstná dcéra si 
ich aj vyfarbuje.

Jelaňatý a Kravatý sú postavy z vášho det-
stva, ktoré pre vás vymyslel váš otec.  Aký 
bol? 
Áno, sú to postavy, ktoré vymyslel, keď sme boli 
s bratom deti. Ostatné, myslím tým samotné 
príbehy a rozprávanie, sú mystifikáciou zalo-
ženou práve na tom, aký ocino bol a aký sme 
spolu mali vzťah. Takže, bol kreatívny, vtipný, 
všímavý, niekedy aj neskutočne otravný, nútil 
ma vyslovovať a formulovať svoje názory na veci 
okolo, dokonca aj na také, nad ktorými asi bežne 
deti neuvažujú. Bol veľmi múdry a komunikačne 

Čím si vás získal text Evy Urbanovej?
Už len netradičná dvojica dvoch kamarátov jele-
ňov si ma získala. Akýkoľvek text, čo Eva napíše, 
je iný ako ostatné. A nemusí sa o to ani veľmi 
snažiť. Keď ma oslovila, či by som jej texty oživila 
kresbami, veľmi ma to dojalo.

Prečo ste si zvolili čiernobielu farebnosť?
Keď už J&K dostali svoju presnú podobu, tak sme 
ničím nechceli obmedzovať detskú predstavivosť, 
ani farebnosťou.

Vaša kresba je akoby poctou ilustrácii kníh 
19. storočia, v ktorom sa na detského čita-
teľa kládli väčšie nároky. Povedzme Alica 

zdatný, mala som pocit, že je nemožné vyhrať 
nad ním v hádke. Bol tiež ironický a nekompro-
misný – napríklad v kartách.  Nikdy ma nenechal 
vyhrať, ale keď sa mi to konečne podarilo, bola 
to pre mňa rokmi znásobená radosť a hrdosť 
na vlastné schopnosti.

Kto si prečítal vaše príbehy prvýkrát?
Moja prvá čitateľka bola  literárna vedkyňa Marta 
Součková, vďaka nej som sa vlastne rozhodla text 
posunúť ďalej, konkrétne literárnemu vedcovi 
a básnikovi Jankovi Gavurovi do vydavateľstva 

v krajine zázrakov. Dá sa aj tam hľadať vaša 
inšpirácia?
Áno, spomínaný druh ilustrácie, je moja sla-
bosť. Študovala som rytie kovov, staré grafické 
techniky, preto mám vnútorne blízko k podob-
nému typu kresby. Milujem napríklad rytiny 
Hložníka, Brunovského, Polakoviča a milión 
detailov v ich ilustráciách. Predstavte si len 
malé poštové známky. Sú to v podstate malé 
umelecké diela „za babku“. Viem, koľko trpez-
livosti a presnosti taká výroba oceľorytiny 
obnáša. Obdivujem takúto precíznu prácu, 
grafiku si dokážem dlho prezerať a hľadať 
spojitosti, najmä ak dokáže kresba sama 
o sebe niečo vypovedať a text ju len dopĺňa.   

Jelenie príbehy 
pre večné deti
Rozhovor s Evou Urbanovou,  
debutantkou ankety Kniha roka 2019

Tina Čorná
Za debut roka si čitatelia v ankete Kniha roka 2019  vybrali v apríli titul, 
o ktorom sa uvádza, že je pre deti. No už záhadný názov na prebale 
Jeleňatý a Kravatý veští zábavné tajomstvo a púta aj pozornosť dospelých. 
„Niekedy je ťažké to dieťa v sebe vidieť a nehnevať sa naň,“ hovorí autorka 
príbehov jeleních kamarátov Eva Urbanová. 

Priatelia veselí a priečni
„Kreslila som jeleních hrdinov ako vážnych, dospelých, no aj náramne vtipných,“ 
hovorí ilustrátorka debutu Knihy roka 2019 Radka Čabrádi Tvrdoňová.

s. 08/09
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(„dospelácke“) čítačky. Ale veľmi ma napríklad 
potešilo, keď mi viacerí kamaráti a kamarátky 
napísali, že sa ich deti naučili niektoré príbe-
hy na recitačnú súťaž. Alebo, že sa doma hrajú 
na Jeleňatého a Kravatého. Alebo, že sa pýtajú, 
kedy bude dvojka.  

Plánujete  pokračovanie?
Nie.

Cez dialógy dvoch čarovných jeleních ka-
marátov presvitá psychológia dospelých. 
Mysleli ste pri písaní aj na vlastných roves-
níkov?
Nerozlišovala som príliš detského a dospelého 
adresáta – skôr som sa zamerala na to „miesto“, 
kde sa čítanie pre deti a dospelých prekrýva, po-
vedzme, že som písala pre večné deti. Navyše, 
pri prvých príbehoch, ktoré vznikli ako istý druh 
autoterapie, som vlastne nemyslela na žiadneho 
čitateľa. 

Je ťažké uchovať si v sebe dieťa v dospelosti?
Niekedy je ťažké vidieť to dieťa v sebe. Alebo 
inak, niekedy je ťažké to dieťa v sebe vidieť 
a nehnevať sa naň – nehnevať sa na to, že som 
niekedy príliš bezprostredná, naivná, že sa 
pre čosi rýchlo nadchnem, že občas podlieham 
iracionálnym riešeniam alebo že som tvrdo-
hlavá a pod.

Kniha je spoločným dielom s výtvarníč-
kou Radkou Tvrdoňovou. Sú jej jelene 
podobné tým z vášho detstva?
Nepamätám si už, ako som si Jeleňatého 
a Kravatého v detstve predstavovala, ale 
Radkine jelene sú dokonalé. Od začiatku 
som dúfala, že budeme, ako vo všetkom kre-
atívnom, do čoho sa spolu pustíme, na rov-
nakej vlne. No keď mi ukázala prvé návrhy 
ilustrácií, spadla som na zadok. Prekonali  
moje predstavy. Zbožňujem  ich vážne tváre, 
akoby jedným dychom s príbehmi hovorili, 
že všetko detské nemusí byť zákonité preex-
ponované (a teraz narážam aj na ich celkový 
výzor a to, že nie sú farebné a pod.). Alebo 
ich parohy, ktoré sú nekonečné ako detská 
fantázia: pôsobia na tých „ozajstných“ jele-
ňoch tak jedinečne!  

Eva Urbanová (1986) 
Poetka a literárna kritička, publikuje  
v zborníkoch a časopisoch Vertigo, 
Glosolália, Vlna, Platforma a Fraktál.  
Pôsobí v Literárnom a hudobnom mú-
zeu v Banskej Bystrici. Je redaktorkou  
časopisu Fraktál a autorkou detskej 
knihy Jeleňatý a Kravatý (2019).

DEBUT ROKA
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Autorka ilustrácie Radka Čabrádi Tvrdoňová

č. 05/20

Radka Čabrádi Tvrdoňová (1988)
Vyštudovala odbor Plošné a plastic-
ké rytie kovov na Škole úžitkového 
výtvarníctva v Kremnici, neskôr Ani-
máciu výtvarného umenia na Pedago-
gickej fakulte Trnavskej Univerzity. 
Pôsobí v Literárnom a hudobnom 
múzeu v Banskej Bystrici. S Evou 
Urbanovou o. i. napísali a nakreslili 
príbeh o Františkovi Bezdomovskom 
pre detský časopis Bublina.  

Parohatý príbeh

Eva Urbanová: Jeleňatý a Kravatý 
Fintice: FACE, 2019

Prvotina autorky Evy Urbanovej Jeleňatý 
a Kravatý vyšla v náklade len tisíc výtlačkov, 
čo je škoda. Dielo má veľký potenciál a tí, ktorí 
si zamilovali Čapkovho psíčka a mačičku či 
Hronského Budkáčika s Dubkáčikom, môžu 
siahnuť aj po tejto útlej knižke. Hlavnými 
postavami sú dva dobrácke jelene – Jeleňatý 
a Kravatý. Prečo tieto dve mená? Vysvetľuje 
autorka: „Jeleňatého som si vždy predstavova-

la ako jeleňa, ale 
nie hocijakého 
jeleňa, ale jele-
ňa jeleňatého, 
skrátka takého, 
ktorý vám ako 
prvý napadne, 
keď sa pov ie 
slovo jeleň. Máte 
to? No, tak pres-
ne taký bol. Kra-
vatý, keďže bol 
Jeleňatého naj-

lepší priateľ, vyzeral úplne rovnako, len mal 
kravatu. Takže si predstavte svojho Jeleňa… 
a teraz kravatu.“ (s. 8)
 Otec, autor námetu, ich slovami autorky 
personifikoval: „Začalo sa to jedného rána, 
keď sa Jeleňatý zobudil a uvidel Kravatého, ako 
pripravuje raňajky a celú kravatu si namáča 
v hrnci.“ (s. 10) Jelene majú svoje ľudské poste-
le umiestnené v lesnej obývačke, zúčastňujú 
sa karnevalu zvierat, olympiády v susednom 
lese či hrajú karty na pníku. Dej popúšťa uzdu 
fantázii, je plný vtipu, humoru, hravosti, ba až 
komických situácií. Najmä keď k nim „Lienka 
chodí mastiť karty“ (s. 19) či Vlk navštevuje 
dom pre zajačie pexeso. Každé zviera má vlast-
nú identitu, myslenie a ciele.
 Čierno-biele ilustrácie Radky Čabrádi 
Tvrdoňovej sú dokonale detailné, živé, hravé 
a pestré. Parohy nie sú typické parohy jeleňov, 
ale konáre s listami a lístkami, ktoré nemajú 
konca. Keď záver knihy dopĺňa ilustrácia autor-
ky a ilustrátorky, taktiež s „parohami na hla-
ve“, prepojenie je dokonalé. Dvojice Jeleňatý 
– Kravatý, otec – dcéra, autorka – ilustrátorka 
sú zohrané a spolu ladia, čoho výsledkom je 
skvelá kniha.

Ivana Mičuchová
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Oni, autori
Peter Darovec: On, Pišťanek
Bratislava: Literárne informačné centrum, 2020

Marta Součková
Peter Darovec sa v najnovšej publikácii 
On, Pišťanek usiluje aj o popularizáciu vedy 
či o priblíženie autora širšiemu ako len 
akademickému publiku. 

 Hoci Darovec konštatuje: „Používanie hyperbo-
ly a grotesky by sa tiež nemalo zlučovať s realis-
tickým charakterom textu“ (s. 33), nie je to celkom 
tak. Groteskné totiž vzniká buď deformáciou re-
ality, alebo jej „doslovným“, krajne mimetickým 
prenosom do textu (stačí spomenúť ideologický 
jazyk vo Vilikovského próze Slovenský Casanova 
z r. 1991). V tomto zmysle sú Pišťankove posta-
vy odpozorované priamo zo života, pričom sú 
v prózach presne vystihnuté, aj s vulgárnym či 
lakonickým prejavom, zodpovedajúcim ich per-
sonálnemu štatútu.
  Darovec teda svojsky nadväzuje na „pišťankov-
ský“ spôsob rozprávania – okrem názvu On, Piš-
ťanek, v ktorom sa takisto ako v Pišťankových 
prózach príznakovo využíva zámeno vo funkcii 
podmetu a zároveň meno ako prístavok, avšak 
bez ironického akcentu, nepriamo odkazuje 
na prozaikove písanie aj istá ústretovosť voči 
čitateľom. 
 Ciele svojej monografie pritom Darovec for-
muluje takto: „Zo všetkých možných prístupov 
ku korpusu Pišťankovho diela je táto kniha po-
kusom o ten najskromnejší. Taký, v ktorom bude 
prevažovať menej záväzný pohľad literárnokritic-
ký nad vážnym pohľadom historickým i teoretic-
kým. Prostredníctvom nového čítania dobových 
kritických ohlasov sa v tejto knižke hľadá, čo 
bolo na jeho prózach príťažlivé pre vtedajších 
čitateľov v konfrontácii s rovnako kritickým čí-
taním dnešným. Týmto sa ambície tejto knihy 
v podstate vyčerpávajú.“ (s. 8) To však vôbec nie 
je málo – keby Darovec rovno „len“ zosumarizoval 
dobové kritiky a doplnil ich o vlastné „videnie“ 
Pišťankových kníh, bolo by to viac ako dosť. Da-
rovec sa však, opäť obdobne ako Peter Pišťanek, 

Peter Darovec sa dlhodobo – ako kritik, 
pedagóg či moderátor – venuje súčasnej 

slovenskej próze a treba hneď na úvod recenzie 
skonštatovať, že o nej vie hovoriť bez servítky, no 
zároveň vyargumentovane, so znalosťou textov 
a súvislostí. Niet potom divu, že po publikácii 
Pavel Vilikovský (2007) vydáva ďalšiu erudovanú 
monografiu – tentoraz o Petrovi Pišťankovi, kto-
rého s Vilikovským spája okrem irónie aj záujem 
o „malého“ človeka vo veľkých dejinách, rôzne 
podoby (ne)citovosti či detabuizácia telesnosti 
a jej (často až anomálne) prejavy vo vzťahoch 
medzi mužom a ženou. 
 Pišťanek je Darovcovi generačne bližší ako Vili-
kovský, čo monografistovi umožňuje čítanie s dob-
rým poznaním dobových reálií či identifikáciu 
protagonistov v skutočnosti. Pravda, takéto 
hľadanie životných „predchodcov“ postáv nie je 
vo vede potrebné, no v Pišťankovom groteskne 
modelovanom svete sa tak odhaľujú viaceré, neraz 
autobiografické asociácie s realitou. 
 Okrem intertextuálnych súvislostí či inšpirá-
cií Pišťankových próz, uvádzaných z dobových 
kritík alebo objavených samotným Darovcom (od 
ľudovej rozprávky o hlúpom Janovi cez Timravi-
ných Ťapákovcov až po Ballekovho Pomocníka) 
sa tak v monografii pripomínajú i mimotextové 
paralely, i keď v zátvorke, akoby mimochodom: 
„(Zaujímavá je v tejto súvislosti denunciačná 
zmienka o politikovi Lazovi, ktorého meno by 
sa dalo čítať aj ako prešmyčka mena reálneho 
intelektuála a porevolučného politika Zalu.)“ 
(s. 45), nehovoriac o explicitnejších narážkach 
v publicistických knihách Skazky o Vladovi (1995), 
Nové skazky o Vladovi (1998) a Posledné skazky 
o Vladovi (2002).

usiluje aj o popularizáciu – tentoraz vedy či o pri-
blíženie autora širšiemu ako len akademickému 
publiku. 
 Na druhej strane, monografista mohol zostať 
pri avizovaných interpretáciách Pišťankových 
próz alebo, naopak, venovať väčší priestor aj 
jeho  „iným“ knihám – v opačnom prípade pôsobí 
kapitola o Pišťankovej „neumeleckej“ tvorbe 
disproporčne v porovnaní s časťami venovanými 
jeho umeleckým textom. 
 Z monografie vyplývajú viaceré otázky: prečo 
väčšina kritikov akceptuje Rivers of Babylon (1991) 
ako subverzívny román, ale pri posudzovaní Nevy 
(2014) už zostáva v rozpakoch? Nie je aj táto Piš-
ťankova próza dokonalou imitáciou žánrovej, 
sentimentálnej literatúry? A tiež, kritika oce-
ňuje demýtizované postavy (obéznych panicov či 
deklasovaných živlov), ale postavu deda vníma 
ako idealizovanú… Alebo inak, naozaj je Ruko-
jemník – Lokomotívy v daždi (2014) román, ktorý 
je: „Slabý, ale ľudsky krásny. Ľudsky krásny, ale 
slabý“? (s. 231)

On, čitateľ
Pišťanek detabuizuje nielen témy a jazyk, ale tiež 
naše predstavy o „vysokej“ literatúre – do svojich 
textov zapája postupy z rekreatívnej lektúry, no 
takisto sa do jeho publicistiky dostávajú umelec-
ké prostriedky.
 Darovec obdobne svojsky narúša naše očaká-
vania voči vedeckému textu: namiesto vecného 
metajazyka čítame pútavé, miestami až hovorové 
vety. Osobne sa mi niektoré časti zdali až príliš 
ústretové voči čitateľovi – expresívne slová sa 
dali nahradiť neutrálnymi bez akéhokoľvek po-
sunu. Informácie o Pišťankových samovražed-

NOVINKA LIC
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Peter Pišťanek v databáze LINDA
  53 kníh
  všetky vydania v slovenčine
  zahraničné vydania
  anotácie a ukážky z diel
  výberová bibliografia
  čo napísali kritici o Petrovi Pišťankovi

V literárnej informačnej databáze LIC (LINDA) nájdete všetko 
o spisovateľoch, ktorí vás zaujímajú. Navštívte www.litcentrum.sk.
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zábavne i desivo presne mapuje svoj svet. Je 
možné, že tento jeho svet už jednoducho nie je 
ich svetom a Pišťankovo písanie sa tak poma-
ly stáva okrem živej literatúry aj historickou 
spomienkou na, povedzme, deväťdesiate roky 
20. storočia.“ (s. 7) 
 Osobne sa pri vyučovaní ponovembrovej 
literatúry stretávam s rozporuplnými (hodno-
tovými) reakciami na Pišťankove prózy, nie 
však nepochopením komiky v nich – naopak, 
začínať semester s Pišťankom znamená prejsť 
k úplne inému autorovi, na akého boli slovakis-
ti, čítajúci Mináča či Slobodu, zvyknutí, z čoho 
neraz vyplýva ich rozpačité prijatie, o ktorom 
pri dobovej kritike uvažuje aj Darovec. 
 Keď svojim univerzitným študentom hovorím, 
že Pišťanek pri písaní svojho debutu nemohol 
ani chyrovať o privatizácii či fondoch, začnú 
ho vnímať aj ako anticipačný, utopický román. 
Príbeh evokuje nielen rozprávku naruby, ale 
tiež lyrizovanú prózu – napríklad Tri gaštanové 
kone, pravda, s úplne opačným koncom. Pri roz-

ných pokusoch či jeho zoznámeniach so ženami 
v Kalendáriu sa mi zdali až bulvárne. 
 Na strane druhej oceňujem kompozíciu mo-
nografie, jej grafické riešenie, mimoriadne 
vhodné Danglárove ilustrácie, nápadité názvy 
podkapitol (On, Pišťanek, v slovenskej literatúre; 
O ňom, o Pišťankovi; Kniha tak trochu mimocho-
dom a i.), komunikatívnosť, no tiež mnohohlasnú 
i emocionálnu záverečnú kapitolu namiesto syn-
tetického doslovu. Keďže Pišťankova tvorba je už 
uzavretá, vyjadrenia známych osobností (začína 
sa tu spomienkou jeho priateľa a spoluautora Du-
šana Taragela) sú namieste. Napríklad už spomí-
naný Pavel Vilikovský o ňom na konci knihy píše: 
„Myslím si, že v slovenskej literatúre je za Petrom 
Pišťankom smutno. Mne určite.“ (s. 245)

Oni, študenti
Moja skúsenosť z pedagogickej praxe je iná 
ako Darovcova, podľa ktorého „mnohí dnešní 
mladí ľudia už oveľa menej rozumejú a najmä 
chcú rozumieť jeho čiernemu humoru, ktorým 

mýšľaní o demýtizácii postáv, o dôvodoch zob-
razovania tohto sveta ako hnusného či postáv 
ako výlučne záporných, nemožno neporovnávať 
Pišťankov román ani s tradíciou, respektíve 
vnímať ho ako reakciu na dovtedajšiu ideali-
záciu človeka práce či budovateľa radostných 
zajtrajškov. Jedno je však isté – aj po rokoch 
Pišťankov debut rezonuje. Stačí sa pozrieť, 
koľko Ráczov je i dnes… Zamietnuť Pišťanka, 
neodporučiť ho stredoškolákom, ako sme tomu 
boli svedkami v nedávnej minulosti, znamená 
nepochopiť, že erotické scény v jeho tvorbe skôr 
odpudzujú, než priťahujú čitateľa. 
 Ak som kedysi prijala Pišťanka až po vyda-
ní jeho druhej, pre mňa mimoriadne dôležitej 
knihy Mladý Dônč (1993), v diskusii o slovenskej 
literatúre po roku 1989 som vybrala Rivers of 
Babylon, lebo ide vskutku o prelomové dielo – 
rúca nielen nejedno tabu, prekračuje hranice, 
je iné ako všetky diela pred ním, ale pozname-
nalo aj štýl písania mnohých ďalších autorov, 
štýlom, ktorý je nenapodobiteľný. Keď sa mojim 
študentom zdá Pišťankov debut jednoduchý, 
dám im napísať jednu stranu súvislého príbehu 
holými vetami – a uveria, že takto tvoriť román 
je malý zázrak. Keď sa niekomu nepáčia v romá-
ne vulgarizmy, skúša ich nahradiť a – nejde to. 
To sa podarilo z debutantov slovenskej prózy 
90. rokov azda len Pišťankovi. Aj preto si tento 
autor zaslúži monografiu, ktorá ho predstavuje 
komplexne a zároveň s neskrývanou empatiou 
– a to sa Petrovi Darovcovi podarilo.

Marta Součková
Literárna vedkyňa a kritička. Je pro-
fesorkou slovenskej literatúry na FF 
PU v Prešove. 

P. Pišťanek, Danglár, K.K. Bagala a D. Taragel  (r. 1998). Foto Peter Procházka
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vyhol vojenskej službe. Modrá knižka mala 
byť pomyselným identikitom pacifistu, kto-
rý radšej obetuje seba, než by mal obetovať 
kohokoľvek iného.
 Prieplavy, kanály a mosty tvoria scenériu 
virtuálneho stretnutia so smrťou. Petrohrad 
je miesto „vhodné akurát tak pre samovraha“. 
Autor sa kdesi dočítal, že ľudia by nemali 
bývať príliš blízko vody, najmä tečúcej, čo mu 
neskôr potvrdila aj tlmočníčka Neva: voda 
je veľmi zvláštna substancia.
 Neva ako bytosť je žena – rieka, žena 
z toku. Pišťanek sa s ňou nechce iba stretnúť, 
chce ňou preniknúť, ale ona je nepreniknu-
teľná. Hérakleitovsky sa nedá do nej dvakrát 
vstúpiť, ale dá sa s ňou dvakrát milovať. Prvé 
milovanie bolo mužské, také, ako sa miluje 
animus, keď sa chce milovať najlepšie, ako 
vie. Ako muž, obdarúvajúci túžbou, stupňujú-
cou sa vášňou, nehou. To druhé „režírovala“ 
Neva. Boli k sebe obrátení chrbtami ako tí, 
čo sa nevidia: „Ich lopatky sa nežne hladili. 
Ako dvaja anjeli. (…) Ako mosty či hranice. 
Začala ho obtekať. (…) Jej dych bol pokojný 
a studený. Chladil mu ucho. Rieka, vietor, 

Novela spisovateľa Petra Pišťanka 
Neva vyšla najprv ako poviedka  v roku 

2004 a po desiatich rokoch v samostatnom 
knižnom vydaní. Vonkajškový príbeh je na-
pohľad banálny. 
 Marketingový konzultant prilieta v spo-
ločnosti kolegov z počítačovej firmy do Pet-
rohradu na obchodné rokovanie. Na uvítacom 
večierku ho zaujme tlmočníčka Neva, zamiluje 
sa do nej, strávia spolu noc a viac sa nestret-
nú. Rámcovo to pripomína Goetheho román 
Utrpenie mladého Werthera (1901), v ktorom 
mladý umelec spácha pre  neopätovanú lásku 
samovraždu. Vnútorný príbeh novely Neva je 
virtuálnejší a Pišťanek samovraždu reálne 
spáchal.

Mystický temperament 
Hoci sa to zdá byť v kontexte celej Pišťanko-
vej tvorby priam vyzývavo nepravdepodob-
né, Neva dokazuje, že autor mal mystický 
temperament. Pud k smrti, tendovanie k po-
slednému vysvetleniu bytia, ho sprevádzali 
od roku 1978, keď uskutočnil svoj prvý, de-
monštratívny pokus o samovraždu, aby sa 

breh“. (s. 72) Jej milovanie bolo tekuté, kdesi 
za hranicou ľudského. Malo povahu čohosi 
božského. Odohrávalo sa síce v obyčajnej 
posteli hotelovej izby, ale zároveň v inej di-
menzii. Bolo napoly reálne a napoly virtu-
álne, vložené do toku. Signovala ho otázka: 
„Už si sa niekedy miloval ako šťuka? Alebo 
ako jeseter?“ Nie, nemiloval. Aby sa to tak 
stalo, treba spojiť eros a thanatos do jednej 
esencie bytia. 

Vodný kúpeľ duše 
Neva berie na seba virtuálnu masku smrti, 
ale zároveň je milencova anima, jeho vlastná 
duša. Vynára sa z nevedomia. Milostný akt sa 
tak dá rozložiť na „le petit morte“, malú smrť 
s intenzívne prežitým orgazmom v hotelovej 
izbe, a na „le grande morte“, veľkú smrť, ktorá 
sa ešte len stane. 
 Rieka je dar milosti, dvere do mýtického 
prechodu. Žena – rieka je tekutá a táto teku-
tosť predstavuje hlbiny podvedomia i nad-
vedomia, intuitívny život. Je nespútateľná, 
nepolapiteľná, odmietavá, je hlbina, prame-
niaca zhora. Na reálne ponuky na spoločný, 

Pišťankova Neva
Dana Podracká

Hoci sa to zdá byť v kontexte celej tvorby Petra Pišťanka priam vyzývavo nepravdepodobné, 
Neva dokazuje, že autor mal mystický temperament. 

Peter Pišťanek: Neva
Bratislava: Slovart, 2014

Peter Pišťanek. Foto Peter Procházka
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vysvetliteľných príčin, ktoré majú duchovný 
pôvod.
 Neva je Styx.

Venované mimozemšťanke
Mottom novely je venovanie „mimozemšťan-
ke, s vďakou za tiché zdieľanie“. 
 Ukáže sa, že tajomná mimozemšťanka je 
jeho vlastná duša, rovnako virtuálna ako re-
álna, ako voda, tok, chlad, smrť. Jej oči, ako 
sa dočítame v texte, sú „belasé, takmer bez-
farebné ako ľad z morskej vody“. Jej dlaň má 
„studený stisk“. Keď sa jej dotýkal pri tanci, 
„bolo to akoby sa dotýkal živého striebra“, 
čo asociuje strieborné odblesky na hladine. 
Dokonca keď sa prvý raz milovali, „na okno 
hotelovej izby zlietla čajka a jemne zobákom 
zaťukala na okno“. 
 Čajka striebristá žije pri vode. 
 Neva je smrť na nečisto, virtuálny avatar, 
ktorý má viacero životov až do okamihu, keď 
sa hra končí. 

Staré duše
Príbeh prehlbuje podobenstvo so sobolím 
kožuchom. Ponúka ho na predaj mladík 
v bare. Autor (Pišťanek) prejaví o kožuch 
záujem a privonia k nemu. Chce podľa ču-
chu rozpoznať jeho pravosť. Sobolí kožuch 
patrí k jeho starej zvieracej duši, rovnako 
starej ako je duša Nevy, s ktorou má pocit, 
že sa už veľmi dlho poznajú. Z kožucha sa 
šíri „vlhký zápach zatuchliny ako zo starej 
krypty, akoby ho jeho predajca pred chvíľou 
zvliekol z mŕtvoly… nedefinovateľný zápach, 
s ktorým sa my živí stretávame na miestach, 
zasvätených smrti – v márniciach, pitevniach, 
krematóriách… akoby na tom kožuchu lipla 
vôňa smrti“. (s. 42)
  Nedefinovateľný zápach je zároveň vôňou. 
Voňavú zatuchlinu „rozsekne“ Neva, keď 

reálny život, nereaguje; je reálna iba natoľko, 
nakoľko môže byť reálne telo.
 Od prvého pohľadu má Neva silu posvät-
ného obrazu. A samotný Pišťanek ako jej 
protipól, je v tom čase zatopenou, krajne 
vyčerpanou dušou. Napriek tomu sa usiluje 
s Nevou splynúť, vojsť do toku, animovať svo-
je Ja. Pridanou hodnotou je krása splynutia, 
tekutá vitráž lásky a smrti, vodný kúpeľ duše 
ako média milostného krstu a znovuzrodenia. 
Tu sa mystický temperament usiluje nahradiť 
falošnú skúsenosť skúsenosťou pravou.  

Narcis, jarný kvet smrti 
Pišťanek, ako to aj sám verejne priznal, sa 
liečil z narcistickej poruchy osobnosti. V gréc-
kej legende o Narcisovi bol mladík božsky 
očarený vlastným obrazom, ktorý zazrel ako 
v zrkadle na hladine lesnej studne. Podľa jed-
nej z verzií mýtu sa nad vlastným obrazom 
v studničke nakláňal tak dlho, až sa utopil 
a premenil sa na kvet. Narcis, jarný kvet 
smrti. 
 Zaiste je to len zhoda náhod, že Pišťanek 
svoju poslednú samovraždu spáchal deň po 
prvom jarnom dni, 22. marca 2015. Narcis bol 
synom riečneho boha a nymfy. Zamilovala 
sa do neho nymfa s menom Echo, ale Narcis 
jej lásku odmietol a zostal po nej iba hlas. 
Pišťankovou nymfou sa stala Neva. V rozpo-
re s mýtom Pišťanek jej lásku neodmietol, 
naopak, bol by ochotný urobiť čokoľvek, aby 
ju získal. Dá sa však niečo vyprosiť od smrti, 
ktorá v nijakej z kultúr nemá svoj chrám?
 Zaplavená duša je výsledkom dlhodobého 
procesu, celkom iného ako je potopená duša. 
Zaplavovanie duše je postupné, je zložité, ako 
je zložité odčerpať vodu z pľúc, kde sa telo 
dotýka pneumy, je to psychická záležitosť, 
proces, v ktorom nie sme vonkajšími okolnos-
ťami potápaní pod vodu, ale deje sa to z ne-

skonštatuje, že ten kožuch je „falošný, ume-
lý“. To, čo je skutočné, nahé a bez kožušiny, 
je čistá esencia lásky a smrti, presahujúca 
reálne chápanie času. Nielen život, aj smrť 
je v toku.  
 Keď autor (Pišťanek) vyzná Neve lásku 
a sľubuje, že ju bude ľúbiť navždy, odpovie 
mu: „Čo to znamená: navždy? To je predsa 
nesmierne dlhý čas. Nikdy by sme nemali 
hovoriť navždy. Nemáme na to právo, lebo 
ten pojem nás tak vysoko presahuje… že 
nemôžeme prevziať zodpovednosť za jeho 
naplnenie“. (s. 70)
 Sobolí kožuch sa tak stáva podobenstvom 
vyzliekania nielen zo zvieracej kože, ale aj 
z poslednej ľudskej kože pred tým, ako sa 
mystický temperament autora rozhodne vstú-
piť do neznámej hlbiny, do paschy. Za takýchto 
neopakovateľných okolností nastáva  prud-
kosť rozpoznania: „Nikdy som nejako veľmi 
neveril v Boha. Ale teraz, keď som stretol 
teba, tomu začínam rozumieť. Naraz to celé 
má zmysel. Áno, celé to smerovalo sem! Áno, 
Boh jestvuje! A to, že sme sa stretli, je vlastne 
pointa toho všetkého, čím som prešiel“. (s. 72) 
Pascha otvorila svoj prechod do božskej rovi-
ny bytia ako vrcholiaceho okamihu výmeny. 
Eros a Thanatos našli Boha. 

Nedalo sa urobiť nič, len vojsť 
Keď Zeus povstal proti svojmu otcovi Kronovi, 
Styx sa postavila na stranu Zeusa. Priviedla 
mu na pomoc svojich dvoch synov,  Moc a Silu,  
a aj dve dcéry, Ctibažnosť a Víťazstvo. Zeus 
sa jej odvďačil tak, že po svojom víťazstve 
uznal dôstojnosť Styx a jej deti vzal na Olymp. 
Okrem toho ustanovil, že prísaha pri vodách 
podsvetia je neodvolateľná, nezrušiteľná a zo 
všetkých prísah najposvätnejšia.
 Pišťanek ako autor, pre ktorého svet, ktorý 
stvoril, bol čoraz reálnejší v žitom živote, pre-
šiel niečím podobným. Bez ohľadu na to, či je 
Neva reálna alebo virtuálna, keď sa rozhodol 
zavŕšiť svoje úsilie o posledné vysvetlenie, 
Neva bola pri tom. Vtiahla ho do toku, do 
bodového vedomia smrti a nedalo sa urobiť 
nič, len vojsť. Predzvesť nového Ja, ktoré sa 
chcelo znova narodiť, bola neodvrátiteľná. 
Posolstvom novely Neva je rešpekt nielen pred 
tým, čo je silné, ale aj pred tým, čo je slabé. 
Nielen pred tým, čo je reálne, ale aj pred tým, 
čo je virtuálne. 

Napísanie eseje podporil z verejných zdrojov 
formou štipendia Fond na podporu umenia.

Za Petrom Pišťankom
Pred piatimi rokmi Peter Pišťanek zarmútil svojím dobrovoľným odchodom zo života 
nielen literárny svet.  Prozaik, ktorý sa zapísal do najširšieho povedomia, by 28. apríla 
2020 oslávil 60 rokov od narodenia. Knižná revue prináša spomienku Dany Podrackej, 
poetky, esejistky a generačnej súpútničky spisovateľa v podobe eseje, venovanej novele 
Petra Pišťanka Neva.     

red.
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 Irving narúša klasickú románovú líniu 
metatextami (týmto je bližšie k Sternovi ako 
Dickensovi a, pravdaže, postmodernistom  
J. Barthovi, W. H. Gassovi). Zároveň predzna-
čuje naratívne situácie, ktoré v americkej li-
teratúre vznikali v osemdesiatych rokoch. Či 
už je to v Austerovom románe Sklené mesto 
(1985), DeLillovom Bielom šume (1985) alebo 
Neuromancerovi (1984) Williama Gibsona. 
Samotný literárny status románu tak zrkad-
lí jednu z najcitlivejších tém – otázku trans 
identity (postava Roberty Moldoonovej).
 Irvingov štýl je špecifický a rozpoznateľný. 
Tradičný naratív románu o dozrievaní drobí 
groteskou. Čitatelia môžu plakať a smiať sa 
súčasne, je im umožnené absorbovať absur-
ditu situácie a zároveň sa z nej smiechom 
vymaniť. Groteska, zveličenie, ironický po-
hľad patria medzi autorove charakteristic-
ké štýlotvorné prostriedky a v kombinácii 
s hmatateľnou realistickou scénou v danom 
kultúrno-historickom kontexte vytvárajú 
imaginatívny priestor pre reflektovanie ne-
jednoznačností spoločenských fenoménov 
a ľudskej existencie.

Krehký, otrasiteľný svet
V centre románu je spisovateľ – nemanželské 
dieťa ženy, ktorá nekonformným prístupom 
k svojej gendrovej role predstihla dobu. Garp 
zdieľa s autorom nielen vášeň pre zápasenie, 
ale aj ambíciu stať sa úspešným spisovate-
ľom. V románe ho v popularite zatieni vlastná 
matka, a tak Garpove „začiatky“ a „konce“, 
momenty, keď sa spisovateľovi podarí niečo 
ukončiť alebo začať, keď nevie písať, alebo 
písať nemôže, možno chápať nielen ako Ir-
vingovu postmodernú meditáciu nad témou 
umelcovho bloku, ale aj nad významom ľud-

Je možné namietať, že dobrý text nikdy ne-
zostarne. To, čo mal Irving na mysli, je však 

fakt, že niektoré z tematických rovín románu 
zostali stále aktuálne, že v plynutí času, spo-
ločenských a historických súvislostí Spojené 
štáty americké a rovnako aj iné krajiny na sve-
te, napriek neuveriteľnému technologickému 
pokroku, neprekonali kultúrne rozpory, ktoré 
svedčia o netolerancii, absencii akceptácie ina-
kosti a uznania toho, čo sa z kultúrnej normy 
a očakávaní vymedzuje. 

Svet predtým a potom 
Román Irvingovi dopomohol k sláve a finančne 
ho oslobodil. Podľa mňa úspech románu súvisí 
aj s tým, že sa mu podarilo zasiahnuť palpačný 
bod v čase, keď sa svet láme. Keď sa drobia 
kúsky starého poriadku, veci sa preskupujú 
a svet sa mení. V tomto mám na mysli celú 
kultúrnu situáciu konca sedemdesiatych ro-
kov, v ktorej román vznikal. Hoci tieto udalosti 
nie sú predmetom románových situácií (kríza 
prepuknutia choroby AIDS, grafiti hnutie ako 
dehierarchizujúci fenomén, transformačná 
sila hip hopu, konzervatívna politika Ronalda 
Reagana, atď.), literárny text Svetu podľa Garpa 
absorbuje v sebe bod v čase, keď sa svet delí 
na ten predtým a potom.
 Román nadväzuje na kvalitnú tradíciu čier-
neho humoru a satiry, ktorú v šesťdesiatych 
rokoch minulého storočia začali Joseph Heller 

Nevyliečiteľní
John Irving: Svet podľa Garpa
Preložila Katarína Karovičová
Bratislava: Slovart / MM, 2020

Alena Smiešková 

Pred dvoma rokmi pri príležitosti jubilejnej reedície 
románu Svet podľa Garpa John Irving povedal: 
„Po štyridsiatich rokoch od svojho vydania by už tento 
román mal byť zastaraný. Ale opak je pravdou.“

John Irving. Foto wikipedia / Elke Wetzig Elya

John Irving (1942)
Americký spisovateľ, autor románu a scenára k filmu Zásady muštárne, za ktorý získal 
filmové ocenenie Oscar v r. 1985.  V slovenskom preklade vyšli jeho romány:  Zásady 
muštárne (2002), Štvrtá ruka (2002), Svet podľa Garpa (2003), Modlitba za Owena Meanyho 
(2003), Hotel New Hampshire (2005), Posledná noc na Twisted River (2010).

a Kurt Vonnegut. Zároveň je možné vystopo-
vať, ako románová štruktúra sleduje líniu 
klasických textov, či už Charlesa Dickensa, 
Johna Fieldinga alebo Laurencea Sterna (Ži-
vot a názory Tristrama Shandyho, r. 1759) 
a sprítomňuje nám život postáv T. S. Garpa, 
jeho matky Jenny Fieldovej, Garpovych detí: 
Duncana, Jenny a Walta v existenčnom oblúku 
– od narodenia po smrť.



ského snaženia a existencie. Pretože tak ako 
Garp tvorí svoju fikciu, tvorí aj svoj život.
 A napriek tomu, že vo svojom románovom 
príbehu je tvorcom aj ničiteľom, vo svojom 
osobnom príbehu – ako každý z nás – podlieha 
zraniteľnosti udalostí, jeho život – jeho svet – 
je otrasiteľný. V tomto čitatelia nachádzajú, 
napriek bizarným súvislostiam, možnosť byť 
Garpovi empaticky naklonení – pretože aj ich 
svet je rovnako krehký.
 Ak Irving hovorí, že jeho román je v súčas-
nosti ešte relevantnejší ako pred štyridsiatimi 
rokmi, je možné dodať, že je to nielen preto, 
že sa svet nevysporiadal s rôznymi formami 
nespravodlivosti a utláčania osobnej slobody, 
alebo preto, že sme dovolili, aby náš svet ria-
dili politici, ktorí môžu byť zdraviu škodliví  
– nie nadarmo sa Garp bráni všetkým, ktorí 
sú bytostne politicky presvedčení, tvrdí, že 
ako takí sú zaprisahaní nepriatelia umelca –,  
ale hlavne preto, že v čase krízy, akú v sú-
časnosti globálne prežívame, sa môžeme v li-
terárnom príbehu nielen nájsť, ale môžeme 
ním aj scitlivieť. 

Udržať všetkých nažive
V slovenskom vydavateľstve Slovart vychá-
dza román v reedícii v preklade Kataríny 
Karovičovej. Autorka sa už v predchádza-
júcich vydaniach vyrovnala s náročnými 
prekladateľskými úlohami – napríklad nájsť 
slovenský ekvivalent k výrazu Under Toad, 
homonymnej slovnej hračke, ktorá odhaľuje 
hĺbku a citlivosť Irvingovho humanistického 
rozprávania.
 Použila rovnako zvieraciu metaforu – Spod-
ný výr, a ten je v texte analógiou potencio-
nálne hrozivých udalostí, ktoré vo víre živo-
ta môžu ohroziť dočasne stabilnú situáciu. 
Dočasne stabilnú – pretože podľa Garpa sme 
všetci nevyliečiteľní, prekladateľka použi-
la výraz „smrteľné prípady“, a jediné, čo sa 
v takej situácii dá robiť, je „udržať všetkých 
nažive“. Či už aktom kreativity – ako Garpova 
matka, keď znásilnila vojaka v štádiu mozgo-
vej smrti, alebo románom, ktorý vieme čítať 
aj takmer pol storočia od jeho vzniku.

Mgr. Alena Smiešková, PhD.
Literárna vedkyňa, VŠ pedagogička, 
pôsobí na Katedre anglistiky a ame-
rikanistiky na FiF UK v Bratislave.

Od januára chcem zasadiť pod oknom 
sakuru. Večer čo večer sa prechádzam 

medzi Amanogawa, Kanzan, Kiku shodare 
a Fuji kono no mai, žmolím ich lístky, medzi 
bruškami palca, ukazováka a prostredníka 
ako látky, na každom ich vnímam inak, obze-
rám kvety, odtiene, miešam zem, hĺbim jamu, 
lejem do nej vodu, miešam hlinu s humusom, 
posúvam ju pod iné okno, hĺbim ďalšie a ďalšie 
jamy, vraciam sa na začiatok, zem pod okna-
mi je ako ementál, kanzan stále kvitne, bé-
žovohnedé, zelenkavé listy sa chvejú, rozvíja 
odtiene ružovej, stojí ako 
v spodnej bielizni, dva kroky 
doprava, tri nazad, tancuje, 
znovu doprava, ružová ja-
ponská nevesta v opršanom 
kimone z drahej látky, sneží 
do dvora, ráno stojím v okne, 
a keby som fajčila, zapálila by 
som si, večer ju znovu posu-
niem, predsa len, nevopchá sa 
strom do kuchyne? Nezacloní 
lilavú farbu vistérie? Nebude 
vistéria pri sakure vyzerať 
ako jej zádumčivá žiarlivá 
sekretárka?  
 Pozerám f ilm o Hanami. 
Od polovice januára do mája 
rozkvitajú po Japonsku z juhu 
na sever kvety sakúr. Hanami je 
starý japonský zvyk obdivovania krásy ich kve-
tov. Starší ako tisíc rokov. Pomyslím si na sakuru, 
ktorú, hoci je máj, stále nemám, hoci od januára 
sa brodím ružovými okvetnými lístkami, mám 
ich plnú kuchyňu, obývačku aj spálňu, spávam 
na nich ako na vavrínoch, myslím, že by som 
o tom všetkom mohla niekde alebo niekomu na-
písať. Českému básnikovi Petrovi Borkovcovi, 
ktorý tomu určite bude rozumieť, opíšem svoju 
rozkvitnutú sakuru a poďakujem sa mu za kniž-
ku Petříček Sellier & Petříček Bellot. 
 Keď kvitnú sakury, má Petr Borkovec naro-
deniny. Päťdesiat rokov. Vtedy sakuru presá-
dzam do záhrady – nemôže byť to prvé, čo človek 
uvidí, keď vstúpi k nám do záhrady. Musí mať 

nejaký nástup, nie na prvú, že bam! Ten nástup 
by mohol byť trochu, ako keď otvárate knižku, 
ale neviete, čo v nej je. Teda viete, píšu to na jej 
prebale. 
 Niektoré z tých textov ste predtým dakde 
videli a čítali. To videli a čítali je predohrou 
knižky. Čítam Petrovu knižku a nosím rozkvit-

nutú sakuru po dvore. Petr sa 
na mňa pozerá. Vôbec, ako sa 
Petr pozerá! V Čechách majú 
na tento špeciálny „kuk“ výraz 
bloumat. Krajšie je archaické 
bloumati – zahŕňa aj pozasta-
venie v začudovaní a to presne 
Petr, keď píše, robí. Bloumat 
nad něčím je špeciálny druh 
zasnívaného básnického po-
hľadu na život, ako si ide, ale 
aj radosť, že sa o tom všetkom 
dá hovoriť. A má hovoriť! 
    Petrove bloumání je hana-
mi. Hotelové raňajky, srnčia 
noha, pobyt básnika v Krem-
se, Turčianske Teplice, kama-
ráti, žena, lovci perál cestou 
z práce, správa o tom, ako bolo 

15. januára 2019, kôň a ryby, prvý králik, včerajší 
príchod, na entomologickej burze, nenájdené 
parožie, hotel Čajkovskij, pohľad z okna na fi-
govník, na more, všetky pohľady z okna, všetky 
pohľady zo všetkých okien všade, dobré úlovky 
chrobáčikov, drahokamov, parôžkov, rožkov, 
kvetov, prútikov, a keby ich náhodou nevedel 
nájsť, napíše všetky parádne slová a ich názvy 
na papier, pre mňa ich všetky dávno má. 
 Kým nosím svoje nenarodené dieťa – sakuru 
v ružovej perinke po dvore ako žiarlivá zádum-
čivá Petrova sekretárka, Petr zasadil celú alej 
sakúr. Až sem, do Modry zavoňal. Inochi Futatsu 
no Naka ni Ikitaru Sakura kana, všetko najlepšie 
k narodeninám, Petře, bloumej dál! 

Petr Borkovec: 
Petříček Sellier & Petříček Bellot
Praha: Éditions Fra (Agite/Fra), 
2019, e-kniha 2020

Hanami 
bloumání
Veronika Šikulová

Petr Borkovec, český básnik, prekladateľ, 
publicista (nar. 17. apríla 1970)
Foto archív P. B. / Fra
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Rozdvojenie 
slovenského modernizmu
 

Silvia Ruppeldtová
Hľadám a hľadám čo len náznak zmeny, / tú, čo by zo mňa sňala kliatbu rozdvojení… Napísal Laco Novomeský vo svojej 
poslednej básni Rozdvojenie. Básnik, verný starovekému kultu krásy, a zároveň politik, oddaný vízii nového, spravodlivého, 
moderného sveta a viery v pokrok, na konci života presnou básnickou skratkou možno najlepšie vystihol ducha slovenského 
modernizmu, ktorý sa súhrou politických udalostí stal zrkadlom zvláštností našich národných dejín.

ca minulého storočia ukázala, ako sa pôvodná 
moderna prelomu 19. a 20. storočia pred druhou 
svetovou vojnou napokon odklonom od roman-
ticizmu zmenila vo svoj ideový opak – vznikom 
avantgárd, ktoré romantický vzťah k minulosti 
programovo rozbíjali, nadobudlo toto rozdvojenie 
pri tvorbe „nového“ sveta zvláštnu dynamiku. 
 Španielsky básnik Juan Ramón Jiménez z li-
terárnej generácie 1898 pomenoval moderniz-
mus ako „entuziastický pohyb v ústrety slobode 
a kráse“, ruský básnik Vladimír Majakovskij už, 
naopak, v básni 150 000 000 v mene slobody volal 
po poprave krásy: „Dobijeme ťa, nečinná roman-
tika sveta!“ Poetické pôvaby pomalého „sveta 
včerajška“, o ktorých píše Stefan Zweig vo svojej 
autobiografii, bolo treba prekonať a stvoriť nový 
svet. Lenže podmienkou nachádzania „novej“ 
krásy sa teraz stalo radikálne, absolútne odmiet-
nutie minulosti a všetkých druhov donedávna 
nedotknuteľných istôt. Medzi nimi i rozpadu 
monarchií, náboženských inštitúcií, konceptov 

Nová výpravná publikácia Modernizmus 
v pohybe z dielne Ústavu slovenskej litera-

túry Slovenskej akadémie vied práve ponúka za-
ujímavú možnosť nachádzať odpovede na rozkoly 
dneška v špecifických podmienkach minulosti, 
v ktorých sa vyvíjal moderný slovenský politický 
a kultúrny život. 
 Kniha je rozdelená na dva väčšie celky I. Pre-
meny a inovácie a II. Procesy a okolnosti, z ktorých 
každý obsahuje štyri kapitoly. Publikácia skúma 
osobitosti slovenskej literárnej a širšej umeleckej 
tvorby od začiatku „moderných čias“ do polovice 
20. storočia. Svojím spôsobom však reflektuje 
rozdvojenie, ktoré predurčuje aj našu súčasnosť.  
 
V ústrety slobode a kráse 
Skončil sa vôbec modernizmus? Kedy presne sa 
začal a ako sa dá definovať?  Ak by sa mal prob-
lém modernizmu viazať na jediné obdobie, mal 
by presne vymedzený čas vzniku a ukončenia 
a pomerne homogénny obsah. Už prvá polovi-

vlasti tak, ako ich zaviedlo 19. storočie, a pevnej 
patriarchálnej rodiny, zväčša naviazanej na pôdu 
s jasne determinovanými vzťahmi. 
 Pre Majakovského sa „dobitie nečinnej roman-
tiky“ skončilo samovraždou, iní sa v zápale hľa-
dania „nových ciest“ a drobenia veľkých koncep-
tov pokúšali prepašovať do sveta, zbavovaného 
tradícií, niečo z jeho pretrvávajúcej, nadčasovej 
melancholickej krásy. Možno si boli vedomí toho, 
že práve meniaci sa svet potrebuje aspoň jednu 
niť, ktorá ho bude držať vo vzájomnosti.
 Zápas s tradíciou a romanticizmom sa 
pre avantgardy stal synonymom boja proti kon-
zervativizmu spájanom, prirodzene, s minulos-
ťou a „staromilstvom“. Historické a kultúrne 
korene modernizmu však avantgardy pohybom 
vpred drvili ako futuristické kladivo. Agresív-
na dynamika konfliktu toho, čo sa chápalo 
ako pokrok a ako konzervativizmus, vytvorila 
fascinujúce a mnohoraké podoby moderného 
umenia na pozadí čoraz častejších politických 

ESEJ

Plagát výstavy Spolku slovenských spisovateľov 
v Prahe, (1931), autor Andrej Kováčik.

 DAV, titulná strana časopisu (1933), 
autor Josef Rybák.
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Obálka knihy Hany Gregorovej Slovenská 
žena pri krbe a knihe, (1929).
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práve v prostredí, do ktorého plynulo najviac 
kozmopolitných vplyvov. 
 Mesto tu prestávalo byť perifériou, stalo sa 
empiricky prežívanou križovatkou kultúr, ktorá 
možno nebola v rámci teórií o kultúrnych peri-
fériách križovatkou centrálnou, zato však uvá-
dzala novovznikajúcu, tentoraz „štátotvornú“ 
slovenskú kultúru do širokého kozmopolitného 
kontextu. 
 Modernizácia mesta a jeho stvárňovanie ako 
meniacej sa sociálnej skutočnosti je výraznou 
témou kapitoly Nekrofilné a vitalistické aspek-
ty poetiky davistov vo vzťahu k obrazu sociálnej 
reality. Túžba zbaviť slovenskú kultúru jej pu-
ritánskeho bukolického aspektu idealizované-
ho prinajmenšom od čias štúrovcov, odkedy sa 
slovenským povedomím vinie motív vidieckej 
čistoty v protiklade s dekadenciou mesta ako 
čohosi na výsosť neslovenského, bola očividne 
vitálnou potrebou básnikov, ktorí sa podľa toho 
aj označovali ako vitalisti. 
 Ján Smrek v ranej zbierke Odsúdený k večitej 
žízni v básni Mesto ma vábi predznamenal nut-

konfliktov. Kde bolo v tomto dynamickom dianí 
Slovensko? 

„Emancipácia mäsa“
Kapitolu s názvom Ženská emancipácia ako 
literárna téma začiatku 20. storočia (o počiatkoch 
slovenského feministického diskurzu) uvádza 
Dana Hučková citátom z Národných novín 
z roku 1901, ktorý je pripisovaný Svetozárovi 
Hurbanovi Vajanskému: „Keď sa bližšie prizriete, 
celý modernizmus zakladá sa na emancipácii 
mäsa a na vydobývaní práva hrešiť. Mäso má sa 
oslobodiť spod duchovného velenia a hriech má 
byť slobodný, pochvalný, uvedený do salónov… 
byť prirodzeným postulátom individualistickej 
evolúcie.“
 Aký len príkry rozdiel v myslení vyššie spo-
menutého Juana Ramóna Jiméneza, pre ktorého 
bol modernizmus najmä „nadšeným pohybom 
v ústrety kráse“! Táto dichotómia vo vnímaní 
slobody a krásy – na jednej strane ako výzva k te-
lesnosti a „hriechu“ zbaveného duševnej vzne-
šenosti a na strane druhej ako, naopak, jediná 
cesta k skutočnej vznešenosti ducha – je možno 
najlepším pomenovaním rozdvojenia už v po-
čiatkoch modernej doby vyjadrenom Delacroi-
xovou Slobodou s obnaženou hruďou, vedúcou 
ľud na barikády. 
 V modernizačných procesoch nemohol viesť 
ľud za oslobodením obnažený muž, s ktorým sa 
revolučné procesy zvyčajne spájajú; musela to 
byť žena, lebo to implikuje bytostné nasadenie 
a odvahu. Odvaha však býva strážcami poriadkov 
považovaná za vzburu a vzbura za nemravnosť. 
Vajanský bol príslušník staršej generácie, bol však 
aj jeden z najznámejších konzervatívcov martin-
ských kruhov, a tie sa nedlho po jeho smrti so zá-
nikom monarchie rýchlo dostali na druhú koľaj. 
 
Našstvo a križovatka kultúr
Rozpor medzi starým a novým vnímaním toho, 
čo je krásne a čo znamená sloboda a mravnosť, 
ostal prítomný i naďalej. Keď sa centrum spo-
ločenského a kultúrneho života presunulo 
do Bratislavy, začal slovenský modernizmus 
programovo presahovať národné a bukolické 
hodnoty a odveký slovenský rozpor medzi dedi-
nou a mestom vrcholil duchom modernizácie pri-
rodzene sa usilujúcim tvoriť „mestskú  kultúru“. 
 Hoci mnohí apelovali na absurdnosť vyhlá-
senia Bratislavy za hlavné slovenské mesto 
narážajúc v rámci geografie Slovenska na jej 
periférnosť a nedostatok „slovenských“ tradí-
cií, nastupujúca generácia poetistov, naopak, 
potrebovala prekonávať periférnosť Slovenska 

nosť, ale aj túžbu neveľkej mladej slovenskej 
intelektuálnej bohémy začleniť sa do veľkých 
kultúrnych európskych prúdov, čím sa rozkol 
medzi kozmopolitizmom a „našstvom“ ešte pre-
hĺbil. Protiklad „Village and the City“, s ktorým 
doteraz nie sme naplno zmierení, sa prehĺbil. 
 Bratislava sa stala ideálnou pôdou na slobodné 
rozvíjanie nonkonformných ideí a dnes si málokto 
uvedomuje, že „vďaka kozmopolitnému a polyfo-
nickému charakteru tohto malého slovenského 
Paríža sa mohla v Bratislave naozaj rozvinúť slo-
venská moderna,“ napísal umenovedec Ján Bakoš 
v zbierke esejí Periféria a symbolický skok. 
 „S modernizmom sa táto mentalita otvorila 
svetu, asimilovala európske myslenie a literatúru 
19. storočia a miestami sa vyšvihla na ich úroveň, 
vybrúsiac svoju špecifickosť. Krajiny španiel-
skej vravy sa prestali považovať za marginálne 
zóny svetovej literatúry,“ tvrdil o španielskom 
a hispánskom umení Gutiérrez Girardot. Podobný 
„symbolický skok“ sa modernizmom v menšom, 
a nie nepodobne, podaril aj slovenskej periférii, 
takisto odklonenej od hlavných európskych prú-
dov, naplno z nich však čerpajúcej.
 
Najväčší podnet
Otázkou už bolo len definovať, čo je slovenské. 
Táto otázka sa po roku 1918 týkala najmä minu-
losti, ktorá však ostala zmetená zo stola, spolu 
s otázkou tradície a kontinuity, ktorú nemáme 
vyriešenú dodnes. Rozdvojenie medzi „moder-
ným“ a „tradičným“ sa stalo charakteristikou 
našej kultúrnej reality, nevyhnutne vedúcej k ne-
ochotnému osvojovaniu mnohých častí našich 
dejín a pokusom o budovanie identity na základe 
vyčleňovania. 
 Slovenský modernistický problém so vzťahom 
k tradícii sa ukázal ako problém s prijatím seba 
samého a aj ako politický problém. Len v 20. sto-
ročí prešlo Slovensko siedmimi zmenami spo-
ločenského systému, pričom každá znamenala 
popretie období predchádzajúcich. A žiada sa to 
od nás stále. 
 Ponor a skúmanie konfliktu „moderného“ 
a „tradičného“ v našom aj širšom kontexte, ako 
aj to, ako uchovať krásu v modernom svete, je 
podľa mňa najväčším podnetom novej publikácie, 
pretože sa ukazuje, že „kliatba rozdvojení“ ne-
spočíva v samotnom pohybe dopredu, ale naopak 
v neintegrovanosti pamäti, ktorá je predpokla-
dom akéhokoľvek pohybu.   
 

Silvia Ruppeldtová
Publicistka, esejistka, prekladateľka. 

Zost. M. Habaj, D. Hučková:
Modernizmus v pohybe
Bratislava: Veda, 2019
Autorský kolektív: Karol Csiba, Kata-
rína Cupanová, Andrea Draganová, 
Michal Habaj, Dana Hučková, Dagmar 
Kročanová, Jaroslava Šaková.

Kolektívna monografia sa zameriava 
na výskum modernizmu v slovenskej 
literatúre prvej polovice 20. storočia. 
Prostredníctvom výberových okru-
hov mapuje spôsoby, akými dobová 
literatúra v rôznych dekádach a kul-
túrno-spoločenských kontextoch 
implantovala do svojho organizmu 
volanie po modernosti. Monografia je 
príspevkom nielen k dejinám sloven-
skej literatúry, ale tiež ku kultúrnym 
dejinám Slovenska. 
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pri písaní snahu konfrontovať toto označenie 
s poznatkami historického výskumu. Bolo by 
však nespravodlivé obsah knihy ohraničiť len 
otázkou, či je Hlinkova pozícia v mýtickom 
národnom panteóne oprávnená alebo nie. 
Omnoho zaujímavejšie sú ďalšie otázky, ktoré 
si v súvislosti s budovaním Hlinkovej povesti 
Roman Holec kladie. Napríklad tie o pôvode 
tejto výnimočnej pozície či o tom, kto nesie svoj 
podiel na jej etablovaní a šírení v slovenskej 
spoločnosti.

Hlinka, ale aj iní
Hlavnou postavou pritom po celý čas nepre-
stáva byť samotný Andrej Hlinka. Kniha je 
skutočne biografiou (hoci autor takéto ozna-

čenie čiastočne odmieta) a jej text prevedie 
čitateľa Hlinkovou mladosťou a politickými 
začiatkami, jeho osobnými priateľstvami i ne-
priateľstvami (pričom ich aktérmi boli často tí 
istí jedinci) a tam, kde to umožňujú zachované 
historické pramene, ukáže aj kus Hlinkovho 
autentického charakteru. 
 Holec sa síce vybral cestou chronologic-
kého rozprávania, ale väčšmi než dátumy 
sú v jeho podaní dôležitejšie otázky, ktoré sa 
viažu k jednotlivým etapám Hlinkovho života, 
resp. Hlinkovho obrazu v očiach jeho súčas-
níkov i budúcich generácií. Zaujímavé a obzor 
rozširujúce sú početne citované svedectvá ľudí 
z Hlinkovho okruhu či, naopak, jeho početných 
kritikov. 

Kontroverzná gloriola otca národa, ako aj 
samotná osobnosť Andreja Hlinku (1864 

– 1938) síce priťahuje pozornosť širokej sloven-
skej verejnosti už takmer osem dekád, avšak 
jeho poctivá, na historických prameňoch zalo-
žená biografia, v repertoári slovenskej histo-
riografie stále chýba. Dôvodov môže byť hneď 
niekoľko. Roman Holec, autor najnovšej knihy 
o Andrejovi Hlinkovi, vidí dôvody najmä v jeho 
rozporuplnosti, ktorá ešte aj dnes spôsobuje 
rozličné interpretácie jeho činov i osobnosti. 
Sám pritom hneď v úvode svojej knihy priznáva 
i upozorňuje, že ani on túto medzeru nezaplní 
a jeho text nie je komplexným obrazom tohto 
muža, kňaza, politika, publicistu či národovca. 
Na druhej strane, čitateľovi ponúka pútavo na-
písaný text, ktorého závery si nevymyslel, ani 
ich neohýbal podľa vlastnej ľubovôle, ale získal 
ich pozorným štúdiom archívnych materiálov. 

Skeptická otázka
Gloriola otca národa, ktorá jednoznačne do-
minuje Hlinkovmu obrazu v očiach jeho do-
bových i súčasných advokátov, sa vo forme 
skeptickej otázky dostala aj do podnadpisu 
knihy. Zreteľne tak vyjadruje, že Holec mal 

Otec, ktorý nespája
Roman Holec: Hlinka. Otec národa? Bratislava: Marenčin PT, 2019

Oliver Zajac
Rozporuplných postáv, vyvolávajúcich bezmedzný obdiv, ale aj neúprosné hanenie, sú plné aj relatívne krátke slovenské 
dejiny. Medzi najvýraznejšie historické osobnosti takéhoto charakteru patrí bezpochyby aj údajný otec národa, 
Andrej Hlinka. Triezvy, poučný i výborne napísaný pohľad naň nám ponúka historik Roman Holec.   

DEJINY

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (1959)
Historik, pedagóg a spisovateľ. Zaoberá sa dejinami „dlhého“ 
19. storočia so špecializáciou na hospodárske a sociálne 
dejiny, v súčasnosti najmä dejiny šľachty a environmentál-
nu históriu. Je autorom 17 samostatných knižných titulov, 
spoluautorom vyše desiatich syntéz a takmer dvoch stoviek 
vedeckých štúdií publikovaných v 15 krajinách sveta.

Andrej Hlinka na piešťanskom štadióne v auguste 1929 
Foto Marenčin PT, zdroj Slovenský národný archív 
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 Kniha našťastie netrpí častým neduhom 
biografického žánru a nejedná sa o šou jed-
ného muža, pri ktorej ľahko môžeme získať 
pocit, že práve on ovplyvnil dejiny ľudského 
pokolenia väčšmi než ktokoľvek iný a jeho 
podiel na udalostiach prekračuje možnosti 
bežného smrteľníka. Holec ukazuje odborný 
aj autorský kumšt a fenoménom, ktoré sú-
viseli s Hlinkovou osobnosťou a najmä jeho 
pôsobením, venuje komplexný pohľad. Nebojí 
sa na istý čas dokonca stratiť svoju hlavnú 
postavu zo zreteľa, aby následne umocnil po-
znanie, zasadené do objasneného historického 
kontextu. 

Otázky a odpovede
Historici či iní odborníci z humanitných a so-
ciálnych vied dobre vedia, že položiť správnu 
otázku vyžaduje niekedy omnoho väčšie kva-
lity a znalosti, než ju zodpovedať. Na druhej 
strane, čitateľa prirodzene viac zaujímajú 
odpovede. O to viac, ak ide o pikantnú tému.
 Z tohto dôvodu môžeme oceniť spôsob, 
akým sa Holec rozhodol tému uchopiť, aj 
otázky, ktoré si pri štúdiu prameňov položil. 
Kontextualizácia Hlinkových rozhodnutí, 

činov a tam, kde to bolo vďaka prameňom 
možné, aj jeho osobnostných čŕt, výrazne po-
máha uchopeniu jeho osobnosti a miesta v de-
jinách. Niektoré otázky však jednoducho nie 
je možné zodpovedať na danom počte strán. 
Koniec-koncov aj to je dôvod, prečo historici 
často radšej píšu čiastkové štúdie, ktoré im 
umožnia zaoberať sa v rámci skúmaného fe-
noménu detailmi. 
 Veď len téma Hlinkovho pôsobenia v rámci 
štruktúr Ľudovej banky a problémov, ktoré 
v tejto súvislosti vypukli, by si žiadala samo-
statnú monografiu. Nehovoriac už o tragédii 
v Černovej, ktorá dodnes ponúka množstvo ne-
zodpovedných otázok, ako ostatne konštatuje 
sám Holec, a je obrovskou škodou, že sa daná 
udalosť akoby zakonzervovala. Nedotknutej 
práce, doslova čakajúcej na ambiciózneho his-
torika, je v tomto prípade viac než dosť.

Neúmyselná polarizácia
Celá kniha pochopiteľne nestojí len na dobre 
položených otázkach. Tam, kde je to možné, sa 
Holec nebojí predostrieť rázny úsudok, opiera-
júci sa o bohatú pramennú bázu. Bez okolkov 
napríklad konštatuje, že napriek všetkým sna-
hám jeho obdivovateľov, Hlinka jednoducho 
nebol a nemôže byť považovaný za veľkého 
politika. Chýbala mu schopnosť spájať, ktorá 
je pre skutočného politika kľúčovou vlastnos-
ťou. Hlinka naopak vždy a všade polarizoval. 
Výnimkou boli len chvíle, keď zjednocoval ne-
úmyselne, napríklad po spomínanej tragédii 
v Černovej. Na základe dochovaných dokumen-
tov pritom Holec uznáva, že táto polarizácia 
často nebola úmyselným rozbíjaním vzťahov, 
ale skôr výsledkom Hlinkovej janusovskej tvá-

re a jeho ostrého, úsečného komunikačného 
štýlu, ktorý málokedy k niečomu pomohol, 
skôr naopak.

Výskum nekončí 
Hoci sú podľa recenzenta (a napokon aj podľa 
slov samotného autora) omnoho dôležitejšie 
otázky, ktoré osobnosť Andreja Hlinku vy-
voláva, než to, či je otcom národa, explicitnú 
pozornosť napokon dostane aj toto rozporupl-
né označenie. Nepatrí sa prezradiť odpoveď, 
ku ktorej autor prišiel, avšak aj v tomto prí-
pade Roman Holec potvrdil, že patrí medzi 
slovenskú historickú špičku a na celú otáz-
ku otca národa sa pozrel tak, ako je to bežné 
v prostredí vedecky uznávanej medzinárodnej 
historiografie.  
 Osobnosť Andreja Hlinku vskutku patrí me-
dzi tie postavy slovenských dejín, s ktorými 
sa musí bezpochyby vyrovnať každá generácia 
historikov nanovo. A nepôjde pritom len o otá-
čanie starého vína. Ešte stále jestvuje mnoho 
neprebádaných prameňov, prípadne dokumen-
tov, ktoré možno videlo oko historika, avšak 
v danej chvíli mu ešte chýbal kontext nových 
výsledkov historického bádania. Sám autor 
v knihe ponúka akúsi imaginárnu barličku 
svojím terajším aj budúcim kolegom a odkazuje 
na interesantné otázky a pramene, ktoré by 
si zaslúžili ďalší, podrobnejší výskum.

Pútavý text
Čitateľ zbehlý v produkcii slovenských histo-
rikov už dávno vie, že z pera Romana Holeca 
môže očakávať kvalitný text, ktorý nielen obo-
hatí myseľ, ale poteší aj literárne srdce. A to 
aj v prípade, že náročnosť a špecifikum témy 
na prvý pohľad nenahráva bezproblémovej 
čitateľnosti textu. 
 Najnovší knižný počin tento predpoklad na-
plnil. Text je záživný a dobre čitateľný. Aj keď 
recenzent priznáva, že predchádzajúca auto-
rova monografia Bratislavskí Habsburgovci sa 
mu čítala ešte lepšie, čo však pravdepodobne 
súvisí s témou, ktorá mu je subjektívne bližšia. 
Tak či onak, oba spomínané tituly s ľahkosťou 
prečíta aj úplný historický laik a nemožno ich 
neodporučiť všetkým po vedomostiach chti-
vým a o dejiny sa zaujímajúcim čitateľom.

Mgr. Oliver Zajac
Historik a publicista, pracuje v Histo-
rickom ústave SAV v Bratislave.

DEJINY

Roman Holec bez okolkov 
konštatuje, že napriek 
všetkým snahám jeho 
obdivovateľov, Hlinka 
jednoducho nebol 
a nemôže byť považovaný 
za veľkého politika. 

Andrej Hlinka so školskými deťmi v prírode v okolí Ružomberka 
Foto Marenčin PT, zdroj Slovenský národný archív 
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tého gubárstva, korytárstva, šúpoliarstva či 
valaškárstva.

Ako je to urobené?
Knihy Rastislavy Stoličnej a Valentíny Figeľo-
vej sú si na prvý pohľad veľmi podobné. Majú 
mäkkú väzbu, atraktívny štvorcový formát 
a veľmi vkusne navrhnuté obálky. Autorkou 
grafickej úpravy edície ÚĽUV deťom je Monika 
Bajlová, za dizajnom knihy Valentíny Figeľovej 
stojí autorka sama.
 Tituly Rastislavy Stoličnej vypovedajú obsah 
najmä prostredníctvom slov, publikácia Valen-
tíny Figeľovej viac využíva obraz. 
 Knihy z edície ÚĽUV deťom nie sú členené 
na kapitoly. Obsahujú časť, ktorú by sme mohli 
nazvať filmárskym jazykom ako veľký celok 
a časť, v ktorej nájdeme slovníkové charakteris-
tiky dvoch štvoríc povolaní (stolár, murár, tesár, 

Ani jedna z kníh nie je príbehová, všetky tri 
ponúkajú množstvo faktov. Tituly Rastisla-

vy Stoličnej Ako sa kedysi ľudia živili a Ako sa 
kedysi bývalo sú súčasťou edície ÚĽUV deťom. 
Predchádzalo im vydanie kníh Ako sa kedysi 
stravovalo a Ako sa kedysi hospodárilo (2018). 
Publikácie z tejto edície sú ladené populárno-ná-
učne, cieľovou skupinou boli zrejme staršie deti. 
 Autorkou textov je profesorka Rastislava 
Stoličná, odborníčka v oblasti všeobecnej et-
nológie, kulinárnej kultúry a etnokartografie. 
Bádateľsky sa orientuje na oblasť ľudovej stravy 
a stravovania, napísala monografie Kuchyňa 
našich predkov (2001), Jedlo ako kľúč ku kultúre 
(2004),  Kulinárska kultúra regiónov Slovenska 
(2012), Slovenský rok – Receptár na dni sviatočné, 
všedné a pôstne (2012), Socializmus na tanieri 
(2015) a množstvo článkov pre vedecké časopisy. 
 Napriek tomu, že tituly Ako sa kedysi ľudia živili 
a Ako sa kedysi bývalo vychádzajú zo seriózneho 
vedeckého výskumu, ich jazyk je zrozumiteľný. 
Autorka deťom približuje obraz Slovenska z mi-
nulosti, opisuje, čomu sa Slováci venovali profe-
sionálne a voľnočasovo, ako sa žilo v meste a na 
dedine. Deti sa môžu oboznámiť s povolaniami 
a remeslami, ktoré, takpovediac, máme v krvi: 
obrábanie pôdy, pestovanie rastlín, chov zvierat, 
baníctvo, kamenárstvo, drevorubačstvo, výroba 
dreveného uhlia, výroba a predaj skla, hrnčiar-
stvo, košikárstvo, drotárstvo, povozníctvo a pod. 
 Tradičné remeslá pripomína čitateľom aj Va-
lentína Figeľová. Jej kniha Džbány, košíky, 
medovníky obsahuje charakteristiky štrnás-
tich remesiel, medzi nimi i takmer zaniknu-

kachliar a hrnčiar, sklenár, drotár, košikár). 
Vo „veľkom celku“ autorka čitateľom ponúka 
široký záber, plynulý opis priestorov obytných 
aj hospodárskych budov, ich orientáciu, použitý 
materiál, opisy zariadenia a využívania interiéru 
(v titule Ako sa kedysi bývalo) a opis rôznych 
spôsobov živobytia aj životného štýlu Slovákov 
pred sto rokmi (v titule Ako sa kedysi ľudia živili).
 Kniha Džbány, košíky, medovníky je členená 
na 14 kapitol podľa jednotlivých remesiel, obsa-
huje tiež úvodné slovo etnografky Zory Minta-
lovej Zubercovej a zopár informácií o autorke. 
Valentína Figeľová pristúpila k remeslám in 
medias res, každému z nich venovala dve dvoj-
strany s takpovediac maľovaným fotopostupom 
práce remeselníka. Na konci každej kapitolky 
je umiestnená dvojstrana s tvorivou úlohou 
pre čitateľa (dokresliť výplet drôteného kohúta, 
výšivku, rozmotať klbko gubárovi, dotvoriť háč-

ILUSTROVANÁ KNIHA

Vyrobené 
na Slovensku

  Valentína Figeľová: Džbány, košíky, medovníky. Spoznaj naše remeslá 
Bratislava: Slovart, 2020

  Rastislava Stoličná: Ako sa kedysi ľudia živili 
Ilustrovala Ivica Augustínová 
Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2019

  Rastislava Stoličná: Ako sa kedysi bývalo. Ilustrovala Ivica Augustínová 
Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2019

Petra Baďová 
Ako Slováci žili v minulosti, čím sa zaoberali, čo z toho 
môžeme objaviť v našich génoch? Knihy Valentíny Figeľovej 
a Rastislavy Stoličnej približujú život na Slovensku pred sto rokmi. 
A hoci ide o publikácie určené deťom, zaujať môžu aj dospelých.

 Foto Petra Baďová

Čo ďalej s knižkou

 Mnohé z techník, ktoré sú v knihách opísané, si deti môžu doma vyskúšať. Pečenie 
a zdobenie medovníkového srdca bude pre ne isto lákavé, možno si však skúsiť napríklad 
aj pletenie košíkov (hoci z roliek novinového papiera), výrobu ozdôb zo slamy alebo drôtu, 
hračky z prírodnín, vyšívanie (napríklad kvietka na uterák) a pod.  

 Deti by sa mohli zahrať na detektívov, mohli by vypátrať, čím sa živili a ako trávili voľný 
čas ich starí a prastarí rodičia. Zostalo nám v domácnosti niečo, čo starkí vyrobili alebo 
čoho sa dotýkali ich ruky? Ako a s čím sa hrali starkí, keď boli deťmi? Výsledok pátrania 
možno zaznamenať na výkres a vložiť do knihy.

 Pátraciu akciu možno rozšíriť. Akí remeselníci žili v obci/meste, kde žijeme? Vyznačoval 
sa náš región nejakými typickými remeslami? Zdatnejšie deti môžu (aj s nápovedami v texte 
Rastislavy Stoličnej) zakresliť do mapy Slovenska výskyt remesiel v regiónoch. 
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sobiť neprofesionálne a naivisticky, v knihách 
Ako sa kedysi ľudia živili a Ako sa kedysi bývalo 
však vyznievajú pravdivo. Svojou jednoduchos-
ťou, zrozumiteľnosťou, priamočiarosťou a po-
užitím obrysovej línie pripomínajú štýl ľudovej 
maľby na sklo. 
 Výraz insitnosti nesú aj ilustrácie Valentí-
ny Figeľovej. Titul Džbány, košíky, medovníky 
je autorkin knižný debut. Valentína Figeľová 
vyštudovala odbor Propagačné výtvarníctvo 
na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach 
a časť ilustrácií z knihy vznikla ako jej matu-
ritná práca. 
 Valentína Figeľová si zvolila klasickú ma-
liarsku techniku. Jej ilustrácie pôsobia mäkko, 
pracuje so škvrnou a využíva splývavý rukopis. 
Zobrazenia v tejto publikácii nesú kľúčovú 
úlohu.
 Do centra pozornosti sa dostáva remeslo, 
proces výroby, pričom remeselník ako osoba 
nie je zdôrazňovaný. Zobrazené ľudské figúry  
vykazujú akúsi uniformnosť, anonymitu a cito-
vú neutrálnosť, autorka neodvádza čitateľovu 
pozornosť od opisovanej činnosti. Valentína 
Figeľová postavám remeselníkov vytvorila uni-
verzálnu oválnu tvár. Figúry (mužské aj ženské) 
sa líšia iba farbou vlasov, obočia a oblečením.
 Štylizácia figúr nám môže pripomenúť diela 
Martina Jonáša a Jana Sokola, maliarov z Kova-
čice. Vďaka citlivej farebnej  harmónii zemitých 
tónov nám však figuranti v knihe Džbány, ko-
šíky, medovníky predsa o sebe čosi napoveda-
jú – o svojom natureli, prirodzenosti a súlade 
s prírodou. 

kovanú dečku, ozdobiť  vestu, medovník a pod.). 
Takáto aktivizácia čitateľa knižku zatraktívňuje 
a je ústretová voči deťom, pomáha im zapamätať 
si nadobudnuté vedomosti. 
 Pri „opakovaní“ si deti môžu pomôcť zaují-
mavým grafickým prvkom v dizajne publikácie 
– každá kapitola má na ľavej strane pás s maľbou 
štruktúry materiálu, s ktorým je dané remeslo 
späté.

Aké ilustrácie nás v knihách čakajú?
Autorkou ilustrácií v knihách z edície ÚĽUV 
deťom je Ivica Augustínová. Výtvarníčka vy-
študovala textilný odbor na Škole umeleckého 
priemyslu v Bratislave, venuje sa najmä maľbe. 
Pre deti vytvorila Zlatú knihu riekaniek (2010). 
 Ilustrácie v knihách Ako sa kedysi ľudia živili 
a Ako sa kedysi bývalo sa vyznačujú dvojakým 
charakterom. Malé obrázky detailne zobrazujú 
predmety, o ktorých sa zmieňuje text, majú en-
cyklopedický ráz. Väčšie ilustrácie pôsobia ako 
pohľadnice (sprostredkúvajú centrálny pohľad 
na hrad, typickú siluetu dediny, bratislavskú 
vedutu), obsahujú výrazne štylizované ľudské 
figúry (pastierka husí v kroji, dievčatko a babič-
ka vo verajach dverí a pod.). Menšie ilustrácie 
predmetov bez pozadia dokazujú ilustrátorkin 
cit pre realistickú maľbu, väčšie, prípadne ce-
lostranové obrázky, sú plošnejšie, dominuje 
v nich hrubá obrysová línia. Dvojaký charak-
ter ilustrácií vizuálnej podobe kníh neškodí, 
obrázky zjednocuje kolorit.
 Ak by boli ilustrácie Ivici Augustínovej po-
užité v iných publikáciách, mohli by azda pô-

ILUSTROVANÁ KNIHA

Učiť sa bez školy 
Život našich predkov je nám dnes v mnohom po-
dobnejší, než by sme sa pred pár týždňami boli 
nazdali. Vďaka zavedeným opatreniam sme mohli 
zažiť, aké to je, keď rodina trávi spolu všetok 
svoj čas, možno sme nabrali odvahu ušiť rúško, 
boli sme kreatívnejší v príprave pokrmov a pod. 
Poznanie životného štýlu a schopností predkov 
môže vylepšiť vzťah obyvateľov k vlastnej krajine, 
prírodným zdrojom aj k sebe navzájom. Ak by 
sme chceli toto poznávanie prehlbovať, môžeme 
siahnuť po ďalšej „učebnici“ pre deti, titule  Zory 
Mintalovej Zubercovej Zdravia, šťastia vinšujeme. 
Naše ľudové tradície a sviatky (2019). 

 

Petra Baďová (1985) pracuje v Ústa-
ve literárnej a umeleckej komunikácie 
FF UKF v Nitre. Okrem iných publi-
kácií jej vyšla aj Existenciálna esteti-
ka vecí (2016). Zaoberá sa estetikou 
krajiny, situácií a vecí a dejinami vý-
tvarného umenia.
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Autorka, skúsená investigatívna novinárka 
Ľuba Lesná, známa predovšetkým svo-

jimi publikáciami kritickými k ére Vladimí-
ra Mečiara, si aj tentoraz stanovila neľahkú 
úlohu. Rozhovor s človekom, ktorého život 
zachytáva viac ako polstoročie pohnutých 
československých dejín.   

Kto sa doteraz zamýšľal nad tým, ako sa 
z marxistického filozofa mohol stať disident 
a chartista, v knihe nájde vysvetlenie. 

Ponuka, ktorá sa nedala odmietnuť     
Rozhovor je komponovaný chronologicky. Dozve-
dáme sa, že malý Miro vyrastal v Bratislave počas 
vojnového Slovenského štátu. Jeho rodičia boli 
robotníci, preto neskôr mohol ísť aj na vysokú 
školu. V období päťdesiatych rokov boli na Kar-
lovej univerzite v Prahe stranícke čistky a veľa 
profesorov muselo univerzitu opustiť. Mladý 
študent Miro sa v tom čase stretol aj s perzekú-
ciou spolužiakov. Napriek tomu ešte ako študent 
vstúpil do komunistickej strany. „Fungovalo to 
tak, že niekoho si komunisti vytypovali. Nebolo 
možné ponuku odmietnuť, už vôbec nie na našej 
škole. To by znamenalo vyhadzov zo školy a ko-
niec kariéry.“ (s. 22) 

Po štúdiách Kusý ostáva v Prahe a robí si ašpi-
rantúru. Neskôr odchádza do Bratislavy na Kated-
ru dejín filozofie a logiky Filozofickej fakulty UK, 
kde sa ako tridsaťsedemročný stal profesorom. 
Zoznamuje sa s lídrom Pražskej jari Alexandrom 
Dubčekom. Uvoľňujú sa pomery, ruší sa cenzúra. 
Netrvá to však dlho. Dvadsiateho prvého augusta 
1968 vtrhnú do Československa vojská Varšavskej 
zmluvy. Špeciálna ruská jednotka vzápätí zatkla 

aj autorka, môže to byť spôsobené pokroči-
lým vekom respondenta. Keď robili rozhovor, 
Miroslav Kusý mal už osemdesiatpäť rokov 
a bol chorý. 

Nezodpovedané otázky
Napríklad v kapitole Charta a Slovensko sa au-
torka Kusého pýta, prečo Chartu 77 nepod-
písal Dubček. Dozvedáme sa, že tesne pred 
„vypuknutím“ Charty navštívil Kusého jeden 
z jej pražských signatárov Zdeněk Mlynář. 
Mal prísť do Bratislavy preto, aby „zlanáril“ 
Dubčeka. Za dva dni pobytu  sa s ním však 
nestretol. Alexander Dubček bol takmer 20 ro-
kov najstráženejšou osobou vo vtedajšej Čes-
koslovenskej socialistickej republike. Preto 
bola jeho disidentská činnosť obmedzená. Ani 
to mu však nebránilo, aby v rokoch 1969 až 
1989 poslal najvyšším straníckym inštitúciám 
30 protestných listov. Systém kritizoval už 
rok pred Helsinskou konferenciou a tri roky 
pred vznikom Charty 77. Ako je napriek tomu 
možné, že sa Mlynář s Dubčekom nestretol, 
keď vedel, s kým je v kontakte? 

Kniha je plná zaujímavých príbehov zo živo-
ta Miroslava Kusého spätých s dianím v Česko-
slovensku. Veľmi jasnou a zrozumiteľnou rečou 
poskytuje čitateľovi základný úvod do dejín 
vývoja krajiny až po súčasnosť, teda po vraž-
du novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. 

Hoci niektoré kapitoly nie sú dopovedané, 
publikácia môže byť podnetná pre každého, 
koho zaujíma história, ale určite aj pre od-
borníkov, historikov, novinárov a sociológov.

DOKUMENT

Pamäti 
slovenského 
chartistu
Byť slušný nestačí
Rozhovor Ľuby Lesnej s Miroslavom Kusým
Bratislava: N Press, 2020

Linda Nagyová

najvyšších štátnych predstaviteľov vrátane Ale-
xandra Dubčeka a uniesla ich do Moskvy, kde 
Dubček nakoniec podpísal Moskovský protokol. 

„Dubčeka ten podpis naozaj veľmi ťažil. Ale aj 
ja si myslím, že v kontexte, v akom k podpisu do-
šlo, bolo správne, že sa protokol podpísal.“ (s. 45) 

Miroslav Kusý sa na jeseň 1968, už po oku-
pácii, stal vedúcim ideologického oddelenia  
ÚV KSS. Tvrdí, že si uvedomovali kritickosť si-
tuácie. „Pravdaže po vstupe sovietskych vojsk 
išlo len o ilúziu, ale verili sme jej, a preto sme sa 
usilovali obsadzovať miesta, na ktorých sa dalo 
čo-to zachrániť.“ (s. 47) 

Zákaz činnosti
Potom, keď Gustáv Husák, nástupca Alexandra 
Dubčeka na poste generálneho tajomníka ÚV  KSČ,  
nastolil proces normalizácie, Miroslava Kusého 
odvolali z funkcie a vyhodili zo strany.

Nasledoval zákaz publikačnej činnosti. Mi-
roslav Kusý to nevzdal a písal pod iným me-
nom. Každý, kto mu pomohol, prišiel o prácu. 
Po podpise Charty 77 sa živil štyri roky ako 
robotník. V tom období vystriedal asi pätnásť 
robotníckych zamestnaní, no nesťažoval sa. 
Stupňovali sa výsluchy, domové prehliadky, re-
presie. Dva-, trikrát ho navštívil aj Václav Ha-
vel, ktorý uňho prenocoval. Raz ich eštebáci 
zajali. „Havel podľa nich u nás pripravoval 
kontrarevolúciu.“ (s. 103) Miroslava Kusého 
väznili asi tridsaťkrát. 

Publikácia sa snaží skompletizovať kľúčové 
životné situácie Miroslava Kusého v historic-
kých súvislostiach. Hoci je prehľadná, niektoré 
udalosti ostávajú len načrtnuté. Ako priznáva 

Byť slušný nestačí je kniha rozhovorov publicistky Ľuby Lesnej s filozofom, politikom, signatárom Charty 77 
Miroslavom Kusým. S disidentom prenasledovaným komunistickou tajnou službou ŠtB, robotníkom, ktorý sa 
v Novembri 1989 stal jedným z predstaviteľov VPN. Miroslav Kusý bol neskôr aj rektorom Univerzity Komenského 
v Bratislave, kde zriadil katedru politológie. Vydania tejto knihy sa však už nedožil – zomrel 13. februára 2019. 

Foto Linda Nagyová
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V roku 2018 vyšli Zápisky mladého lekára 
v preklade Ivany Kupkovej. Koncom roka 

2019 vyšiel nový aktualizovaný preklad Bulga-
kovovho vrcholného diela, mystického románu 
Majster a Margaréta. V tomto roku – nový preklad 
biografického románu Život pána de Molièra. 
V obidvoch prípadoch vyšli preklady z pera Jána 
Štrassera.

„Akej triede slúžil Molièr?“
Život pána de Molièra Bulgakov písal v rokoch 
1932 – 1933, v období, keď bol fakticky vylúčený 
z oficiálneho literárneho diania v ZSSR a živil 
sa drobnými zákazkami či prácou v divadle. 

Biograf ický román 
o slávnom francúz-
skom dramatikovi Mo-
lièrovi písal Bulgakov 
na objednávku a kniha 
mala pôvodne vyjsť 
v rámci série Život po-
zoruhodných ľudí (Žizň 
zamečateľnych ľudej), 
známej v Rusku a bý-
valom ZSSR, ktorá sa 

zrodila ešte koncom 19. storočia a bola obnovená 
vďaka iniciatíve Maxima Gorkého začiatkom 
30. rokov 20. storočia. Avšak po prečítaní Bul-
gakovovho rukopisu redakcia odmietla dielo 
publikovať, pričom spisovateľovi vyčítali, „že 
kniha je napísaná z nemarxistickej pozície, 
nie je z nej jasné, záujmom akej triedy Molièr 
ako dramatik a divadelník slúžil, a že v texte 
rozprávača sa objavujú narážky na sovietsku 
súčasnosť“ (s. 267). 
 Kniha napokon vyšla až v roku 1962, dlho 
po smrti jej autora.

Opatrne s týmto bábätkom…
Význam Molièrovho diela v svetovom meradle 

Aktuálnosť v dnešnej dobe 
Je však očividné, že za textom stojí obrovská 
Bulgakovova práca s historickými prameňmi 
a Molièrovými textami, pretože život dramatika 
je predstavený naozaj vo všetkých možných 
podrobnostiach: od narodenia, výchovy a zlo-
žitých vzťahov s otcom, cez hľadanie vlastnej 
cesty vo svete divadla, kontroverzné ľúbostné 
príbehy, slávu, tvorbu, vzťahy s najmocnejší-
mi mužmi súdobého Francúzska až po smrť 
a pohreb. Preto Bulgakovov román môže iste 
poslúžiť ako dôveryhodný zdroj informácií 
o Molièrovi. Zároveň je však krásnou, aj keď 
menej známou ilustráciou majstrovského Bul-
gakovovho štýlu a jeho pohľadu na výzvy v živo-
te umelca, z ktorých najväčšou je práve vzťah 
umelca so štátnou mocou: „Jeden z mysliteľov 
17. storočia povedal, že herci najviac zo všetké-
ho milujú monarchiu. Podľa mňa sa tak vyjadril 
preto, že tú otázku celkom nedomyslel. Asi by 
bolo správnejšie povedať, že herci vášnivo mi-
lujú každý režim. Vari ho môžu nemilovať? Len 
v silnom, pevnom a finančne zdravom režime 
môže divadelné umenie prekvitať.“ (s. 64) 
 Bulgakovov rozprávač tu zároveň ironizuje 
moc, ktorá, podobne ako Bulgakovom zobra-
zený Ľudovít XIV., často vníma umenie veľmi 
utilitárne, ale aj tých umelcov, ktorí radi robia 
kompromisy pre vlastný blahobyt. A to je niečo, 
čo pre Bulgakovov text zachováva aktuálnosť aj 
v dnešnej dobe, teraz aj vďaka majstrovskému 
(a aktualizovanému) slovenskému prekladu 
Jána Štrassera.

Mgr. Ivan Posokhin, PhD.
Literárny vedec, VŠ pedagóg, pracuje 
na Katedre rusistiky a východoeuróp-
skych štúdií FiF UK v Bratislave.

a „pozoruhodnosť“ osobnosti samotného dra-
matika, zdá sa, nie je potrebné pripomínať, 
preto by som sa sústredil na spôsob, akým 
Bulgakov jeho biografiu a historický kontext 
prezentuje čitateľovi.
 Život pána de Molièra rozhodne nie je suchým 
výkladom dátumov zo života Jeana Baptistu 
Poquelina a jeho premeny na slávneho dra-
matika Molièra, čo hneď naznačuje prológ, 
v ktorom sa rozprávač „zhovára s pôrodnou 
babou“: „Pani! Opatrne s tým bábätkom! Neza-
búdajte, že sa narodilo predčasne. Jeho smrť by 
pre vašu krajinu znamenala nepredstaviteľnú 
stratu!“ (s. 5) Od začiatku je silný a všadeprí-
tomný hlas ironického rozprávača niečím, čo 
posúva žánrové hranice a zo Života pána de 
Molièra robí akýsi syntetický text na rozhraní 
non-fiction a beletrie. 
 Bulgakov má síce príbeh daný už biografiou 
dramatika, majstrovsky však vytvára ilúziu, 
že tento príbeh píše podľa vlastnej umeleckej 
vôle. Zároveň sa nevyhýba priznaniam, že nie-
ktoré fakty biografie mu jednoducho nie sú 
známe: „Od tej chvíle akoby sa do zeme pre-
padol môj hrdina a nikto nevie, čo sa s ním 
na juhu vlastne dialo.“ (s. 43) 
 Výrazným zásahom do objektívneho roz-
právania, typického pre literárnu biografiu, 
je aj značná psychologizácia obrazov, ktorú 
Bulgakov dosahuje aj prostredníctvom množ-
stva dialógov, ktoré na jednej strane pomáhajú 
lepšie pochopiť osobnosť Molièra, na druhej sú 
však plodom Bulgakovovej fantázie. 
 Pre čitateľa, ktorý nepozná tvorbu Molièra 
dokonale, zostávajú tieto pasáže Bulgakovovou 
sondou do reálií doby, elementom historického 
rozprávania. Pritom sú mnoho ráz odkazmi 
na Molièrove dramatické texty či fantáziami 
na tému možných inšpirácií pre vznik jednot-
livých scén.

Meno Michaila Bulgakova (1891 – 1940), jedného z najvýznamnejších ruských 
prozaikov a dramatikov 20. storočia, sa na slovenskom knižnom trhu v posledných 
rokoch pomerne často „aktualizuje“.

Život pozoruhodného 
človeka
Michail Bulgakov: Život pána de Molièra
Preložil Ján Štrasser. Bratislava: Ikar – Odeon, 2020

Ivan Posokhin

Michail Bulgakov (15. 5. 1991 – 10. 3. 1940)
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ktorú neskutočne zaujíma biológia, miluje 
prírodu, chce pochopiť jej fungovanie, sníva, 
že jedného dňa dokáže zachrániť našu pla-
nétu, dokonca verí, že by to mohla dokázať. 
Nastúpi na gymnázium v dobrej viere, že 
dostane slušné základy k tomu, čo v živote 
hľadá. Možno sa ani tak úplne nezmýlila. 
Avšak zistí, že jej to jednoducho s číslami 
vôbec nejde. Do budúcnosti, v ktorú dúfa, by 
to nemal byť žiadny problém. Žiaľ, pre ňu to 
však problém je. Hrozí jej, že nezvládne ma-
tematiku, že prepadne, že sa možno nikdy 
nedostane na vysokú školu, že sa jej sny 
nesplnia. Nezvláda všetok ten stres, snaží 
sa pred ním utiecť, a práve vtedy sa stane 
súčasťou našej „stratenej“ generácie. 
 Pýtam sa: Prečo by jej talent mal ostať pre-
mrhaný? Len preto, že nezapadla do zastara-
ného systému, ktorý je neaktuálny pre dnešný 
svet? Systém, ktorý nekladie dôraz na jednot-
livca, ale snaží sa nám vtĺcť do hlavy rovnaké 
myšlienky bez ohľadu na to, akí veľmi rozdielni 
sme? 

Kto šliapne na brzdu?
Takto to, žiaľ, funguje takmer všade vo svete. 
Zo snov o vzdelaní a pochopení sveta sa stala 
obyčajná stará budova, do ktorej takmer nikto 
nechce, no musí chodiť. Vzdali sme sa snov 
o pochopení a zmene celého sveta po tom, čo 
sme nezvládli zmeniť svet okolo seba. Stre-
távame sa tu s ľuďmi, ktorým nerozumieme 
a oni nerozumejú nám. Nič k nim necítime 
a ani nevieme, prečo to robíme. 
 Je naozaj zarmucujúce, že vzdelanie, za ktoré 
dlhé stáročia bojovali generácie našich pred-
kov, aby bolo naozaj pre všetkých, je v dnešnej 
dobe vnímané ako niečo, čo vlastne ani ne-
chceme. Niečo, o čo nemáme záujem. A to je 
problém. Svet je na horskej dráhe, ktorá smeru-

P ísal sa rok 1916. V celej Európe práve 
zúrila 1. svetová vojna, najväčší konflikt 

v dejinách ľudstva. Priniesla so sebou hrôzy, 
aké svet dovtedy nepoznal. Popri skúsených, 
dobre trénovaných vojakoch, bojovali v tejto 
vojne aj mladí ľudia. Podľa dnešných definícií 
to boli ešte deti. Táto generácia vojakov dnes 
nosí názov „Stratená generácia“. Stratili sa 
v paľbe guľometov, vo výbuchoch granátov, 
vo víre vojny. 
 O mnoho desiatok rokov neskôr uzrela 
svetlo sveta generácia nazvaná „Generácia 
Z“. Do vienka nám bol vložený svet, aký ne-
mal nikto predtým právo a šancu zažiť. Svet 
bez vojny, svet plný technológií a vymožeností, 
svet plný slobody. Narodili sme sa do sveta, 
ktorý bol pripravený na to, aby sme si ho for-
movali podľa vlastných predstáv. Prečo sa však 
aj moja generácia cíti stratená? 

Zastaraný systém
Začal by som miestom, kde trávime veľkú časť 
nášho času – školou. Miesto, ktoré nás pri-
pravuje na budúci život, miesto, kde sa učíme 
kľúčové zručnosti a získavame mnoho dôleži-
tých skúseností, miesto, kde spoznávame ľudí 
formujúcich náš život. Tento fakt sa zrejme 
nedá poprieť. A pritom… škola nie je miesto, 
ktoré by si väčšina z nás dobrovoľne zvolila 
na vyplnenie času. Ale prečo? 
 Bez všetkých predsudkov a chýrov, ktoré sa 
okolo nás tradujú, môžem s čistým svedomím 
povedať, že moja generácia, nech je akokoľvek 
skazená, sa chce vzdelávať. Poznám veľa ľudí 
a viem, že každý má vlastné záujmy a uvažuje 
o veciach, o ktorých by chcel vedieť všetko, čo 
je možné vedieť. 
 A práve tu nastáva problém. Pre lepšie po-
chopenie uvádzam príklad. Existuje dievčina, 

Stratení
Víťazná esej stredoškolskej súťaže Esej Jána Johanidesa 2020, ktorú každoročne vypisuje 
Literárne informačné centrum v spolupráci s mestom Šaľa a Mestskou knižnicou Jána Johanidesa v Šali.

Šimon Kéry

„Chodím k ľuďom, ktorých nechápem, ku ktorým nič necítim a s ktorými nič nemám. 
A nevedela by som vám ani povedať, prečo to robím! Možno preto, že sa nechcem stretnúť 
s tými, ktorých obdivujem!“
(Ján Johanides: Podstata kameňolomu)

ESEJ

Šimon Kéry (2002)
Študent tretieho ročníka Gymnázia Janka 
Kráľa v Zlatých Moravciach. O sebe napí-
sal: „V živote si najviac cením úprimnosť 
a otvorenosť, a práve preto sa mi zapáčilo 
písanie, presnejšie žurnalistika, pretože je 
to spôsob, ktorým môžem presadiť svoje 
myšlienky a svoj názor. Tento odbor plá-
nujem v budúcnosti aj študovať. Myslím 
si, že jazyk je najkrajšou formou umenia 
a moje presvedčenie sa mi osvedčilo aj 
v praxi, lebo vďaka nemu som sa dostal 
na miesta ako Sídlo OSN vo Viedni, kde 
som prezentoval projekt o environmenta-
listike či Primaciálny palác v Bratislave, 
v ktorom som si prebral cenu za úspech 
v celoslovenskom kole olympiády v anglic-
kom jazyku.“
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ESEJ

je dolu čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Nechceme 
vidieť, čo je na konci, pretože máme pocit, že 
s tým nedokážeme nič urobiť. Vieme, že máme 
na pleciach veľmi ťažký náklad, a aj keď to ni 
kto nevysloví, veľmi dobre vieme, že sa na nás 
každý spolieha. Svet nemá príliš na výber a my 
sme to jediné, čo mu do budúcna ostáva. My 
budeme tí, čo to tu raz budú celé riadiť. 

Bojím sa, že budeme príliš plní strachu 
a pochybností, aby sme dokázali šliapnuť 
na brzdu. Svet práve teraz potrebuje ľudí 
s novými nápadmi a otvorenou mysľou, 
s kreatívnymi riešeniami a túžbou spolupra-
covať. Toto nám však škola, ako ju v dnes 
poznáme, dať nedokáže. Práve naopak. Učí 
nás veci, ktoré platia a ktoré sa nezmenili už 
po stáročia. Vnucuje nám nápady, ktoré nie 
sú naše, zabíja kreativitu metódami, ktoré nie 
sú ničím zaujímavé a uprednostňuje rivalitu 
pred spoluprácou. 

Ľudia, ktorí majú toto všetko v náplni práce, 
nás jednoducho nedokážu pochopiť. Sme príliš 
iní, vyrástli sme v rôznych svetoch a nikdy 
neprijmeme myšlienky toho druhého. Samo-
zrejme, so všetkou úctou, nie je to ich vina. 
Nesnažím sa našich učiteľov vykresliť ako 
antagonistov, snažím sa povedať, že je čas 
prenechať toto miesto niekomu, kto nás do-
káže pochopiť a vcítiť sa do našej kože. To, 
prečo nie je komu toto miesto prenechať, je 
už iný príbeh… 

Tragikomédia
 Mám osemnásť. Znamená to, že do školy cho-
dím už dvanásť rokov. Až teraz zisťujem, aký 
je skutočný život, aké je byť dospelým a mať 
reálne povinnosti. Desí ma to. Cítim sa stra-
tený a neviem, čo vlastne robiť a ako ďalej 
postupovať bez toho, aby som niečo nepokazil. 
 Veľmi ma zaskočil fakt, že som na nič z toh-
to nebol pripravený. Za celých dvanásť rokov 
nepadlo ani slovko, ani jedna dobrá rada, 
ako sa orientovať v reálnom svete, nikto ma 
to nenaučil. Viem, že nie som jediný s tým-

to pocitom. Ako som už povedal, do rúk sme 
dostali svet, aký nikto predtým nevidel. Svet 
s nespočetnými možnosťami. My sme si však 
vybrali tú najhoršiu možnú – zavrhnúť ho, ostať 
zatrpknutí a nahnevaní na celý život. 
 Môže sa nám niekto čudovať? Pre všetkých 
sme iba deti, čo nič nevedia, čo by mali byť 
ticho a počúvať, rešpektovať všetky pravidlá 
a poslúchať to, čo hovoria dospelí. Pritom ja 
sám vidím, že medzi nami je mnoho schopných 
a zodpovedných jedincov s novými nápadmi, 
s chuťou ísť vpred, chuťou a túžbou niečo zme-
niť. 
 Chcel by som vidieť svet, v ktorom dostane-
me možnosť niečo skúsiť, šancu niečo zmeniť, 
pretvoriť si ho podľa vlastných predstáv. Na-
miesto toho vidím duše, ktoré sú príliš mladé, 
aby boli smutné, príliš plné života na to, aby 
sa cítili, že umierajú. 
Koľko mladých siahne po niečom, čo ich aspoň 
na chvíľu uteší, odtrhne od tejto tragikomédie? 
Áno, tragikomédia je to správne slovo, veď aj 
my sa na tom radi zasmejeme. Niekde hlboko 
vnútri však vieme, že naša situácia je vlastne 
žalostná. 

Generácia, ktorá sa stratila
Dovolím si povedať, že každý z nás dúfa v to, 
aby nás konečne začali brať ako ľudí, ktorí 
majú vlastné pocity, vlastné bolesti a rados-
ti, vlastné talenty a nedostatky. Dúfame, že 
sa k nám začnú správať ľudskejšie a pocho-
pia, že aj mladý človek to môže mať v živote 
ťažké a zložité, hoci to na prvý pohľad tak 
nevyzerá. 
 Keby som práve teraz stál v miestnosti 
so všetkými ľuďmi, ktorí o nás rozhodujú, 
a ktorí o nás pochybujú, povedal by som im 
len toľko: „Prosím, dajte nám šancu. Vieme, že 
na prvý pohľad nevyzeráme nádejne, ale pozrite 
sa bližšie, zbadáte mysle plné nových myšlienok 
a nápadov, telá plné optimizmu a chuti do života 
a ruky schopné dať tento svet dokopy. Potrebu-
jeme len šancu… a pomocnú ruku.“ 
 Sme naozaj druhá stratená generácia. Stra-
tili sme sa v našich vlastných hlavách, v nena-
plnených predstavách a vo víre pochybností. 
Vo svete, ktorý nikto z nás nepochopil. Neviem 
vám povedať, prečo to robíme. Nedokážem 
ponúknuť riešenie na všetky tieto problémy. 
Predkladám len prosbu, aby nám niekto po-
mohol našu situáciu vyriešiť. Možno ma nikto 
nepočúvne. Koniec koncov, som len ďalší člen 
generácie, ktorá sa stratila. A nemá ani potu-
chy, ako sa nájsť. 

Svet nemá príliš 
na výber a my sme 
to jediné, čo mu 
do budúcna ostáva. My 
budeme tí, čo to tu raz 
budú celé riadiť.

Manifest 
generácie Z?
Víťazný text stredoškolskej súťaže Esej 
Jána Johanidesa 2020 z pera Šimona 
Kéryho môžeme čítať v niekoľkých ro-
vinách.
 Je to predovšetkým sebavedomá – av-
šak bez štipky arogancie – kritika súčas-
ného stavu školstva vyslovená niekým, 
komu sa práve končí dvanásťročný pobyt 
v slovenských školách. Od zastaraného 
systému výučby, cez neaktuálny obsah, 
netvorivý a neempatický prístup vyučujú-
cich až po možno najzávažnejší nedosta-
tok, budovanie rivality namiesto spolu-
práce –  to všetko pre žiakov a študentov 
robí zo školskej ustanovizne nemilované 
miesto a z vyučovania zdroj trápenia s po-
chopiteľným vplyvom na ich život.
 Víťaznú esej môžeme čítať aj ako mani-
fest generácie Z, stratenej generácie na-
rodenej do sveta, ktorý veľa sľuboval, no 
novým generáciám ponúka len zmätok 
a bezperspektívnosť. „Prečo sa aj moja 
generácia cíti stratená?“ pýta sa autor. 
 Napokon sa na esej Šimona Kéryho 
môžeme pozrieť ako na osobnú výpoveď 
človeka, ktorý sa elegantne usiluje udr-
žať odstup a zostať nad vecou, no na-
pokon pripustí, že je v úzkych a hľadá 
východisko: „…predkladám len prosbu, 
aby nám niekto pomohol našu situáciu 
vyriešiť.“
 Autor jasne formuluje svoje myšlienky, 
ktoré logicky nadväzujú, text je zovretý, 
bez zbytočných digresií, elegantný, živý 
a obrazný. Vety sú zľahka rytmizované 
a tento rytmus, spolu s umne stupňo-
vaným obsahom, vyvolávajú napätie 
stúpajúce až k záverečným vyjadreniam.

Miroslava Vallová, riaditeľka LIC

č. 05/20
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Nenásilne 
o (h)ranách ženskosti

Jana Bodnárová: Koža
Bratislava: Aspekt, 2019

S Kožou, najnovšou poetickou prózou Jany Bod-
nárovej, ktorá sa dostala do finálovej desiatky 
tohtoročnej ceny Anasoft litera, vstupujeme 
do priestoru stŕpnutého obrazu o žene. Obra-
zu, z ktorého sa jej energická a emancipovaná 
protagonistka túži vymaniť. Žije v 20. rokoch 
minulého storočia. Vo svete stojacom pred novým 
budovaním všetkého  – duše, tela, umenia, žen-
stva, mužstva, manželstva. Potrebuje sa vyhraniť 
ako maliarka, no najmä ako žena. Jej meno – len 
iniciálka K. – tak môže zastávať viaceré príbehy 
a typy žien, rovnako i rozličné historické obdobia 
v nich či hľadania rôznorodej maliarskej formy. 
„Chcem maľovať nahé dievčatá a ženy s celou 
psychikou i sexualitou. (…) Ženy archaické i mo-
derné! ONA nech je JA. Nech som KAŽDÁ žena.“ 
(s. 41) Aj tá dnešná?

       Máme dôvod sledovať objavovanie expresio-
nistickej vizuality (do značnej miery prekonanej) 
anonymnou ženou? Aký obraz skúseností, pri-

Ani rola matky a rola umelkyne sa v Koži 
nedefinuje ako jednoznačný kontrast. V K. len 
do istého času tieto roly nie sú kompatibilné. Jej 
vnímanie ostáva silno a hrdo ženské a umelec-
ké i pri dotyku spomienky na tehotné brucho 
vlastnej mamy. „Najradšej by priložila mame 
na brucho papier a obkresľovala ceruzkou tú 
guľu i prevaľujúce sa vypukliny.“ (s. 75)

Text je poskladaný z útržkov odžitých obrazov 
K. Vytvárajú chronologicky (s istými retrospek-
tívnymi ťahmi) celistvý, plný a pulzujúci ženský 
výraz na začiatku jeho oslobodzovania od spolo-
čenskej konvencie. Jednotlivé momenty kompo-
nujú veľmi silný individuálny dotyk s telesným 
a duševným prebúdzaním dievčaťa. Dotyk s hra-
nicou kože tých, ktoré K. maľuje (matky s deťmi), 
v nej čoraz zreteľnejšie prehlbuje odhodlanie 
spoznávať vlastnú podstatu väzby ženy a dieťaťa. 
Spoznávať ju však chce.

Dotyk so svojou bezhraničnou dušou ju ubez-
pečuje, že môže cítiť, hľadať, prehodnocovať samu 
seba. Vo vzťahoch i mimo nich. To, že vliezame 
protagonistke pod kožu, Bodnárová umocňuje 
odhalením zápiskov K. Niektoré sú neviditeľ-
né („Noc si pichá ópium. Zapísala si v mysli K.“ 
(s. 12)), niektoré reálne zapísané. I keď ich píše 
s vedomím, že by raz mohli byť publikované a čí-

orít a vzťahov predostiera K. súčasným ženám? 
Nedá sa tu hovoriť o prelomovom obraze. Ani 
o hlučných slovách a farbách. Bodnárová Kožou 
nekričí. Neláme. Naopak. Tvorí, vytvára, spája tie 
najcitlivejšie hrany ženskosti do obrazu nenápad-
ne nadčasového. Vizuálnosť a zrelé experimen-
tovanie – typické pre jej texty – v Koži slúži ako 
podporný materiál k akémusi konkrétnejšiemu 
tematickému vyzneniu. Začiatok minulého sto-
ročia či 21. storočie – pretočilo sa v žene niečo 
o 360°? Mohla byť kedysi menej svoja?

Paralela so životom expresionistickej maliarky 
Pauly Modesohn-Becker je jasná a priznaná sa-
motnou K. Svoju bezmedznú (niekedy až posadnu-
tú) inšpiráciu Paulou vôbec nepopiera. Z tohto jej 
citeľného obdivu sa vynára i rovnica, že osobnosti 
umenia sú zdrojom inšpirácie – nielen tvorivej, 
ale i ľudskej. „V zahraničných časopisoch si K. 
našla túto nemeckú maliarku ako druh kompa-
su.“ (s. 9) / „Dlho bude odolávať, kým sa rozhodne 
otehotnieť. Celkom ako Paula.“ (s. 21)

Vymanenie sa spod dominantnosti mužského 
(a i všeobecného) názoru na ženskosť, spod vply-
vu obrazu o ženách vtlačeného do ich krehkých 
tvarovateľných vnútorností, tu nie je nijakým 
nanúteným programom. Práve naopak. Celkom 
prirodzene vrie pod kožou K.
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tané (aj k tomu ju naviedla Paula, ktorá si taktiež 
zaznamenávala svoje myšlienky), teda by sa dala 
predpokladať vysoká miera štylizovanosti, jej 
postrehy sú autentickým materiálom intímneho 
prežívania – umeleckého i manželského.

 K. si na poli výtvarného umenia vyberá for-
málny minimalizmus. „Chcem redukovať formu 
do krajnej jednoduchosti.“ (s. 68) Je však kriti-
zovaná, že „jednoduchá forma (…) je nedostatok 
talentu“ (s. 68). Jej silnou vnútornou obhajobou 
sa opäť stáva objavovaná ženskosť, stavajúca sa 
vo svete umenia na pevné nohy. „Ani netušia, 
že toto je príznačné pre novú ženu umelkyňu 
v novom čase.“ (s. 68)

Analogicky k formálnym víziám protagonistky 
pristupuje aj autorka a člení text na neočíslované 
kapitoly, nerozlišuje priamu reč úvodzovkami 
či kurzívou, nezahusťuje jednotlivé momenty 
množstvom konkrétností, ani redundantným 
obsahom. Poetika Jany Bodnárovej tak dosta-
točne vizualizuje komornú drámu, v ktorej sa 
prechádzame ako po galérii. Máme možnosť sle-
dovať vývoj umelkyne od dievčaťa k žene a jej 
prostriedkov vyjadrenia a vyslovenia. Napokon, 
to je cieľ samotnej K. Chce zachytiť „vážne deti, 
ktoré majú pod kožou tajomstvo.“ (s. 69)

K. zažíva i manželský rozmer svojho bytia. Jej 
manžel je tiež maliar, ktorého zaujímajú najmä 
prírodné motívy, ale je otvorený i jej umeniu. Sna-
ží sa premostiť ich svety aj v období, keď K. stráca, 
pretože odchádza do Berlína – „divého žraloka.“ 
(s. 86) Aj vtedy, keď sa jeho manželská úloha 
redukuje na posielanie financií. Jeho vnímanie 
ženy sa do veľkej miery podrobuje konvenciám 
povojnovej doby. „Kto je vlastne táto žena, ktorú 
nevie pokoriť?“ (s. 58). A práve tomu zaužívanému 
pokoreniu sa K. vyhýba. Hoci nakoniec zakúsi 
chuť materstva, necíti sa pokorená ani neúspeš-
ná. Pozerá sa na svoju dcérku ako na silu, ktorá 

vyplavila jej vnútornosti, ako na svoj obraz/odraz. 
„Toto dieťa je moje vnútro naruby.“ (s. 151) Tu však 
prichádza k najbolestnejšej paralele s osudom 
Pauly, ktorá porodila dcérku a stihla jej povedať 
iba jedno slovo: „Škoda.“ (s. 156) Predznamenanie 
tragického konca protagonistky K. však neuberá 
textu z citovej dramatičnosti.

Významnou súčasťou Kože sú sprievodné 
fotografie Pavlíny Fichty Čiernej, ktorá tvorí 
v oblasti mediálneho umenia a filmu. Jej mar-
kantným vizuálnym prínosom je vznik autonóm-
neho pohľadu (v rámci knihy) na ženu – na jej 
hranice a prieniky. Na väčšine sivých fotografií 
je zobrazená žena v prázdnom priestore, nikdy 
jej však nevidíme tvár, nedíva sa do objektívu. 
Jej kŕčovito zaťaté ruky evokujú napätie, resp. 
pocit, že sa niečo nedeje tak, ako by sa mohlo. 
K. dokonca opisuje tetino buchnutie päsťou 
do stola ako niečo unikátne a veľavravné. „Vô-
bec sa neostýchala búchať pästičkou do stola 
v salóne (…) a dôrazne sa zastávať volebného 
práva žien.“ (s. 44)

Perspektíva Pavlíny Fichty Čiernej je kontrast-
ne k obdobiu, v ktorom sa odohráva príbeh K., 
zo súčasnosti. I keď fotografie nepredstavujú ilu-
strácie ku konkrétnej textovej výpovedi a hľadajú 
vlastnú verziu ženskej túžby po prieniku so sebou 
samou v danej spoločnosti, znepokojivé spoluvy-
znenia s textom predsa len odhalíme. Napríklad 
analógia medzi fotografiou ženy, ktorá je čelom 
pritlačená k okrúhlemu stolu, akoby sa pokúšala 
v ňom začuť srdce, a textom opisujúcim K. v jej 
novej úlohe matky. 

Bodnárová bravúrne rozhýbala statické plátna 
vystavujúce holú kožu – čisté videnie a prežívanie 
jednej ženy, ale i statické stereotypy o ženách, 
ktoré, bohužiaľ, nestrácajú aktuálnosť.

Dominika Petríková
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Jana Bodnárová v databáze LINDA
  75 kníh
  všetky vydania v slovenčine
  zahraničné vydania
  anotácie a ukážky z diel
  výberová bibliografia
  čo napísali kritici o Jane Bodnárovej

V literárnej informačnej databáze LIC (LINDA) nájdete všetko 
o spisovateľoch, ktorí vás zaujímajú. Navštívte www.litcentrum.sk.

Dobre, ale…

Kritická ročenka 2019. Antológia 
súčasnej literárnej kritiky 
Zost. Vladimír Barborík a Viliam 
Nádaskay. Bratislava: LIC, 2020

S nápadom zostaviť antológiu kritických textov 
prišiel pred časom Vladimír Barborík v nad-
väznosti na niekdajšie kritické ročenky zo šesť-
desiatych rokov. Po vlaňajšom prvom a, povedz-
me, skúšobnom ročníku Kritickej ročenky 2018 tu 
máme druhú Kritickú ročenku – 2019. 

Čo nám to zatiaľ hovorí o kritike a pôvodnej 
slovenskej poézii a próze? Najmä to, čo nie je 
nahlas nikde vypovedané: aby sme boli schop-
ní posúdiť, kam a ako sa vlastne vyvíja kritika 
a recenzné remeslo, museli by sme mať v prvom 
rade kvalitné texty, o ktorých sa vôbec dajú pí-
sať recenzie. Dosť často sa totiž stretávame skôr 
s vágnym hodnotením, s konštatovaním čohosi 
zrejmého a beznádejného, čo sa dá zhrnúť do zjed-
nodušujúceho konštatovania: „Vychádza toho 
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sa vďaka druhej Kritickej ročenke ukazuje, že by 
sme i na hodnotenie samotných kritických výko-
nov potrebovali o čosi dlhší časový úsek, než sú 
dva ročníky pokusu zozbierať (dodajme, že dosť 
výberovo) recenzné texty z rôznych periodík.

Čo nám teda dvaja zostavovatelia a autori úvod-
ných statí o poézii (Viliam Nádaskay) a próze 
(Vladimír Barborík) predstavujú? Spolu 23 tex-
tov, z ktorých šesť je prevzatých z Knižnej revue, 
štyri z Fraktálu a tri z Platformy pre literatúru 
a výskum. Nasledujú dve recenzie z Glosolálie 
a dve z víkendovej prílohy Pravdy a potom už 
po jednom kritickom príspevku z Rozumu, Den-
níka N, Vlny, Vertiga, Týždňa a Kapitálu. 

Nič proti tomu, ale – ak by sme mali ambíciu 
ukázať „hodnotovo reprezentatívny súbor textov“, 
načrel by som do čo najširších vôd slovenských li-
terárnych periodík, keď už výber nie je vymedze-
ný „generačne ani svetonázorovo“. Takže keď už 
je tu jedna recenzia z Vlny alebo Kapitálu, mohla 
by tu byť zastúpená aj jedna recenzia povedzme 
z Literárneho týždenníka, Slovenských pohľadov 
či Romboidu, ak teda Romboid ešte vychádza… 
Jedného „spravodlivého“ z odlišných periodík by 
som si, skrátka, dokázal predstaviť, a Kritickej 
ročenke by to, myslím si, prospelo v pomyselnom 
rozšírení „bojového poľa“.

Rovnaké „ale“ môžem vysloviť aj k výberu 
autorov recenzií – ak sa z jedenástich textov 
v poézii trikrát objavuje meno Jaroslava Šranka 
a dvakrát Ivany Hostovej, a v próze z dvanástich 
textov figuruje trikrát Peter Darovec, je to už tro-
chu „na hranici“. Rozumiem zaradeniu Darov-
covej recenzie na Medešiho Jedenie a Janáčovo 
Milo nemilo, pretože na ňu neskôr reagoval Juraj 
Briškár vo Fraktále, s ktorým neskôr polemizoval 
Vladimír Barborík na stránke Platformy pre li-
teratúru, ale práve to je prípad, ktorý by som si 
ponechal v zásobe ako ukážku polemiky, ktorá sa 
v posledných rokoch presúva skôr do komentárov 
na sociálnych sieťach. Radšej by som si prečítal 
samostatnú recenziu na Medešiho (od Garaja 
cez Passiu až po Součkovú a Talla) i na Janáča 
(povedzme od Martina M. Šimečku).

V konečnom dôsledku by sme o kvalite pred-
stavených textov mohli podchvíľou polemizovať 
a niektoré by som pokojne aj vynechal – ako Vy-
drov text o Mitanovi alebo Garajov o Kucbelovej, 
ktoré plnia skôr publicistickú funkciu. Takisto mi 
často uniklo, v čom bol vybraný recenzný vstup 
hodnotovo reprezentatívny. Čo však stojí za to, 
sú zhrňujúce úvody zostavovateľov, ktoré by som 
vyzdvihol ako niečo, čo z celej publikácie azda 
najviac vydrží do budúcnosti.

   A naostatok posledné „ale“ – veľkú rolu hrá 
výber toho, čo sa recenzuje. To, čo chýba, čias-
točne zachraňujú oba vstupné texty zostavova-
teľov (takže napokon dôjde napríklad na Lavrí-
ka, rovnako ako na Bendzáka). Napriek tomu 
mám dojem, že niečo uniká a niečo je, naopak, 
navyše. Viditeľné je to v poézii, kde sú dvakrát 
dve recenzie na Tomkuliakovú a Briškára – v ko-
nečnom dôsledku je tak predstavených len osem 
básnických zbierok. To sa mi zdá trochu málo 
– výber by sa určite dal doplniť alebo nahradiť 
napríklad Repkovým Spevom, alebo Zbružovými 
opusmi vydanými vo Vlne… aj za cenu toho, že 
by boli zvolené texty od autorov, ktorí Kritickú 
ročenku zostavili. 

   Vo výsledku teda máme pred sebou ukážku 
uvažovania o kritike, ktorá hovorí o mnohých 
pokusoch, o rôznych spôsoboch, ako vykročiť 
smerom k tomu, ako predstaviť súdobú recenznú 
činnosť, avšak s rôznymi – raz väčšími, inokedy 
menšími obmedzeniami. Ak by mala byť takáto 
ročenka zachovaná, asi by som siahol po modeli 
podobnom českej ročenke Nejlepší české básně. 
Pre rok alebo dva by som zvolil vždy iného ga-
ranta, ktorý by vyberal kritické texty po svojom. 

  Barboríkov a Nádaskayov vstup do tejto témy 
chápem ako dobrý základ. Na možnú diskusiu 
o tom, čo to vlastne literárna kritika je, či ju dnes 
vôbec niekto dokáže písať a či je ešte potrebná – je 
však priskoro a máme zatiaľ príliš málo materiá-
lu. Alebo presnejšie – máme zatiaľ k dispozícii len 
výsek, ktorý vypovedá najmä o jednej skupine 
autorov, ako aj o zostavovateľoch samotných.

Michal Jareš

O básnickej teológii 
Roberta Bielika

Robert Bielik: Zorné pole tmy
Bratislava: Petrus, 2020

Od vydania básnického debutu Roberta Bielika 
(1963) Splny na inom nebi uplynie na budúci rok 
už rovných tridsať rokov. Autor ich strávil cesto-
vaním, maľovaním, písaním básní a iných textov, 
a ako ináč, aj meditovaním a formulovaním. Jeho 
doposiaľ posledná básnická zbierka Akoby niekto 
nahlas mlčal (2013) bola vydareným pokusom 
pretaviť do poézie a básnického výrazu vnútorné 
prežívanie, neraz inšpirované východnými filozo-
fiami a náboženstvami ako aj kresťanstvom, ale 
priniesla aj viacero sviežich momentiek zo zázna-
mu chvíle či všedného dňa. Najnovší, v poradí 

už ôsmy Bielikov básnický počin Zorné pole 
tmy ešte prehĺbenejšie nadväzuje na východné 
filozofické východiská (budhizmus, taoizmus) 
krížené s kresťanskými pravdami, takže do istej 
miery autor oprávnene hovorí o „teológii robe-
nej na kolene.“ (s. 77) Vskutku máme pred sebou 
niekoľko desiatok textov bez názvu, ktoré môžu 
stáť samostatne, keďže sú motivicky i pointovo 
relatívne uzavreté, ale obstoja i ako jeden veľký 
text pozostávajúci z fragmentárnych poznámok, 
postrehov či reflexií. Spája ich autorovo vnútro, 
vysielajúce podnety pre smer a intenzitu mys-
lenia, cítenia i uvažovania. V podaní Roberta 
Bielika môžeme hovoriť o poézii reflexívnej, tak 
ako to naznačuje v texte aj on sám: „… aj túto 
poznámkovitosť… môžeš volať poéziou. Napokon, 
kam smeruje tvoje úsilie? / K vetám zloženým iba 
z pomlčiek?“ (s. 77)

Náš úvod do najnovšej zbierky poézie Roberta 
Bielika by nebol úplný, keby sme sa nezmienili 
o tom, že ju rámcujú stránky z cestovateľského 
denníka autora, umiestnené vpredu i vzadu v kni-
he, na ktorých čítame precízne denné záznamy 
autora z istého kláštora na Srí Lanke v roku 2019, 
sprevádzané kresbami či maľbami ľudských le-
biek, vtákov (mŕtvy i živý vrabec, vrabčí párik 
pri párení, sup), vlka či rôznych psovitých príšer 
s rozďavenou zlostnou papuľou, akiste ako pri-
pomienky vonkajšieho i vnútorného sveta v jeho 
najvýznamnejších prejavoch, nebezpečenstvách 
a úskaliach.

Zbierka nesie názov Zorné pole tmy a veru 
tma patrí medzi jej najstabilnejšie, variačne 
najvyužívanejšie motívy. Autor vníma základnú 
dichotómiu svetla a tmy: „Tma sa mení na svet-
lo, svetlo sa mení na tmu. / (Z tvojho hľadiska). 
Ale niečo nezávislé, nepodmienené, nesvetlé 
a netmavé trvá.“ (s. 51) Oproti kontrastno-hod-
notovému vnímaniu svetla a tmy u svätého Pavla 
(„Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. 
Nepatríme noci ani tme.“ - 1 Sol 5,5) vníma Bielik 
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tmu ako akýsi prazdroj, do ktorého je aj cez deň 
ponorená väčšina sveta („Tá mlčiaca, nedozerná 
tma v tebe aj / pred tebou. Vieš, že nie je dôležité 
zažiť to / aj v inej podobe a predsa by si rád“ – s. 
63). Tma sprevádza subjekt aj v svetlej kaviar-
ni: „Slnkom presvetlená kaviareň, za stolom 
/ komunikujúca dvojica, iba ty sedíš s tmou. / 
(Z ich pohľadu, ak si  ťa vôbec niekto všimol, 
/ sedíš sám.) Nie je v tom nič smutné, súcit / 
vzbudzujúce. Naopak. Tma ti – pravdaže, aj im, 
/ dvojiciam, komunikujúcim dvojiciam – rozu-
mie.“ (s. 34) A napokon, autor vyjadruje aj svoju 
osobnú afinitu voči tme: „Vždy som sa lepšie ako 
/ cez deň cítil v noci, / azda preto, že tma / je 
vtedy prirodzená.“ (s. 28)

Autor vníma subjektívne tmu ako čosi, čo uňho 
narastá: „Tma nad oceánom nie je / o nič väčšia 
ako pred rokmi, / keď si tu sedel naposledy, / iba 
tebe sa neskromne zdá, že tá / tvoja s pribúda-
júcim časom / narastá.“ (s. 24) A ešte vníma tmu 
ako skupenstvo, masu, ako čosi živé, používa-
júce subjekt i jeho orgány na vlastné vnímanie: 
„Oko, ktorým sa pozeráš do tmy, / je to isté oko, 
ktorým sa tma / pozerá do teba.“ (s. 44) Jednako, 
keď autor narazí na kľúčový problém tajomstva 
bytia, predsa len vymedzuje tmu negatívne: „Ko-
rektne to môžeš vymedziť iba negatívne / ako 
nepredstaviteľné, nevysvetliteľné, nemysliteľné, 
/ ako nepriestor, nečas, v neposlednom rade ako 
netmu.“ (s. 40)

Robert Bielik sa pri svojej inšpirácii východný-
mi filozofickými východiskami usiluje dospieť až 
k prekonaniu všetkej subjektivity očisťovaním 
od všetkých túžob, ktoré človeka zväzujú, a ide 
v tom až tak ďaleko, že konštatuje: „Ak by si sa 
nenarodil, / nikomu by si nechýbal“ (s. 26) alebo 
uvádza: „Korektný predpoklad: krajší by / bol 
deň, ak by si v ňom nebol.“ (s. 81) Pravdaže, je to 
iba jeden pól vnútorného úsilia, pól negatívny 
– lebo autor si uvedomuje, že „byť naozaj sám – 
segmentovaný, izolovaný, / vyčlenený – je v tomto 
vesmíre nemožné“ (s. 43), na čo inde zmierlivo, 
v pokore akceptuje: „A pritom to naozaj / nemusí 
byť ťažké. / Zotrvať v tej časti teba, / ktorá je 
časťou iných.“ (s. 39)

Po všetkých peripetiách, vnútorných bojoch, 
v priznaní vlastnej osamotenosti i pri neochote 
zdieľať manželské puto, ako aj po všetkých pory-
voch života s tmou dospieva autor počas tajného 
fajčenia v noci za kláštorným múrom, vnímajúc 
hviezdnatú oblohu s letiacim kaloňom a rojom 
svietiacich chrobáčikov, k vzácnemu pocitu 
jednoty a spolunáležitosti so svetom: „Znena-
zdajky – celkom poprúc všetko, čo si si doteraz 
o tom celom myslel – a azda a prvýkrát v živote 

neomylne pocítiš, že tento svet je krásny.“ (s. 83) 
A takmer v samom závere knihy nachádzame 
i autorovo prehodnotenie budhistického „neza-
sahovania, nekonania“ a ničnerobenia si z vlast-
nej osamelosti, ktoré subjekt vracia možno až 
k jeho kresťanským zdrojom a počiatkom, ako 
aj k „európskej“ prirodzenosti: „Správaj sa k nim, 
k ľuďom, ako k ľuďom, na ktorých ti záleží. Nie 
je to príkaz, ale rovnica. / A – hoci to tak zavše 
neprežívaš – prirodzenosť.“ (s. 86)

Bielikova knižka je pozoruhodným záznamom 
o ľudskom hľadaní a nachádzaní a spolu s ilus-
tráciami i zaujímavým umeleckým artefaktom.

  
Boris Mihalkovič

Netuší, nechápe, 
nevie, no robí

Erik Šimšík: Veľká budúcnosť
Bratislava: OZ BRAK, 2019

Existujú knihy, pri ktorých začnem celkovo po-
chybovať o zmysle literatúry, knižného trhu, o li-
terárnom živote, o vlastnej práci, o písanom slove 
všeobecne. Spravidla knihy natoľko zbytočné 
a nezaujímavé, že si v konečnom dôsledku akosi 
nie som istý, či geniálny autor vykonštruoval zá-
žitok pre čitateľa náročky, alebo skrátka, a to je 
z mojich skúseností pravdepodobnejšia možnosť, 
ani nevie, čo robí.

Nejako takto možno opísať jediné pocity, ktoré 
dokáže druhá prozaická kniha Erika Šimšíka 
Veľká budúcnosť navodiť, a to pomerne rýchlo 
a nemenne. Po zadefinovanie žánru a zámeru 
Šimšíkovej knihy nemusíme ani chodiť ďaleko, 
dozvieme sa to hneď na začiatku textu: „Je to 
román / Je to sci-fi thriller / Je to dráma / Je to 

príbeh o láske / Miestami absurdný román / Je to 
erotický román / Je to intertextuálny román / Je 
to dobrodružný román / Je to oslava popkultúry 
/ Aj klasikov / Je to utópia aj antiutópia, záleží, 
na ktorej strane múru stojíš“. Na plnohodnotný 
zážitok z čítania by stačilo prečítať tento subtílny 
úvod, no nepredbiehajme.

Autor v príbehu spisovateľa Vlada žijúceho 
v Bratislave v roku 2040 sľubuje románovú 
skrumáž žánrov – sľub dodrží, a to dokonca tak 
dôsledne, že v texte sú zreteľné švy, oddeľujúce 
jednotlivé žánrové ponášky. Autor podľa tohto 
kľúča rozohrá príbeh do všetkých možných strán, 
nijaký aspekt však nerozvinie do väčšej hĺbky, 
ani ich logicky neprepojí – či už ide o vzťahovú 
linku, svet budúcnosti medzi dystopiou, utópiou 
a post-apokalypsou a ich každodennosť, otázku 
spisovateľstva a života kultúrnej elity, príbeh 
spisovateľa-vraha a jeho obetí, dobrodružné 
a cestovateľské reminiscencie z mladosti hlav-
nej postavy, jej sexuálne eskapády, problema-
tiku morálky a etiky robotov, technokratické 
odbočky. Ostávajú skôr v rovine modalít podľa 
stereotypných žánrových predstáv. Novela sa 
pohybuje konzistentne jedine v rámcoch dys-
topie – doslova rámcoch, lebo pre príbeh je ako 
prostredie a spoločenské nastavenie relevantná 
len na začiatku a v závere. Jediná hmatateľná 
umelecká hodnota knihy spočíva v naznačenej 
nejednoznačnosti: utópia a dystopia sú relatívne 
pojmy, ktorých použitie záleží na perspektíve. Ak 
je servírovanie mnohonásobne predžutého oslava 
klasikov, môžeme začať krájať tortu.

Šimšíkov dystopický svet múrom obohnanej 
Bratislavy, jedným z pätnástich miest na sve-
te, stojí na bližšie nešpecifikovanej klimatickej 
katastrofe a následným úpadkom spoločnosti, 
ktorých pozadie autor len stroho vysvetlí v úvode, 
z neznámeho dôvodu v poznámkach pod čiarou. 
V texte je neustále prítomný rozpor, nejednoznač-
nosť sveta pred a za múrom – autor nastoľuje 
otázky, ktorý z nich je autentický. Otázku auten-
ticity možno rozšíriť na kompozičný plán diela. 
Šimšíkova manipulácia so žánrami ich v zásade 
ironizuje ako prostriedok na vyjadrenie vzťahu 
literárneho diela, jeho existencie a formy k au-
tentickej realite. Problém je v tom, že hoci má 
kniha stoosemdesiatšesť strán, útlou ju nerobí 
len jej fyzický, ale aj obsahový rozmer. Korunu 
vyjadreniu nedôležitosti a nedôveryhodnosti 
príbehu, ktorý rozpráva spisovateľ ako pán tex-
tu, nasadzuje posledná veta knihy: „Tak zmizol 
Vlado v lese, ktovie, čo s ním potom bolo.“ (s. 186)

Všetko povedané by nemuselo byť natoľko dô-
ležité, napokon Šimšíkova kniha sa môže, ako sa 
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však robí Veľkú budúcnosť zúfalo nezaujímavou, 
je neschopnosť povedať čokoľvek závažnejšie ako 
banálny príbeh, zložený z bezuzdného, nelogické-
ho reťazenia epizódok. Ďalšou bizarnosťou knihy 
je úplné upustenie od niečoho, čo by sme inak 
mohli relativisticky nazvať plastickým vykres-
ľovaním vnútorného sveta postáv, ich motivácií, 
pocitov či charakterov. A to aj napriek tomu, že 
sa Šimšíkove postavy pohybujú prakticky iba 
v súradniciach nepriamej reči – myslí si, cíti, má 
pocit, tuší, vie: „Vlado nechápe, ako sa tam herec 
dostal. Cíti sa zúfalo, odovzdane, má pocit, že sa 
deje príliš veľa vecí naraz, všetko sa naňho valí, 
rozchody, mŕtvoly.“ (s. 106) Plocho formulované 
myšlienkové pochody dopĺňa ostatný jazyk kni-
hy – približne od tridsiatej strany len napreduje 
príbeh, priamočiare prerozprávanie, čo posta-
vy robia, kam idú, čo sa im deje. O spôsobe ve-
denia príbehu možno povedať, že je na jednej 
strane expresívny a zachádza až do krajnosti, 
ale na druhej strane vykalkulovaný a v zásade 
precízne strojený. Vo svete Šimšíkovho písania 
je to relevantný príznak – nezaujímať sa o svet 
a ľudí, ale o tvorbu (literatúry). Odtiaľ zrejme 
pramení zaujatie odcudzením, čo je napokon 
jedna z mála identifikovateľných tém autorovej 
tvorby ako celku. 

Knihy ako Veľká budúcnosť sú pre čitateľa 
skutočnou záhadou – ak by aj všetka štylizova-
nosť, schválnosť a irónia bola skutočná, cielená 
a vydarená, nevedno, prečo by mala byť aj hodná 
čítania. Šimšík sa zabavil, požánroval si, vydal 
knižku, zmiatol kritikov a vypiekol s nimi, do-
konca s literatúrou ako takou. Azda autor testuje 
jej hranice tým, že sa k nim ani len nepriblíži.

Viliam Nádaskay

Koľko vlastne váži duša?

Etela Farkašová: Hodiny lietania
Bratislava: Vydavateľstvo  Spolku 
slovenských spisovateľov, 2019

Keď duša bolí, cítime to fyzicky. Tú drásavú 
intenzívnu bolesť, ktorá sa môže manifestovať 
akokoľvek. Medicínsky jazyk o tom hovorí ako 
o psychosomatike. Lenže, kde vlastne sídli duša? 
V ktorej časti tela? Koľko váži a ako vyzerá? Tieto 
otázky veda nedokáže zodpovedať, napriek tomu, 
že duša bolí často neznesiteľne. 

Najnovšia próza laureátky prestížnej Ceny 
Anasoft litera 2018, spisovateľky a filozofky Etely 

ktorým bol pes jediným a najbližším priateľom. 
Povedala vtedy, na základe svojej desaťročia trva-
júcej praxe, že existuje vážne riziko, že smrť psa 
nesú ľudia s narušenou psychikou dramaticky 
a dokonca ju niektorí ani neprežijú. Takúto ranu, 
po mnohých predchádzajúcich ranách od života, 
dostala aj Miriam.

Cudzinka uprostred rodnej krajiny zostá-
va sama uprostred vlastného bytu. Minulosť 
a súčasnosť sa preplietli a vytvorili nekončiaci 
konglomerát bolesti. 

Svojou prózou Etela Farkašová otvára otázku 
ľudskosti ako najvyššej hodnoty. Jej Miriam totiž 
hľadá priateľstvo, spolunáležitosť a nádej u tzv. 
domácich miláčikov, tvorov, ktoré jej dokážu 
vrátiť láskavosť a priniesť nový rozmer života. 

Dôvodov, aby sme sa nad témou ľudskosť za-
mýšľali, je veľmi veľa. Významný filozof Teodor 
Münz vo svojej knihe Odchádzame? Eseje o človeku 
a prírode (Petrus, 2020) preveruje náš tradičný 
antropocentrizmus. V mnohých z týchto esejí 
cituje práve tvorbu Etely Farkašovej. Je zaujímavé 
a rozhodne to nebude len zhoda okolností, že 
spoločným menovateľom oboch kníh Hodiny lie-
tania aj Odchádzame? sa stáva povýšenie zvieraťa 
na plnohodnotného partnera človeka. 

Dôležitou postavou v príbehu prózy je ďalšia 
susedka – Simona, profesiou režisérka, v  približ-
ne rovnakom veku ako Miriam. Na priateľstvo, 
ktoré sa mohlo rozvinúť, odrazu padajú tiene 
minulosti a tie obe ženy determinujú. Autorka 
vlastne anatomicky zachytáva pojem, ktorý roky 
dobre pozná psychoterapia venujúca sa obetiam 
holokaustu, fenomén  transgeneračného prenosu 
traumy. Jednoducho povedané – transgeneračný 
prenos traumy spôsobuje, že ďalšie generácie, 
deti obetí môžu byť závažne psychicky poškodené 
hrôzami, čo prežili ich rodičia. Autorka tento 
kruh v próze rozširuje aj o deti páchateľov, deti, 
ktoré sa v rámci svojej sebareflexie musia vyrov-
návať s obrovskou morálnou záťažou.  

Etela Farkašová vstúpila do slovenskej lite-
ratúry v roku 1978 a odvtedy je v nej prítomná 
ako prozaička a esejistka a v posledných rokoch 
aj ako etablovaná poetka. Programovo sa v pro-
zaickej tvorbe od najranejších diel po najnovšiu 
knihu venuje postavám, ktoré z rôznych dôvo-
dov žijú na okraji spoločnosti. Vlastne, sú presne 
za deliacou čiarou od toho, čo súčasná spoločnosť 
akcentuje a vyzdvihuje, teda úspech, bohatstvo, 
mladosť, výkonnosť atď. Opisuje ženy a mužov, 
prevažne však ženy, ktoré sú už svojím statusom 
znevýhodnené, zranené a zraňované a nie je v ich 
silách zapojiť sa do každodenného boja o miesto 
na slnku. Takouto je aj Miriam, zaklinená vo svo-

Farkašovej má názov Hodiny lietania a autorka 
sa v nej venuje témam z našej najprítomnejšej sú-
časnosti. Súčasnosti, ktorá je zložitá, rozporupl-
ná a mnohé o nej nebolo ešte v našej literatúre 
vypovedané. Etela Farkašová je jednou z tých 
autorov a autoriek, ktorí sa naliehavo a často 
objavne zameriavajú práve na súčasnú realitu. 

Popisuje čas, ktorý žijeme, teraz a tu a s plnou 
vážnosťou artikuluje problémy, ktoré sa často 
prehliadajú, napriek tomu, že sú pre mnohých 
ľudí neuralgické. Vďaka svojej sociálnej empatii 
a výnimočnej vnímavosti dokáže sústrediť našu 
pozornosť na ľudské situácie, ktoré sa pokojne 
môžu odohrávať kedykoľvek okolo nás. A dokáže 
ich nielen popísať, ale aj psychologicky analy-
zovať a položiť čítajúcim, ale aj spoločnosti ako 
celku, naliehavé otázky. 

Protagonistkou prózy Hodiny lietania je Mi-
riam, výtvarníčka, ktorá sa po zložitých rodin-
ných peripetiách vracia po desaťročiach v za-
hraničí do svojho rodného mesta. Je to citlivá 
osobnosť, ktorej psychika sa po životných drá-
mach stáva labilnejšou. Hľadá v krajine svojho 
detstva nový domov a čas, aby si vyliečila rany 
na duši. Jej najbližšou bytosťou je pes Félix, čo 
jej verne robí spoločnosť. 

Žijú v jednom z  činžových domov, kde však 
blízkosť ľudských osudov medzi jeho stena-
mi znamená pre Miriam len samotu medzi ľuďmi. 
Najbližší sused je zlostný penzista, ktorý nečaka-
ne na domovej schôdzi zaútočí na „Amerikánku“ 
Miriam a jej psa, agresia sa v stiesnených  priesto-
roch domu stupňuje. Za jeho výpadmi pootvore-
nými dverami do bytu vidíme aj vlastné zúfalstvo. 
Možno bežný susedský spor – do momentu, ktorý 
sa stáva pre Miriam tragédiou. Za nevyjasnených 
okolností uhynie jej pes Félix. 

Pri čítaní knihy som si spomenula na dávnejší 
rozhovor s jednou pani psychiatričkou o tom, akú 
má skúsenosť s príbehmi pacientov a pacientok, 
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jom vlastnom svete, labilná a bezradná. Pomoc 
hľadá u psychiatričky, ktorá aj napriek tomu, že 
jej úprimne chce pomôcť, má na rozhovor s ňou, 
ako aj na ďalších pacientov a pacientky len pár 
minút. 

Autorka tu opäť, ako aj vo svojich iných tex-
toch, v ďalšej literárnej variácii otvára problema-
tiku normality a nenormality a nášho chápania 
týchto polarít. Konštrukciou deja naznačuje, 
že mnohé psychické zlyhania citlivých, alebo 
precitlivených osôb s vnímavou a zraniteľnou 
dušou, sú „normálnou“ reakciou na „nenormál-
nosť“, krutosť a neúnosnosť okolností, ktoré ich 
zasiahli. A môžeme s autorkou súhlasiť, že svet, 
v ktorom žijeme, je mimoriadne drsný. Vyhrávajú 
v ňom často len tí, ktorí majú povestnú hrošiu 
kožu – vďaka tomu dokážu víťaziť za všetkých 
okolností. Miriam k nim rozhodne nepatrí. Hľadá 
však vytrvalo ďalej stabilitu v trasovisku každo-
dennosti. Jej riešenia sú možno prekvapivé, ale 
vzhľadom na základné psychologické premisy 
viac ako pochopiteľné. 

    Aktuálnych podnetov na uvažovanie o našej 
realite a jej statusoch však prináša próza Hodiny 
lietania podstatne viac, stačí len pozorne čítať 
a prijať originálnu optiku rozprávania. Dozvieme 
sa možno viac aj o tom, koľko váži ľudská duša. 

 Ivica Ruttkayová 

Kto chytá v žite pre 
snapchatovú generáciu

Sally Rooney: Normálni ľudia 
Preklad: Kristína Hečková
Bratislava: Lindeni, 2020

Normálni priatelia, normálne vzťahy, nor-
málny život. Ako veľmi rezonujú tieto pojmy 
v mysliach dnešných mladých ľudí? Po rýchlom 
zhliadnutí štatistík predaja Normálnych ľudí 
sa zdá, že nesmierne.

Kniha Sally Rooney Normálni ľudia zoža-
la po uvedení na literárny trh mimoriadny 
úspech a okrem výhry Costa Book Award bola 
zaradená aj do širšieho zoznamu kandidátov 
na Boo kerovu cenu za rok 2019. Viacerí kritici 
ju označili za „budúcu klasiku“ a „Kto chytá 
v žite pre snapchatovú generáciu“. 

Všeobecná „páčivosť“ Normálnych ľudí 
na prvý pohľad príliš neprekvapí. Kniha nás 
od prvých viet vtiahne do života bohatej tí-
nedžerky Marianne, ktorú spolužiaci pre jej 
nezávislú povahu ignorujú, a jej jediného (kvá-

fóliu na hrdle fľaše. Vtedy sa Jamie nakloní 
k Marianne a niečo jej pošepká. Connell zabod-
ne vývrtku do korku a zakrúti ju dnu. Peggy 
vezme jeho tanier a položí ho na kopu ďalších. 
Connell ohne páčky na vývrtke a s mľaskotom 
vytiahne zátku z hrdla.“ (s. 167)

Najznepokojivejšou je však chýbajúca význa-
mová rovina Normálnych ľudí. Tradičným cie-
ľom románov pre dospievajúcich je ponúknuť 
im obraz reality, s ktorým sa dokážu stotožniť 
a objaviť určité modely správania, ktoré im 
pomôžu aspoň skusmo usmerniť ich zmätočnú 
cestu životom. Normálni ľudia však v tomto 
smere zlyhávajú. 

Namiesto postáv, do ktorých by sa mladí 
ľudia mohli vcítiť, sú hlavní protagonisti vy-
kreslení jednorozmerne a ani k jednému si 
nevieme vytvoriť citový vzťah. Ich chaotické 
konanie v nás tak nevzbudzuje nijaké hma-
tateľné pocity a len pasívne sledujeme, ako 
sa tieto papierové makety ľudí navzájom pri-
bližujú a odďaľujú bez akejkoľvek schopnosti 
otvorene sa rozprávať o svojich pocitoch a učiť 
sa zo svojich predošlých chýb.

Ambiciózne načrtnutie duševných problé-
mov, ktoré autorka mohla využiť na ilustrá-
ciu toho, ako sa s nimi vyrovnať, tiež ostalo 
nevyužité. Aj napriek tomu, že Marianne je 
od začiatku obeťou duševného a fyzického zne-
užívania, ktoré sa neskôr preklenie do depre-
sívnej apatie so sklonom k sebaubližovaniu, 
nielenže odbornú pomoc nikdy nevyhľadá, ale 
ani si nepripustí, že nejaký problém má. Co-
nnell, ktorý taktiež prechádza obdobím ťažkej 
depresie, síce terapeutku navštívi, ale vedľajšie 
postavy ho naďalej označujú za „otreštenca“, 
ktorý to „v hlave nemá v poriadku“. 

Chýbajúca emočná hĺbka diela je nahradená 
prílišnou sexualizáciou a násilníckými, ne-
zdravými vzťahmi, a po rozpačitom konci len 
rozmýšľame, čo vlastne bolo cieľom mladým ľu-
ďom odkázať. Že vytŕčať z davu je niečo, za čo 
sa treba hanbiť? Že zo strachu pred názorom 
spoločnosti treba skrývať svoj vzťah s jedinou 
osobou, na ktorej nám záleží? Alebo že jedi-
ným riešením psychologického zneužívania 
v detstve je žiadať svojho partnera, aby nás 
mlátil a stále si dokazovať, akú má nad nami 
neobmedzenú moc?  

Najuchopiteľnejším pozitívom Normálnych 
ľudí je autorkina schopnosť veľmi presne vy-
stihnúť existenčné otázky, ktorými dospie-
vajúci ľudia prechádzajú. Očami Marianne 
a Connella tak sledujeme stredoškolský a vy-
sokoškolský život plný osláv, bujarého života 

zi) kamaráta, chudobného syna Marianninej 
upratovačky, Connella. 

Počiatočným zdrojom napätia je rozdiel-
ne sociálne zázemie Marianne a Connella 
a úroveň ich popularity na škole. K tomu sa 
postupne primiešajú zložité vzťahy v kompli-
kovaných rodinách, prvý sex a problémy so se-
baidentifikáciou, dotvárajúc tak predvídavý 
recept na populárny román pre dospievajúcich. 
Všetky tieto témy, spojené so šikanovaním 
a odsudzovaním každého, kto sa čo len trochu 
vymyká priemeru, nás tak nepriamo odkazujú 
na akýsi typ moderného bildungsrománu.

Kým však Salingerov román Kto chytá v žite 
alebo Chboskeho súčasnejší titul Charlieho 
malé tajomstvá sa do hĺbky zaoberajú prob-
lémami dospievania, Sally Rooney si toho 
naberie na seba príliš a i popri vysokému 
potenciálu načrtnutých tém len plytko kĺže 
po ich povrchu.

Životy Marianne a Connella sa však napriek 
uplynutým rokom nijako duševne nerozvíjajú 
a ich príbehu chýba hlbšia dejová línia. Kým 
prvé dva rozchody a opätovné udobrenia 
hlavných protagonistov sa ešte dajú vysvet-
liť ich nedostatočným osobnostným vyzretím, 
po tom, ako sa táto schéma opakuje už siedmy 
raz, náš záujem o túto zápletku upadá a čitateľ 
románu stráca pozornosť.

Literárny štýl diela je netradičný, keďže Roo-
ney experimentuje s ustavičným striedaním 
písania v prítomnom a minulom čase, neline-
árnym plynutím deja, často aj v rámci jedného 
odseku a nepoužívaním znakov priamej reči. 
Typickými sú tiež príliš detailné opisy bež-
ných činností, ktoré dej nikam neposúvajú: 
„Keď Jamie dopovie príhodu, Marianne vojde 
do chaty a o chvíľu sa objaví s fľašami šumi-
vého a červeného vína. Niall odmotá drôt 
na prvej z nich a Marianne podá Connellovi 
vývrtku. Peggy odprace taniere. Connell odbalí 
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 ›› svetľovaní látky“ postupuje ako vysokoškol-
ský profesor a predpokladá, že domácu úlohu 
si študenti, v tomto prípade čitatelia, splnili. 
Preskakuje základy, venuje sa iba konkrétnym 
témam, používa odborné termíny, ktorých výz-
nam nie vždy vysvetľuje, operuje menami zná-
mych fyzikov a názvami teorém bez toho, aby 
sa ponáral do priamo nesúvisiacich detailov. Ak 
však vedomostné základy z uvedených vedných 
odborov máte, bude pre vás čítanie Sitárovho 
výkladu zážitkom, ktorý napríklad v mojom 
prípade prebudil dávnejšie pohasnutý záujem 
o astrofyziku a donútil ma užasnúť pred nepred-
staviteľnou, avšak matematicky vyjadriteľnou 
nekonečnosťou vesmíru.

Osobná línia pozostáva z chronologicky zora-
dených spomienok profesora Sitára na študent-
ské časy a neskoršie profesionálne pôsobenie 
v Bratislave, nemeckom Dramstadte, ruskej 
Dubne a nakoniec európskom CERNe. Keďže je 
jeho pracovný život pevne previazaný so životom 
osobným a rodinným, dostávame sondu do ži-
vota a zmýšľania človeka, ktorý ako popredný 
slovenský vedec okúsil zahraničie ešte počas 
existencie Sovietskeho zväzu a železnej opony. 
A hoci sa tu zameriava skôr na konštatovanie 
faktov, dovolí si na viacerých miestach osobné 
vhľady a vyjadrenie pocitov z prebiehajúcich 
situácií. Oproti náročnejším vedeckým častiam 
textu ide o príjemnejšie a oddychovejšie pasá-
že, ktoré sú písané s nadhľadom a úsmevnou 
nostalgickosťou. 

Na konci skice, v záverečnom súhrne, sa Sitár 
prejaví naplno a otvorene vyjadruje svoje osob-
né názory na dianie vo svete a na Slovensku, 
pričom sa drží dvoch dôležitých bodov, na kto-
ré čitateľa upozorňuje už v predslove. Sitár je 
demokrat a absolútny pacifista. Záverečný text 
obsahuje názory a riešenia, s ktorými sa každý 

priemerne vzdelaný človek podobného razenia 
síce stotožní, nedá sa však uniknúť pocitu, že 
sme podobné slová už stokrát počuli z rôznych 
strán a od rôznych iných vplyvných osobností, 
no realizácia nám ako spoločnosti stále uni-
ká. Celý záverečný prejav sa navyše dá zhrnúť 
slovami výroku na obálke knihy: „Inteligentný 
život je vo vesmíre vzácny. Naša Zem ním bola 
obdarovaná, chráňme si ho.“

Kniha ďalej obsahuje ešte približne štyridsať 
strán dodatočných odborných textov o CERNe, 
čiernych dierach, subatomárnej fyzike, súčas-
nom modeli vesmíru a ďalších témach, pričom 
tu ide Sitár viac do hĺbky. Dodatky sú určené 
predovšetkým ľuďom, ktorých zaujímala vedec-
ká časť knihy a chcú sa dozvedieť viac.

Vesmír, hmota a my je zaujímavá skica, ktorá 
síce miestami pôsobí mierne nesúrodo, správ-
ny okruh čitateľov však rozhodne zabaví. Má 
nielen edukatívnu funkciu, ale pôsobí aj ako 
sonda do života popredného slovenského vedca. 
Je ťažké určiť, ktorá z dvoch línií je pridanou 
hodnotou, keďže sú v osobnosti profesora Si-
tára prepojené a fungujú v tandeme. Bez istej 
vedomostnej úrovne alebo záujmu o častico-
vú fyziku sa pri jej čítaní budete zrejme nudiť, 
v opačnom prípade sa pripravte na momenty 
úžasu a nadšenia. 

                                                                                                                 
  Marek Čabák

O globálnom 
pokroku ľudstva

Steven Pinker: Buď svetlo. Obhajoba 
rozumu, vedy, humanizmu a pokroku
Bratislava: Tatran, 2019

Steven Pinker je kanadsko-americký vedec, 
intelektuál a popularizátor, ktorý sa venuje 
predovšetkým kognitívnym vedám, psycho-
lógii a výskumu jazyka. Momentálne pôsobí 
na Harvardovej univerzite. Jeho odborné pub-
likácie získali viaceré prestížne ocenenia. Zvo-
lili ho za člena americkej Národnej akadémie 
vied a niektoré médiá ho označujú za jedného 
z najvplyvnejších mysliteľov súčasnosti. Medzi 
jeho nadšených čitateľov patrí aj Bill Gates, 
ktorý výrazne dopomohol k propagácii jeho 
publikácií. 

V našom prostredí však Steven Pinker nie 
je príliš známym autorom, zrejme aj preto, že 
kniha Buď svetlo s podtitulom Obhajoba ro-
zumu, vedy, humanizmu a pokroku je zatiaľ 

a prchavých priateľstiev, pomocou ktorých sa 
hrdinovia snažia vybudovať aký-taký model 
sveta, ktorý by ich definoval. Predpokladám, 
že práve pre tieto opisy získala kniha širokú 
popularitu v mladých literárnych kruhoch a je 
naďalej oslavovaná ako jedno z najzásadnej-
ších diel roku 2019.

Ak sa na Normálnych ľudí pozrieme s nad-
hľadom, hlavnou myšlienkou bolo pravdepo-
dobne opísať, ako silno môžu naše životy for-
movať ľudia, ktorými sa obklopujeme, a okolie, 
v ktorom žijeme. Napriek všetkým pozitívnym 
ováciám však dúfam, že Normálni ľudia príliš 
neovplyvnia myslenie mladších čitateľov a že 
diskusie o knihe sa zamerajú predovšetkým 
na chorobnosť vykreslených vzťahov a hľa-
danie prijateľnejších riešení predostretých 
situácií.

Samozrejme, nikto z nás nie je „normálny“ 
v pravom zmysle slova, ale so správnou pomo-
cou sa k správnym riešeniam môžeme aspoň 
priblížiť.

 Katarína Szulényiová

Vesmír, hmota 
a myšlienky 
Branislava Sitára

Branislav Sitár: Vesmír, hmota a my
Žilina: Absynt-Kalligram, 2019

Branislav Sitár patrí medzi popredných slo-
venských fyzikov. Celý svoj život zasvätil vede 
a spolupracoval na mnohých medzinárodných 
výskumných projektoch v nemeckom Dram-
stadte, ruskej Dubne a po páde železnej opony 
aj v Európskej organizácii jadrového výskumu 
(CERN), kde v rokoch 2007 až 2010 pôsobil ako 
viceprezident. Svoje profesijné vedomosti, ako aj 
osobné spomienky, zhustil do vyše stostranovej 
skice s názvom Vesmír, hmota a my.

Skica je písaná v dvoch líniách. Prvá sa venuje 
odborným témam a približuje čitateľovi svet sub-
atomárnych častíc a experimentov, ktoré vedcov 
viedli k dôležitým objavom či potvrdeniam teórií 
v oblasti časticovej fyziky. Druhá línia sa týka 
profesora Sitára a jeho osobných zážitkov, zvy-
čajne úzko spätých s vedou, avšak prenikajúcich 
do jeho súkromného rodinného života.

Vedecká línia nie je určená pre každého. Hoci 
je napísaná pútavo a dobre sa číta, predpokladá 
základné až mierne pokročilé vedomosti z ob-
lasti fyziky, chémie a astrofyziky. Sitár pri „vy-
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prvým slovenským prekladom jeho populari-
začných prác určených širšej verejnosti.

Cieľom knihy je postaviť sa pesimizmu a ne-
gatívnemu hodnoteniu súčasného sveta. Pô-
vodné vydanie publikácie v anglickom jazyku 
vyšlo v roku 2018, a teda nezahŕňa reflexiu 
súčasnej pandémie a jej dôsledkov. Ako verejný 
intelektuál sa téme nevyhýba a niektoré z jeho 
aktuálnych názorov priblížime v závere textu.

V knihe Buď svetlo chce autor predstaviť 
ideály osvietenstva, aktualizované na situáciu 
dvadsiateho prvého storočia, pričom sa opie-
ra o „jeho základné ideály, čiže rozum, vedu 
a humanizmus“.  Keďže plody osvietenstva 
zovšedneli a stali sa akýmsi samozrejmým 
pozadím, stratili iskru a dynamiku; nemajú 
veľa obhajcov. Množstvo ľudí má pritom pocit, 
že so spoločnosťou to „ide dolu vodou“, volajú 
po „starých dobrých časoch“ a riešenie vidia 
v alternatívach rôznych druhov a kvality. Pe-
simizmus, ktorý prevláda v spoločnosti, má 
podľa Pinkera viacero zdrojov. Jedným z nich 
sú médiá, ktoré prinášajú veľké množstvo 
negatívnych správ, a tým skresľujú vnímanie 
skutočného stavu sveta. Pri sledovaní kvanti-
tatívnych dát v dlhodobejšej perspektíve však 
autor dokazuje, že svet dosiahol pokrok v kaž-
dom ukazovateli ľudského blahobytu a dnes 
žijeme v najlepšom období dejín.

Túto tézu dokladá v pätnástich kapitolách, 
v ktorých sleduje témy ako život, zdravie, 
potrava, nerovnosť, bohatstvo, životné pro-
stredie, mier, šťastie atď. Opiera sa pritom 
o prístupné kvantitatívne dáta, ktoré inter-
pretuje. Čitateľovi predkladá množstvo grafov, 
ktoré zachytávajú globálny vývoj jednotlivých 
oblastí spoločnosti. Ukazuje, že ľudia sa do-
žívajú stále vyššieho veku, porazili choroby, 
na ktoré v minulosti zomierali milióny, menej 
ľudí hladuje. 

stvo permanentne. Ľudstvo v súčasnosti je 
však výnimočné tým, že je okrem imunitného 
systému vybavené inteligenciou, racionalitou 
a na vede založenom verejnom zdravotníctve. 
Vďaka nim je schopné brániť sa. 

Upozorňuje, že v čase karanténnych opat-
rení nastáva vzostup domáceho násilia a po-
čítačovej kriminality. Vzostup násilia hrozí 
najmä v krajinách s vysokou mierou krimi-
nality a organizovaného zločinu. Obáva sa 
dôsledkov pandémie na zásobovanie a ceny 
potravín. Celkovo však očakáva, že prevlá-
dajúcou tendenciou bude „návrat k normálu“ 
so zlepšeniami v oblastiach systémov skorého 
varovania, medzinárodnej spolupráce a dôvery 
vo vedeckú expertízu.

 Ivan Stodola

Čo nám povie strach 
o svete, v ktorom žijeme

Heinz Bude: Spoločnosť strachu 
Krásno nad Kysucou: Absynt-Kalligram, 
2019 

„Bez druhých neexistuje žiadne ja, bez nejed-
noznačnosti žiadna identita, bez zúfalstva 
žiadna nádej, bez konca žiaden začiatok. 
A medzitým je strach,“ tvrdí nemecký socio-
lóg Heinz Bude vo svojej knihe Spoločnosť 
strachu, ktorú pod značkou Kalligram prináša 
vydavateľstvo Absynt.

Bude na stránkach tejto skice pripomína 
čitateľovi, že strach je jedným z posledných 
princípov, na ktorom sa dokážeme zhodnúť, 
keďže nepozná sociálne hranice. Strach je vý-
razom toho, čím spoločnosť žije, je mentálnou 

Existujú však problémy, ktorých vážne ne-
bezpečenstvo zdôrazňuje aj inak veľký opti-
mista Pinker. Sú to predovšetkým globálne 
klimatické zmeny a potenciálny jadrový kon-
flikt. Na otázku životného prostredia by sme 
sa mali pozerať ako na technický problém, kto-
rý sa dá riešiť. Najzásadnejším problémom je 
vplyv skleníkových plynov na klímu planéty 
a s tým súvisiace zmeny. „Osvietenská reak-
cia na zmenu klímy je založená na tom, že sa 
budeme snažiť získať čo najviac energie s čo 
najnižšou mierou emisií skleníkových plynov.“ 
Za riešenie považuje Pinker prechod k jadrovej 
energetike. Zároveň pokladá za veľmi dôležité 
postupné jadrové odzbrojenie.

Keď Pinker kritizuje, tak skutočne „naši-
roko“. Terčom nie sú len náboženskí fanatici, 
autoritárski populisti, popierači vedeckých 
faktov a podobne. Kritizuje konzervatívnu 
pravicu aj ľavicových intelektuálov. Zosmieš-
ňuje zelené hnutie aj postmodernu. Americ-
kých progresivistov považuje za popieračov 
pokroku. 

    Možno predpokladať, že len málo čitateľov 
sa stotožní so všetkými názormi, ktoré Pin-
ker predkladá. A to aj napriek tomu, že jeho 
snaženie má nepochybne šľachetné úmysly 
a je založené na racionálnych argumentoch. 
Dokonca ani jeho veľký fanúšik Bill Gates ne-
zdieľa optimizmus a ľahkosť, s akou Pinker 
pristupuje k umelej inteligencii a jej nebez-
pečnému potenciálu. Fakt, že jeho názory nie 
sú bezkonfliktné, sa ukázal aj v niektorých 
rozpačitých reakciách na anglojazyčné vyda-
nie publikácie.

Preklad a vydanie publikácie Buď svetlo však 
treba oceniť. Najcennejších je približne pät-
násť kapitol s množstvom zaujímavých údajov 
doplnených mnohými poznatkami spoločen-
ských i prírodných vied. Kniha môže slúžiť 
ako odrazový mostík k úvahám o globálnych 
otázkach ľudstva aj ako polemická os. V ideo-
vej rovine pritom platí: „Povedz mi, čo si myslíš 
o knihe Buď svetlo a ja ti poviem, akú ideológiu 
zastávaš.“  Monumentálny a cenný poznám-
kový aparát zaberá takmer 60 strán, pričom 
je vhodne umiestnený na konci knihy a nie 
v podobe poznámok pod čiarou. Kvalitný re-
gister umožňuje pohodlnú orientáciu v obsahu. 

Čas ukáže, do akej miery súčasná epidémia 
a jej dôsledky ovplyvnia dlhodobé tendencie, 
ktorým sa Pinker vo svojej knihe venuje. 
Vo svojich  mediálnych výstupoch, reflek-
tujúcich aktuálnu situáciu, pripomína, že 
infekcie, vírusy a epidémie sprevádzali ľud-
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 ›› govanosti a zraniteľnosti plynúcej z neistoty 
výhod, ktoré prinášajú platové podmienky 
a postavenie. Na druhej strane upriamuje po-
zornosť na celkom iný druh strachu, ktorému 
sú vystavení ľudia s nízkym príjmom. Bude tu 
ukazuje problematiku starosti o každodenné 
prežitie, ale aj bitky o uznanie na spodných 
sociálnych priečkach. 

Obzvlášť zaujímavé sú autorove myšlienky 
vzťahujúce sa k úzkosti zo zdanlivo nekonečnej 
ponuky možností, ako aj  z nutnosti voľby. Av-
šak JA sa cíti zároveň preťažené rozmanitými 
nárokmi, ktoré sprevádzajú tlak na akúsi vše-
obecnú optimalizáciu. Človek si akoby kladie 
za povinnosť realizovať svoj osobnostný po-
tenciál vo všetkých oblastiach. V zamestnaní 
aj v rodinnom živote prekračovať hranice, byť 
flexibilný a kreatívny, optimálne zlúčiť kariéru 
s rodičovstvom. Všetky tieto populárne a po-
vznášajúce odporúčania sa však môžu razom 
preklopiť do akéhosi existenčného vypätia 
i pochybností. Bude tak čitateľa privádza 
k zamysleniu, či toto všetko nie je náhodou 
iba odďaľovaním rizika, ktoré prináša potreba 
zvoliť si jedno alebo druhé. 

Strach z vlastných mnohorakých možností 
Budeho myšlienkovú reťaz posúva v konečnom 
dôsledku až k strachu z vlády nikoho. Inými 
slovami autor odkazuje na obavy z pôsobenia 
samoregulačných mechanizmov, ktoré sa rodia 
z rozhodnutí nás všetkých. Procesy, na ktoré sa 
spoliehame, teda v podstate neriadi nikto. V ne-
poslednom rade nás táto situácia vrhá do rozko-
lu, ktorý v súčasnosti rezonuje najväčšmi, a síce 
do rozkolu medzi argumentáciou a emóciami. 

Budeho skica o paralyzujúcom strachu 
tak ponúka čitateľovi vcelku trefný pohľad 
na možné príčiny aktuálnych spoločenských 
fenoménov. Keďže sa však Bude zaujíma pre-
dovšetkým o nemecké sociálno-ekonomické 
reálie, slovenskému čitateľovi môžu byť nie-
ktoré pasáže vzdialenejšie. Autorov štýl je však 
pútavý a podmanivý, hoci ide o prevažne aka-
demický text, predpokladajúci u čitateľa určitú 
znalosť sociologickej terminológie. Bude tiež 
cituje viacero iných autorov a celkovo dielo 
funguje skôr ako sondáž do problematiky. Hoci 
autor niekde naznačuje aj možné východiská, 
kniha neposkytuje nijaké komplexné riešenia 
ani návody, ako sa so spoločnosťou strachu 
vysporiadať. Napriek tomu však určite stojí 
za prečítanie, pretože vrhá svetlo na hlbšie 
a rozsiahlejšie mechanizmy spoločenských 
zmien, ktoré zakúšame.

Andrea Olejárová

Ochutnávka medu 
z ľadových kvetov

Peter Karpinský: Med z ľadových kvetov 
Bratislava: Perfekt, 2019

Vraciame sa späť do detských čias, keď nás 
znervózňovala dominancia dospelých či štvala 
prezývka „krpec“. Keď sa na Vianoce zrazu 
dialo niečo čarovné. Do času, keď  bezpochyby 
uveríme, že existujú snehové motýle, ktoré 
jedia med z ľadových kvetov na zmrznutých 
oknách. 

Peter Karpinský vydal po úspešných kni-
hách Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (2001, 
2018), Teta Agáta a jej mačacia sedmička (2017), 
Sedem dní v pivnici (2011) a i. v  roku 2019 vo 
vydavateľstve Perfekt novú knihu pre deti 
a mládež s názvom Med z ľadových kvetov. 
Ocitáme sa v reálnom svete, v živote dvoch 
chlapcov, Matúša a Richarda, ktorí prichádzajú 
za dedom na chalupu. Navonok nevinná prí-
hoda rozprávajúca o v súčasnosti typickom 
bytí bez pre nás nevyhnutných vecí – mobily, 
televízory, vleky a pod. Anotácia na zadnej 
strane upozorňuje, že „celý tento výlet môže 
mať strašné následky. Naozaj spôsobia, že už 
nikdy nebudú Vianoce a že svet, aký ho po-
známe, sa skončí?“

Úvodom deja nás autor drží v predstave, že 
ide o realistický model vyrozprávania príbe-
hu, vychádzajúci z toho, ako ovplyvňujú médiá 
a život v meste terajšie deti a mládež. Tematika 
závislosti od technológií a komfortného bytia 
je prezentovaná cez postavu ôsmaka Richarda. 
„‚Šetri si mobil, aby sa ti nevybil,‘ upozornil ho 
otec. ‚Veď si ho u deda dobijem.‘ ‚No…‘ zatiahol 
otec. ‚Čo no?‘ ‚Dedo v chalupe nemá… elektrinu.‘ 
‚Čože?!‘ Richard od prekvapenia zabudol zavrieť 
ústa. ‚Nemá elektrinu? To akože…?‘ Pomaly mu 
začala dochádzať celá tragédia tejto informácie. 

realitou nás všetkých. Možno si ho vypestovať 
z budúcnosti aj minulosti, ale tiež z krokov, kto-
ré podnikáme práve teraz. Jednostaj nad nami 
visia obavy z terorizmu, vojny, z ekonomickej 
krízy či straty vlastného komfortu a zdroja 
obživy. Ale aj úplne bežný strach z toho, že 
neobstojíme v konkurencii, že naše schopnosti 
nie sú postačujúce, že naše vystupovanie nie 
je adekvátne a že napokon prídeme o svoj so-
ciálny status.

V úvode knihy nás teda autor oboznamu-
je s faktom, že žijeme v spoločnosti strachu. 
Upriamuje pozornosť na konštantný strach 
z vlastného zlyhania, ktorý dáva do súvislosti 
s charakterom človeka riadeným zvonka. Myslí 
tým skutočnosť, že jednotlivec väčšmi kladie 
dôraz na vonkajšie vplyvy a stáva sa závislým 
na hodnotení okolia. Tento zdroj sociálneho 
„tlaku“ ho vedie k nasledovaniu trendov a po-
pulárnych názorov, len aby sa nestal obeťou 
vylúčenia. Svoje negatívne pocity napokon 
rozmanitými spôsobmi potláča a prehlušuje. 
Podľa autora tento strach nedokáže utíšiť ani 
láska a pokračuje vo svojich úvahách analýzou 
partnerských a rodičovských vzťahov. Venuje 
sa otázke strachu zo slobody a straty onto-
logickej istoty, ktorú hľadáme vo vzájomnej 
medziľudskej závislosti. 

Ustráchaná povaha sa zároveň viaže aj 
na okruh problémov sociálnej mobility, 
teda presunu z jednej spoločenskej vrstvy 
do druhej, ktorý implikuje celú škálu úzkos-
tí. Človek navyše v súčasnosti čelí norme, 
ktorá oceňuje predovšetkým víťazov. Kandi-
dáti bojujúci o miesta na špici sú pod perma-
nentným stresom a výkon je oslavovaný ruka 
v ruke s výsledkami meradiel životného štýlu 
i sebaprezentácie. Schopnosti ani vzdelanie 
teda úspech nezaručujú, výberové procesy 
sú náročnou súťažou a pošmyknutie striehne 
na každom kroku. Bude však pripomína, že 
so strachom zápasia nielen ašpiranti na víťa-
zov. Pracuje s myšlienkou tzv. resentimentu, 
ktorý menej úspešných jedincov obracia späť 
do starých časov, konzervujúc pocit krivdy. Tí, 
ktorí utŕžia porážku sú tak odkázaní na  re-
belantstvo proti systému, čo im zahatal cestu 
k uplatneniu. Sú v zajatí potlačovaného hnevu 
a pomsty voči víťazom.

Autor sa následne podrobnejšie zaoberá sta-
tusovou panikou strednej triedy, ktorá je aj 
navzdory sociálnym istotám a komfortu prinaj-
menšom znepokojená z predstavy ohrozenia 
získanej, zdedenej alebo domnelej spoločen-
skej pozície. Rozoberá vzťah relatívnej privile-
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Dokáž všetkým, že ty písať vieš! Poviedku môžeš zaslať do 1. júla.
Porota udelí Hlavnú cenu – honorár je 1 000 € – a 7 prémií po 300 €.
Stiahni si prihlášku a súťažné podmienky na www.POVIEDKA.sk

VYHLASOVATEĽ PARTNERI A MEDIÁLNI PARTNERI 24. ROČNÍKA SÚŤAŽE

„A to, že vieš písať, neznamená, že vieš písať.“
(Bene)

‚To akože nemá ani telku a ani internet?!‘ ‚Nie.‘“ 
(s. 10) Jeho postoj sa nezmenil ani vtedy, keď sa 
už situácia okolo nudného pobytu u deda zača-
la meniť. „Chlapci stáli pri drevenom rebríku, 
ktorého koniec sa strácal v tme pod strechou. 
‚Choď prvý. Bol to tvoj nápad,‘ pobádal Matúš 
brata. ‚Pre mňa, za mňa,‘ odfrkol Rišo a položil 
nohu na prvú priečku. ‚Ale lampáš mi nechaj tu 
dole!‘ ‚Zbláznil si sa?! Veď sa potme zabijem!‘ 
‚Posvieť si mobilom.‘ ‚Už mám len 30 percent, 
musím šetriť baterku.‘“ (s. 23) 

Napriek novým okolnostiam sa Richard ne-
prispôsobuje úplne. Čiastočne si zachováva 
svoj rozumový postoj. „‚Mohli by sme skúsiť,‘ 
zamyslel sa Snežný motýľ, ‚predbehnúť svetlo 
svitania.‘ ‚To predsa nie je možné,‘ oponoval mu 
Richard. ‚Nič nemôže byť rýchlejšie než svet-
lo. Učili sme sa to.‘“ (s. 114) Karpinský čitateľa 
konfrontuje s racionálnym a empirickým oproti 
tomu, čo dokázané nie je. Slovne sa dištancuje, 
čím zachováva istú mieru relevantnosti dokáza-
ným faktom, avšak vzápätí poskytuje fantázii 
voľný priebeh. „‚Keď ste sa to učili, tak to musí 
byť pravda,‘ pripustil motýľ už tretí raz počas 
tejto noci. ‚Ale pre istotu sa pevne držte.‘“ (s. 114)

Protipólom k postave Richarda je jeho mlad-
ší brat Matúš. Autor však pri ňom balansuje 
medzi „Richardovým – racionálnym“ spôsobom 
fungovania a „detským – fantazijným“. „‚Ale 
potom na Vianoce neuvidíme žiadne rozpráv-
ky,‘ zamiešal sa do rozhovoru Matúš. ‚Neboj 
sa, dedo ti nejaké porozpráva. Vieš, koľko ich 
vie? Napríklad o jamipige a strašivtákoch, o ví-
lach a škriatkoch…‘ ‚Čo je to jamipiga?‘“ (s. 10) 
V priebehu deja sa Matúš naplno oddáva viere 
v rozprávkové bytosti a paralelný, rozpráv-
kový svet. Nestavia si hranice, nezväzuje sa. 
„‚Čo keby sme ju (vianočnú hviezdu) zahnali 
späť na dedovu povalu?‘ navrhol Matúš. ‚Mô-
žeme to urobiť ako americkí kovboji, keď ženú 
pred sebou stádo dobytka.‘“ (s. 106) Karpinské-
mu sa vďaka dvom odlišným postavám (i keď 
nie striktne bipolárnym) podarilo naznačiť 
problematiku utlmenia detskej predstavivosti 
a rozvíjania či skôr viery vo fantáziu. 

Takýto princíp sa stáva ústredným motí-
vom. Výstavba textu funguje na báze reálnosti 
a predstavivosti, čo načrtá aj retrospektívne 
vyrozprávanie deja. Autor postupuje od  prí-
chodu na dedovu chalupu, cez zmenu povahy 
deja (prítomnosť rozprávkových postáv, ma-
gické schopnosti, boj dobra so zlom a snaha 
prinavrátiť späť to, čo je potrebné na zachova-
nie pokoja a víťazstvo dobra) späť k príchodu, 
tentoraz však poznačeného udalosťami, ktoré 

Základným princípom tejto knihy je súvzťaž-
nosť medzi realitou a fikciou, t. j. medzi aktuál-
nymi okolnosťami bytia a fantazijnými prvka-
mi, koncipovanie dvoch príbehov do jedného 
uceleného obrazu na pozadí súrodeneckých 
vzťahov a prostredia mimo mesta. 

Dynamická súhra skutočného a vymyslené-
ho odkryla nutnosť, ktorú zažívame pri kaž-
dom odtrhnutí sa od čisto rozumového… že 
niekedy sú veci iné, ako by sme čakali.

Lucia Panáčková

sa možno stali a možno nestali. K línii reál-
nosti využil autor biblický príbeh o narodení 
Božieho syna. Jeho podstatu vsadil Karpinský 
do nových podmienok a naznačil, čo mu pred-
chádzalo v roku, keď sa Matúš a Richard ocitli 
na Vianoce u deda. Prichádzame do kontak-
tu s troma kráľmi – Gašparom, Melicharom 
a Baltazárom, snažíme sa o prinavrátenie „via-
nočnej hviezdy“ späť do truhlice dovtedy, kým 
nepríde jej čas a v náznaku z diaľky zazrieme 
aj putujúcu manželskú dvojicu. Všetko v ná-
znakoch a s prisúdením nových úloh. 
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Martin Kočiš: Nadir
Bratislava: OZ Vlna, 2020
Druhý diel trilógie. Textové toky zavedú čitateľa 
do odľahlých končín a tajomných zákutí texto-
vých teritórií: bude svedkom podivných rituálov 
a obradov.

 
Katarína Kucbelová: Duály. Šport. 
Malé veľké mesto
Bratislava: OZ Vlna, 2020
Nové vydanie prvých troch básnických kníh 
populárnej poetky. Vyšli v rokoch 2003 – 2008. 
Charakterizuje ich zomknutosť, spoločné motívy, 
básnické stratégie a poetika.

Pavel Taussig: 
Prežil som pochod smrti
Bratislava: Grada Publishing, 2020
Skutočný príbeh chlapca z Bratislavy, ktorý 
natruc neumrel. Pavel Taussig mal jedenásť ro-
kov, keď sa ocitol v Auschwitzi. Aj vďaka svojej 
nezlomnej vôli prežil hrôzy, ktoré sa tam diali.

 
Ján Drgonec: 
Múdri muži neskáču 
z mrakodrapu
Bratislava: Perfekt, 2020
Satirický román. Úlohou inšpektora Jacquesa 
Clouseaua a advokáta Perryho Masona je vyšet-
riť finančný podvod, ktorého sa na Slovensku 
dopustili neznámi páchatelia. 

Jozef Otto: Poker. Láska. Boh
Bratislava: Inspira Publishing, 2020
Skutočný životný príbeh hráča online pokru. 
Naoko ideálny život mu narušia tragické udalosti 
v rodine, na základe ktorých si začne uvedomovať 
pravé hodnoty.

Ahmed Saadawi: 
Frankenstein v Bagdade
Bratislava: Premedia, 2020
Bagdadský obchodník so starožitnosťami Hadí 
vytvorí z častí tiel obetí bombových útokov telo, 
ktoré nečakane ožíva a vymkne sa mu spod kon-
troly.  Preklad: Samo Marec.

Karl Ove Knausgard: 
Môj boj 6
Bratislava: Ikar – Odeon, 2020
Šiesta časť série, v ktorej autor zachytáva svoj 
vzťah k rodine a každodenným problémom, 
spracováva svoje obavy, neistoty, očakávania 
a ambície. Preklad: Jozef Zelizňák.

Jackson Stina: 
Strieborná cesta
Bratislava: Lindeni, 2020
Škandinávska detektívka. Príbeh Lelleho, kto-
rý stratil svoju dcéru. Do mesta prichádza se-
demnásťročná Meja, ktorej hrozí rovnaké ne-
bezpečenstvo. Preklad: Dominika Wittenberg 
Gašparová.

Péter Nadás: Stav vecí
Bratislava: Platforma pre vedu a výskum, 2020

Slovenský výber z esejistiky spisovateľa Pétera Nádasa obsahuje štrnásť 

tematicky rôznorodých textov uverejnených v rokoch 1998 až 2018. Ich výber 

urobil pre slovenských čitateľov sám autor. Eseje boli pôvodne určené publiku 

najmä v jeho domovskej krajine a nemeckojazyčnom kultúrnom priestore, 

umožnia nám však lepšie pochopiť myšlienkový svet, z ktorého vyrastajú 

jeho umelecké prózy, ale aj slovenský „stav vecí“, pretože s Maďarmi žijeme 

v spoločnom „historickom regióne Európy“. Preklad: Renáta Deáková, 

doslov: Judit Görözdi, editor zväzku a edície: Radoslav Passia.
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Margaret Atwood: 
Volali ma Grace 
Bratislava: Slovart, 2020
Historický román z 19. storočia o okolnos-
tiach vraždy Thomasa Kinneara a jeho gazdi-
nej. Príbeh sa sústreďuje na odsúdenú Grace 
Marksovú a príčiny jej konania. Preklad: Jana 
Juráňová.

Ryszard Kapuściński: 
Ďalší deň života
Žilina: Absynt, 2020
V roku 1974 býval legendárny reportér Ryszard 
Kapuściński v Luande, hlavnom meste Angoly. 
Kniha zachytáva udalosti po vyhlásení nezávis-
losti tejto krajiny. Preklad: Patrik Oriešek.

Isaac Asimov: 
Nadácia
Bratislava: Lindeni, 2020
Svetová klasika vedeckej fantastiky prvý raz 
v slovenčine. Kniha o Impériu, galaxiách a psy-
chohistórii, ktorá dokáže predpovedať pád jed-
ného systému. Preklad: Patrick Frank.

Maciej Szymanowicz: 
Škriatkovia
Bratislava: Ikar – Stonožka, 2020
Fakty, mýty a huncútstva o svete škriatkov. Vy-
myslel a nakreslil autor. Preklad: Sibyla Mislo-
vičová. 

Veronika Dianišková: 
Pirátske rozprávky 
Levoča: Modrý Peter, 2020
V jednotlivých príbehoch sa každodenný jedno-
tvárny život mení na dobrodružstvá plné nečaka-
ných situácií, napätia i humoru. Knihu ilustrovala 
Jaroslava Džuppová.

Martin Widmark: Dlhé putovanie
Bratislava: Ikar – Stonožka, 2020
Príbeh dievčatka, chlapca a ich zvieracích kama-
rátov, mačky Murka a psa Rufusa, ktorí si žijú 
svojimi životmi na protiľahlých brehoch jazera. 
Preklad: Mária Bratová.

Vladislav Suvák: Ars vivendi alebo 
Umenie žiť medzi Sokratom 
a Foucaultom
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku sloven-
ských spisovateľov, 2020
Vybrané postavy antického, renesančného a mo-
derného myslenia, ktoré spájajú filozofiu s ume-
ním (lat. ars) a životom (lat. vita) či žitím (lat. vivo).

Juraj Mravec: Interview 
s fotografiou – Sedem No. 5 
Bratislava: Slovart, 2020
Sedem dynamických rozhovorov so svetovými 
fotografmi: Ian Berry, Stuart Franklin, Stanley 
Greene, Ed Kashi, Péter Korniss, Jurij Kozyrev 
a Jan Saudek.

Mircea Cărtărescu: Solenoid
Bratislava: OZ Brak, 2020

Tematicky hutný, štýlovo bohatý a textovo objemný semiautobiografický 

román s prvkami surreálna, ktorého príbeh sa točí okolo fiktívneho rukopi-

su neúspešného autora. Ten sa živí ako učiteľ rumunčiny na základnej škole, 

svoju profesiu nenávidí a východisko z nej nachádza v metafyzickom úniku 

z reality. Kritici vnímajú Solenoid ako opus magnum rumunského autora, 

ktorého hlas počuť čoraz zreteľnejšie na najvyšších poschodiach svetovej 

literárnej scény a jeho meno sa pravidelne objavuje v užšom okruhu kandi-

dátov na Nobelovu cenu za literatúru. Preklad: Eva Kenderessy.
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 ›› Sibyla Mislovičová, Iveta Vančová: 
Rozličnosti o slovenčine
Bratislava: Veda, 2019
Editorky ponúkajú čitateľom publikáciu priprave-
nú z bohatej studnice príspevkov uverejňovaných 
na stránkach vedecko-popularizačného časopisu 
Kultúra slova.

Seth Godin: 
Toto je marketing
Bratislava: Lindeni, 2020
Populárno-náučná publikácia zameraná na ob-
lasť ekonomiky, marketingu a predaja o tom, 
akým spôsobom prerobiť služby a produkty, ktoré 
firmy prezentujú svetu.

Peter Wohlleben: 
Tajomné puto medzi človekom 
a prírodou
Bratislava: Tatran, 2020
Lesník a ochranca prírody Peter Wohlleben ob-
javuje prekvapivé podobnosti medzi človekom 
a prírodou.

Jana Lindbloom: Transformácia 
a zánik poľnohospodárskych 
družstiev
Bratislava: Veda, 2019
Kniha prináša analýzu tohto jedinečného a ďa-
lekosiahleho procesu a pokrýva celú epochu 
od roku 1989 až po súčasnosť. 

Peter Macinnis: 
Zabijácka fazuľa z Calabaru
Bratislava: Eastone Books, 2020
Čítanie o jedoch rôzneho pôvodu a ich využívaní 
a zneužívaní, a to od dávnej minulosti až po ho-
rúcu súčasnosť.

Kolektív: Z dejín kázňovej prózy I.
Bratislava: Veda, 2019
Monografia, ktorá vznikla pod záštitou ÚČL AV 
ČR a ÚSL SAV. Venuje sa kazateľskej próze (raný 
novovek) ako kultúrnemu, historickému a lite-
rárnemu fenoménu.

Béla Bartók: 
Slovenské ľudové piesne 1, 2, 3
Bratislava: Hudobné centrum, 2020
Jedinečné vydanie troch zväzkov slovenských ľu-
dových piesní Bélu Bartóka, ktoré tento etnomu-
zikológ a skladateľ zapísal v rokoch 1906 – 1918.

Jana Magdaléna Májeková: 
Prešporskí pekári a ich špeciality 
Bratislava: Marenčin PT, 2020
Osudy pekárskych majstrov a ich špecialít z po-
hľadu obyvateľov Bratislavy i zahraničných náv-
števníkov.

Ján Lazar: 
Budovanie základov 
slovenskej štátnosti
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku sloven-
ských spisovateľov, 2020 
Súbor článkov, úvah, esejí a referátov právnika, 
vysokoškolského pedagóga a popredného odbor-
níka na občianske právo Jána Lazara.

Ivana Havranová: 
Protestanti
Bratislava: Marenčin PT, 2020
Kniha rozhovorov so slovenskými protestantmi. 
Významné osobnosti rozprávajú o svojej viere, 
Bohu, svojej cirkvi a tradíciách i hodnotách, ktoré 
vyznávajú.

Martin Navrátil:
Pramene ranej poézie 
Vojtecha Mihálika
Bratislava: Veda, 2019
Literárnovedná publikácia, ktorá sa sústreďuje 
na analýzu textových variantov 224 knižne pub-
likovaných básní Vojtecha Mihálika.

Ann Voskampová: 
Tisíc darov
Stará Ľubovňa: Kumran, 2020
Pôvabný a praktický sprievodca životom v radosti 
nás nabáda, aby sme si uvedomili každodenné 
Božie požehnania.
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TIRÁŽ
Z ponuky košického rozhlasového štúdia RTVS v Rádiu Devín
23.5. o 12,00 Aká nepravdepodobná invázia obrazov. Výber z pracovného denníka sochára Michala Machciníka, ktorý prestupujú filozofické 
úvahy súčasných umelcov a filozofov. 24.5. o 15,00  Pánu Bohu za chrbtom. Výber z románu Zsigmonda Móricza v preklade Dezidera Szabóa. 25.   
– 29.5. o 22,30 Nezvestný. Čítanie na pokračovanie z knihy Dušana Mitanu. 28.5. o 17,00  Ars litera s Jozefom Palaščákom na tému angažované 
písanie. 1. – 5.6. o 18,30 Všetko spí okrem lásky. Čítanie na pokračovanie z knihy Claude Pujad Renaudová v preklade Igora Navrátila. 6.6. o 12,00 
Kameňom a slovom. Rozhlasové pásmo Miroslava Klebana venované 90-ročnej budove Slovenského rozhlasu v Košiciach a súdobej architektúre. 
7.6. o 15,00 Strážca cintorína. Krátke prózy Ivana Jackanina v preklade Bohdany Marecovej. 9.6. o 20,00 Interview; Tancovanie v kruhu; Ona. 
Dramatické Rádio Devín venované dramatičke Jane Bodnárovej (70). 11.6. o 17,00  Ars litera s Ivanou Jachymovou na tému Halič. 20.6. o 12,00 Jana 
Bodnárová. Rozhlasový portrét spisovateľky, poetky, dramatičky a výtvarníčky J. Bodnárovej pripravila Hana Rodová. 20.6. o 22,30 Rande s básnik-
mi. Výber z knihy Štefana Žáryho Rande s básnikmi a jej časti Rudolf Fabry. 21.6. o 16,30 Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a Spišské divadlo 
v Spišskej Novej Vsi v cykle Desať dekád divadla. 25.6. o 17,00 Ars litera s Jozefom Palaščákom na tému čítanie v čase korony.  

Knižná revue č. 6/2020 vyjde 25. júna.




