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REPORTÁŽ 
Zo slovenského stánku 
na Livre Paris 2019 
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Časť ocenených Cenou Dominika Tatarku za rok 2018 počas slávnostného 
večera v Pálffyho paláci v Bratislave. Foto Peter Procházka

Cena Egona Erwina Kischa
Správa odkazu E. E. Kischa v Prahe v spolupráci s Klubom au-
torů literatury faktu v Českej republike a Klubom spisovateľov 
literatúry faktu na Slovensku vypisujú ďalší ročník literárnej 
súťaže o Ceny Egona Erwina Kischa. Súťaž je zameraná výlučne  
na diela z oblasti literatúry faktu, ktoré vyšli v prvom vydaní 
v roku 2018. Knihy do súťaže môže prihlásiť autor alebo vy-
davateľ. Podmienkou prihlášky do súťaže je doručenie dvoch 
výtlačkov knihy s krátkou anotáciou do 30. apríla 2019  
na adresu: Klub spisovateľov literatúry faktu, Laurinská 2, 
815 84 Bratislava.

Ceny odovzdával riaditeľ Konzervatívneho inštitútu 
M. R. Štefánika Peter Gonda. Foto Peter Procházka

AKTUALITY

… bola udelená autorom knihy My sme tí, na ktorých sme čakali 
(Artforum, 2018). Slávnostné odovzdávanie ocenenia sa uskutočnilo 
13. marca v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. 
 Ocenenie už od roku 1994 udeľuje Konzervatívny inštitút Milana 
Rastislava Štefánika v spolupráci s porotou Ceny Dominika Tatarku 
a Nadáciou Milana Šimečku „za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa 
humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje 
na duchovný odkaz Dominika Tatarku“.
 Po úvodnom slove riaditeľa Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefá-
nika Petra Gondu podujatie ďalej moderoval predseda poroty Ceny 
Dominika Tatarku Peter Zajac. Vo svojom úvodnom slove pripomenul 
dve základné kritériá, ktorými sa porota riadi pri výbere ocenených. 
Cena sa udeľuje za konkrétne knižné texty a zároveň si porota všíma 
a zohľadňuje spoločenskú angažovanosť ich autorov. Hoci počas trva-
nia ceny boli ocenené žánrovo aj tematicky naozaj rôznorodé knihy, 
tento ročník označil P. Zajac za istú výnimku. Porota v zložení Gabriela 
Rakúsová, René Bílik, Daniel Fischer, Ján Králik, František Mikloško, 
Martin Mojžiš, Peter Zajac, Miloš Lichner a Martin M. Šimečka (nosi-
telia Ceny Dominika Tatarku za rok 2017) udelila totiž cenu väčšiemu 
kolektívu autoriek a autorov publikácie My sme tí, na ktorých sme čakali.
Ocenení sú: Juraj Šeliga, Karolína Farská, Peter Nagy, Katarína 
Nagy Pázmány, Veronika Bruncková, Jakub Kratochvíl, Táňa 
Sedláková, Lukáš Füle, Róbert Martin Hudec, Ján Gálik, Mar
tina Strmeňová, Lea Dobias Hanzelová, Pavol Koprda, Eva 
Lavríková, Mária Červeňová, Adam Brodanský (organizátorky 
a organizátori mítingov občianskej iniciatívy Za slušné Slovensko). 
 Súčasťou slávnostného podvečera bola ďakovná reč dvojice autorov 
Táne Sedlákovej a Jána Gálika a laudáciá vlaňajších ocenených Miloša 
Lichnera a Martina M. Šimečku. 

(red.)

Cena 
Dominika Tatarku  2018… 



AKTUALITY

V priestoroch kníhkupectva Literárneho informačného centra sa 
13. marca uskutočnilo štvrté, predposledné autorské čítanie básní 
a tvorby finalistov medzinárodnej literárnej súťaže Básne SK/CZ. 
Svoju literárnu produkciu predstavil absolútny víťaz aktuálneho roč-
níka, básnik, filmový scenárista, režisér, dramatik a prozaik Michal 
Baláž. Podujatie moderoval Michal Tallo.
 Čítanie básní bolo tentoraz netradične rozdelené do dvoch blokov. 
V prvom autor prečítal svoju tvorbu z aktuálneho súťažného zborníka 
a z rukopisu novej knihy. Počas debaty s ním sa diváci mohli dozvedieť 
nielen čo-to o príprave ďalšej knihy, ale aj o tom, akým spôsobom 
využíva platformu poézie na glosovanie súčasného spoločenského 

pohybu (humor ako prirodzená súčasť poézie, ako zrkadlo nastave-
né sebe a spoločnosti), či akú súčasnú slovenskú a českú literatúru 
momentálne číta (M. Vadas, Balla, V. Kostelanski, E. Tomkuliaková,  
V. Nádaskay, D. Jedlička). Okrem iného Baláž prezradil aj zákulisie 
tvorby dramatického textu či filmového scenára.
 Druhý blok podujatia bol zase venovaný Balážovej knihe Orgány & 
drámy (Amma, 2018), ktorú autor popísal ako snahu o jazykovú a for-
málnu hru aplikovanú do formy mininovely a zbierky prozaických 
miniatúr (mix divadelnej drámy, scenára a poviedky). 
 Podujatie podporilo Literárne informačné centrum a Fond na podporu 
umenia.

Lenka Macsaliová

Michal Baláž v kníhkupectve Knihy LIC. Foto Lenka Macsaliová

Spoločenské glosovanie v poézii

Zomrel Albert Marenčin  (26. 7. 1922 – 9. 3. 2019)

Významná osobnosť slovenského filmu, literatúry a kultúry Albert Marenčin zomrel 9. marca 
2019 v Bratislave. 
 Narodil sa v roku 1922 v Bystrom nad Topľou. Po absolvovaní stredoškolských štúdií v Prešove 
študoval v rokoch 1941 – 1945 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, v rokoch 
1945 – 1947 na Sorbonne, zároveň v rokoch 1946 – 1947 na vysokej filmovej škole v Paríži. V ro-
koch 1945 až 1948 pôsobil ako novinár. V roku 1948 bol zamestnancom československej vládnej 
delegácie na Valnom zhromaždení OSN. Od roku 1949 do roku 1972 pôsobil ako lektor, dramaturg, 
scenárista a hlavný dramaturg Československého štátneho filmu v Bratislave. Ako dramaturg 
spolupracoval asi na štyridsiatich hraných filmoch, z ktorých viaceré predstavujú vrcholné diela 
slovenskej kinematografie (Pieseň o sivom holubovi, Prerušená pieseň) a významné koprodukčné 
diela (Muž, ktorý luže a Eden a potom Alaina Robbe-Grilleta). V roku 1965 sa stal členom Patafyzic-
kého kolégia v Paríži a v roku  1971 sa pripojil k československej surrealistickej skupine. 
 V období tzv. normalizácie musel zo Slovenského filmu odísť a pracoval v Slovenskej národ-
nej galérii. Svoje nové práce publikoval v samizdate a v zahraničí. Knižne začali jeho práce  
na Slovensku vychádzať až po roku 1988 (Košický pustovník – kniha o výtvarníkovi J. Jako-
bym). Po roku 1990 sa vrátil ako pedagóg na Filmovú a televíznu fakultu VŠMU, znova začali 
vychádzať jeho preklady z francúzskej literatúry a pokračoval aj vo svojej výtvarnej práci 
a výstavnej činnosti, najmä v rámci surrealistickej skupiny. 

(red.)

Albert Marenčin. Foto Peter Procházka
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Jednu z najprestížnejších ukrajinských literárnych cien – Národnú 
cenu Ukrajiny  Tarasa Ševčenka, ktorá bola založená v roku 1961, 

získala v tomto roku v kategórii „Literatúra, publicistika, žurnalistika“ 
poetka, prozaička, esejistka a literárna vedkyňa Oksana Zabužko. 
 Súčasná ukrajinská ženská próza sa môže pochváliť, že hádam nik-
dy nebola taká silná a výrazná ako dnes. Nesporne k tomu prispieva 
svojou tvorbou aj Oksana Zabužko (1960), ktorá patrí aj k najprekla-
danejším autorkám.
 Zaraďujú ju do generácie tzv. osemdesiatnikov (debutovala v 80. ro-
koch minulého storočia). Do literatúry vstúpila zbierkou básní Májová 
inovať (Travnevyj inij, 1985). Vo svojej próze, ale aj v literárnovedných 
prácach a esejistike búra stereotypy, provokuje čitateľa a núti ho hod-
notiť isté javy z iného zorného uhla. Takto by sme mohli hovoriť o jej 
románe Terénny výskum ukrajinského sexu (1996), ktorý sa stal bestsel-
lerom aj vďaka tomu, že celkom otvorene mapuje situáciu na Ukrajine 
po rozpade Sovietskeho zväzu, hovorí o pozícii ukrajinskej inteligencie 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici získala v roku 2018  
do svojho fondu časť dokumentov z pozostalosti významného sloven-
ského prekladateľa a hispanistu Vladimíra Olerínyho, rodáka z Ban-
skej Bystrice. Dar bol pre knižnicu impulzom pre vybudovanie novej 
študovne – Centra hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho.
 Centrum sa bude zameriavať predovšetkým na poskytovanie kon-
zultačných služieb, základných informácií o španielsky hovoriacich 
krajinách, poskytovanie výpožičiek dokumentov a organizáciu rôznych 
typov kultúrnych a vzdelávacích podujatí s cieľom podporovať a šíriť 
hispánsku kultúru na Slovensku.
 Okrem dokumentov z osobnej knižnice Vladimíra Olerínyho centrum 
poskytne aj široké spektrum rôznych publikácií: slovníky, učebnice, 
materiály k jazykovým skúškam DELE, obchodnú španielčinu, teó-
riu literatúry, materiály o kultúre Španielska a krajinách Latinskej 
Ameriky, beletriu španielskych a latinskoamerických autorov, ces-
topisy, časopisy v španielskom jazyku a podobne. Svojím vybavením 
a zameraním má potenciál stať sa užitočným a obľúbeným miestom 
pre študentov, učiteľov a lektorov španielskeho jazyka, španielsky 

a vôbec o ukrajinskej mentalite. Román vyšiel v mnohých európskych 
jazykoch. V roku 2001 ho do češtiny preložila Rita Kindlerová, ktorá 
o päť rokov neskôr preložila taktiež zbierku poviedok Sestro, sestro 
a v roku 2013 obsiahly román Múzeum opustených tajomstiev. Práve 
za tento román získala O. Zabužko v roku 2013 poľskú literárnu cenu 
Angelus. Na Slovensku jej poviedky vyšli len časopisecky.
 Odvážne, ba až provokujúce, ale zároveň veľmi erudované, sú jej 
literárnovedné práce: Filozofia ukrajinskej myšlienky a európsky kontext: 
doba Ivana Franka (1992), Ševčenkov mýtus Ukrajiny: pokus o filozofický 
rozbor (1997), Notre Dame d’Ukrajine: Lesja Ukrajinka v konflikte mytológií 
(2007). V každej z nich je nový pohľad na tieto osobnosti ukrajinskej 
literatúry.
 S Oksanou Zabužkovou sa stretnete na stránkach ukrajinských novín 
a časopisov, počujete ju v rozhlase, môžete sledovať jej vystúpenia v tele-
vízii, kde často prezentuje svoje občianske postoje.

                                                                          Ivan Jackanin

      

hovoriacich cudzincov žijúcich na Slovensku a tiež pre všetkých, ktorí 
sa zaujímajú o španielsky jazyk a hispánsku kultúru.
 Slávnostné otvorenie Centra hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho 
sa uskutočnilo 11. marca 2019 s účasťou J. E. Luisa Belzuza de los Ríos, 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca v SR a ďalších hostí. 

AKTUALITY

Ševčenkova 
cena Oksane 
Zabužkovej 

Centrum hispánskej kultúry 
Vladimíra Olerínyho

Oksana Zabužko na Stredoeurópskom fóre v Bratislave v r. 2015. Foto Peter Župník

Zľava: veľvyslanec Španielska v SR J. E. Luis Belzuz de los Ríos,  riaditeľka ŠVK 
v Banskej Bystrici Blanka Snopková, Milan Oleríny, Eva Reichwalderová z Katedry 
romanistiky FF UMB. Foto archív ŠVK BB
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predmetmi, zhotovenými priamo pre parížsky 
festival. Mnohým z nich riaditeľka LIC Mirosla
va Vallová sama pribalila aj vybranú slovenskú 
knihu vo francúzskom preklade.

Deň, keď sa neučí
Z bratislavskej Bibliotéky som zvyknutá na naj-
väčší nápor návštevníkov v sobotu. V piatok 
ráno, prvé veľtržné ráno v Paríži, som však mala 
problém dostať sa do tretieho metra za sebou. 
Livre Paris je pre školy udalosťou, ktorú využijú 
na sto percent. 
 V piatok sme program otvorili diskusiou 
s názvom Rozbité zrkadlá, počas ktorej sa 
s Clarou Royerovou a Étiennom Boisserieom 
rozprával Yannick Poirier. Yannick bol dôle-
žitou postavou celého stánku, pretože mal 
na starosti predaj kníh a v slovenskej literatúre 
sa vyzná rovnako dobre ako jej bežný fanú-
šik na Slovensku. Trojuholníková predajnička 
na kraji priestoru vyhradeného pre Bratislavu 
slúžila aj ako informačný pult. Návštevníci sa 
zaujímali o program stánku, informácie o Slo-

Bienvenue!
Knižný festival, ktorý ročne navštívi dvestotisíc 
ľudí, sa pre verejnosť začal v piatok. Pre vysta-
vovateľov, organizátorov a iných partnerov, ak 
nerátame mesiace či roky príprav (čo sa týkalo 
aj slovenskej účasti), bolo pripravené privíta-
nie vo štvrtok večer. Na súradniciach E101 sa 
vo veľtržnej hale rozkladal stánok Bratislavy, 
navrhnutý a zrealizovaný tímom Pavla Cho
mu. Jeho dominantou sa stala veľká slučka, 
počas tvorivého procesu familiárne nazvaná 
piškóta, ktorá sa objavila aj v propagačných 
materiáloch a merkantile. Veronika Obertová 
a Michaela Čopíková z Ové Pictures so svojím 
tímom sa postarali o umelecké prevedenie jej 
obsahu. V pavilóne číslo jedna sa naozaj nikto 
nemohol vyhovárať, že Bratislavu nevedel nájsť, 
práve vďaka neustálemu premietaniu špeciál-
nej animácie, ktorá bola zavesená nad celým 
stánkom. Nestratil sa ani francúzsky minis-
ter kultúry Franck Riester, ktorý vo štvrtok 
stánok Bratislavy navštívil. Každý hosť, autor 
a spolupracovník dostal tašku s reklamnými 

vensku, či o špeciálnu inštaláciu LookBook, 
ktorú vytvoril Ján Šicko. A v neposlednom rade: 
kupovali knihy. 
 V piatok sme v stánku francúzskym divákom 
a čitateľom predstavili komiks Polys, tvorbu 
poet ky Márie Ferenčuhovej, Pavla Vilikovské-
ho, Uršule Kovalykovej či Moniky Kompaníko-
vej. Fotograf Peter Župník (ktorého fotografie 
sprevádzajú aj túto reportáž) tu na zadnej stra-
ne stánku vystavoval svoje fotky Bratislavy. 
Výstava bola otvorená za účasti ministerky 
kultúry SR Ľubice Laššákovej, zástupkyne 
primátora Bratislavy Lucie Štasselovej, veľ-
vyslanca SR vo Francúzsku Igora Slobodníka, 
riaditeľa Slovenského inštitútu vo Francúzsku 
Jakuba Uríka, riaditeľa Francúzskeho inštitútu 
v Bratislave Jeana-Pierra Jarjanetta a riaditeľa 
Syndicat national de l'édition Vincenta Mon-
tagneho. Podvečer sa v našom stánku zastavil 
európsky komisár pre hospodárske a meno-
vé záležitosti, dane a colnú úniu v EÚ Pierre  
Moscovici, takže slovenská literatúra o záu-
jem núdzu nemala.

Na okraji, v centre 
– na Slovensku, v Paríži 
Soňa Uriková
Písať text o projekte,  ktorý úspešne dobehol do cieľa, sa nedá bez pátosu. Literárne informačné centrum s finančnou, progra-
movou, personálnou a inou pomocou rôznych inštitúcií a jednotlivcov zorganizovalo 15. až 18. marca 2019 v parížskom Porte de 
Versailles na veľtrhu Livre Paris stánok Bratislava, pozvané mesto. Drobné negatíva zostanú navždy v zákulisí a dobrý pocit 
zúčastnených pretrvá. 

Slovenský stánok na veľtrhu Livre Paris 2019. Foto Peter Župník Pavel Vilikovský počas prezentácie. Foto Peter Župník
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 Veľký úspech zaznamenal v Paríži aj Ivan 
Štrpka, ktorého kniha patrila k najpredáva-
nejším a po diskusii ich niekoľko podpiso-
val. Rovnako Jana Juráňová a Irena Brežná si 
našli nových fanúšikov. Irena Brežná dokonca 
potešila aj tých, ktorí ju poznali: prišla za ňou 
totiž dvojica študentov, ktorá sa na škole venuje 
interpretácii jej textov. Večer sa opäť končil 
hudobnou bodkou, a to koncertom saxofonistu 
Nikolaja Nikitina.

V nedeľu sa chce každý vyspať
Nedeľný program začal diskusiou Paríž v krvi, 
a hoci to neznie ako niečo, čo by si človek naplá-
noval na nedeľné ráno, išlo o predstavenie zbierky 
básní Viktórie Laurent- Škrabalovej. Veľtrh sa 
pomaly začal zapĺňať, rovnako aj stánok, či už 
to bolo pri diskusii s Markom Vadasom o mágii 
Afriky alebo počas rozhovoru Michala Havrana 
s Michelom Lompechom o knihe Pierra Deffon-
tainesa. Popoludní sa o Európe ako svojom do-
move vyjadrovali Jana Beňová, Svetlana Žuchová 
a Andrea Salajová s Paulínou Šperkovou.
 Na neskoršom čítaní na inom stánku mnohých 
pobavila kniha Pavla Rankova Stalo sa prvého 
septembra (alebo inokedy), autor ju predstavil 
v diskusii s Luciou Hurajovou. Ballova kniha 
V mene otca vzbudila pozornosť rovnako ako 
spisovateľove odpovede, postrehy a výroky 
pri diskusii s Miroslavou Vallovou a Michalom 
Havranom. Výber z tvorby slovenských poetiek 
s názvom Les Danubiennes predstavili autorky 
zahrnuté v tejto antológii Mária Ferenčuhová 
a Mila Haugová. 
 Hudobné stretnutie violončelistu Ladislava 
Szathmáryho a huslistky Raphaële Burgos prí-
jemnú nedeľu ukončilo.

Adieu
Pondelkové dopoludnie patrí najmä profe-
sionálom z knižnej oblasti. Verejnosť sa opäť 
o Livre Paris zaujíma až po dvanástej. V na-
šom stánku sa konala diskusia básnika Guya 
Goffetta a prozaičky Andrey Salajovej, ďalšia 
o knihe Dominika Tatarku Démon súhlasu či 
o básnickej zbierke Lovestory agens a paciens 
Martina Solotruka. Po rozhovore o knižnom 
dizajne nasledovala vernisáž výstavy Súčasný 
knižný dizajn na Slovensku.
 Počas všetkých dní sa na stánku Bratislavy 
konali ďalšie podujatia, rovnako aj autogra-
miády či čítania textov slovenských autorov 
v iných stánkoch. Zároveň sa po celom Paríži 
konali sprievodné podujatia – premietania 
filmov, koncerty, výstavy. 
 Priznávam sa, že tento text dopisujem už 
v miernom delíriu z únavy a ešte ma čaká 
sťahovanie fotiek, videí a update sociálnych 
sietí. Stánok sa uprace, knihy pobalia a zavezú 
späť na Slovensko, slučka sa rozoberie a už sa 
v takejto podobe nikdy nezopakuje. Koniec 
tohtoročnej slovenskej účasti na prestížnom 
európskom veľtrhu však nie je dobehnutím 
do cieľa s vyplazeným jazykom, ale odrazovým 
mostíkom pre slovenskú literatúru do pove-
domia kultivovaných francúzskych čitateľov 
a potom ďalej do Európy a sveta. 
 Slogan „Au bord, au centre“, čiže „Na okraji, 
v strede“, ktorý symbolizuje naše postavenie 
– geograficky v strede Európy, ale zároveň 
v knižnom svete doteraz na okraji svetového 
záujmu –, sa nám takto fakticky podarilo pre-
konať. 

 Okrem stánku Bratislavy sa slovenskí účin-
kujúci predstavili aj na ďalších dvoch pódiách. 
Michal Havran, Andrea Salajová a Mária Feren-
čuhová diskutovali o európskej identite na scéne 
Európskej únie a predstavitelia slovenských 
vydavateľstiev sa na pódiu BIEF (francúzskej 
organizácie, ktorá združuje domácich vydava-
teľov) rozprávali o vydávaní komiksov a vizuál-
ne náročnejších kníh. Piatkový večer uzatvoril 
violončelista Ladislav Szathmáry..

Trinásť a viac
V sobotu dopoludnia autori hrdo predstavovali 
svoje knihy: Tomáš Klepoch a Peter Michalík 
antológiu slovenského komiksu s názvom Super 
komiks a Michal Kšiňan svoju publikáciu o Mi-
lanovi Rastislavovi Štefánikovi. Zuska Kepplová 
a Arpád Soltész sa svojich kníh vo francúzštine 
dočkajú až na jeseň, s Michalom Hvoreckým však 
viedli zaujímavú debatu o novinárskej praxi, pre-
dovšetkým v súčasnej spoločensko-politickej 
situácii na Slovensku. Opäť sme mali zastúpenie 
aj na iných pódiách: Uršuľa Kovalyk sa zúčastnila 
početne navštívenej diskusie „Detstvo, strate-
ný kontinent“ na scène polar a knihu Bratislava 
Metropolis v sále Connexion predstavili Miroslav 
Marcelli, Michal Bogár a Andrei Feraru, ktorí 
zahrnuli do debaty podobnosť viedensko-bra-
tislavskej metropolitnej zóny a veľkého Paríža. 
 Deň, keď zomrel Gagarine bolo dramatizované 
čítanie z hier súčasných slovenských dramati-
kov Michaely Zakuťanskej, Doda Gombára, Jany 
Juráňovej a Viliama Klimáčka, ktoré režírova-
la Mária Záchenská. Viliam Klimáček taktiež 
priblížil publiku preklad svojej knihy Horúce 
leto 68 a vôbec udalosti augusta 1968 v Česko-
slovensku.

Pavel Vilikovský počas prezentácie. Foto Peter Župník Diváci na jednom z podujatí v slovenskom stánku. Foto Peter Župník
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20. roky 
boli dynamické 
a hybridné
rozhovor s Michalom Habajom

2001 a následne obhájil, ale knižne vyšla až 
v roku 2005. Zhodou okolností a bez toho, aby 
som vtedy myslel na nejakú podobu možnej 
budúcej antológie, sa končila vetou, podľa 
ktorej mala byť impulzom predovšetkým 
k ďalšiemu čítaniu samotných literárnych 
textov. Tento dlh dnešná antológia spláca 
a oblúkom sa vracia k predmetným prózam, 
ktoré stáli na úplnom začiatku môjho záuj-
mu o modernizmus v slovenskej literatúre 
a ten záujem bol najskôr, samozrejme, čita-
teľský. Antológiu tak chápem komplementár-
ne k monografii, ako istý doplnok, ktorý je 
vo svojej podstate vlastne jadrom. A keďže 
mám rád syntézy, je aj formou syntézy a pre 
mňa osobne uzavretím jednej kapitoly môjho 
vedeckého záujmu.

Pozmenilo sa za tie roky výskumu tvoje 
chápanie tohto fenoménu? 
Samotnej téme druhej moderny som sa za celé 
tie roky pracovne nevenoval, hoci obdobím 
výskumu som zostal prevažne v dvadsiatych 
rokoch 20. storočia. Keď som však začal praco-
vať na príprave antológie, musel som sa k tejto 
téme vrátiť. Ak sa nakoniec čosi v mojom chá-
paní pozmenilo, bolo to prevažne v dôsledku 
lepšieho, širšieho a hlbšieho poznania dobovej 

Ako chápeš pojem „druhá moderna“?
Pod pojmom druhá moderna rozumiem prúd 
modernistickej prózy v slovenskej literatú-
re dvadsiatych rokov 20. storočia. Podstatou 
a intenciou tohto fenoménu je oneskorené vy-
rovnávanie sa s poetikami a estetikami eu-
rópskeho fin de siècle, t. j. obdobia prelomu 
19. a 20. storočia, ktoré možno syntetizujúco 
uchopiť pojmom moderna. Tá predstavuje kom-
plex umeleckých štýlov a smerov, z ktorých naj-
dôležitejšie sú symbolizmus, impresionizmus, 
novoromantizmus, dekadencia a secesia. Próza 
druhej moderny predstavuje zložito a nelineár-
ne štruktúrovanú kombináciu a syntézu ume-
leckých, literárnych a filozofických koncepcií 
obdobia fin de siècle. 

Názov Druhá moderna používaš už druhý
krát, v roku 2005 ti vyšla rovnomenná 
vedecká monografia, teraz je to antoló
gia próz z rokov 1920 až 1930. Ako tieto 
knihy súvisia? 
Prirodzene na seba nadväzujú, hoci ich od-
deľuje výrazný časový odstup. Próze druhej 
moderny som sa venoval v rámci doktorand-
ského štúdia v Ústave slovenskej literatúry 
SAV pod školiteľským vedením Milana Šú-
tovca. Dizertačnú prácu som dopísal v roku 

literárnej, kultúrnej a spoločenskej situácie 
a problematiky. Nové kontexty čiastočne na-
novo nasvietili texty druhej moderny a nie-
ktoré momenty som v tomto zmysle vnímal 
aj v iných, komplexnejšie poňatých rámcoch 
a významoch. Ak som pri formulovaní druhej 
moderny kedysi vychádzal z heterogénnos-
ti a eklekticizmu mladej slovenskej prózy 
i konkrétnych jednotlivých diel, dnes sa mi 
zdá situácia ešte zložitejšia, ale pritom v istom 
zmysle i jasnejšia. Akoby obrysy niektorých 
častí, ktoré som predtým iba tušil a snažil sa 
uchopiť, výraznejšie vystúpili z hmly a ukázali 
oveľa komplikovanejšiu a nejednoznačnejšiu 
architektúru celku. Ak ma dvadsiate roky 
svojou extrémnou dynamikou a hybridným 
charakterom vždy fascinovali, tak teraz ma 
fascinujú ešte viac, keďže vidím, ako veľmi 
je náš pohľad na ne ešte stále nepresný. V sa-
motnom chápaní druhej moderny sa u mňa 
nič zásadné nezmenilo, zmenili sa isté kon-
textuálne náhľady na celok dobovej slovenskej 
literatúry a kultúry a na vzájomné prepojenie 
jeho častí. Dnes napríklad viem, že pôvodný 
pokus o klasifikáciu, keď som na pomyselné 
protikladné póly dobového literárneho poľa 
kládol ľavicovú, sociálne angažovanú litera-
túru a literatúru, ktorú reprezentuje próza 

ROZHOVOR

Radoslav Passia 
Habajova prvá Druhá moderna vyšla v roku 2005 a vážila 270 g. Bola to vedecká monografia. Jeho druhá Druhá moderna  
(Literárne informačné centrum, 2018) vyšla koncom minulého roka a je to antológia s úctyhodnou hmotnosťou 780 g 
a podtitulom Slovenská modernistická próza 1920 – 1930. S básnikom a literárnym vedcom Michalom Habajom sme sa 
na túto tému porozprávali. 

Foto Chris Bordáč
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ne koncipovanej kapitole, ale i na ďalších 
miestach okrajovo venoval i Mitrovskému 
a Urbanovičovi, hoci samostatnú kapitolu som 
im nevenoval. Treba však povedať, že druhá 
moderna nepredstavuje ucelenú a uzavretú 
skupinu autorov, ale reflektuje a manifestu-
je modernistické úsilia a tendencie dobovej 
slovenskej prózy ako množinu s otvorenou 
intenciou. I autori, ktorí patria k najvýraznej-
ším predstaviteľom druhej moderny, spravidla 
oscilujú medzi rôznymi typmi písania a ich 
bibliografia predstavuje štýlovo a smerovo 
rôznorodý celok. Mnohí ďalší autori popre-
vratového desaťročia sa poetiky a estetiky 
moderny dotkli skôr okrajovo a príležitost-
ne, než cielene a programovo. Viacerí z nich 
nejakým spôsobom k moderne v istej fáze 
svojej tvorby inklinovali, ale buď sa nesta-
la centrálnym estetickým gestom ich diela, 
alebo oni samotní zostali na periférii literár-
neho diania. Všetci spolu však, bez ohľadu 
na umeleckú hodnotu a vývinovú relevanciu 
svojho diela, spoluvytvárali dobovú literárnu 
situáciu a modernistický charakter mladej 
slovenskej prózy. Do antológie som preto za-
radil aj autorov, ktorí sú menej známi, takmer 
neznámi či úplne neznámi, ich prózy sú však 
s ohľadom na fenomén moderny v našej lite-
ratúre zaujímavým svedectvom. Prózy Jána 
Poničana ako reprezentatívneho autora ľa-
vicovej avantgardy navyše dokumentujú zlo-
žito štruktúrovaný charakter poprevratovej 
literatúry, rovnako je tu svojou jednou prózou 
zastúpený ďalší člen skupiny DAV Jarko Elen. 
Ich tvorba totiž v priebehu času vznikala ako 
výraz typologicky rôznorodých iniciatív v ši-
rokom rozpätí od estetiky dekadencie a fin de 
siècle až po avantgardné poetiky futurizmu 
či poetizmu. V antológii sa teda nachádzajú 
texty prozaikov rôzneho významu a dôleži-
tosti, od kľúčových autorov druhej moderny 
až po autorov viac či menej okrajových. Tejto 
skutočnosti je podmienený i rozsah venovaný 
tomu ktorému prozaikovi. 

V tomto čísle KR mapujeme aktuálne kni
hy s bratislavskou tematikou rôznych 
druhov a žánrov. Je známe, že Bratisla
va, jej „poslovenčovanie“, bola po vzniku 
Československa dôležitou témou dobovej 
kultúrnej publicistiky. Aký bol obraz toh
to mesta v dobovej slovenskej próze?
Bratislava bola zaujímavou témou i pre dobovú 
slovenskú prózu, ktorá v nej vytušila jednak 
stelesnenie nového, moderného, dynamicky 

sa rozvíjajúceho urbánneho priestoru, jednak 
si všímala jej historické, archaizujúce podoby 
odchádzajúceho „sveta včerajška“. Na jednej 
strane to bola spomínaná slovakizácia Brati-
slavy, ktorá vnášala do mestského prostredia 
národný a ľudový prvok, na strane druhej to 
bol silne prítomný multietnický a multikul-
túrny charakter Bratislavy. Literárny obraz 
mesta osciloval medzi týmito dvomi polohami, 
plynulo prechádzal od jednej k druhej a miešal 
ich dohromady. Oskár Čepan v tejto súvislosti 
napísal, že svojou nehomogénnosťou a rôzno-
rodosťou bola Bratislava jedno z najzaujímavej-
ších európskych miest. Špecifickou atmosférou 
lákalo dobovú prózu napríklad židovské geto, 
ale tiež niekdajší Zuckermandel a Vydrica s lo-
kálnou prostitúciou, chudobné či chátrajúce 
časti mesta, ktoré si udržiavali poetický kolorit 
miest, kde sa čas zastavil alebo plynie inak, 
opačným smerom. Iným častým rámcom próz 
bolo samotné historické centrum s korzom, 
dunajským nábrežím, ale i petržalský park 
a lesy či výletné miesta na okraji Bratislavy. Sa-
mostatnou témou je svet kaviarní, zábavných 
podnikov, viech a života umeleckej bohémy, 
ktorá sa úzko spája práve s modernistickými 
literárnymi konvenciami. I v dnešnej Bratislave 
nájdeme mnoho z toho, o čom písali doboví 
prozaici. 

Literárny vedec Tomáš Horváth píše 
na obálke o kultivácii čítania literár
nych textov ako o jednom z „aplikačných“ 
výsledkov tejto antológie. Pristavme sa 
na záver pri tom čítaní, tentoraz nie od
bornom, ale privátnom. Čo ťa z ponúka
ných próz osobnejšie oslovilo?
Určite je toho veľa, a v priebehu tých rokov, 
čo prózy druhej moderny poznám a čítam, sa 
moje osobné preferencie i menili. Pamätám si, 
že úplne na začiatku, ešte ako čerstvého vyso-
koškoláka, ma očarila poviedka Tida Gašpara 
Pimpim. Zbierku Buvi-Buvi som si vtedy kúpil 
v antikvariáte u pani Steinerovej a takto po-
stupne pribudli aj ďalšie objavy: Vámoš, Alexy, 
Hrušovský. Každý z týchto autorov mi neja-
kým aspektom svojho písania bol veľmi blízky. 
Doteraz ma osobnejšie oslovujú prózy Ivana 
Horvátha. Dnes by som ale upozornil najmä 
na Ivana Minárika, ktorého prózy považujem 
za mimoriadne sugestívne. 

Michal Habaj (1974) je básnik a literárny 
vedec, pracuje v Ústave slovenskej literatúry 
SAV v Bratislave.

druhej moderny, možno chápať naozaj iba 
orientačne a ako východisko ďalšieho, spres-
ňujúceho uvažovania.

V monografii si sa pri interpretácii jednot
livých diel sústredil na vybrané motívy, 
predovšetkým motívy ženstva, dievčen
stva či lásky. Akým spôsobom si konci
poval výber textov do antológie?
Témy mužsko-ženských vzťahov, lásky a ero-
tiky sú pre prózu druhej moderny ťažiskové 
a absolútne dominantné. Obrazy ženy prešli 
po roku 1918 výraznou transformáciou a naplno 
sa otvorili novej životnej a kultúrnej realite, 
zároveň nové definície krásy a paradigmatický 
obrat v mužsko-ženských vzťahoch tvorili re-
gister základných tém európskeho fin de siècle. 
Antológia odráža túto skutočnosť a azda všetky 
prózy v nej nejakým spôsobom reflektujú tieto 
témy. Samotný výber textov bol podmienený via-
cerými kritériami, ktoré sa navzájom dopĺňali. 
Moja prvotná predstava urobiť čo najkomplex-
nejší výber narazila na možný rozsah publikácie. 
V konečnom dôsledku však práve vďaka tomu 
vznikol reprezentatívny výber, ktorý sústreďuje 
to najlepšie, čo v rámci druhej moderny vznik-
lo a čo je zároveň typické pre druhú modernu 
všeobecne i pre jednotlivých autorov osobit-
ne. Sústrediť som sa musel na kratšie epické 
formy, až na ojedinelé výnimky však poviedka 
predstavuje charakteristický a dominantný 
žáner druhej moderny. Výberom som sa pokú-
šal predstaviť rôznorodosť autorských poetík, 
štýlov, prístupov k spracovaniu neraz príbuz-
ných tém. Viaceré prózy sa navzájom dopĺňajú 
a sú si tematicky mimoriadne blízke (napríklad 
Hrušovského Dolorosa, Elenov Hriech pátra Mar-
cela a Poničanove Modré oči) alebo napríklad 
pri tematizovaní podobného prostredia ponú-
kajú intenciou protichodné riešenia (napríklad 
introvertné, resp. extrovertné „parížske“ prózy 
Alexyho a Horvátha). Zároveň výber mapuje 
plochu celého desaťročia počnúc poviedkami 
z generačne signálnej zbierky poprevratovej 
moderny, ktorou bola Hana Tida Gašpara z roku 
1920, až po uzatvorenie a zavŕšenie týchto ten-
dencií v prózach autora mladšej generácie Ivana 
Minárika z konca dvadsiatych a z bezprostred-
ného začiatku tridsiatych rokov. 

V antológii venuješ priestor podstatne 
väčšiemu množstvu autorov než v mono
grafii. Ich počet narástol zo šesť na štr
násť. Prečo? 
Už v monografii som sa v úvodnej, všeobec-

ROZHOVOR
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nepravdepodobne ako dnes. Zachovala si Bra-
tislava onen rozprávkový pôvab krásavice 
na Dunaji? 
 Či už na otázku odpovieme kladne alebo 
záporne, v oboch prípadoch nám môže prospieť 
listovanie v knihe o našom hlavnom meste 
s názvom Bratislava – čarovná metropola. 
Veľkoformátová publikácia neponúka akési 
ilustrované dejiny mesta, faktografický výklad 
udalostí, ktoré sa v ňom udiali, nie je ani ob-
razovým turistickým sprievodcom na spôsob 

Hans Christian Andersen vraj počas návštevy 
Bratislavy v roku 1841 povedal: „Žiadate ma, 
aby som vám porozprával rozprávku. Načo? 
Vaše mesto je rozprávka.“ V čase spisovateľo-
vej návštevy bola Bratislava ešte Prešporkom, 
mala cveng bývalého korunovačného mesta, 
nosila inú ako dnešnú tvár. Mesto v tom čase 
fungovalo bez elektriny, svetelných reklám, 
áut, autobusov, trolejbusov či električiek. 
Vizionárske rečnenie o metre by pri pohľa-
de na odstavenú drožku vyznievalo rovnako 

TÉMA – BRATISLAVA

Foto Peter Gála

V tomto čísle Knižnej revue sme 
sa pozreli na to, akými spôsobmi 
a formami sa prezentuje Bratisla-
va v aktuálnej knižnej produkcii. 
Kníh o našom hlavnom meste 
pribudlo v ostatnom období neú-
rekom. My vám z tejto úctyhodnej 
kôpky ponúkame len malú vzorku, 
v ktorej sú zastúpené literatúra 
pre deti, literatúra faktu, publicis-
tika, historická spisba, memoáro-
vá próza a aj turistický sprievodca. 
K informáciám o nových publiká-
ciách pridávame aj malú anketu, 
ktorá nám trochu osvieži pamäť 
a pripomenie staršie knihy, ktoré 
by si záujemcovia o literárny obraz 
slovenskej metropoly nemali ne-
chať ujsť. Odborníkov z rozličných 
oblastí literatúry sme sa opýtali, 
ktorú knihu o Bratislave majú 
najradšej.

Kaleidoskopické 
hemženie farieb 
a tvarov
Michal Hvorecký: Bratislava – čarovná metropola. Ilust. Simona Čechová. 
Bratislava: Vydavateľstvo Monokel, 2018

Petra Baďová



jedinečného diela Miroslava Šašeka. Autori 
pozývajú čitateľov na prvú jazdu čarovným 
bratislavským metrom. Ak pozvanie prijme-
me, ocitneme sa na štrnástich zastávkach 
v rôznych zónach mesta, budeme cestovať aj 
v čase a nebudeme v tom sami. S dopravným 
prostriedkom sa stretávame už na úvodnom 
liste knihy, so spolucestujúcimi hneď na ďalšej 
strane. Nástupná zastávka je Čarovná. Na-
chádza sa v pivnici domu starého Prešporáka, 
u ktorého prázdninujú jeho vnúčatá Alma a Da-
mián. Alma je rodená Bratislavčanka, Damián, 
jej bratanec, do hlavného mesta pricestoval 
na dva týždne. Štrnásť dní nie je málo na obja-
vovanie mesta, najmä ak máte k dispozícii met-
ro. Zastávky Dunajská, Tajomná, Vinohradská, 
Vilová, Miletička, Opera, Paneláková, Korzo, 
Cezpoľná, Hraničná, Nežná, Zoo a Budúcnosť 
trojici umožňujú spoznávať rôzne „príchute“ 
Bratislavy. 
 Kniha je určená deťom. Bratislava – čarovná 
metropola ich vábi sýtou farebnosťou v letných 
tónoch cukríkov, žuvačiek či zmrzliny. Vša-
deprítomné odtiene ružovej „chlapčensky“ vy-
važuje geometrická štylizácia tvarov. Ilustrácie 
Simony Čechovej v tejto publikácii nenesú 
stopy jej osobitého kresliarskeho rukopisu, ide 
o grafické prevedenie, plnofarebné plochy s až 
technicky presnými líniami. Jasné priamky 
vertikál a horizontál hodnoverne zobrazenej 
architektúry mesta vnášajú do rozvírených 
kompozícií ilustrácií istý poriadok a raciona-
litu. Budovy sú identifikovateľné, každý Bra-
tislavčan ich iste rozpozná, pravdepodobne 
ocení tiež množstvo dôverne známych detailov 
(napr. lavičky s reklamnými plochami v okolí 
hlavnej stanice). Sú však identifikovateľní aj 
obyvatelia mesta? Niekto možno knihe neod-
pustí, že Bratislavčanov zobrazuje ako príliš 
objemné „nafúknuté“ šablónovité postavy. 
(Aj keď nemožno poprieť, že Alminmu dedkovi 
robustnosť pristane.) 
 Schematickosť ľudských figúr nekonku-
ruje konkrétnosti zachytených budov. Hoci 
sa stretávajú na každej dvojstrane (zastávke 
metra), vždy tvoria súdržný obrazový celok. 
Postavy pôsobia ako typizované figúrky v skla-
dačke pre deti alebo v stolovej hre ako súčasť 
herného plánu. Prihovárajú sa tak akýmsi uni-
verzálnejším, medzinárodne zrozumiteľným 
jazykom.  
 Kniha nemá výraznú príbehovú líniu, text 
Michala Hvoreckého je tvorený tak, aby evo-
koval Almine záznamy z prázdnin s troškou 
informácií, ktoré si dieťa zapamätá. Dospelý či-

tateľ v texte vycíti didaktické zámery, pre die-
ťa je to však škola hrou. Čítanie a prezeranie 
publikácie spontánne nabáda k niekoľkým 
hrám s rôznou úrovňou náročnosti.
 Prvú úroveň zvládnu aj najmladšie deti. 
Mohli by sme ju nazvať hľadanie ježka. Almu, 
Damiána a ich dedka totiž sprevádza jež afric-
ký. Čo robí ježko v Bratislave? Jednoducho tam 
žije. Naozaj. Môžeme ho stretnúť počas letných 
večerov v parkoch a v okolí trafostaníc. V kni-
he sa však ježko ukrýva na každej dvojstrane 
a robí všeličo zaujímavé (šoféruje električku, 
vezie sa na kolotoči, pózuje Franzovi Xaverovi 
Messerschmidtovi atď.).
 Druhá úroveň hry je náročnejšia, i keď 
princíp hľadania zostáva rovnaký. Na zadnej 
predsádke knihy sa nachádza obrazový slov-
ník niektorých významných budov, objektov 
a osobností Bratislavy. Na ktorej zastávke 
metra ich môžeme nájsť?    
 K tretej úrovni je potrebná spolupráca do-
spelých. Knižka totiž obsahuje aj mapu mesta, 
ako každý bedeker. Môžeme s ňou vyjsť do te-
rénu a navštíviť možno aj také miesta, ktoré 
dedko Alme a Damiánovi neukázal a istotne 
by sa im páčili (Medzinárodný dom umenia 
pre deti Bibiana, múzeum moderného ume-
nia Danubiana a pod.). Čarovné metro takto 
môžeme rozšíriť o ďalšie zastávky.
 Štvrtá úroveň obsahuje najväčšiu výzvu 
a vyžaduje širší kolektív hráčov. Zadanie 
znie: Prečo by aj tvoje mesto či dedina ne-
mohli mať obrázkovú knihu? Alebo miesto, 
ktoré navštíviš počas prázdnin. Všade predsa 
môže premávať čarovné metro so zastávkami, 
ktoré sa oplatí navštíviť. K splneniu úlohy si 
stačí zadovážiť skicár, fixky, farebné papiere, 
nožnice, lepidlo, fotografie budov, ak si chceš 
prácu uľahčiť, tak aj niekoho zo staršej gene-
rácie, kto mesto pozná a vie o ňom množstvo 
zaujímavostí. 
 Publikáciu však prvorado vnímajme ako 
prvú obrázkovú knihu o našom hlavnom 
meste. Bratislava – čarovná metropola má hra-
vý výraz. Je veľká, ohúri kaleidoskopickým 
hemžením farieb a tvarov. Táto „bilderbuch“ 
sprostredkúva skúsenosť mesta ako jedného 
obrovského organizmu, či skôr mechanizmu, 
rozmanitej skladačky zloženej z mnohých die-
lov. Kniha predstavuje Bratislavu metropolitnú 
– súčasnú, modernú, dynamickú, takú, v ktorej 
sa neustále čosi deje, stavia, búra, prestavu-
je, plnú strojov, lešení, hukotu áut, sanitiek, 
klimatizácií…  a predsa čarovnú.
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Anketa 
Aká je vaša obľúbená kniha 
o Bratislave, resp. „bratislavská 
kniha“? 

Popri nových knihách, ktoré 
vznikajú o našom hlavnom meste 
alebo sú ním najrozličnejším 
spôsobom inšpirované, existuje aj 
mnoho starších, ktoré stojí za to 
z času na čas pripomenúť. Nie-
koľkých spisovateľov a kritikov 
sme sa na ne opýtali. Požiadali 
sme ich, aby uviedli autora 
a názov knihy spolu so stručným 
zdôvodnením. Knihu mohli vybe-
rať bez ohľadu na druh a žáner 
(poézia, próza, literatúra faktu, 
vedecká literatúra atď).

Vladimír Barborík, literárny kritik 
a historik
Dušan Kraus: Životy unikajúce (1979) a Pa-
vel Vilikovský: Peší príbeh (1992). Vybral 
som dve, nedokážem sa medzi nimi roz-
hodnúť. Cítim, že Vilikovského na prvý po-
hľad detektívka a Krausov na prvý pohľad 
výrobný román majú niečo spoločné, len 
si nie som istý, či to dokážem postihnúť. 
V súvislosti s anketovou otázkou možno 
takto: nie sú prózami „o Bratislave“, ale 
bratislavskými prózami, mesto nie je ich 
manifestovanou témou, ono tam proste 
je. Ako sieť rozvodov plynu, na konci kto-
rej nachádzajú mŕtveho, niekoho, kto sa 
nechtiac alebo zámerne otrávil (u Krausa); 
ako bludisko ulíc – ním vedie cesta od po-
hodenej odrezanej ľudskej hlavy k vrahovi 
(Vilikovský).  

Zuska Kepplová, spisovateľka a pub
licistka
Jana Beňová a Lucia Piussi napísali o Brati-
slave, akú poznám aj ja. Jana, to sú veterné 
ulice, a Lucia, popísané záchody. 

Michal Hvorecký, spisovateľ a pre
kladateľ
Mám veľmi rád Vilikovského esej Moja 
Bratislava. Opisuje atmosféru povojno-

Vydavateľstvo Monokel vydalo publikáciu Bratislava – čarovná metropola aj v anglickom a francúzskom 
jazyku a obe nám venovalo do súťaže. Napíšte nám váš názor na text Petry Baďovej na adresu redakcie. Dopíšte, 
o ktorú jazykovú mutáciu máte záujem, a ak vás vyžrebujeme, knihu vám pošleme.



Podľa historika Martina Vašša sa symbolom 
slovenského moderného mesta po vzniku 

Československej republiky stáva Bratislava s di-
ferencovanou sociálnou štruktúrou a viacerými 
možnosťami uplatnenia v kultúrnej sfére. Viacerí 
bohémski protagonisti Vaššových príbehov sa 
v Bratislave rýchlo udomácňujú, poslovenčujú jej 
nočný život a spoluvytvárajú jej moderný charak-
ter. Z hľadiska európskej bohémy ako kultúrne-
ho fenoménu má jej bratislavský variant určité 
špecifiká – vzniká oneskorene a ako iniciatíva 
mimobratislavských prisťahovalcov. 
 Každodennosť bratislavských bohémov Vašš 
rekonštruuje najmä na základe osobných spo-
mienok protagonistov, korešpondencie a dobovej 
tlače. K bohémom patria predovšetkým spiso-
vatelia a výtvarníci z celého spektra domácej 
kultúrno-politickej scény. Nespájajú ich len 
vonkajšie slasti – všeobecne vnímané ako zna-
ky bohémskeho životného štýlu – ale aj viaceré 
strasti vtedajšieho umeleckého života a predo-
všetkým finančná a existenčná neistota. Orientu-
jú sa na spontánny zážitok, žijú „zo dňa na deň“, 
hľadajúc mecénov a podporovateľov. Trávia čas 
v známych kaviarňach a viechach a tvoria nefor-
málnu spoločnosť, dotvárajúcu kultúrny obraz 
Bratislavy.  
 Súhrne ide o tridsať biografických portrétov 
(druhý zväzok dopĺňa niektoré medzivojnové 
príbehy a rozvíja tézu o kontinuite v radoch 
bratislavskej umeleckej bohémy). Autor sa sú-
streďuje na jednotlivcov, individualizuje príbeh 
prostredia, ktoré tvoria rozličné kamarátske, 
priateľské a napokon aj pracovné väzby. 

vej metropoly a mladosť generácie môjho 
otca. Text má v rámci autorovej tvorby dosť 
nezvyčajné postavenie, je výrazne autobio-
grafický a pritom fragmentárny. Akcentuje 
sociálne aspekty života v priestore, kde 
zmizli mešťania a národnosti a masovo 
sa dovalili slovenskí prišelci a komunisti. 
Vôbec nevyznieva nostalgicky, skôr nao-
pak, dnešný čitateľ má po katarznom zá-
vere radosť, že žije teraz a nie vtedy a že 
podobná atmosféra zostáva už len dobrou 
spomienkovou literatúrou.

Peter Darovec, literárny kritik a vy
sokoškolský učiteľ  
Egon Bondy: Epizóda ’96. Možno je až 
zahanbujúce, keď vám toľko nových 
zaujímavých vecí o rodnom meste prinesie 
novela (vtedy už vlastne) cudzinca, ktorý 
sa do toho vášho mesta len nedávno prisťa-
hoval. Lenže v skutočnosti Bondy žiadnym 
cudzincom v Bratislave nebol (napokon, 
túto prózu dokonca napísal po slovensky) 
a ani žiadnou hanbou pre celoživotného 
Bratislavčana nemôže byť stretnutie s li-
terárnym textom, ktorý jeho vzťah k to-
muto mestu obohatí veľmi neočakávaným 
spôsobom. Epizódu ’96 pokladám nielen 
za najlepšiu knihu o Bratislave (z tých, čo 
poznám), ale aj za najlepšiu Bondyho knihu 
(z tých, čo poznám). 

Ivica Ruttkayová, spisovateľka a roz
hlasová redaktorka
Ján Rozner: Noc po fronte. Ján Rozner je 
charizmatický, vo svojej irónii a sebairónii 
pravdivý autor, čo nebývava pri prevlá-
dajúcich prozaických manierach u nás 
zvykom. Odhaľuje Bratislavu po fron-
te,  dávno zabudnuté epizódy, topografiu 
a ľudí. Ale predovšetkým odhaľuje  dušu, 
ktorá splynula s týmto mestom a dnes 
môžeme  vnímať jej stopy v starých ulič-
kách… Jedinečný autor, jedinečné rozprá-
vanie nielen o minulosti.  

Etela Farkašová, spisovateľka a filo
zofka  
Po zvažovaní, či vybrať niektorú z Dvořá-
kových kníh o Bratislave alebo knihu 
Ivana Szabóa Významné osobnosti starého 
Prešporka som si trochu posunula akcent 
v anketovej otázke a rozhodla sa pre kni-
hu určenú detským čitateľom. Jej autorom 
je Štefan Moravčík, ilustroval ju Martin 

 Jadro zlatej bratislavskej medzivojnovej bo-
hémy tvoria spisovatelia, výtvarníci a novinári: 
predovšetkým Tido J. Gašpar a spolu s ním Ján 
Hrušovský, Frico Motoška, Emo Bohúň, Ivan Ža-
bota a Janko Alexy. Tento pomerne úzky výber 
umelcov Vašš napokon rozširuje a dopĺňa o ďalšie 
biografické portréty (Smreka, Lukáča, Poničana, 
Novomeského a iných), čím rozvíja predstavu 
o komplexnosti slovenskej umeleckej bohémy 
medzi dvoma vojnami. Fenomén zlatej bohémy 
jednoznačne viaže na obdobie prvej Českoslo-
venskej republiky. Definitívnym medzníkom je 
preto rok 1938 – rozpad republiky je súčasne aj 
koncom „zlatej bohémskej éry“ občianskych slo-
bôd a československého demokratizmu. 
 Príbeh slovenskej bohémy v podmienkach au-
toritatívneho režimu Slovenskej republiky pokra-
čuje. Jej podoba sa pritom mení a fragmentarizuje. 
Vašš rozoberá príbehy troch základných skupín: 
spisovateľskú bohému zoskupenú okolo Jána 
Smreka v skupine „Malý Parnas“, nad realistickú 
bohému, v ktorej vedúce postavenie patrí literár-
nemu kritikovi Michalovi Považanovi, a výtvar-
nícku bohému, ktorej hlavným reprezentantom 
bol Janko Alexy. „Vojnová“ bohéma je podľa Vašša 
naďalej modernistickým fenoménom, definitívne 
zavŕšeným v roku 1945. 
 Súhrne je možné hovoriť o istej dvojpólovosti 
Vaššovho výkladu – hustý popis, faktograficky na-
bitý  text sprevádza pokus mechanicky systema-
tizovať viaceré komplikované ľudské osudy. Vašš 
nie je preto typom „beletrizujúceho“ historika, ale 
neúnavným zberateľom faktov. Ich selekcia však 
tvorí zaujímavý bohémsko-bratislavský príbeh. 

Bohémska 
Bratislava 
Martina 
Vašša
Martin Vašš: Zlatá bohéma. Umelecká bohéma 
v Bratislave 1920 – 1938. Bratislava: Marenčin 
PT, 2018
Martin Vašš: Medzi snom a skutočnosťou. 
Umelecká bohéma v Bratislave 1938 – 1945. 
Bratislava: Marenčin PT, 2018

Magdalena Bystrzak
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Od Mozarta po rozpad monarchie a prvú 
republiku
Autori nevynechávajú slávne okamihy hlavné-
ho mesta Slovenska. Jedným z nich je prítom-
nosť už šesťročného W. A. Mozarta, rodeného 
Salzburčana. Cesty hudobného génia pripo-
mínajú aj prostredníctvom citátov jeho otca 
Leopolda, ktorý svoje zázračné deti Wolfganga 
a Máriu Annu predvádzal na rôznych šľachtic-
kých dvoroch, vrátane dvora cisárovnej Márie 
Terézie. Nasledovalo pozvanie od uhorskej 
šľachty do Prešporka. Otec Leopold Mozart sa 
o tejto návšteve zmieňuje v liste svojmu priate-
ľovi L. Hagenauerovi 29. decembra 1762: „Tento 
deň sme necestovali veľmi pohodlne, pretože 
zem bola síce zamrznutá, ale plná neopísateľ-
ne hlbokých jám, lebo Maďari nerobia žiadne 
cesty.“ Podľa knihy z tohto listu vyplýva, že 
cesta z Prešporka do Viedne im v ten deň trvala 
neuveriteľných dvanásť hodín. 
 Samostatná kapitola je venovaná aj ďalšie-
mu hudobnému skladateľovi a klavírnemu 

Vydavateľstvo Slovart koncom minulého 
roka vydalo slovenskú verziu pôvodne 

rakúskej knihy Z Prešporku do Soľnohradu 
(Von Pressburg nach Salzburg). Dvojica auto-
rov, rodákov z Bratislavy, Robert Hofrichter 
a Peter Janoviček, sa v nej v porovnaní s ne-
meckou jazykovou verziou viac venuje spo-
ločensko-historickej problematike spojenej 
s Rakúskom. Kniha populárnou formou zhŕňa 
spoločné míľniky histórie dvoch stredoeuróp-
skych miest, rakúskeho Salzburgu a Bratisla-
vy. Jednotlivé kapitoly pripomínajú ich kľúčové 
osobnosti kultúry či politiky. Autori mapujú 
niektoré predsudky zo strany západných su-
sedov, ako napríklad, že za Viedňou sa začína 
Balkán. Publikáciu obohacuje takisto rozhovor 
so sociológom a prognostikom Fedorom Gálom, 
kniežaťom a politikom Karlom Schwarzenber-
gom, s rakúskou novinárkou a spisovateľkou 
Barbarou Coudenhove-Kalergiovou, či s diva-
delníkom, textárom a spisovateľom Milanom 
Lasicom. 

Bratislava a Salzburg 
ako sme ich doteraz 
nepoznali 
Robert Hofrichter – Peter Janoviček: Z Prešporku do Soľnohradu. 
Preklad Katarína Šmidtová. Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 2018

Linda Nagyová
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virtuózovi F. Lisztovi. Ten navštívil Prešpo-
rok pätnásťkrát. Koncertoval tu, dirigoval 
interpretácie svojich diel a zúčastňoval sa 
ich prevedení. Publikácia spomína cisárovnú 
Máriu Teréziu aj v kontexte jej korunovácie, 
ako i ďalších osemnástich panovníkov v Dóme 
sv. Martina za uhorských kráľov a kráľovné. 
Pomocou výstrižkov z novín či vyjadrení his-
torikov sa autori pokúšajú aj o sociologický 
pohľad do storočí vzťahov Maďarov, Nemcov, 
Rakúšanov, Slovákov a Čechov či všetkých 
obyvateľov mesta na Dunaji. Špeciálna kapi-
tola je venovaná významnej osobnosti mes-
ta rabínovi Moše Schreiberovi, známemu 
pod menom Chatam Sofer. Medzi Židmi je 
slávny ďaleko za našimi hranicami. Hovorí 
sa o ňom ako o vedúcom ortodoxnom rabínovi 
19. storočia. Dejiny a kľúčové okamihy mesta 
Bratislava v 20. storočí kniha sprostredkúva 
najmä pomocou citátov rodinných príslušní-
kov autorov. Rozpad monarchie a obsadenie 
Prešporku „českými“ legionármi získava au-
tentickosť vďaka zachovanému a prvýkrát 
zverejnenému denníku vtedy devätnásťroč-
nej Luizy Kövérovej. Starej a prastarej mamy 
spisovateľov, rodenej Prešporáčky. Na príchod 
Československých legionárov v roku 1919 si 
napríklad spomína takto: „Teda naozaj, teraz 
to vyzerá ako karikatúra, keď ich človek vidí. 
Niektorí vyzerajú tak smiešne, že by sa človek 
nasmial k smrti. Šaravary, bekeš, čižmy, palica 
a klobúk… smiešnejšiu kombináciu ani nie je 
možné vymyslieť!“ 

Fašizmus a komunizmus 
Autori sa v knihe venujú aj tienistým strán-
kam histórie Bratislavy, obdobiam fašizmu 
a komunizmu, kde dávajú dôraz na historické 
fakty, ale opäť spomínajú aj na osudy rodin-
ných príslušníkov. Pri odkazoch na vojnový 
slovenský štát a jeho dôsledky nechýbajú 
názory viacerých zúčastnených strán aj 
s presahom do súčasnosti. O novších deji-
nách mesta rozpráva starší z autorov Robert 
Hofrichter, biológ a spisovateľ, ktorý spolu 
so svojou vtedy tehotnou manželkou emig-
roval do Rakúska v roku 1981 a usadili sa 
v Salzburgu. Ako rodina prežívala udalosti 
spojené s pádom železnej opony sa dozvedá-
me z rozprávania mladšieho autora knihy 
Petra Janovičeka, knihovníka Univerzit-
nej knižnice v Bratislave, synovca Roberta 
Hofrichtera.

Foto Lenka Macsaliová



 Jednotlivé časti Bratislavskej bohémy zacho-
vávajú časovú postupnosť vzniku, čo sa mierne 
odráža aj na štýle. Žáner eseje umožnil Žárymu 
ponoriť sa jednak do šírky, ale najmä do hĺbky. 
Pri písaní vychádzal zo spomienok, v ktorých bol 
bytostne zainteresovaný, pričom sa nevyhýbal 
subjektivite, sugescii výrazu a emocionalite. Au-
torovou snahou bolo predovšetkým zachytiť kom-
plexný obraz človeka opisom a psychologickou 
kresbou. Odhaliť človečenstvo a sprostredkovať 
fluidum toho-ktorého umelca. Žáry je tým, ktorý 
obnažuje, odhaľuje charakter a naturel svojich 
spolupútnikov. Čerpá zo vzájomných zážitkov, 
stretávok, spolupráce či kaviarenských alebo 
budmerických posedení. Práve osobné poznanie 
zvyšuje mieru hodnovernosti a dokumentárnosti 
jednotlivých esejí. Čitateľovi sprítomňuje zrod 
a formovanie nadrealistov a ich zborníkov, za-
loženie Domu slovenských spisovateľov v Bud-
mericiach (to, že ide o Fabryho rodisko nie je 
náhoda), sťahovanie z ateliéru do ateliéru, z ka-
viarne do krčmy či viechy. Ku každému z priateľov 
je láskavý, ale nie nekritický, ide však o kritiku 
nežnú, dobrotivú.
 Kompozične Žáry snová rozpomienky (často 
majú podobu rozprávania pretkávaného dia-
lógmi), ktoré intertextuálne prepája úryvkami 
z básní a próz, zároveň miestami ponúka drobné 
literárne hodnotenia a výtvarné analýzy.
 Štylisticky, kompozične a jazykovo sú eseje 
dôkazom spisovateľského majstrovstva. Autor 
v sebe nezaprie čistokrvného básnika. Neza-
meniteľne pracuje s bohatosťou a mnohoznač-
nosťou výrazu na osi neutrálnosť, nocionálnosť 
– expresívnosť, emocionálnosť. Lexikón indi-
viduálnej slovnej zásoby sa zdá byť bezodný, 
pričom hýri ako paleta všetkými odtieňmi farieb. 
Na esejach by sa mohla vyučovať klasifikácia 
slovnej zásoby. Sú reklamou na pestrosť, boha-
tosť, farebnosť, majestátnosť a jemnosť sloven-
ského jazyka. A asi by nebol literát literátom, ak 
by sa mu v zrkadlení jazyka popri prepletenému 
svetu umeleckej bohémy nepodarilo reflektovať 
aj samého seba. 

Rokom 1938 chytá bratislavská umelecká bo-
héma druhý dych. Kaviarne, hostince, viechy 

a nočné lokály si napriek vojnovému mraku tepú 
tvorivým životom. Nepredstavujú strnulú kulisu, 
ale zúčastňujú sa umeleckého diania. Po zlatej ére 
medzivojnového obdobia na umeleckú scénu vstu-
puje nadrealistická bohéma, dekadentná a avant-
gardná, ktorej prístavom sú kaviarne Metropol 
a Grand. Z rozkúskovanej krajiny sa do Bratislavy 
vracajú alebo sťahujú literáti a umelci. „Z Prahy sa 
vrátili umelci, vysokoškoláci, utečenci. Periférna, 
malomeštiacka a máloslovenská Bratislava razila 
rampášom, no súčasne malokarpatskou malosťou. 
Múza poézie ju obliehala ako Tróju. A vtedy sa 
začalo diať niečo zázračné: hŕstka ľudí – medzi 
nimi na prvom mieste Mudroch – vniesla do sta-
rých múrov plodivé mikróby, vzbúrila žilobitie. 
Pulz sveta. Sveta síce zmietaného, ale nekapitu-
lujúceho, vzpínajúceho sa k slobode.“
 Do pulzujúcej Bratislavy prichádza ako študent 
aj Štefan Žáry, ktorý sa zoznamuje s nadrealis-
tami a stáva sa jedným z nich, pohltí ho nielen 
umelecká tvorba, ale aj klíma bratislavskej bo-
hémy štyridsiatych rokov. 
 Básnik – dedič bohémy (Žáry) sa ako jediný 
v spomienkach systematicky vracal k svojim ko-
legom – priateľom, pričom využil umelecko-este-
tický priestor eseje a ako uvádza v úvode Monika 
Kapráliková „de facto vytvoril nový literárny útvar 
– spomienkové eseje“. 
 Bratislavská bohéma je súborom troch kníh, 
vyšla v reedícii pri príležitosti stého výročia Žáry-
ho narodenia. V prvej knihe sa autor nechal inšpi-
rovať citátom zo Šaldovho Zápisníka a nesie názov 
Snímanie masiek. V nej autor predstavuje súhrn 
esejistických portrétov literátov a výtvarníkov 
(J. Rak, Ľ. Kellenberger, A. Matuška, I. Bukov-
čan, P. Horov, M. Považan, V. Chmel, J. Mudroch  
a M. Bakoš). Ako druhý je zaradený súbor troch 
esejí Zlatoústi rozprávači, v ktorých odkryl životné 
osudy Ľ. Ondrejova, J. Alexyho a E. Bohúňa. Triló-
giu uzatvárajú portréty R. Fabryho, J. Poničana,  
L. Novomeského, E. B. Lukáča, J. Smreka, A. Pláv-
ku a J. Kostru pod názvom Rande s básnikmi. 
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Kellenberger a volá sa Chcete vidieť zla-
tú Bratislavu? Pokladám totiž za veľmi 
dôležité, aby sa vrúcny vzťah k nášmu 
hlavnému mestu, záujem o jeho históriu 
a kultúru vytváral už v najmladšej generá-
cii, a tá aby potom v budúcnosti zabránila 
devastáciám jeho kultúrnych pamiatok 
a necitlivým zásahom, ktorých, žiaľ, už 
bolo nemálo. Knižka veku primeraných 
historiek, vtipných veršíkov, pesničiek 
a príťažlivých ilustrácií by k tomu mohla 
prispieť.

Júlia Sherwood, prekladateľka
Pre mňa to bola asi kniha Martina Trančí-
ka, Slováka žijúceho v Bazileji, Medzi sta-
rým a novým. História kníhkupeckej rodiny 
Steinerovcov v Bratislave (2006). Ožíva v nej 
stará, multikultúrna Bratislava, ktorú 
zničili dve totality. Drvivá väčšina rodiny 
Steinerovcov zahynula počas holokaustu 
(aj vďaka aktívnemu pričineniu Ľuda On-
drejova, ktorý antikvariát arizoval). Tým, 
ktorí prežili, kníhkupectvo zhabali v roku 
1948. Po roku 1989 sa Selme Steinerovej 
podarilo antikvariát znovu otvoriť a opäť 
sa stal magnetom pre milovníkov vzác-
nych kníh, takže rodinný príbeh sa končí 
takmer happyendom.   

Igor Hochel, básnik a literárny vedec
Moja obľúbená kniha o Bratislave je fo-
tografická publikácia Karola Kállaya 
Bratislava moja. Sú v nej nádherné, jedi-
nečné fotografie, ktoré mi pripomínajú 
Bratislavu, akú som poznal ešte v čase 
môjho detstva.

Michal Habaj, básnik a literárny 
vedec
Ivan Horváth: Laco a Bratislava. Novela vy-
šla v roku 1928 v rámci súboru próz Človek 
na ulici. Poetistická próza manifestujúca 
bezstarostný élan vital povojnovej Európy, 
spontánnu dynamiku mladosti a radostnú 
túžbu žiť, v ktorej láska k Bratislave splýva 
s láskou k dievčaťu. Ivan Minárik: Vášeň. 
Takmer neznáma novela z roku 1931 vyšla 
knižne až v roku 1970 v rovnomennom 
súbore próz. Dekadencia, nihilizmus, 
skepsa, vášeň, nuda, blasfémia a cynizmus 
„bratislavskej zlatej mládeže na sklonku 
éry jej individualistického amoralizmu“. 

Anketu pripravil Radoslav Passia.
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Štefan Žáry: Bratislavská bohéma. 
Bratislava: Vydavateľstvo Tatran, 2018 
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tórie a súčasnosti. Najprv si položme otázku, 
akým sme boli mestom? Panovali tu významné 
šľachtické rody ako Pálfiovci a Esterháziovci, 
ktorí zanechali významné kultúrne pamiatky. 
Pestovanie hudobného života pokračovalo aj 
po výraznejšom nástupe meštianstva, čo mož-
no demonštrovať na príkladoch Jána Batku či 
neskôr Alexandra Albrechta – blízkeho pria-
teľa Bélu Bartóka a jedného zo zakladateľov 
bratislavského hudobného života v medzi-
vojnovom období. Chodievali sem významní 
skladatelia aj interpreti a po určitom odstupe 
sem začali opäť chodiť svetové hviezdy. Vďa-
ka Bratislavskej lýre a činnosti legendárneho 
Véčka tu hrali známi zahraniční hudobníci, 
ktorých nelákala ani tak vidina veľkých ho-
norárov (namiesto nich dostávali tuzexové 
bony), ale možnosť vidieť na vlastné oči ako 
funguje železná opona. Bratislava mala svoju 
stálu kabaretnú a revue scénu, na ktorú ne-
skôr nadviazali hudobné kluby. Ich fungovanie 
a reprezentatívnosť voči domácim aj zahranič-
ným návštevníkom je problematikou na dlhšiu 
diskusiu, spojenú s otázkou, či vedenie mesta 
dostatočne podporuje ich činnosť. Prirodze-
ne, to nie je ani úloha tejto knihy, hoci možný 
doslov by mohol spomínané javy aspoň oko-
mentovať. 
 Publikácia je rozdelená do ôsmich kapi-
tol: Koncertné miesta Bratislavy, Orchestre, 
Súbory a zbory, Festivaly a koncertné cykly, 
Hudobné múzeá, Predajne hudobnín, Iné hu-
dobné inštitúcie, Miesta posledného odpočin-
ku hudobníkov, Hudobné prechádzky. Kniha 

je prvotným a veľmi komplexným, ale nie 
vyčerpávajúcim pomocníkom. Tým, že vyšla 
v dvojjazyčnej podobe (slovensko-anglickej, 
slovensko-nemeckej a slovensko-francúz-
skej), jej ekonomické riešenie zredukovalo 
priestor pre ďalšie zaujímavosti. Našťastie 
to nešlo na úkor informovanosti. Čitateľom 
a záujemcom o bratislavský hudobný život 
pomôže v tom, na aké koncertné miesta sa 
dá ísť, ktoré hudobné pamiatky si môžete po-
zrieť, aké rezidenčné súbory tu pôsobia, ktoré 
festivaly a kluby podľa hudobných preferencií 
navštíviť. Napríklad prehliadku ikonického 
domu Albrechtovcov by za svoj život mohol 
absolvovať každý Bratislavčan. Dozvedel by 
sa o dejinách svojho mesta, o živote, ktorý 
tu viedla šľachta, mešťania, ale aj to, ako ko-
munisti pozmenili jeho charakter a spôsobili 
jazvy, ktoré sa dodnes nezahojili. Pozitívnym 
príkladom by nášmu hlavnému mestu mohol 
byť Berlín, ktorý po zjednotení našiel svoju 
cestu a nevyužité industriálne priestory po-
skytlo vedenie mesta umelcom a kultúrnym 
inštitúciám. 
 Môže aj Bratislava napodobniť Berlín a stať 
sa kľúčovou metropolou na hudobnej mape? 
Úspešné príbehy Cvernovky, Fugy, Subclubu 
a ďalších klubov z tohto bedekra sú indíciou, 
že sa to môže stať. Hudobný sprievodca 
po Bratislave je dobrou pomôckou pre do-
mácich na ich popoludňajších prechádzkach 
po hlavnom meste. Turistom zase vyjaví Bra-
tislavu v inej perspektíve, než je prezentovaná 
v bežných turistických brožúrkach.

Táto publikácia vyšla už v tretej, sloven-
sko-francúzskej jazykovej mutácii v čase 

vrcholiacich príprav na knižný veľtrh v Paríži, 
na ktorom je tento rok Bratislava hosťovským 
mestom. (Prvá, nemecká jazyková mutácia vyš-
la v roku 2016, anglická v nasledujúcom roku.) 
S parížskou hudobnou atmosférou so stovka-
mi osobností svetového rangu, šansónovými 
uličkami dýchajúcimi históriou či s jeho oper-
nou kultúrou sa nemôžeme porovnávať. Ale 
na svoju históriu môžeme byť rovnako hrdí. 
 Bratislava dlho trpela nedostatkom sebave-
domia, pritom v dejinách hudby jej patrí dôleži-
té miesto. Svoj potenciál, ako bývalé kráľovské 
mesto so strategickou polohou medzi Viedňou 
a Budapešťou, vedela zhodnotiť. Stala sa kri-
žovatkou kultúr, v ktorej židovská, nemecká, 
maďarská aj rómska menšina dodávali mes-
tu významný kolorit. Zároveň bola svedkom 
tragických udalostí, nerešpektovania iných 
národností, búrania tradícií a devastovania 
svojej histórie. Zuzana Godárová na otázku 
v jednom denníku, či rešpektujeme svoje de-
jiny, odpovedala príznačne: „Aby sme si mohli 
niečo vážiť, treba sa o tom najprv dozvedieť.“ 
A to bol hlavný cieľ tejto publikácie, ktorá 
vzišla z iniciatívy dnes už bývalej riaditeľky 
Hudobného centra Oľgy Smetanovej pri príle-
žitosti Roku slovenskej hudby 2016. 
 Koncipovanie knihy mali na starosť dva-
ja odborníci: sprievodkyňa špecializujúca 
sa na hudbu Zuzana Godárová a historik 
Ján Vyhnánek. Ich hlavným zámerom bolo 
vytvoriť moderný bedeker s prepojením his-

Hudobná 
prechádzka 
hlavným 
mestom
Zuzana Godárová – Ján Vyhnánek: 
Hudobný sprievodca po Bratislave / Guide 
de la musique à Bratislava. Bratislava: 
Hudobné centrum, 2018

Daniel Hevier ml.
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vala majetok a napokon skončila v kláštore. 
Zomrela ako dvadsaťštyriročná. O štyri roky 
na to, v roku 1235, ju vyhlásili za svätú.
 Tento príbeh, podobne ako niektoré iné 
zo Szabóovej knihy, presahuje až do dnešných 
dní. V roku 1913 vysvätili v Bratislave kostol, 
ktorý podľa prevládajúcej modrej farby dostal 
pomenovanie Modrý. Jeho patrónkou je svä-
tá Alžbeta Uhorská. Dosvedčuje to jej obraz 
nad hlavným oltárom. Ivan Szabó pripomína, 
„že okrem Modrého kostolíka v Bratislave je 
svätej Alžbete zasvätená aj najväčšia sakrálna 
stavba na Slovensku Dóm sv. Alžbety v Koši-
ciach“. Od roku 2006 stojí miniatúrny Modrý 
kostolík pod bruselským Atómiom na výstave 
Mini Európa.
 Do dejín Bratislavy patrí aj Johannes Müller 
Regiomontanus, hoci sa narodil v Bavorsku 
a prebrázdil aj iné mestá a krajiny. Ivan Szabó 
píše: „Podľa všetkého najvýznamnejším peda-
gógom Academie Istropolitany bol astronóm 
a matematik Johannes Müller Regiomonta-
nus…“ Prvá vysoká škola na území Uhorska 
vznikla v roku 1467 na podnet kráľa Mateja 
Korvína. Učenec zvučného mena tu pravde-
podobne pozoroval planéty Mars a Jupiter 
a jeho prednášky z astronómie sa zachovali 
v astronomickom kódexe z rokov 1464 – 1471. 
Teda tiež pravdepodobne. Lebo podrobnosti 
sa rozplývajú v tých dávnych časoch.
 Academia Istropolitana nepretrvala dlho. 
Ani Regiomontanus nežil dlho. Academia 
Istropolitana zanikla v roku 1473, po sprisa-

Hoci Bratislava dlho bola hlavným a koru-
novačným mestom uhorskej monarchie 

(tristo rokov), nebola veľkým mestom. Za tri 
storočia sa nerozrástla ani na dvojnásobok. 
V roku 1720 mala sotva deväťtisíc obyvateľov. 
Pričinili sa o to vojny, epidémie, zlá hospodár-
ska a sociálna situácia. Napriek tomu je jej 
minulosť neobyčajne pestrá. A nielen preto, 
že sa tu sústredili orgány moci, ale napríklad 
aj kvôli svojej strategickej polohe na Dunaji. 
 Históriu Bratislavy najnovšie kriesi Ivan 
Szabó knihou Významné osobnosti starého 
Prešporka. Vydalo ju vydavateľstvo Perfekt 
v perfektnej úprave a s mnohými fotografiami.
 Autor zo šera predchádzajúcich storočí vy-
ťahuje výrazné postavy našich dejín a dáva 
im ľudský rozmer. Opisuje nielen ich zásluhy 
na poli vedy, umenia, či v iných oblastiach ľud-
skej činnosti, ale aj ich životné osudy. A neraz 
boli pohnuté. Dosvedčuje to už aj prvá kapitola 
venovaná Alžbete Uhorskej, patrónke chorých 
a chudobných. 
 Svätá Alžbeta Uhorská, nazývaná aj Alžbeta 
Bratislavská, sa narodila na Bratislavskom 
hrade. A hoci ju zasnúbili už v detských rokoch 
– ako to u šľachty bývalo zvykom – šťastne 
sa vydala a s manželom Ľudovítom splodili 
tri deti. No Ľudovít sa v roku 1227 zúčastnil 
križiackej výpravy a už sa z nej nevrátil. Umrel 
na mor. 
 Alžbeta už aj predtým prejavovala súcit 
voči chudobným a chorým, potom sa celkom 
venovala starostlivosti o núdznych. Porozdá-

haní proti Matejovi Korvínovi. Podľa iných 
údajov až v roku 1490, po smrti kráľa Mateja. 
Regiomontana pápež pozval do Ríma a tam 
ako 40-ročný zomrel. Ivan Szabó vypátral: 
„Po Regiomontanovi je pomenovaný lunárny 
kráter, asteroid a dokonca aj astronomický 
časopis Der Regiomontanusbote.“
 Naša dávna i nedávna minulosť je často spo-
jená s našou prítomnosťou. Ivan Szabó uvádza, 
že meno dnešnej Rajskej ulice v Bratislave je 
odvodené od Karola Raygera, otca i syna, zná-
mych lekárov i prírodovedcov, botanikov. 
 Popri všeobecne známych menách, ako 
sú Kempelen, Mikovíni, Segner, Jedlík a iní, 
zaradil autor do výberu mená možno nie až 
také známe. Ocitol sa v ňom Justus Ján Torkoš, 
ktorý sa do dejín zapísal nielen ako priekopník 
lekárskych vied, ale zaoberal sa aj výskumom 
liečivých prameňov. Autor píše o Karolovi 
Jettingovi, ktorý si vyslúžil prezývku Brati-
slavský Robinson, i o uhorskom prímasovi 
Jurajovi Lippayovi, ktorý si pri svojom letnom 
sídle v Bratislave dal založiť honosnú záhradu 
s množstvom exotických rastlín, i o sochárovi 
Františkovi Xaverovi Messerschmidtovi, ktorý 
stvárňoval tak trochu strelené, často až zne-
tvorené tváre…
 Ivan Szabó ako skúsený autor literatúry fak-
tu nezaťažuje priveľmi text údajmi a menami. 
Dôležité sú preňho príbeh, zachytenie atmo-
sféry a vykreslenie postáv. Tak, aby z knihy 
vytvoril pútavé čítanie.
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najimpozantnejšie motívy Bratislavského 
hradu v kombinácii s majestátnym Dunajom. 
Autor tejto dvojici venuje prvú časť publikácie. 
Druhá časť je zasvätená Podhradiu a starému 
mestu (pohľadnice s budovou synagógy, roko-
kového domu U dobrého pastiera, s Dómom 
sv. Martina, sochou generála M. R. Štefánika 
a ďalšími objektmi, ktoré pribudli v starom 
meste ako doplnky voľakedajšej histórie). Napr. 
Slavín, vináreň Perugia, hotel Devín, zotavov-
ňa pre odborárov v Kráľovskom údolí, budova 
impozantnej stavby Slovenského rozhlasu atď. 
 Ďalšia časť publikácie patrí budovaniu Nové-
ho mesta, kde ako huby po daždi pribúdali pane-
lové obytné domy, televíznej veži na Kamzíku, 
Gottwaldovmu námestiu (dnes Nám. slobody), 
vysokoškolskému internátu na Bernolákovej 
ulici, novým domom na Februárovej ul. (dnes 
Račianska ulica), Slovnaftu, športovej hale 
na Pasienkoch atď. Posledná časť publikácie po-
hľadníc je venovaná okrajovým častiam mesta, 
je nazvaná Na konci mesta (Vajnory, Prievoz, Po-
dunajské Biskupice, Karlová Ves, Devín, Lamač, 
Rača). Autor si uvedomil, že iba uverejnenie jed-
notlivých pohľadníc by bolo nedostatočné. Preto 
pridal pod každú z nich doplňujúci text. Ten 
popri vizuálnom zážitku umožní vnímateľovi 
pochopiť históriu stavby či stavieb, pripomenie 
aj, čím sa líši starší pohľad na mesto od súčas-
nosti. Nezabudne ani na zmeny názvov. Napr. 
pri pohľadniciach zo Slavína je poznámka, že 
neďaleko pamätníka stojí kostol, ktorého veža 
zavadzala, tak ju stavitelia pamätníka zbúrali. 

Zaujímavé sú zábery z Námestia SNP, ktoré nám 
pripomenú staré typy trolejbusov, automobilov 
či električiek križujúcich námestie. 
 V publikácii sú aj pohľadnice pripomínajúce 
nadšenie z budovania socializmu. Sú tam zá-
bery z prvomájových osláv či štylizované zábe-
ry pionierov tancujúcich pri zvuku harmoník 
v pozadí s dymiacim komínom bratislavskej 
Dimitrovky alebo detí sledujúcich výstavbu 
panelových domov na „februárke“. Retropo-
hľadnice z Bratislavy sú komponované ako 
zábery na celú plochu pohľadníc, alebo ako 
pohľadnice so štyrmi menšími fotografiami 
s názvom mesta alebo s erbom mesta či emblé-
mom Slovnaftu a pod. Nedávna „bratislavská“ 
minulosť nám určite pripomenie, že čas, ktorý 
žijeme v súčasnosti, raz bude taktiež retrom. 
Zachytia ho pohľadnice súčasnosti.

B ratislava (či Prešporok) svojou architek-
túrou, pamiatkami a peknými zákutiami 

vždy lákala fotografov, ktorí vytvorili rokmi 
státisíce záberov. Neskoršie viaceré vybra-
li, aby z nich vyrobili pohľadnice. Tieto po-
hľadnice, vznikajúce koncom 19. a začiatkom 
20. storočia v zlatom veku pohľadníc, sa stali 
predmetom záujmu zberateľov. Tí si hádam 
ani neuvedomovali, že ich zbierky budú his-
torickým svedectvom doby. Dnes aj histori-
ci pripúšťajú, že staré pohľadnice vydávajú 
svedectvo o období Rakúsko-Uhorska, o prvej 
Československej republike, Slovenskom štáte, 
období socializmu a aj o nedávnej minulosti. 
 Príkladom sú „pohľadnicové“ publiká-
cie, ktoré vznikli v nedávnom období, napr. 
Bratislava – svedectvo starých pohľadníc (Jú-
lius Smorej, 2004) alebo zbierka Bratislava 
na starých pohľadniciach, ktorú dal dokopy 
Ján Lacika roku 2008. Práve spomínaný au-
tor sa pustil do ďalšej pohľadnicovej knihy 
Bratislava – retro. V nej nechal prehovoriť 
obrázky zo „socialistickej Bratislavy v rokoch 
1948 – 1989“. V úvode nás pozýva na pohľad-
nicovú prechádzku týmto historicky uzavre-
tým obdobím. V úvode stojí, že „publikácia si 
kladie za cieľ pripomenúť Bratislavčanom, ako 
vyzeralo ich mesto pred relatívne krátkym 
časom“. Ján Lacika sa domnieva, že publiká-
cia vzbudí nostalgické spomienky žijúcich 
starších Bratislavčanov, no osloví aj mladšie 
generácie. Teraz, ako aj v dávnejšej pohľad-
nicovej minulosti, na záberoch prevládajú 

TÉMA – BRATISLAVA

Retro 
pohľadnice
Ján Lacika: Bratislava – retro. 
Bratislava: Dajama, 2018

Ivan Szabó

Foto Lenka Macsaliová

Foto Lenka Macsaliová
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Marián Kováč

Mapujete dva horské treky okolo nepál
skych vrcholov Dhaulágirí a Makalu. 
Môžete nám viac priblížiť trasy a miesta, 
po ktorých ste putovali, ako aj ďalšie okol
nosti dôležité pre vznik tejto publikácie?
Na začiatku bola dlho prenášaná túžba navštíviť 
Himaláje. V mladosti som sa venoval výkonnost-
nému horolezectvu, najťažšie cesty vo Vysokých 
Tatrách som vyliezol práve so spoluautorom 
týchto kníh Jurajom. Trochu neskôr som sa zú-
častnil na horolezeckých výpravách v Alpách, 
na Kaukaze, v novozélandských Alpách, na Ťan-
šane, na Pamíre. Práve na Pamíre nás v roku 
1990 zastihla veľká tragédia, keď šesť našich 
kamarátov pochovala lavína. To bol v podstate 
koniec horolezeckých aktivít vo veľkých horách. 
Ale tá túžba stále vo mne driemala. Tak prišiel 
rok 2010. Dal som dokopy skupinu kamarátov 
a cez jednu nemeckú agentúru sme zorganizovali 
„na mieru šitý“ trek okolo Dhaulágirí. Chceli sme 
nie príliš frekventovaný trek, čo sa nám splnilo, 
a tiež nie príliš ľahký, aby to nebolo zadarmo. Je 
to klasifikácia 4 zo šesťdielnej stupnice. Povinná 
výška je okolo 5400 metrov – sedlo nazývané 
French-col. Samozrejme, očakávali sme aj sce-
nérický zážitok, v tom realita presiahla všetky 
naše očakávania. Postupný výstup z 2000 do 
takmer 6000 výškových metrov, pričom sme 
obišli dookola nádhernú osemtisícovku Dhau-
lágirí. Niektoré dni vo veľmi intímnej blízkosti. 
Spolu sme prešli asi dvesto kilometrov. Je to iné 
ako horolezecké výpravy s cieľom dosiahnuť vr-
chol. Takýto trek je putovanie vo veľkých výš-
kach v náročnom teréne. Okúzlenie bolo veľké, 
a tak o dva roky v takmer identickom zložení 

sme znovu pristáli v Káthmandu. Čakal nás 
málo chodený, naozaj náročný trek pozdĺž ju-
hozápadnej strany Makalu cez údolia Arun, Ba-
run a Hinku. Sedlá medzi údoliami sú vysoké, 
najnižšie 5400 metrov. Klasifikácia 5, povinná 
výška takmer 6200 metrov (Sherpani col), ho-
rolezecký výstroj, veľa nocí nad 5000 metrov, 
celkové prevýšenie cez 11000 metrov. Ale dali 
sme to, nesmierne intenzívny zážitok – emočne 
aj vizuálne. 

Aké miesto malo počas cesty po nepálskej 
časti Himalájí fotografovanie? Plánovali 
ste od začiatku, že vznikne tento výpravný 
obrázkový knižný súbor?
Fotoaparát ma sprevádzal pri všetkých akti-
vitách vo vysokých horách. Fotiť som začal 
ako tínedžer a zostalo mi to dodnes. Na treku 
okolo Dhaulágirí mi najprv nešlo o nič viac, 
ako nafotiť niečo na pamiatku pre mňa a os-
tatných členov výpravy. Najťažšie na fotení 
v Himalájach je „byť tam“ a nosiť ťažký fotoa-
parát v ruksaku alebo na krku – takmer 2 kg 
navyše. Samotné fotenie je zábava. Po návrate 
domov som objavil možnosť vytvorenia foto-
knihy z domu cez internet. Táto technológia 
ma upútala najmä pre neprekonateľnú kvali-
tu fototlače. S tým však súvisí veľmi vysoká 
cena, čo limituje vydanie len na minisérie 
pre najbližšie okolie. Oslovil som spolulezca 
z mladosti, môjho bratranca aj suseda Juraja, 
aby napísal do knihy text, a stalo sa. Na moje 
príjemné prekvapenie sa táto fotokniha do-
stala do celoštátneho finále. To ma motivo-
valo ku kúpe naozaj kvalitného fotoaparátu 
s cieľom urobiť peknú fotoknihu aj z ďalšieho 
treku… Myšlienka vydať túto dvojknihu bež-

 Foto archív Skalnej  ruže

Biela hora a Čierny obor
zhovárame sa s Mariánom Kováčom a Jurajom Kuniakom

Radoslav Passia 
Súbor dvoch kníh, plných pútavých fotografií z trekov okolo štítov Dhaulágirí 
a Makalu v Nepále, ktoré patria k tým najkrajším v Himalájach. Zábery 
himalájskej prírody a ľudí debutujúceho fotografa Mariána Kováča sú doplnené 
reflexívno-lyrickými textami spisovateľa Juraja Kuniaka. V nasledujúcich 
krátkych rozhovoroch s autormi vám dvojknihu Nepálsky diptych: Z klenotnice 
himalájskych trekov (Skalná ruža, 2018) bližšie predstavíme.
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uplatnil vlastné videnie. Najväčšou odmenou 
mi bolo, keď kamaráti po prečítaní rukopisu 
povedali: „Bol si tam s nami.“

Máte aj osobné skúsenosti z vysokohor
ských výstupov. Zohrali pri písaní svoju 
úlohu?
Mám a nepochybne zohrali svoju úlohu. Na Pa-
míre som sa dostal do výšky 5000 m, ale pre su-
gestívne zážitky z hypoxie, ktoré mi naháňali 
strach, som ďalej nepokračoval a radšej som 
zostúpil dolu… V tábore vo výške 4200 m mi 
v noci trešťala hlava a aj po zostupe do základ-
ného tábora vo výške 3900 m som sa stále cítil 
zle. Na toto sa nezabúda. Viem si predstaviť, čo 
to znamená pohybovať sa vo vysokých horách. 
Pred trekingom mám rešpekt. Je to fyzicky 
náročná turistika, plná krásnych dojmov, ale 
aj skrytých nástrah a nebezpečenstiev. Niekto 
na to má, niekto nie, o tom rozhodujú indivi-
duálne dispozície. Nejde o žiadnu oddychovú 
prechádzku, podujať sa na takúto cestu vyža-
duje fyzické aj psychické odhodlanie.

Ako vyzerala príprava knihy, či vlastne 
knižného súboru z vydavateľského hľa
diska?
Určujúcim východiskom bol moment, keď som 
prišiel na to, že názvy Dhaulágirí a Makalu 
majú v staroindickom jazyku sanskrt význa-
my Biela hora a Čierny obor. To ma natoľko 
zaujalo, že som si už nevedel predstaviť jednu 
horu bez druhej. Tak vznikla myšlienka vy-
dať knižný súbor, zložený z dvoch kníh, kto-
ré reprezentujú dve doplnkové farby – bielu 
a čiernu. Príbeh jednej knihy pokračuje a za-
vršuje sa v druhej. Keď už bol napísaný celý 
príbeh, práca na knižnej podobe trvala ešte 
dva roky. Významne nám pomohla skúsenosť 
z foto knihy o Dhaulágirí. Ofsetovou tlačou sa 
nedá dosiahnuť kvalita fototlače, ale v predtla-
čovej príprave sme urobili všetko pre to, aby 
sme sa k nej čo najviac priblížili. Každá fotka 
prešla profesionálnym spracovaním. Veľmi 
šťastné bolo spojenie s knižným grafikom Pet-
rom Ďuríkom, ktorého vnímame ako tretieho 
spoluautora, pretože on dal našej predstave 
o knihách z Nepálu tvar a tvár.  

Juraj Kuniak (1955) je básnik, prozaik, pre-
kladateľ. Naposledy vydal básnické knihy 
Za mestom (2015) a Rosa Mystica (2016, spolu-
autor Ján Kudlička). Preložil Spev o mne Walta 
Whitmana (2013, 2019). Riadi vydavateľstvo 
Skalná ruža. Žije v Kordíkoch. 

nou tlačou vznikla niekedy neskôr pri pohári 
vína. Zásadne toto rozhodnutie ovplyvnila 
skutočnosť, že Juraj je aj vydavateľ.

Iste ste vyberali z veľkého množstva foto
grafického materiálu. Podľa akých kritérií?
V podstate boli štyri: atmosféra a vizuálny 
vnem, vyváženosť medzi obrazmi krajiny a por-
trétmi jej obyvateľov, technická kvalita a napo-
kon napasovanie do časovej osi. Vyberali sme 
vo dvojici. Bola to mravčia práca, v ktorej sme 
sa neraz strácali, ale napokon sme sa našli.

Marián Kováč (1956) je lekár, prevádzkuje 
pracovisko jednodňovej chirurgie. Záľuby: 
lyžovanie, horolezectvo, námorný jachting, 
windsurfing, kajak na divokej vode a fotogra-
fovanie. Posledných osem rokov pravidelne 
navštevuje Himaláje. Nepálsky diptych je jeho 
fotografickým knižným debutom. Žije v Kor-
díkoch.

Juraj Kuniak

Ste autorom sprievodných textov, ale 
trekov, na ktorých fotky vznikli, ste sa 
nezúčastnili. Z čoho ste pri ich písaní 
vychádzali a na ktoré momenty ste sa 
sústredili?
Kamaráti ma pozývali na obidva treky, ale ja 
som sa na to necítil. Sprevádzal som ich až do-
datočne v texte. Ich dobrodružnú cestu som 
prešiel s nimi ešte raz ako „lyrický subjekt“. 
Keď som videl Mariánove fotografie z prvého 
treku, bol som nadšený a prišlo mi ľúto, že 
som „to všetko“ neskúsil naživo. Tak som sa 
pokúsil aspoň napísať o tom tak živo, ako to 
len šlo. Do prvej knihy som čerpal látku najmä 
z denníka Jána Jurkoviča. Spracoval som ju však 
s vlastnou invenciou a cítením. Napríklad som 
napísal vetu: „V mladosti som čítal reportáž z Ne-
pálu, uchvátili ma zasnežené končiare Himalájí, 
sýte farby vegetácie, hĺbka oblohy, teraz to vní-
mam naživo, objavil som v sebe ducha, ktorý sa 
napája obrazmi.“ Alebo inú vetu: „Hĺbka a výška 
a diaľka, hra svetla a tieňov, tajomné záhyby jest-
vovania, Rilkeho pohľad pokorného vnímavého 
oka, ktorý pri pozeraní odpočíva a pozerajúc do-
zrieva.“ Našiel som svoju polohu, a potom to 
už šlo. Na celej trase, pri zážitkoch krásna aj 
v dramatických okamihoch, som sa sústredil 
na zachytenie pocitov. Druhá kniha, v ktorej 
sa vzrušujúce zážitky stupňujú, vznikla z po-
zbieraného rozprávania, ale rovnako som v nej 

 Foto archív Skalnej  ruže

 Foto archív Skalnej  ruže
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Knižnice majú za sebou tradičné osvetové podujatie 
Týždeň slovenských knižníc, v rámci ktorého mnohé 
ponúkali registrácie zadarmo či odpustenie pokút, ale 
pripravili aj veľa zaujímavých aktivít. Po tomto náročnom 
týždni sa knihovníci a knihovníčky opäť dostávajú 
do zabehnutých koľají, čo však neznamená, že poľavujú. 
Ich práca je veľmi dôležitá. Prečítajte si, ako jedna z nich 
Silvia Kupcová pracuje s deťmi a tínedžermi na tom, 
aby z nich raz vyrástli kriticky mysliace bytosti, ale aj 
empatické, solidárne, rešpektujúce rozmanitosť a inakosť 
v našej spoločnosti. Ľudia s neuhasínajúcim smädom 
po poznaní sveta okolo nás. 

Cieľom je na chvíľku sa zastaviť a spoločne 
popremýšľať o knihách. Obsah knihy si pri-
bližujeme rôznymi metódami a primerane veku 
čitateľa, ako napríklad dramatickou výchovou, 
tvorivým písaním, výtvarnými technikami 
a podobne. Jedným z cieľov je dozvedieť sa 
niečo nové, nájsť si cestu ku knihe a čítaniu. 

Ako možno objaviť, prípadne vytvoriť zónu 
bezpečia u malého návštevníka knižnice? 
Aké metódy využívate, aby sa dieťa cítilo 
v neznámom prostredí príjemne? 
Zóna bezpečia sa vytvára pravidelnými 
stretnutiami s deťmi. Najlepšie sa to uka-
zuje pri triednych kolektívoch, ktoré chodia 
do knižnice opakovane. Zmena prostredia 
a zámena školy za knižnicu býva dôvodom 
k uvoľneniu sa a spokojnosti. S deťmi vždy 
vediem dialóg. Neznámkujem ich a nehrozí 
im odo mňa ani iné „nebezpečenstvo“. Vedia, 
že naše stretnutia sú rozprávaním, hraním sa 
a objavovaním. Pri správne položených otáz-

S akou vekovou skupinou čitateľov naj
častejšie pracujete?
Mojou srdcovou záležitosťou sú detskí čitate-
lia, najmä tí malinkí, u ktorých sa vytvára 
cho dením do knižnice návyk a puto s čítaním. 
Najbližšie mám asi k čitateľom prvého stupňa 
základnej školy. Vytváram podujatia, v rámci 
ktorých spolu zážitkovo pracujeme s knihami. 
V tomto období sú deti tvárne a ani si neuve-
domujú, že si budujú vzťah ku knihe a čítaniu. 
Nasávajú všetko ako špongia. Sú vnímavé. 
Viem sa pozhovárať aj s čitateľmi tínedžermi. 
S touto vekovou kategóriou je ale spolupráca 
dosť komplikovaná. Možno preto, že priorita 
ich záujmu je niekde inde.

Čo je tou hybnou silou, ktorá ich pritiahne 
ku knihe? 
Hľadám spôsoby, ako im v rôznom veku spros-
tredkovať zážitok, ako by sa mohli s knihou 
cítiť príjemne, objavujem ich zónu bezpečia 
a ponúkam množstvo nových podnetov. 

kach sa od detí dozvedám aj veci, ktoré by mož-
no bežne nikomu nepovedali. Sú deti, ktoré 
komunikujú málo a tie nikdy, pokiaľ samy 
nechcú, do odpovedí nenútim. Hravou for-
mou a radosťou z objavovania však dostávam 
odpovede aj od nich. Rozprávajú sa so mnou 
aj napriek svojej plachosti voči cudzím ľuďom 
a rečovým hendikepom. Zónu bezpečia sa mi 
podarilo vytvoriť i na podujatiach, na ktoré deti 
nechodia pravidelne. Stáva sa, že sa mi otvoria 
a vtedy máme zimomriavky všetci. Správne čí-
tanie má vyvolať emóciu. Knihy deťom ukazujú 
riešenia ich životných situácií. Nechcem ich 
zahltiť informáciami či faktami. Stáva sa, že 
ich téma nezaujme. A naopak, sú situácie, keď 
prekvapia – témy sa chytia a nepopustia, kým 
ju takpovediac nevyžmýkame úplne. 

Aké sú to témy, o ktorých sa čitatelia túžia 
dozvedieť čo najviac?
Veľakrát je to o mojom pocite a nálade. Témy 
vyberám podľa toho, čo som naposledy z det-

Foto Patrícia Geynesová

ROZHOVOR
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Tu akceptujem len záporné prídavné mená. 
Vždy chcem, aby dobro vyhralo nad zlom. Čiže 
víťaziť by mala popoluška. Stav súboja býva rô-
zny, ale dobro nad zlom víťazí. Mali sme už stav 
aj 39 : 37. Deti dokážu vymyslieť úžasné veci. 
 Starší žiaci už chápu aj to, že rozprávka 
Soľ nad zlato nie je iba o tom, že treba soliť. 
Odkaz v rozprávke môže byť hoci len jedna 
veta z textu. Pri pozornom čítaní objavujú aj 
medzi riadkami, nachádzajú tu rozprávkových 
hrdinov, ktorí ich sprevádzajú od detstva, i keď 
už teraz majú iné meno a iný šat. A tak cestou 
z detstva od spomínanej Červenej čiapočky 
či hlúpych Janov prechádzajú plynulo k fan-
tasy príbehom – rozprávkam pre dospelých. 
Už nepotrebujú, aby im niekto naznačoval, 
čo si majú myslieť, alebo dokonca, či sa im to 
má páčiť. Majú vlastný názor. Názor na to, čo 
vlastne potrebujú, aby boli šťastní. Všetko, čo 
robia, je ich rozhodnutie, má to veľký význam, 
lebo je to na nich, akou cestou sa budú uberať, 
a spočiatku im to napovedá práve rozprávka.

Čo si máme predstaviť pod správnym 
čítaním? Vari všetci, čo sme sa v škole 
naučili čítať, nečítame správne? 
Deti nás kopírujú vo všetkom. Rovnako je to 
i s čítaním. Najväčší vplyv má to, ako k deťom 
od malička pristupujeme. Nakoľko im vytvo-
ríme podporné prostredie. Necháme priestor 
pre vnímanie príbehu. Je to vybudovanie ritu-
álu, ktorý má pre deti veľký význam. Rituály 
posilňujú vzťah. Vyjadrujú spojenectvo. A sú 
aj vyjadrením hodnoty toho, k čomu sa viažu.
 Správne čítanie je mostom, ktorý preklenie 
priepasť medzi tým, o čom snívam, čo budu-
jem, a tým, čo budem žiť. Vďaka správnemu 
čítaniu zažívame radosť z objavovania nového. 
S hlavným hrdinom sa prežívajú jeho osudy, jeho 
starosti, bolesti, ale aj boje a víťazstvá. Rozvíja sa 
empatia, kritické myslenie. Lepšie porozumieme 
spoločnosti a oceníme rozmanitosť. Získavame 
základ pre celoživotnú chuť po poznaní.
 A prečo dnešní tínedžeri nečítajú toľko 
literatúry, ako by sme si predstavovali? Mož-
no sme im v správnom čase nepomohli objaviť 
čaro čítania. A tak motivovať dnešných neči-
tateľov je aj o hľadaní foriem a spôsobov, ktoré 
ich oslovia. Hľadanie toho pomysleného mosta, 
ktorý spojí to, k čomu ich chceme navigovať, 
a o čo majú záujem oni.

Rešpektovanie ľudskej rozmanitosti po
trebuje dnešná spoločnosť ako soľ. Mys
líte si, že sa prehlbuje aj čítaním rôznych 

žánrov? Nielen tých, ktoré daný čitateľ 
preferuje? Ako možno ešte v súvislosti 
s čítaním na tom popracovať?
Každé dieťa a teda každý čitateľ je unikátnou 
osobnosťou. Výber dobrej či vhodnej knihy 
je veľká časť úspechu, no kniha sama osebe 
nestačí. Niečo prežívame intenzívnejšie, 
pri iných príbehoch si pomáhame postupnými 
krokmi. Každý čitateľ si vybuduje svoj vlastný 
čitateľský vkus. Aby sme vedeli, čo sa nám 
páči viac a čo menej, na to prichádzame len 
ďalším a ďalším príbehom. Spočiatku sú to 
detské hry, ktorými môžeme rozvíjať to, čo 
dieťa potrebuje. Hra je preň nielen zábavou, ale 
aj namáhavou činnosťou. Keď sa hrá, vlastne 
na sebe intenzívne pracuje. Je dobré deti v tom-
to podporovať. Schopnosť porozumieť tomu, 
čo čítam, hľadať v tom aj mimovoľne paralely 
s vlastným životom, úzko súvisí so schopnos-
ťou komunikovať. A toto nadväzuje na fun-
govanie v každodennom praktickom živote, 
so sebapoznaním a sebarealizáciou každého 
človeka. Vďaka čítaniu sa buduje aj celoživotná 
chuť po poznaní. A ako na tomto všetkom ešte 
popracovať? Nuž, z môjho pohľadu, len ďalším 
a ďalším čítaním. 

S deťmi sa treba naučiť komunikovať. 
Našli ste to prirodzene v sebe alebo ste 
mali mentora? 
Nie som si istá, či viem celkom správne komu-
nikovať s deťmi. Stále sa to učím. Bez mento-
ra. Každé stretnutie s deťmi ma niečo nové 
naučí a posunie ďalej. Na vašu otázku by som 
teda mala odpovedať, že to mám v sebe. Keby 
som mala byť objektívna, čo sa týka vzťahu 
k deťom. Musím však povedať toto: každé jedno 
podujatie, ktoré si pripravujem, teší aj mňa. 
A deti mi tú radosť vracajú späť tým, že sa 
na stretnutia u nás v knižnici tešia. Verím, že 
sa tu cítia príjemne. A to je to najdôležitejšie.

Silvia Kupcová (1969) vyštudovala Stred-
nú knihovnícku školu v Bratislave. V roku 
1987 pracovala v Okresnej ľudovej knižnici 
v Prievidzi (dnešná Hornonitrianska) a po roku 
knihovníctvo na dlhý čas opustila. Vrátila sa 
k nemu v roku 2003 v regionálnej knižni-
ci v Prievidzi, neskôr pôsobila v Mestskej 
knižnici MUA v Partizánskom a v súčasnosti 
pracuje v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka 
v Prievidzi, kde počas školského roka prip-
ravuje podujatia pre deti a tínedžerov.

skej literatúry čítala. Veľmi rada pracujem 
s rozprávkou na množstvo spôsobov a variácií, 
vedia ju uchopiť škôlkari aj tínedžeri.
 Jedno stretnutie na tému knihy Bojnickí bú-
beli od Kataríny Mikolášovej vo mne rezonu-
je doteraz. Chcela som od detí, aby si vybrali 
hlavného hrdinu z knihy. Pre túto chvíľu sa 
z nich stali žurnalisti či youtuberi. Kládli 
otázky svojmu vybranému hrdinovi a robili 
s ním rozhovor. Skupinka, ktorá sa javila, že to 
s ňou nie je jednoduché – prekvapila. Uchopili 
tému, boli v nej doma a dokázali ju vyžmýkať 
do poslednej kvapky. Možno tu zohralo úlohu 
aj to, že deťom je prostredie Bojnického zámku 
a kúpeľov známe. Dokázali sa s chuťou zapojiť 
a tvoriť.
 V týchto chvíľach vidím, že práca s deťmi 
a skvelými príbehmi má zmysel. Verím, že 
dnešní detskí čitatelia prídu na to, že čítanie 
nám rozširuje obzory, umožňuje formovať 
myšlienky a tie sa nám potom ľahšie vyjadru-
jú. Možno to nebude hneď, ale za pár rokov 
určite. Jednoducho viem, že z dieťaťa, ktoré 
číta, vyrastie raz dospelý, ktorý myslí.

Ak pracujete s ľudovými rozprávkami, 
venujete sa interpretácii symbolického 
jazyka, ktorý je významným zdrojom 
múdrosti a jeho pochopenie nám umožňu
je kontakt s hlbšími vrstvami našej vlast
nej osobnosti?  
Symbolický jazyk, ktorý rozprávky ponú-
kajú, rozoberám s deťmi po svojom a ex-
perimentálne. To znamená, že ich priamo 
neinformujem, že rozprávka o Červenej 
čiapočke je o tom, že vlk zjedol starú mamu. 
A tiež, že nie je celkom o tom, že s cudzími 
ľuďmi sa nemáme rozprávať. (Aj keď z jednej 
z debát s deťmi mi ako ponaučenie rozprávky 
o Červenej čiapočke vyšlo aj to, že cudzím 
ľuďom netreba otvárať dvere, keď som doma 
sám. A všetko, čo mi cudzí ľudia povedia, im 
nemám aj veriť. A toto by mali vedieť všetky 
deti. No nielen ony, ale aj ich starí rodičia, ktorí 
otvárajú dvere „šmejdom“.) 
 Menšie deti učím aj to, že v rozprávke vždy 
víťazí dobro nad zlom. To je to, prečo sa roz-
právky páčia aj nám dospelým. Túto formulku 
deti ovládajú. Ale viete, ako si ju zapamätajú 
úplne jednoducho a počas cca 40-minútovej 
hodiny v knižnici? Dávame si súboj macocha 
verzus popoluška. Vtedy chcem od detí ve-
dieť, aká je popoluška. Tu beriem len kladné 
prídavné mená, napr. milá, dobrá, láskavá…  
A, samozrejme, chcem vedieť, aká je macocha. 

ROZHOVOR
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Vyvoľ si život

Nóra Ružičková – Marianna Mlynárčiková: 
← abc →. Kordíky: Skalná ruža, 2018

Spoliehať sa na termín literatúra ako na adekvát-
ne označenie rôznych a vyvíjajúcich sa súčasných 
prejavov literárnosti, je dnes čoraz menej prijateľné.
Ivan Callus – James Corby (CounterText 1:1, 2015)

Rozpínajúce sa informácie nás nútia donekoneč-
na sa špecializovať, používateľsky stále príve-
tivejšie prispôsobenia – virtuálnych rozhraní, 
televíznych šou či reťazcov čerpacích staníc – 
nás izolujú. Nevyhnutnosť základnej orientácie 
vo svetoch, v ktorých žijeme, však zostáva. Stále 
si musíme vyberať: správnu práčku, správne auto, 
zdravý životný štýl, nízky cholesterol, najvýhod-
nejšiu hypotéku, správny okruh priateľov. Člove-
ku v postdigitálnej dobe tak, zdá sa, nezostáva nič 
iné, ako sa nechať unášať informáciami – víťaz-
kami štatistických bitiek, ktoré sa vyplavia z vĺn 
internetov. V súčasnej pozornostnej ekonomike 
totiž distribúcia viditeľnosti kopíruje rozdelenie 
svetového bohatstva: podobne ako v luxusných 

torská dvojica už dlhšiu dobu spolupracuje. Ako 
sa uvádza na (druhej) záložke, zbierka je inšpi-
rovaná Flaubertovým nedokončeným románom 
Bouvard a Pécuchet (1881), ktorého protagonisti 
sa bez úspechu púšťajú azda do každej oblasti 
poznania, viery a umenia. Román bol zamýšľa-
ný ako predhovor k Slovníku prijatých myšlienok 
(1913) a dá sa chápať jednak ako „vážny výsledok“ 
bádateľskej práce Bouvarda a Pécucheta, no aj 
ako sottisier – zbierka nechcene vtipných výro-
kov, poukazujúcich na obmedzenosť ich autorov, 
na dobové predsudky a stereotypy. Popri príruč-
kách – abecedách, ako je Poundova ABC of Reading 
či Cobbingova ABC of Sound – možno práve ten 
vidieť v pozadí inšpirácie názvu knihy. Grafické 
symboly v nadpise tiež odkazujú ku komplex-
ným vzťahom konceptu textu: dve polpriamky, 
ktoré jednotou v priamke a protirečivým smero-
vaním rušia progresívne čítanie, možno vidieť 
ako vyjadrenie mnohovrstevnosti a vnútornej 
protirečivosti, ktorá sa odkrýva/vzdoruje inter-
pretácii, a zároveň ako vstup do geometrie ako 
prvej z vied, ktorú text skúma. Táto koncepcia 
sa odráža aj v zalomení nestránkovanej zbierky: 
kniha má totiž vďaka nemu dva začiatky a žiaden 
koniec. Kompozične pozostáva z troch častí: z Ru-

štvrtiach veľkomiest a letovísk aj v literatúre 
bohatí bohatnú stále viac, kým väčšina ostatných 
len prežíva alebo navidomoči chradne. 

Prestupovanie hraníc preto možno chápať 
ako gesto vzdoru voči hegemónii hyperkánonu, 
ako subverziu mylného predpokladu, že víťazi 
informačných vojen sú pomazanými poslami slo-
body, pravdy, krásy, dobra. Jednou z oblastí, kde 
nachádzame takýto priestor kritiky, je súčasné 
umenie, ktoré pracuje s prestupovaním hraníc 
medzi vedami, médiami, životom každodenným 
a umeleckými aktivitami. Inter- a transme diálne 
projekty Nóry Ružičkovej a Marianny Mly
nárčikovej, ku ktorým patrí aj zbierka postkon-
ceptuálnej poézie ← abc →, patria aktuálne medzi 
najvýraznejšie gestá v tomto smere v slovenskej 
poézii. 

← abc → je rovnako kritikou pozitivistického 
a inštrumentálneho rozumu, ako aj spochybňo-
vaním zmysluplnosti izolácie jednotlivých umení 
a zviditeľňovaním spektakulárnosti súčasnej 
kultúry a politiky vylúčenia – a to aj na rovine, 
presahujúcej vnútorné vzťahy zbierky: Autor-
kou textu na záložke nie je literárna autorita, 
ktorá by knihu reklamne vyzdvihla, ale Dana 
Snopková, herečka Divadla z pasáže, s ktorou au-
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šičky automatizovaných mentálnych spojení – Rams, 
Trhu márnosti a titulného textu.

Rams je rozpracovanou verziou projektu, pre-
zentovaného na výstave Z druhej ruky (Stredoslo-
venská galéria, 2012). Text je utkaný z fragmen-
tov sociálnych noriem – pravidiel spoločensky 
akceptovateľného správania, rád, odporúčaní, 
návodov, motivačných výrokov. Celkovým vyzne-
ním, v ktorom sa mieša smiešnosť obmedzenosti 
so strašidelnou nátlakovosťou predsudkov, sa 
azda najviac blíži flaubertovskému sottisieru 
a rozvíja básnický výskum a kritiku, načrtnu-
tú v Ružičkovej predchádzajúcej zbierke Práce  
& intimita (2012). Ružičkovej a Mlynárčikovej tvor-
ba sa dlhodobo venuje kritike inštitúcií, pričom 
okrem užšie chápanej inštitucionálnej kritiky 
vo vzťahu k umeleckej a literárnej prevádzke 
u nich možno vidieť presahy do širšej kritiky 
sociálnych inštitúcií ako súboru normatívov 
a sociokultúrnych regulatívov. Apropriované 
(prisvojené) texty sa v Ramse pohybujú najmä 
vo f luidnej sfére formálne nepredpísaných 
až sociálne irelevantných noriem. Tie sa však 
v každom okamihu môžu pod vplyvom politic-
kých a ekonomických udalostí premeniť na ka-
tegoricky vyžadované vzorce, ktorých porušenie 
bude ostro penalizované. Intenzita textu najviac 
čerpá práve z obnažovania tenkej hranice me-
dzi svojvoľnosťou a opodstatnenosťou základov, 
na ktorých je postavené fungovanie ľudí, ich ko-
lektívna aj individuálna identita.

Verzia Trhu márnosti, ako uvádza Ružičková 
v jeho časopiseckej verzii (Romboid č. 8/2018), 
odznela v Novej tržnici na bratislavskom Tr-
navskom mýte. Rozpriestranenie upravených 
aj neupravených citátov zväčša z dennej tlače, 
pripomínajúce textovú prácu Susan Howeovej, 
do printového média vnáša upomienku na tento 
priestor. Prekrikujú sa v ňom vnemy zo všetkých 
zmyslov, ľudia a ich aktuálne sociálne roly, roz-
miestnenie stánkov a uličiek. Trh márnosti je 
tak modelom tržnice ako reálneho priestoru 
aj ako symbolického priestoru kapitalistickej 
spoločnosti. 

Najrozsiahlejší je titulný text zbierky, ktorý 
pozostáva z popisov, odlúčených od svojich vizu-
álnych stimulov a podobne ako Rams vychádza 
z nápadu, realizovaného na výstave Z druhej ruky. 
← abc →  nástojčivo zviditeľňuje dokumentárnosť 
(Judith H. Anderson) ako kultúrne dominantnú 
jazykovú hru, ktorá nám sugeruje, že výroky 
o skutočnosti sú nevinné, pravdivé a objektívne. 
Znepriehľadnenie obmedzenosti a tendenčnosti 
zdanlivo neutrálnych konštatácií autorky dosa-
hujú subverzívnou technikou, ktorou radikálne 

mohol ďalej okrádať ctihodných Slovákov. Pro-
tagonista sledujúci vývin politickej situácie sa 
len snaží zachovať si právo na výkon svojej pro-
fesie, ktorá predstavuje príjem celej jeho rodiny. 
Predvída blížiace sa komplikácie, usiluje sa byť 
opatrný a konať obozretne, no chod udalostí je 
už nezastaviteľný. 

V židovskom prostredí sa meno chápe ako 
esenciálne pomenovanie, nie je to len náhodný 
zvuk arbitrárne označujúci označované. Objekt 
je taký, ako jeho meno, je akýmsi indikátorom 
jeho potenciálu. Židovské právo dokonca osobám 
v ohrození odporúča ako jednu z posledných mož-
ností zmenu mena na také, ktoré by problémy 
zmiernilo. Zmenou mena sa tak môže zmeniť osud 
postavy. Premenovanie Martona na Mráza však 
nestačí, sú potrebné ďalšie a ďalšie intervencie, 
posudky a svedectvá, aby bol uznaný za Nežida. 
Román sa v tejto chvíli mení na akýsi právnic-
ký triler o úpenlivom hľadaní zásadného faktu, 
jeho presvedčivej interpretácii a argumentácii 
v prospech získania tzv. výnimky. Pozadím týchto 
malých dejín je postupné sťahovanie slučky okolo 
židovskej menšiny, najskôr nenápadné, neskôr 
už celkom otvorene nenávistné a násilné vyčle-
ňovanie Židov zo spoločnosti, až k vytvoreniu 
problému, ktorý je nevyhnutné radikálne „riešiť“. 
A dokonca ani udelenie výnimky neznamená, 
že by boli doktor s rodinou v bezpečí, pretože 
vyhrotený boj o moc vyvoláva atmosféru strachu 
a protekcionizmu, intríg, podozrievania a udá-
vania, kedy sa znejasňuje, kto je komu lojálny 
a kto ešte lojálnejší. 

Motivácia tejto nenávisti nie je primárne anti-
semitská, rasová, ale priamočiaro ekonomická. 
A tak sa ukáže, že anonymný list bol napísaný 
z prízemných konkurenčných dôvodov, že každý 
má v rodine niekoho, kto by rád „prevzal“ liehovar 
či iný podnik, že za veľkými dišputami o tom, 
ako sa už Slováci majú zbaviť príživníkov, sú len 
priehľadné a obmedzené záujmy materiálne si 
polepšiť, vyšvihnúť sa, niečo získať bez ohľadu 
na tragické okolnosti, násilie, obete či dokonca 
širšie politické súvislosti. A táto prízemnosť sa 
dokonale odráža v rozhovoroch gardistov a ich 
prisluhovačov, simulujúcich dôstojnosť, autori-
tu či aspoň formálne dekórum. Ich rozhovory 
miestami pripomínajú Kalinčiakovu Reštauráciu 
a dišputy tamojšej „honorácie“, ktorej ostentatív-
ne predvádzaná úcta či rešpekt je len formálnou 
rétorickou figúrou, ako sa ukáže pri scéne „súdu“. 
Tu sa však s ľahkosťou vedené hovory končia 
rezolútnymi vyhláseniami o potrebe konečne 
vyriešiť, zničiť príslušníkov židovskej menšiny. 
V tomto prostredí akoby sa prejavoval útlm až 

narúšajú kompozičné a iné čitateľské očakávania. 
← abc → tak vďaka práci s popismi obrázkov vyňa-
tých z rôznych časových rovín poskytuje kritiku 
viery v možnosť nezaujatého pozitivistického 
poznávania, ktoré je predsa vždy situované (kto 
komu o kom/čom a prečo hovorí) a inštrumen-
tálne, teda zamerané na dosahovanie pragma-
tických cieľov, kopírujúcich a rozmnožujúcich 
existujúcu hierarchiu mocenských vzťahov (člo-
vek – zviera, „vyspelá“ kultúra – „divosi“, vedecký 
subjekt – objekt skúmania, muž – žena a pod.). 

Text však tiež kladie naliehavé semiotické 
otázky, primárne stimulované narušením vzťahu 
vizuálneho stimulu a jeho verbálnej reprezentá-
cie, pripúšťa konkrétne interpretačné ponory, 
pričom rovnako ako ostatné časti zbierky osciluje 
medzi komikou a hororom: „42. Zápis svalových 
stiahnutí z predchádzajúceho pokusu so žabím 
svalom / Ľudovít Štúr / Sexuálne fantázie / Obr. 
21. Nevidiaci začisťuje hranu drevenej škatule. / 
Screen break… A woman boosts her productivity 
by looking at the internet. / ←abc->“

Komplexnosť a špirálovitá hĺbka textu však 
nemá čitateľsky odradiť, práve naopak, ← abc → 
vie byť vďaka intímnemu prepojeniu najzáklad-
nejších (ľudských) pohnútok, potrieb a emócií 
s abstraktnejšími rovinami bytia vo svete prí-
stupná každému a každej. 

Ivana Hostová

O svoje sa nestaráme, 
ale cudzie chceme

Denisa Fulmeková: Doktor Mráz. Bratislava: 
Vydavateľstvo Slovart, 2018

Denisa Fulmeková 
napísala román o osu-
doch jednej rodiny 
uprostred antisemit-
skej politickej maši-
nér ie fašist ického 
Slovenského štátu. 
Začína sa spustením 
antikampane proti 
spoločensky expono-
vanej osobe, odštarto-

vaním peripetií až otvoreného boja o prežitie, 
ktorými si po roku 1939 prejde rodina advoká-
ta-protestanta židovského pôvodu a jeho katolíc-
kej manželky. V ľudáckom Gardistovi sa v roku 
1939 objaví anonymný článok, ktorý obviňuje 
právnika, že sa prekrstil a poslovenčil, len aby 
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 ›› znecitlivenie voči dôsledkom použitých slov, ako-
by sa podceňoval ich účinok, silu meniť realitu 
a kruto tým zasahovať do osudov ľudí žijúcich 
často v najbližšom susedstve. 

Jazyk tu totiž zohráva zásadnú úlohu. Fulmeko-
vá vychádzala z rozsiahleho výskumu dobových 
archívnych materiálov, listov, zápisníc, žiadostí 
i svedeckých výpovedí preživších holokaustu. 
Na beletristické pomery ide o intenzívne zahĺ-
benie sa do dobového materiálu, ktorého výsled-
kom je precízne odpozorovaný jazyk, dokonale 
sugerujúci tematizované obdobie. Dosahuje to 
archaizovanou štylistikou, ktorá nezasahuje len 
úroveň slovníka, ale aj spôsob skladby viet. Jazyk 
tu teda tiež funguje ako dokument doby.

Román sa pomerne zaujímavo pohráva s doku-
mentárnosťou a fiktívnosťou, s pomerom faktu 
a umeleckej licencie. Lokalizovaný je do fiktív-
neho mesta Himberany. V texte naznačená geo-
grafická poloha a na obálke použitá fotografia 
(prehliadka Hlinkovej gardy v Malackách) by 
mohli signalizovať, že ide o Malacky, no žiadne 
ďalšie indície túto hypotézu nepotvrdzujú. Na-
značuje sa tak, že podobných príbehov sa v tomto 
období odohralo mnoho, mohol by sa teda odo-
hrávať kdekoľvek, hoci prerozprávaný „podľa 
konkrétnej skutočnej udalosti“. 

Román pozostáva z dvoch línií rozprávania: 
Prvou je naratív v er-forme vykresľujúci celý 
Martonov príbeh v chronologickom slede. Druhá 
línia v ich-forme predstavuje akýsi druhý hlas, 
subjektívne komentujúci objektívneho rozprá-
vača z pozície osobnej skúsenosti. Ide o chrono-
logicky usporiadané, s prebiehajúcimi udalos-
ťami príbehu zladené, spomínanie Martonovej 
osemdesiatročnej dcéry. Anička si vybavuje svoje 
prvé vzplanutie, ktoré celý príbeh sprevádzalo. 
Nepodarilo sa tu vyhnúť niektorým poklesnu-
tejším schémam, a tak táto prevažne ľúbostná 
spoveď pripomína prvé vzplanutia Vansovej 
postáv. Vychádzajúc z informácie o autorkinom 
dôkladnom výskume, ktorý zahŕňa aj svedecké 
výpovede preživších, by sa dala táto časť na prvý 
pohľad považovať za výsostne dokumentárny 
žáner výpovede očitého svedka udalostí. No s ne-
istou hranicou faktu a fikcie si autorka zahráva 
aj prostredníctvom tohto fiktívneho svedectva, 
ktoré je celé výsledkom tvorivosti jej fantázie.

Na románe Doktor Mráz zaujme predovšet-
kým jeho precízny jazyk, pôsobivý dobový kolorit, 
dômyselná hra faktov a fikcie, vďaka ktorej vzni-
kol univerzálny príbeh, ktorý sa mohol prihodiť 
kdekoľvek, ktorejkoľvek rodine, ktorý však zá-
roveň pôsobí nevšedne autenticky. Upozorňuje 
na nebezpečenstvo potajomky sa šíriaceho zla, 

účinok sú dôležité kontrasty, juxtapozície, para-
doxy, klimax a antiklimax. Časté sú aktualizácie 
ustálených spojení, idiómov, sloganov alebo ci-
tátov z krásnej literatúry, v ktorých vzniká ďalší 
zmysel ich včlenením do nového kontextu alebo 
zámenou niektorej jednotky za novú: „predavači 
všetkých zemí spojte sa! / na rannú šichtu plnú 
zliav // otvárajú sa brány do siedmich kruhov / 
obchodného reťazca“ (s. 71). Tieto prepisy sa dajú 
čítať ako skeptické až deziluzívne, ironické až 
sarkastické komentáre k tomu, čo je normova-
né, rešpektované. Na škále výrazových modalít 
sa potom sebairónia spolu s iróniou nachádzajú 
zhruba na polceste od chladného referovania 
k afektovanej apelatívnosti. Pokiaľ ide o lexiku, 
jazyk zbierky je prienikom niekoľkých komuni-
kačných registrov, vrstiev: reč každodenného 
použitia – vecný prejav postavený na neutrálnych 
aj odborných výrazoch – jednotky z oblasti ume-
nia – slovník médií.

Zbierka je vystavaná žánrovo-tematicky. Prvá 
časť nazvaná Urban sa sústreďuje na pozorovanie 
a komentovanie mestského života, druhá časť 
s názvom Biopsie analyzuje život indivídua v so-
ciálnych (rodina), ba aj vyložene ekonomických 
(neoliberalizmus) a globálnych (tzv. rozvinutý 
svet a tie „ostatné“) väzbách, tretiu označenú 
Prísľub konca tvoria básne s rekapitulačno-anti-
cipačným zameraním, či už sa týkajú osobného 
života (dozrievanie s existenciálnym podtextom) 
alebo spoločensko-civilizačného pohybu (desti-
nácia: apokalypsa). Básne spája jedno presvedče-
nie: jednotlivý človek žije v nehostinnom svete, 
ktorý vyprodukovali ľudia ako spoločenské tvory 
a nositelia civilizácie cez najrôznejšie dômysel-
né inštitúcie. Individuálnych odpovedí na tento 
paradox a jeho mnohé systémové protirečenia 
niet, v dehumanizujúcej mašinérii ostávajú sily 
akurát tak na momentálne odreagovanie (telom 
i slovom). Ako vážny problém je diagnostikované 
prekrývanie emocionálnych, sociálnych a iných 
deficitov generálnym apatickým konzument-
stvom. Pozoruhodné sú v tejto súvislosti obrazy 
mesta ako jedla: „svetlá: studené cestoviny / 
prerušované líniami štipľavej tmy“ (s. 30).

Dobre, to boli zatiaľ také recenzentsko-učiteľ-
ské abstrakcie. Pozrime sa výberovo na niečo aj 
podrobnejšie. Napríklad to mesto: predstavuje 
bezprostredný životný priestor subjektu, kde 
býva, pracuje, oddychuje, používa uličnú a do-
pravnú sieť atď. Striedajú sa opisy konkrétnych 
lokalít (b. Kolobeh) s klasickými toposmi urbán-
nej lyriky (dopravné prostriedky) a typickými 
či typizovanými priestormi (supermarkety). Už 
táto škála naznačuje, že mesto tu znamená aj 

postupného nenápadného posúvania hraníc ak-
ceptovateľného, ktorých absurdnú, neakceptova-
teľnú polohu si rozhodujúca väčšina spoločnosti 
všimne, až keď je neskoro. 

Ľubica Schmarcová

Exitovať či neexitovať?

Viliam Nádaskay: Vynechaný spoj. 
Bratislava: Občianske združenie Vlna / 
Drewo a srd, 2018

Knižná prvotina sa 
dá vnímať aj ako do-
kument. Napr íklad 
o tom, akou výchovou 
a sebavýchovou debu-
tant prešiel. Na takéto 
čítanie poskytuje bás-
nická zbierka Viliama 

Nádaskaya Vynechaný spoj celý rad podnetov. 
V diele sú sprítomnené najmä predlohy z okru-
hu experimentálno-dekonštruktívnej tenden-
cie (básne štylizované ako scenáre a návody) 
a spomedzi kníh intelektuálnejšie ladenej poé-
zie súkromia (vyjadrovanie osobných pocitov 
dištancovaným, vecným slovníkom). Cestou také-
hoto výberovo-symbiotického konštruktívneho 
nadväzovania sa teraz vydáva dosť výrazná časť 
autorov, ktorí sa uchádzajú o uznanie. Pri istom 
vyostrení možno toľko konštruktívneho nad-
väzovania vnímať až ako ohlasovú lyriku a aj 
Nádaskay sa na prvý pohľad javí ako receptívny 
typ básnika. Medzi textami, ktorým vieme po-
ľahky nájsť analógie v známejších knihách, sú 
pritom vydarené aj menej šikovné. Ako už zaznelo 
v iných recenziách, zrejme by tu naozaj pomohla 
selekcia, prípadne časový odklad.

Ale koniec týmto neslušným špekuláciám. Ako 
každá, aj debutová zbierka je najmä na čítanie. 
Nasleduje krátka správa z toho môjho čitateľ-
ského spojenia s Vynechaným spojom. Nádaskay 
inklinuje ku kratším útvarom so zreteľným výz-
namovým jadrom a s komunikatívnym potenciá-
lom. Stroficko-veršové členenie básní je pomerne 
elementárne, ale aj variabilné. Využité sú rôzne 
gramatické osoby singuláru aj plurálu, takže sa 
striedajú priame sebavyjadrenia subjektu s tex-
tami, v ktorých sa pracuje s rôznou mierou odstu-
pu. Trochu sa tu koketuje aj s hypostazovaným 
subjektom. Výpovede mávajú naratívny pôdorys, 
pre mnohé je kľúčová pointa, autor ich buduje ako 
básne-metafory. Pre ich významovo-výrazový 
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stelesnenie spoločensko-civilizačných tenzií. 
Najmarkantnejšie sú dva koncepty: mesto ako 
neu- a nepochopiteľná entita (vlastne bludisko) 
a mesto ako životu nepriaznivá pustatina (ana-
lógia väzenia). Predobrazom toho prvého sú 
svetlá mesta videné z odstupu, zhmotnením či 
„zhmatnením“ druhého zasa betón. Obe zložky 
sa dopĺňajú a výsledkom je mesto ako emblém 
iracionálnych dôsledkov racionalizmu, mesto 
stvárňujúce svet, ktorý človek v snahe zabývať 
sa v ňom zmenil na neobývateľné miesto: „keď 
zhasne slnko / vidíš synapsie / asfaltového a be-
tónového mozgu / vzruchy / plné – zbytočných – 
informácií“ (s. 20). Keďže ide o prevrátenie vzťahu 
subjekt – objekt, strojca – dielo, vyjadruje sa tak 
hlboké znepokojenie nad zásadným narušením 
vecí. Existovať v takomto svete znamená nemať 
vlastný život pod kontrolou, žiť v neslobode, 
bez presahu i bez perspektívy.

Zrejmé je to aj z Nádaskayovho obrazného 
aparátu. Jeho podstatnú časť tvoria obrazy za-
ložené na zvecnení, všeobecne na „odživotnení“ 
živého (na jeho krehnutí či vyparovaní) a zvlášť 
na reifikácii ľudského. S nimi príbuzné sú obrazy 
odvodzované od zámerne nízkej, „špinavej“ pa-
radigmy odpadu (výlučky, splodiny a podobne). 
Značia bezperspektívne spotrebúvanie indivi-
duálneho života a slúžia ako apelatívne kon-
trapunkty k princípom spotrebnej civilizácie. 
Patria sem vlastne aj motívy sociálneho vylúče-
nia. Zvlášť frekventované sú v zbierke motívy 
poklesu, úpadku, pádu, rozkladu, skazy, smrti 
a podobne. S obľubou sú nasadzované ako pointy 
a, vari až pričasto, sú explicitné, no nájdu sa aj 
pôsobivo inscenované cez náznak (b. Zimná idyla). 
Alebo medzi nimi vzniká napätie. V podtexte 
niektorých obrazov anorganizácie organického 
cítiť aj predstavu či nádej, že práve tak možno 
zorganizovať dezorganizované a že práve tak sa 
všetko na dobré obráti. Ale kontrujú im konšta-
tovania s prevráteným vzťahom vypovedaného 
a podtextu. Spásy niet: „koniec je skrátka / len 
bujnenie nového života“ (s. 78). Celkovo je teda 
pre Nádaskayov obraz človeka a sveta príznač-
ný vektor fatálneho spádu. Týka sa prítomnosti 
a v podobe existenciálnych úvah a apokalyptic-
kých anticipácií z poslednej časti aj budúcnosti.

Pravdupovediac, práve naposledy zmienený 
okruh textov mi prišiel najmenej esteticky pre-
svedčivý – náleží skôr k publicistike. Ale knihu 
asi bolo treba nejako efektne uzavrieť. Myslím, 
že lyricky plnohodnotnejšie by bolo na báze kaž-
dodennosti sa ešte viac neafektovane povŕtať 
v individuálne neriešiteľných protirečeniach, 
teda zotrvať v najpálčivejšom – či v prípade 

Vynechaného spoja skôr najstudenšom – vnútri 
problému.

Pri súčasnej sociálne a civilizačne znepokoje-
nej lyrike, ku ktorej sa priraďuje aj Nádaskayo-
va kniha, sa niekedy nedá ubrániť aj historic-
kým analógiám s civilno-civilizačnou poéziou 
70. a 80. rokov. (Výrečná je napríklad figúra bezo-
hľadného developera, do ktorého sa od istého 
času básnici triafajú s rovnakou gurážou ako 
kedysi ich predchodcovia do zbrojoviek.) Vyne-
chaný spoj, v ktorom je kadečo blízke Hevierovmu 
Elektrónkovému klaunovi (1983) – hoci Nádaskayov 
námetovo-výrazový register je predsa len mo-
notónnejší, skoro názorne ukazuje početné ná-
strahy poézie rezonujúcej každodennosťou. Ale 
aj daktoré jej cnosti, napríklad schopnosť položiť 
otázku, čo je vôbec považované za hodné básnic-
kého prieskumu. Napríklad ústrojenstvo človeka 
uzrozumeného s neživotom.

Jaroslav Šrank

Dušekove vábničky

Dušan Dušek: Veľká potreba lampášov. 
Levoča: Modrý Peter, 2018

Dušan Dušek je na slo-
venskej literárnej scéne 
pravidelne publikujú-
cim spisovateľom, pri-
čom kniha esejí Veľká 
potreba lampášov 
bola jedným z troch 
diel, ktoré autorovi vy-
šli v roku 2018. Ďalšími 
boli zbierka básní Počí-

tanie na prstoch a próza Strih vetra. 
Väčšina Dušekových kníh pôsobí veľmi útlo, 

čo čitateľa zvykne zvádzať k predstave, že ich 
čítanie mu nezaberie dlhý čas. V prípade auto-
rových knižných esejí bola pre mňa táto útlosť 
zradná. Veľká potreba lampášov obsahuje tridsať-
jeden textov, pri ktorých čítaní sa na viacerých 
miestach veľmi rýchlo zasnívate – a tým pádom 
sa na istú chvíľu aj pozastavíte – resp. začnete 
viesť akýsi tichý dialóg sami so sebou a s auto-
rom. Stalo sa mi to hneď na začiatku, v časti 
namiesto predslovu, ktorú si Dušek pomenoval 
Nahá pod lampou. V nej sa s nami delí o niektoré 
svoje knihy-vábničky, bez ktorých by sa nikdy 
nestal, aspoň chvíľami, hltačom kníh. Uvádza 
napríklad Márquezov román Sto rokov samoty, 
dielo Marka Twaina Dobrodružstvá Toma Sawyera 
a Huckleberryho Finna, diela Victora Huga, Ju-

lesa Verna či Jacka Londona. Možno si poviete, 
že na Dušekovom výbere nie je nič výnimočné, 
pokiaľ vás nedostane to, čo dostalo mňa. Z celého 
Londonovho diela sa Dušekovi najčastejšie vy-
nára jeden dojímavý detail – chvíľa, keď si Mar-
tin Eden želá, aby sa ho na prvej spoločnej pre-
chádzke chytila jeho zbožňovaná pod pazuchu, 
nijako nevie, ako to má zariadiť, takže iba akosi 
nešikovne a s obavami vystrčí lakeť – a v tom sa 
tam tá zbožňovaná ruka sama zasunie. Tento 
detail dlho rezonoval i u mňa – ako obraz túžby 
po niekom, doposiaľ vzdialenom a nedostupnom, 
kto sa však zrazu ocitá v našej tesnej blízkosti 
a môže sa nás každú chvíľu dotknúť. Od tohto 
momentu som sa na čítanie ostatných textov 
knihy tešila ešte viac. Zaujímalo ma, v čom sa 
s Dušekom stotožním, čo budem vnímať podobne, 
čo zasa odlišne či o aký kus sa rozšíri môj dia-
pazón nepoznaného (neznámych autorov, kníh 
alebo iných umelcov a ich diel). Eseje sa pritom 
dajú čítať v akomkoľvek poradí, no ak budete 
skákať, môže sa stať, že na nejakú zabudnete, 
čo by bola v tomto prípade škoda. 

Azda pre každý text Dušana Dušeka v knihe 
Veľká potreba lampášov platí, že ak píše o knihe, 
nielenže dokáže vynikajúco vystihnúť jej podsta-
tu, posvietiť na to najpútavejšie, ale nezabudne 
ani pochváliť a oceniť kvality jej autora – a to či 
už spisovateľské alebo ľudské. Spomenula by 
som napríklad Knihu o cintoríne Samka Táleho, 
resp. Daniely Kapitáňovej – „skvelého človeka“, 
„vzácnej priateľky“, ktorej knižku Dušek považu-
je za jednu z tých, pri ktorých máme ako čitateľ 
možnosť nadobudnúť pocit, že nič takéto sme 
doposiaľ nečítali a obdivujeme úplne nový svet. 
Podľa autora ide v prípade tohto diela o „jedineč-
né röntgenové snímky sveta“ (s. 18). Lampášom 
potrebným na prechod temným lesom života je 
pre Dušeka kniha herca Mariána Labudu Oko 
stĺpkom, k najsmutnejším knihám 20. storočia radí 
zasa publikáciu Zločiny komunizmu na Slovensku 
1948 – 1989, vzdávajúcu úctu všetkým nevinným 
obetiam komunistických zločinov. Komunizmus 
u nás zároveň vystavil stopku mnohým knihám, 
ku ktorým ľudia nemali umožnený prístup. Ta-
kými knihami boli aj diela anglického spisova-
teľa Brucea Chatwina, ktoré podľa Dušekových 
slov nikdy nestratia na aktuálnosti. Zaujímavá 
je tiež zmienka o klasikovi židovskej literatúry  
J. L. Perecovi, o diele Umberta Eca Pražský cintorín, 
románe tureckého spisovateľa Orhana Pamuka 
Moje meno je Červená či knihe Itala Calvina Odkazy 
tretiemu tisícročiu, ktorá je charakterizovaná ako 
zbierka esejí o literatúre. V súvislosti s ňou Dušek 
vyzdvihuje na Calvinovi to, čo platí i o ňom samot-
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o svoje pocity, dojmy a predkladá svoj subjektívny 
názor, demonštrujúci autorovu vyzretosť, rozhľad 
či schopnosť otvoreného myslenia. 

O Dušanovi Dušekovi je známe, že poetika 
jeho prác sa zakladá na detaile s autobiografic-
kým nábojom. Vo viacerých dielach sa opiera 
o pamäť a spomienky, prostredníctvom ktorých 
sa vracia späť do minulosti. Spomienkovo ladené 
sú aj viaceré z jeho esejí. V časti Súzvuk Dušek 
spomína na filmovú adaptáciu Sladké hry mi-
nulého leta, scenáristky Alty Vášovej a režiséra 
Juraja Herza, vychádzajúcu z poviedky Guya de 
Maupassanta Muška, ktorú videl v malej premie-
tačke Krátkeho filmu na Mostovej ulici v Brati-
slave. „Táto radosť mala ísť ďalej, no išla do tre-
zoru, tupí komunistickí normalizátori nedovolili 
ľuďom, aby sa tešili z krásy, priateľstva a erotiky, 
slobodného ducha“ (s. 26). Spomienkový cha-
rakter má i esej V prútených kreslách, v ktorej 
autor píše o svojom prvom stretnutí so živým 
spisovateľom. Bolo to v piešťanskom kine a tým 
spisovateľom bol Dominik Tatarka. Dušan Dušek 
mal vtedy iba desať rokov, no v staršom veku 
už začal Tatarkove knihy aj reálne čítať. Inten-
zívny je jeho zážitok z čítania novely Prútené 
kreslá. Tá bola preňho, vo chvíli, keď začínal 
s písaním, podobným zážitkom ako povied-
ky E. Hemingwaya, I. Babela, knihy F. Kafku,  
M. Prousta, H. Hesseho, T. Wolfa, W. Faulkne-
ra či iných svetových spisovateľov. Ako píše: 
„Prútené kreslá sú knihou, v ktorej sa mi vracia 
detská túžba, že sa z čitateľa stávam hrdinom 
jej príbehu, že si v jej príbehu predstavujem sám 
seba; zároveň sú knihou predtuchy a prorocky 
presnej vízie toho, čo ničí svet priateľstva a vzá-
jomnej komunikácie, čo autora čaká v ďalšom 
živote – až sa nechce veriť, že aj po Bartolomejovi 
Slzičkovi ide vo Francúzsku polícia, premenená 
neskôr na totalitnú komunistickú moc doma, 
ktorá až do posledných chvíľ ničila súkromný 
život Dominika Tatarku. Vzdoroval a vzdoruje. 
Aj toto je gramatika, ktorú by sme sa z jeho kníh 
mohli naučiť a z času na čas si ju aj povinne či 
skôr dobrovoľne zopakovať, aby sme už navždy 
vedeli, ako sa máme správať, keď nás prikvačia 
zlé časy“ (s. 35). 

Čítať Dušekovu knihu Veľká potreba lampášov 
je ako listovať v čitateľskom denníku, vyznaču-
júcom sa ohromnou pestrosťou autorov, diel, 
a teda i tém. Dušan Dušek však touto knihou 
dokumentuje i to, že nie je to len literatúra, ktorá 
ho fascinuje, do ktorej sa vie zahĺbiť, nad kto-
rou vie kontemplovať – a ktorá vie podať správu 
o človeku a o svete. Popri kinematografii je tu 

menštruačný cyklus ako memento neúspechu 
a vnútornú duševnú trýzeň. Leitmotívom sa tak 
stáva pocit osamelosti, opustenosti, nepocho-
penia a vyčleňovania sa z okolia, ktoré sa deje 
oboma smermi. Neempatickosť spoločnosti teda 
vedie k osobnému separovaniu sa: „Koľko zará-
bate / Koho ste volili / Koho budete / Kedy ste 
naposledy súložili / Prehĺtate či vypľúvate / Krad-
nete často / ešte stále bijete svoju ženu“ (s. 32).

Priama a naturalistická je aj druhá časť zbier-
ky, ktorá je sondou do jednotlivých týždňov teho-
tenstva. Kým prvá časť sa vyznačuje ťažkosťou, 
druhej časti dodávajú ľahkosť prvky irónie aj ra-
dosti bez pátosu: „môj otec chodí okolo / usmieva 
sa na vnuka v rastúcom bruchu / je dojatý / mňa 
zase dojíma jeho dojatie“ (s. 55). Aj v tejto pasáži 
však autorka dominantne pracuje s negatívnej-
šími stránkami tehotenstva, no na recipientovi 
to môže, paradoxne, zanechávať príjemný pocit 
odidealizovania a „zníženia“ vznešeného mater-
stva. Strach z nesplodenia tu vystriedal strach 
zo samovoľného potratu, sociálny tlak len zmenil 
svoju podobu, telo sa stáva neriadeným strojom, 
partnerské problémy menia svoju príčinu. Žena 
v prvej časti zbierky podlieha depresiám kvôli 
neschopnosti naplniť svoje „prirodzené poslanie“. 
V tejto časti sa poryvy objavujú kvôli nemožnosti 
realizovať iné podoby ženstva, zvlášť milenky 
a zvodkyne. Zároveň však autorka citlivo pouka-
zuje na špecifickosť tohto stavu, ktorý je skutočne 
výnimočným v živote (nie každej) ženy. Trefne 
kreuje bod stotožnenia sa s novým stavom, ktorý 
ale bude znova zmenený: „po deviatich mesiacoch 
/ keď sa prestane vlniť / budeš sledovať či tam 
niekde zostal“ (s. 66).

Pravdou je, že sme rôzne citliví na tie isté či 
podobné životné situácie, no javí sa, že kým prvé 
dve časti zbierky môžu byť percepčne prijímané 
rôznorodo, zvlášť podľa skutočných reálií kaž-
dého čitateľa, posledná časť, pôrod a prvé dni 
života dieťaťa, zarezonuje najmä u matiek. Je síce 
otázne, či cieľom múzického čitateľa má byť kon-
štatovanie: „Áno, presne, tá to vystihla.“ Každo-
pádne, gýčovitosť tejto zbierky by bola na mieste 
v priestore odbornej diskusie. Pokiaľ sa však či-
tateľ(ka) stotožňuje s názorom na estetické ako 
vlastné, príbuzné a ladiace, potom Ábelovej Večný 
pocit nedele tvorivo a zároveň priam kruto reálne 
tvaruje odidealizovanú podobu materstva. Tak 
ako lyrický subjekt týchto básní sa cíti žena, 
ktorá podstúpi cisársky rez, všetky inštinkty ju 
ženú za dieťaťom a ona musí hodiny ležať v po-
operačnej izbe bez možnosti dojčenia a kontaktu 
so svetom: „Posledné hodiny bez bytia matkou / 
Lenže ja som ňou už bola“ (s. 69). Motivicky veľmi 

ešte výtvarné umenie, sochárstvo či fotografia, 
vyžadujúce od príjemcu schopnosť otvoriť sa 
a pozorne sa zadívať.

Natália Mitková

Definujem sa 
cez mililitre 
materského mlieka

Mirka Ábelová: Večný pocit nedele. 
Bratislava: Artforum, 2018

Pri stvárňovaní temati-
ky materstva, tak ako 
pri iných všeobecne 
známych a zažívaných 
skutočnostiach, často 
dochádza k poeticky 
nevhodným podobám, 
k prílišnému sentimen-
talizmu, glorifikovaniu, 

neautentickosti, neuveriteľnosti. Alebo sa báseň 
môže stať len akýmsi prázdnym obrazom autor-
kinej autopsie. Zbierka básní Mirky Ábelovej 
Večný pocit nedele svojím názvom konotuje 
idealizujúcu rovinu, našťastie, nenapĺňa ju. 
Uvedomujúc si neľahkú pozíciu sa autorka hneď 
v prvej básni dotýka problému písania o niečom, 
„čo môže zažiť každý“ (s. 7). 

I keď sa status nedele v dnešnej spoločnosti 
výrazne zmenil, ešte vždy symbolizuje najdeten-
zívnejší deň spomedzi ostatných, deň pokoja, od-
dychu, radosti, ničnerobenia, deň Pána. Ábelovej 
pohľad na materstvo však nie je takýto. Nedeľa 
tu nefiguruje ani v úplne ironickom zmysle, skôr 
je synonymom akéhosi vytrhnutia z bežných dní. 
Autorkou stvárnená podoba materstva sa v celej 
línii parciálnych častí stáva takým obdobím v ži-
vote ženy, v ktorom stráca (i nachádza?) samu 
seba, v ktorom sa cíti ako „najhnusnejšia ženská 
na svete“ (s. 49), pretože „tehotenstvo je až na pár 
maličkostí otrasný stav“ (s. 50), a keď sa dieťa 
narodí „nemáš čas ísť sa ani vymočiť“ (s. 78). 
Ábelovej poetika však, aj napriek ukážkam, nie 
je nihilistická, temná a depresívna, i keď sa to 
sprvoti takto javí. 

Zbierka sa delí na tri časti: Ovárium, Najhnus-
nejšia ženská v meste a Večný pocit nedele. Práve 
prvá časť, ktorá tematizuje čas (ne)počatia, ob-
sahuje najviac skeptických a ponurých prvkov. 
Motivicky osciluje okolo neschopnosti počať die-
ťa, cez milovanie ako nástroj plodenia, narúšanie 
partnerského vzťahu, tlaku rodiny a spoločnosti, 
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verne stvárňuje aj pocit akejsi vyradenosti matiek 
z kolobehu a rytmu života. Symbolom sa stáva 
novorodička pozorujúca svet za oknom, ktorý sa 
zrazu zdá cudzí, vzdialený, kráčajúci vlastným 
rytmom: „Stoja na balkóne a do tváre takmer 
vrážajú lastovičky / blíži sa búrka a mesto žije 
pokojne / netuší nových občanov“ (s. 74). A to 
preto, že v jednom momente prestala byť žena 
komplexom mnohých častí, stala sa strojom: 
„Tvoje telo ti nepatrí / Si stroj / Stroj na výrobu 
detí / Bez mena / So všeobecným pomenovaním 
/ mamička“ (s. 75). 

Zbierka básní Mirky Ábelovej určite nepatrí 
do kategórie „láskavej“ poézie. Autorka sa s čita-
teľom nemazná, je priama, občas až vulgárna, no 
v tejto otvorenosti je akási skutočná a uveriteľná. 
Proces čítania sa tak stáva aktom, v ktorom „zmý-
vaš pot a šestonedeľnú krv“ (s. 80), falošné masky, 
pretvárky a hru na dokonalosť. Jednoducho, je to 
„materstvo bez metafor“ (s. 80). A z pozadia tej-
to poetiky bezprostrednosti, priamočiarosti, 
nestrojenosti a prirodzenosti sa nenútene vy-
nára motív najvnútornejšej lásky, akej je matka 
schopná.

Magdaléna Kramárová

Zmizol mu z duše čas

Peter Krištúfek: Atlas zabúdania. 
Bratislava: Artforum, 2018

Opantáva ma trochu 
zvláštny pocit, keď 
píšem o knihe, ktorej 
autor – náš súčasník, 
už nie je medzi nami. 
Je prirodzené, že ľu-
dia zomierajú, no táto 
„prirodzenosť“ je nám 

vždy a navždy akosi proti srsti. O to viac, ak 
ide o ľudí, ktorí za sebou zanechajú aj výraz-
nejšiu stopu, ako len pravidelne podpisovaný 
dochádzkový hárok v pásovej výrobe. Peter 
Krištúfek (1973 – 2018) bol pomerne plodným 
autorom slovenskej prózy, jeden z jeho románov 
– Dom hluchého bol dokonca preložený do pia-
tich jazykov. Atlas zabúdania (druhé doplnené 
vydanie), o ktorom tu bude reč, vznikol práve 
v procese tvorby spomenutého románu. 

Atlas nie je obyčajným atlasom. Nelistuje-
me v ňom totiž podľa abecedy, ale podľa ro-
kov. Neukrýva v sebe žiadnu mapu, žiaden 
údaj o počte obyvateľov Ugandy ani rozlohu 
Srí Lanky v kilometroch štvorcových. Ukrýva 

krát. Listovanie v knihe ponúka pozornejším 
čitateľom aj krivku vývinu slovenského jazyka 
a dokonca aj tri čisté strany s nadpisom Na čo 
by sa ešte nemalo zabudnúť, kam si každý môže 
dopísať to svoje. Na konci knihy je kalendárium, 
kde je zahrnutý aj dátum smrti Petra Krištúf-
ka. Kalendárium začína opäť rokom 1914, čoho 
neodmysliteľnou súčasťou je začiatok prvej sve-
tovej vojny. Koncept je však mierne upravený 
– najmä posledných desať rokov na seba viaže 
viaceré udalosti a dátumy. Tak napríklad tu 
nájdeme informáciu o takmer 60% účasti vo-
ličov vo voľbách do NR SR v roku 2016 alebo 
aj dátum zrušenia tzv. Mečiarových amnestií 
v roku 2017. Posledný dátum označuje vydanie 
doplneného Atlasu zabúdania. Na konci knihy je 
prilepená čierna obálka s fotografiou, šekovým 
ústrižkom a dokonca aj pamätným listom, ktorý 
dostal autor pri preberaní občianskeho preuka-
zu v roku 1988. Zaujímavosťou je aj fakt, že sa 
na vydanie Atlasu vyzbierali čitatelia. Atlas je 
naozaj veľmi špecifickou knihou, sám Krištúfek 
povedal, že je kaleidoskopom, krasohľadom. Dá 
sa prečítať na jedno posedenie, ale aj listovať 
v ňom donekonečna. 

Krištúfkovi síce predčasne zmizol z duše čas, 
ako to kedysi napísal Rudo Sloboda vo svojej 
Jeseni, my však nielen na neho, ale aj na to, čo 
nám pripomenul, aj vďaka Atlasu zabúdania 
nezabúdajme. 

Lucia Smiešková 

Presvedčivé svedectvo

Marína Zavacká: Ľudácka prevýchova. 
Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela 
číslo 20. Bratislava: Artforum, 2018

Ľudácka prevýcho-
va je pôsobivým spo-
jením memoárov Má-
rie Janšákovej, ktoré 
vyšli bezprostredne 
po  druhej svetovej 
vojne, a pohľadu od-
borníčky na moderné 

dejiny, hodnotiacej ich s odstupom siedmich 
dekád.

Pomerne obsiahlu úvodnú časť tvorí fundovaný 
historický exkurz do tridsiatych rokov minulého 
storočia. Marína Zavacká vykresľuje nástup to-
talitného režimu, jeho sprievodné javy a ich dosah 
na život civilného obyvateľstva. Osobitne sa pri-
tom venuje inteligencii, z ktorej radov pochádzala 

niečo pre nás oveľa dôležitejšie – históriu Slo-
vákov. Je však iná ako tá, ktorá sa nachádza 
na stránkach historických kníh či učebníc de-
jepisu. Sama história už síce väčšinu obyvateľov 
tejto malebnej krajinky nezaujíma, ale aspoň 
k nám, zainteresovaným, prehovára zvučným 
hlasom. Autor sa pred prvým vydaním (2013) 
vyjadril, že kniha je konceptuálna, čo značí, že 
pri niektorých textoch nikdy (teraz už naozaj 
nikdy) neodhalíme autenticitu textu. No to nás 
neodrádza od toho, aby sme knihe verili, hoci 
nám autor nezanechal žiaden dešifrovací kľúč. 

Vráťme sa však na začiatok, v tomto prípa-
de k roku 1914. Nie, kniha nezačína atentátom 
na Františka Ferdinanda d’Esteho, začína 
citáciou zo Schreiberovho Slovníka psycholo-
gického, konkrétne pojmami pamäť, spomien-
ka a zabúdanie – určite nie náhodne. V roku 
1916 sa v Tranovského evanjelickom kalendá-
ri nachádza aj takýto text, respektíve úryvok 
z plakátu, odporúčaný vylepiť do krčmových 
okien: „samovrahom je, kto na druhého zdravie 
pije a vlastnú dušu prepíja“. Možno by to nebol 
zlý nápad ani teraz, o 112 rokov neskôr, veď 
takých samovrahov máme stále plné (nielen) 
šenky. Veľmi zaujímavý je aj vývoj marketingu, 
konkrétne šikovne zašifrovaná reklama z roku 
1917 v Pokladnici pre zdravých a chorých na Fel-
lerov Elsafluid a Fellerove Elsapilulky, takzvaný 
všeliek na všetky neduhy, dokonca aj s adre-
sou výrobcu v Záhrebskej stolici. Krištúfek 
sa s nami podelil aj o kúsok životopisu svojho 
starého otca z roku 1925, v ktorom obhajuje 
svoje komunistické presvedčenie takto: „ako 
komunista si držim povinost presvečit takih 
ludi keri nechapu začo bojujeme a nestavaju sa 
mi pripady abi som ih nevedev presvečit žebi si 
ludja boli rovni žebi ich život nebov trpki a mohli 
žit spravodlivom svete ako to hovoriv aj naš 
najsvetejši pan ježiš.“ Ďalšími perličkami, ktoré 
v sebe Atlas ukrýva, sú napríklad pohľadnica, 
plagát, neuverejnená báseň, úryvok poviedky, 
prepis rozhovoru, text Charty 77, rozsudok, list 
Dedovi Mrázovi s prosbou o „angličák“, poky-
ny k „pohřebu agentů a teroristů usmrcených 
v boji s bespečnostními orgány“, smrť Klementa 
Gott walda a slová útechy súdruhom a súdruž-
kám, potvrdenie o spopolnení tela, pozvánka 
na dvanásty ples v opere, prepis rozhlasovej 
reportáže z osláv stého výročia založenia Čes-
koslovenskej republiky, komentáre pod fot-
kou na Face booku a mnohé ďalšie. Dovedna 
114 textov, ktoré fungujú ako dokumenty doby. 
Ku každému roku je priradený konkrétny text, 
ktorý sa ani z hľadiska žánru neopakuje viac-
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sa vyznačuje detailnými odkazmi na množstvo 
rôznorodých prameňov. Jej zdrojom je, okrem 
iného, aj ďalšia memoárová literatúra, ktorej 
autori opisujú vlastné i sprostredkované skúse-
nosti z ilavského väzenia. Ich postrehy autorka 
komentuje, porovnáva, dopĺňa o informácie z ar-
chívov a zasadzuje do historického kontextu. 
Ich charakter a množstvo svedčia o minucióznej 
práci predovšetkým s archívnymi prameňmi,  
ale aj o osobnom zanietení.

Jadro knihy predstavujú spomienkové zápisky 
Márie Janšákovej, manželky diplomata, zaklada-
teľa slovenskej archeológie a vysokého úradníka 
na ministerstve dopravy Štefana Janšáka, ktorý 
sa angažoval v prospech vzniku Československej 
republiky. Z titulu svojej profesie a skúsenos-
tí bol pre nový režim natoľko nenahraditeľný,  
že si jeho lojalitu potreboval „poistiť“ zadržaním 
a väznením jeho životnej partnerky. Po mesiaci 
strávenom v samoväzbe v Bratislave bola spo-
lu s ďalšími štyrmi spoluväzňami prevezená 
do koncentračného tábora v Ilave. 

Politickí väzni, ktorých internácia si nevyža-
dovala súdny proces a často ani jednoznačný 
dôvod zaistenia, neboli na rozdiel od odsúdených 
zločincov oprávnení využívať privilégiá, aké boli 
vo väzenskej praxi samozrejmosťou nielen v ČSR, 
ale už za Rakúsko-Uhorska. Ako uvádza Mária 
Janšáková: „Čítať neslobodno, hovoriť neslobod-
no, spievať neslobodno, pracovať neslobodno. 
Len myslieť slobodno, a to je práve škoda, lebo 
myšlienky trápia, bičujú a prenasledujú ako fú-
rie“ (s. 125). Hoci sa jej časom podarilo získať 
pravidelnú prácu v spoločnosti ďalších žien, kde 
sa naskytla aj príležitosť k rozhovorom, nič to 
nemenilo na fakte, že i najmenší prehrešok sa 
tvrdo trestal, zväčša niekoľkodňovým pobytom 
v temnici a pôstom. Napriek mimoriadne ná-
ročným podmienkam, aké zažívali ilavskí „za-
istenci“, ho propaganda úmyselne vykresľovala 
ako „fešácky kriminál“ či „sanatórium“. Túto 
predstavu posilňoval aj výber zadržaných osôb, 
ku ktorým patrili významné postavy verejného 
a kultúrneho života, vojnoví veteráni či dokonca 
vysoko postavení duchovní. Priamym podnetom 
k perzekúciám boli často výmysly a polopravdy, 
fabrikáty závisti či zištných pohnútok, v snahe 
demonštrovať sympatie k novému politickému 
zriadeniu a jeho predstaviteľom. Mnohí totiž 
prišli na to, že „včasným príklonom k režimu si 
rešpekt možno vymáhať teraz a tu, bez ohľadu 
na minulé zlyhania (napríklad na vlastnú ma-
ďarónsku minulosť) a bez predchádzajúcich 
zásluh“ (s. 66).

Precízny výskum a jeho 
výsledky

Jana Juhásová: Litanická forma od avant
gardy po súčasnosť. Ružomberok: Verbum 
– vydavateľstvo KU, 2018

Kniha je vybavená vari 
všetkým, čo teoretická 
publikácia má a môže 
obsahovať. Okrem veľ-
mi podrobnej tiráže sú 
bohaté aj záložky, pre-
hľad odbornej činnosti 
a jej výsledkov, časti 
z textov recenzentov 
Jána Zambora a Tibora 

Žilku, publikácia obsahuje bohatý menný regis-
ter, rovnako bohaté pramene, použitú literatúru, 
rozsiahle anglické resumé, autorské poďakova-
nia, nemožno vynechať ilustráciu Jána Kudličku 
na obálke a priam ako kuriozitu (lebo v súčas-
nosti si len nemnohí vydavatelia a autori potrpia 
na precíznosti jazykovej stránky kníh) možno 
uviesť do knihy vložené erráta. Pre Janu Juháso
vú je takáto precíznosť aj v rámcových častiach 
knihy príznačná; platí to pre jej predchádzajú-
cu publikáciu Od symbolu k latencii. Spirituálna 
téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii (2016). 
K takto vybaveným publikáciám má percipient 
väčšiu dôveru.

Jana Juhásová (1975), vysokoškolská pedago-
gička na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, vyučuje teóriu literatúry a dejiny 
slovenskej poézie 20. a 21. storočia. Okrem týchto 
dvoch teoretických kníh napísala viacero štúdií 
a literárnych kritík a venuje sa aj redaktorskej 
práci. Jej nová kniha Litanická forma od avant-
gardy po súčasnosť je voľným pokračovaním či 
doplnením prvej knihy. V obidvoch totiž autorku 
zaujímajú najmä náboženské formy či žánre v mo-
dernej poézii, transformácia spirituálnej básnic-
kej tvorby v súčasnosti i v 20. storočí a najnovšie 
z tohto hľadiska pozerá na kánonické diela alebo 
básnické skupiny slovenskej poézie. Juhásovej 
nejde „len“ o vlastný výskum, ale veľmi precízne 
hodnotí skúmanie litanických žánrov a vôbec 
sakrálnych literárnych žánrov naprieč svetovou, 
osobitne európskou literatúrou, uvádza autorov – 
teoretikov a výsledky ich výskumu, s niektorými 
aj polemizuje.

Kniha má tri rozsiahle kompozičné časti: 
Medzi žánrom a tendenciou, Litánie v poézii nad-
realistov a básnikov katolíckej moderny, Podoby 

Prepusteniu v dôsledku amnestie pre politic-
kých väzňov, ktorú po svojom zvolení vyhlásil 
Jozef Tiso, predchádzalo vynútené podpísanie 
„Záväzku s podmienkami prepustenia“. Prepus-
tených prakticky vylúčilo z verejného a vôbec 
sociálneho života. Pri porušení tohto záväzku 
mali byť okamžite internovaní naspäť za múry 
trestnice. Okrem spoločenského biľagu, kto-
rý pobyt v Ilave so sebou prinášal, sa bývalí 
„trestanci“ stránili kontaktu s dovtedajšími 
známymi aj z vlastnej vôle. Ich izolácia tak mala 
dvojsmerný charakter. Navyše, mnohí z nich sa 
stali nepohodlnými aj pre ďalší totalitný režim, 
ktorý mal ešte len prísť.

Titul má všetky predpoklady osloviť široké 
spektrum adresátov od odborníkov a peda-
gógov až po laickú verejnosť. Spolu s knihou 
rozhovorov s Agnešou Kalinovou, beletrizo-
vanými memoármi Violy Stern Fischerovej 
a ďalšími podobnými publikáciami prispieva 
k mapovaniu temných období slovenských 
dejín z pohľadu jednotlivcov. Hoci sa odlišu-
jú v rovine žánru, štýlu, okolnosťami svojho 
vzniku aj časovým odstupom, s ktorým boli 
predmetné udalosti popísané, každá z nich 
predstavuje dôležitý prínos pri budovaní pove-
domia o našej nedávnej minulosti, je dôležitým 
kúskom v mozaike osudov slovenského národa 
v 20. storočí.

Publikáciu možno nepochybne využiť aj ako 
učebnú pomôcku pri výučbe dejepisu na stred-
ných školách. Mladí ľudia vďaka nej získajú pre-
svedčivé svedectvo o praktikách štátu, ktorého 
samotná existencia podľa niektorých svojím 
významom násobne prevyšuje negatíva, ktoré 
ju sprevádzali.

Navyše, pred ich očami ožijú mená predsta-
viteľov slovenskej literatúry Janka Jesenského 
či Jozefa Gregora Tajovského ako demokraticky 
zmýšľajúcich a občiansky aktívnych jedincov, 
ľudí z mäsa a kostí, zasadených do konkrétneho 
historického obdobia a konajúcich na pozadí 
pohnutých dejinných udalostí. Ešte viac priesto-
ru sa dostáva autorovi známeho Sváka Ragana 
z Brezovej, Elovi Šándorovi, ktorý bol uväzne-
ný spolu s Janšákovou a po oslobodení vydal 
vlastné spomienky a zážitky v publikácii Ilava.

Vďaka minimálnym zásahom do textu pôvo-
diny (prispôsobenie súčasnému gramatickému 
úzu pri zachovaní hovorovej reči vrátane bohe-
mizmov) si tento zachováva priam starosvetský 
pôvab, ktorý umocňuje autenticitu osobnej vý-
povede aj ducha doby, v ktorej bol napísaný.

Alexandra Debnárová
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litanickej formy od druhej polovice 20. storočia – 
predstavujú 180 strán kvalitných a zaujímavých 
textov. Autorka na zdokumentovanie svojich 
teoretických výkladov použila časti i celé básne 
z tvorby našich i svetových poetov zo stredoeu-
rópskeho i celoeurópskeho priestoru, sporadic-
ky sa dotkla i literatúry a iných druhov umenia 
(najmä výtvarného) v priestore mimoeurópskom. 
Ján Zambor sa o Juhásovej knihe vyjadril, že „Li-
tanická forma od avantgardy po súčasnosť je v sú-
časnom slovenskom literárnovednom kontexte 
zriedkavou genologickou prácou“. Juhásová totiž 
nielen skúma litanickú formu a demonštruje, 
potvrdzuje ju mnohými textami poetov, ale ne-
spočetné množstvo literárnovedných pojmov 
dôsledne vysvetľuje z hľadiska historického, 
dobového i z hľadiska autorského a individuál-
neho. „… hľadám znaky inšpirované pretextom, 
vrátane impulzov, ktoré k ich osvojeniu viedli, 
a zároveň vlastné tematicko-výrazové inovácie 
ako stopu dobových poetík, kultúrno-spoločen-
ských vplyvov, ale aj individuálne prežívanie 
života.“ Kým v druhej časti venuje základnú po-
zornosť dvom literárnym zoskupeniam – poézii 
nadrealistov a básnikom katolíckej moderny, 
v tretej ide o druhú polovicu 20. storočia, pozna-
čenú aj tzv. socialistickým realizmom, a o to je 
autorkin pohľad na vtedajšiu poéziu zaujímavejší 
a zákonite rôznorodejší. Hovorí napríklad o ges-
te nesúhlasu, ale aj o istej ódickosti na dobu, 
o „ideologicky podmienenom koncepte umenia“, 
o paródii i o „civilných tendenciách ako centrál-
nom, bohato diferencovanom prúde modernej 
lyriky s empirickým zázemím“, o dezilúzii, ale 
aj návratoch a „tvorbe experimentálnych a kon-
ceptuálnych umelcov“ – toto všetko v rovine sé-
mantickej. Juhásovej však ide najmä o formu, 
žánre a modely, a práve takýto postup a jeho 
zvládnutie je u autorky obdivuhodné, keď re-
flektuje pretexty, kultúrno-spoločenské vplyvy, 
„individuálne prežívaný svet“ u každého básnika 
(a sú ich v knihe desiatky), ktorý sa do rámca jej 
skúmania vošiel. „Monografiu Jany Juhásovej 
možno zaradiť medzi priekopnícke vedecké prá-
ce,“ vyjadril sa o publikácii Tibor Žilka.

Táto Juhásovej kniha, podobne ako prvá, 
poskytuje súhrnný obraz problematiky žánrov 
a foriem literatúry s kresťanskou i svetskou te-
matikou, osobitne jej litanických podôb v našom 
kultúrnom prostredí, ale do istej miery aj v iných 
národných literatúrach. Takto orientovaný au-
torkin vedecký, literárno-teoretický výskum pod-
ložený množstvom materiálu kvalifikuje obidve 
jej knihy ako dejiny jednej dôležitej vrstvy, ktorá 
umožňuje hlbšie pochopiť to, z akých podnetov 

charakteristický minimalizmus, básne sú písané 
voľným veršom. Práve táto voľnosť umožňuje 
lyrickému subjektu naplno precítiť prítomný 
okamih a oddať sa mu: „ruky sa stretnú s od-
razom / ružovej tváre / na okne, a ulice / ma 
vyvádzajú von z rána, Špliechajú / až k dažďu 
/ v bielom vzduchu“ (s. 5). Ďalšími poznávacími 
črtami sú melodickosť, ktorá plynie zo slov-
ného minimalizmu a dekonštrukcia kategórie 
času a miesta – Fosse neudáva časové rozpätie,  
čo odkazuje aj na cyklickosť života. Lyrický 
subjekt sa nachádza na hranici života a smr-
ti, priestor predstavuje alegorickú zónu medzi 
prítomnosťou a budúcnosťou: „pretože dážď má 
svoje svetlo / a tma má svoje svetlo / ako keď sa 
svieti / na člne vo fjorde / alebo v dome na sa-
mote / niekde pri pobreží. A ja veslujem v tme / 
aby ten smútok zmizol“ (s. 51). Nemenej dôležitú 
úlohu zohráva v jeho tvorbe vnútorná drama-
tickosť, ktorá sa stáva dynamickým faktorom, 
ovplyvňujúcim vonkajší pohyb vecí a javov. Číta-
nie Fosseho textov v istom zmysle pripomína ne-
utíchajúcu modlitbu, v ktorej sa človek zamýšľa 
nad zmyslom spolužitia, miestom na zemi, snaží 
sa vyrovnať so smrťou, opustenosťou a podobne. 
Tieto témy sú prenosné do akéhokoľvek pros-
tredia, no práve balansovanie medzi životom 
a smrťou im dodáva potrebné napätie: „tvoja tma 
spevnela / zostala / stala sa vôľou / ktorá konala 
/ a konala / a vytvárala / nový svet / v ktorom 
nijaké vtáky / na nebi nemohli lietať“ (s. 83). 

Čítanie Fosseho textov, či už dramatických 
alebo poetických, prináša čitateľovi estetický 
zážitok, prostredníctvom ktorého objavuje (ne)- 
poznané miesta vo svojej duši. Fosse má však 
ešte jeden vzácny dar – vďaka jeho poézii si uve-
domíme, aká tenká je hranica medzi každým ná-
dychom a výdychom. A nám to pripomína pokoj, 
pomalosť v dnešnej dobe také vzácne. Snúbi sa 
s krehkosťou, vďaka ktorej by sme mali „nechať 
vietor viať / a nechať dážď dýchať / tak ticho / 
ako sa dá dýchať iba v šťastí“ (s. 86).

Miroslava Košťálová

Tajomný svet literatúry

Thomas C. Foster: Čítaj literatúru ako 
profesor. Preklad Marianna Bachledová. 
Bratislava: Vydavateľstvo Tatran, 2018

Literatúra predstavuje tajomný a fascinujúci svet. 
Vôbec nie nudný, odťažitý a nezáživný, ako by ho 
odbili nečitatelia vetou: Ja nečítam knihy! Ale ani 

mohla a vychádzala veľká časť slovenskej avant-
gardy a čo inšpiruje aj viacerých súčasných slo-
venských poetov. 

Gabriela Rakúsová 

Aj fjordy môžu horieť

Jon Fosse: Básne 1986 – 2013. Preklad Anna 
Fosse. Levoča: Modrý Peter, 2018

Básnik, prozaik, ese-
jista a dramatik Jon 
Fosse patrí k etablo-
vaným svetovým au-
torom, ktorého texty 
si rozhodne zasluhujú 
pozornosť. Slovenský 
čitateľ s ním prišiel 
do kontaktu prostred-
níctvom zborníka hier 

Severská dráma (Divadelný ústav, 2016), v ktorej 
je uverejnený dramatický text Som vietor (v roku 
2018 ho inscenovali študenti v Divadle LAB 
VŠMU v Bratislave). Koncom roka 2017 vyšiel 
v Divadelnom ústave knižný výber jeho divadel-
ných hier pod názvom Hry. Nie sú to však len 
dramatické texty, ktoré reprezentujú Fosseho 
autorskú tvorbu – spomeňme román Lodeni-
ca, ktorý vyšiel pred dvoma rokmi v Modrom 
Petrovi. Práve toto vydavateľstvo už vydalo 
niekoľko Fosseho umeleckých textov – triló-
giu Bdenie, Sny Olavove, Na sklonku dňa (2014), 
Eseje (2016) či filozofický príbeh pre deti Kant 
(2015). V roku 2018 prinieslo výber z Fosseho 
básnických zbierok pod jednoduchým, no vý-
stižným názvom Básne 1986 – 2013. Knižný 
výber oboznamuje čitateľa s básňami, ktoré 
vyšli v šiestich zbierkach – Anjel s vodou v očiach, 
Pohyby psa, Pes a anjel, Nové básne, Oko vo vetre 
a Z kameňa na kameň. Všetky doterajšie prelo-
žené Fosseho autorské texty vyšli v slovenskom 
preklade Anny Fosse.

Jon Fosse vyrastal na vidieku v západnom Nór-
sku, ktoré ho výrazným spôsobom ovplyvnilo 
(a stále ovplyvňuje) v autorskej tvorbe. Bývanie 
v blízkosti fjordu, krátke dni a nekonečne dlhé 
tmy či obrovské vzdialenosti medzi obydliami 
sa odzrkadľujú v jeho textoch prostredníctvom 
vnútornej dramatickosti: „ten tieň horí, môj / 
tieň horí, farby / tváre odteraz zreteľné, všetky 
/ tiene horia, udusené / farby z mnohých tvárí“ 
(s. 18); „chcem vidieť zmiznutie / a počuť hudbu 
/ v pohybe, ktorý tvoríme / a ktorý tvorí nás, tak 
zreteľne, v tme“ (s. 41). Pre Fosseho poetiku je 
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ku tohto média. Tajomnú alchýmiu literatúry 
odhaľuje profesor anglistiky Thomas C. Foster.

Ako pedagóg sa za svoju bohatú prax stretol 
s rôznymi prístupmi k literatúre. Spájali ich uve-

domenie si, že týmto 
čitateľom čosi unikalo 
za horizontom príbehu. 
Z tohto dôvodu sa roz-
hodol napísať knihu 
Čítaj literatúru ako 
profesor. Jej úspech ho 
zaskočil, aj zistenie,  
že sa využíva ako štu-
dijný materiál a učebná 

pomôcka pri vyučovaní literatúry. Foster prizná-
va, že práve učitelia literatúry stoja za jej úspe-
chom, ktorý prerástol z akademického prostredia 
do verejného diskurzu.

Foster sa rozhodol v rozšírenom vydaní ísť 
ešte hlbšie pod zbežné poznanie literatúry 
a poukázal na to, čo je kľúčové nielen pri jej 
štúdiu, ale aj pri samotnom čítaní. Hneď skraja 
upozorňuje na rozdiely medzi čitateľom-laikom, 
čitateľom-profíkom, čitateľom-akademikom a či-
tateľom-spisovateľom. Jedni idú viac po príbehu, 
tí druhí sa zaujímajú skôr o štýl, formu alebo 
štruktúru. Spoločnou motiváciou by mala byť 
chuť dozvedieť sa viac a preniknúť pod povrch. 
Foster tvrdí, že keď sa naučíte klásť správne 
otázky, začnete knihy čítať a chápať v celkom 
novom svetle: „Bude to pre vás oveľa napĺňajú-
cejšie a zábavnejšie.“

Dôležitý je podľa neho analytický aparát, 
ktorý sa u každého čitateľa líši mierou pozna-
nia a skúsenosti, svetonázorom, sčítanosťou. 
Je presvedčený, že tí nevyzbrojení touto varia-
bilitou pristupujú k literatúre inak a dávajú iný 
typ otázok. Sám seba považuje za tzv. hladného 
a agresívneho čitateľa, ako nazýva literárnych 
teoretikov a spisovateľov. Tieto vlastnosti by ne-
mali chýbať ani učiteľom literatúry, čo je výzva 
smerovaná aj slovenskému vzdelávaciemu sys-
tému. Kvalitne pripravení pedagógovia ukážu 
neskúseným čitateľom správny smer a inšpirujú 
ich v záľube čítať. Pritom neexistuje nič také ako 
kríza literatúry alebo nedostatok nových talen-
tov. „Keď sa nám zdá, že stagnuje alebo akosi 
zatuchla, zvyčajne to znamená, že sme ju prestali 
poriadne sledovať. Stále sa rozprávajú nové príbe-
hy a starým príbehom opakovaným rozprávaním 
pribúdajú nové vrásky,“ dodáva Foster. A s tým 
podľa neho súvisí snaha byť originálny. Autor 
publikácie je presvedčený, že úplne originálne 
dielo neexistuje a samotný čitateľ má rád, keď 

vytvoril komplexné postavy, ktorých povahy čita-
teľ spoznáva cez dialógy, vnútorné monológy a ich 
konanie. Autor čitateľovi nehovorí, aké postavy 
vlastne sú, ale čitateľovi ako nezúčastnenému 
pozorovateľovi umožňuje vytvoriť si na ne vlastný 
názor. Ten chápe, že večná podráždenosť Davida 
Melrosa je zapríčinená mnohými životnými skla-
maniami, a tiež nemôže poprieť, že ubližovanie 
a ponižovanie druhých – hlavne jeho manželky 
– ho neskutočne teší. Naopak, Eleanor vlastne 
ani nie je zlá, iba veľmi naivná a svoje nešťastie 
sa snaží zmierniť liekmi a vypisovaním šekov 
pre detské charity, pričom vlastné dieťa od seba 
odháňa. 

Autor nám predkladá príbeh zo sveta, do ktoré-
ho zrejme ťažko zavítame, ale po bližšej inšpekcii 
zistíme, že sa od hlavných aktérov ani veľmi ne-
odlišujeme. Všetci predsa máme svoje problémy 
a zoznam životných sklamaní. 

Každá kapitola je napísaná očami inej po-
stavy. Ich postrehy a komentáre sú zábavné 
a prakticky bezchybné, ale keď príde na kapitoly 
písané z pohľadu päťročného Patricka, čitateľ 
nadobudne pocit, že ich rozpráva oveľa staršia 
postava. St. Aubynovi sa nepodarilo zachytiť 
detskú naivnosť. Kľúčová scéna celého románu 
je akási chladná a odťažitá, aj keď je strašná 
sama osebe, chýba jej emocionálna precítenosť 
dieťaťa. 

Napriek tomuto nedostatku je román napísaný 
vynikajúco. Merlosovská vila je toxickým pros-
tredím. Pohybujú sa v ňom pokrivené postavič-
ky, ktoré nedokážu nájsť zmysel svojich životov 
a z nudy ubližujú sebe i celému okoliu. 

Nemenej zaujímavé sú aj postavy návštevní-
kov, ktoré čitateľovi pomáhajú dotvoriť si obraz 
klanu Merlosovcov.  

Román Nerieš to – a pravdepodobne aj zvyšok 
pentalógie – skúma, ako nás formujú zážitky 
z detstva a vzťahy v rodine. Napriek tomu, že prí-
beh je zasadený do prostredia aristokracie, čitateľ 
sa ľahko môže stotožniť s postavami cez rôzne 
situácie, akou je večera s rodinou a známymi, 
kde sa prevalia rôzne problémy. 

Okrem výborne zvládnutých charakterovo 
pestrých postáv, zábavných dialógov a živo opí-
saných scén, ktoré sa čitateľovi vryjú do pamäti, 
slovenská edícia disponuje ešte jedným plusom, 
a to skvelým prekladom Milana Kopeckého. 

Edward St. Aubyn nám ponúka náhľad 
do dekadentného života aristokracie, v ktorom 
sa z krutosti stáva zábava, no napriek tomu sa 
v ňom nájde dostatok miesta aj pre veľkú dávku 
ľudskosti. 

Veronika Košičiarová

mu príbeh niečo pripomína. Foster tento spôsob 
čítania nazýva čitateľskou perspektívou a čita-
teľskou skúsenosťou, ktorá jeden príbeh môže 
rozdrobiť na desiatky interpretácií. Do tejto pasce 
nastavenej autorským pohľadom na vec často 
bez milosti vkročí subjektívna kritika. Spisovateľ 
si pri písaní hľadá vlastného recipienta, ktorý 
však nie je objektívnym zrkadlom autorského 
prežívania a skúsenosti. Autor sa tak nevedomky 
podvoľuje kolektívnej pamäti. 

Prečo je teda literatúra taká dôležitá? Na túto 
zložitú otázku nemôžeme dostať jednoduchú od-
poveď. Aj Thomas C. Foster „iba“ ukazuje čitate-
ľom smer obohacujúci ich vnútorné prežívanie.

Daniel Hevier ml.

Šťastnejší už nebudeme

Edward St. Aubyn: Patrick Melrose: Nerieš to. 
Preklad Milan Kopecký. Žilina: Absynt, 2018

Poznáme dva druhy ro-
dín – šťastné a tie ne-
šťastné. Merlosovci roz-
hodne patria do druhej 
kategórie. Hlava rodiny 
David okrem alkoholu 
obľubuje topiť mrav-
ce, jeho žena Eleanor 
hltá antidepresíva ako 
lentilky a ich päťročný 

synček Patrick sa vyhýba otcovi ako čert krížu. 
Kniha Nerieš to je prvý diel románovej 

pentalógie z pera britského autora Edwarda  
St. Aubyna, ktorá mu zaručila medzinárodný 
úspech a mnohé ocenenia. Štvrtý diel série bol 
dokonca nominovaný na Man Bookerovu cenu 
za rok 2006. 

Východisko prvého románu je pritom veľmi 
jednoduché. Dej sa odohráva počas jedného dňa 
na rodinnom zámočku v južnom Francúzsku. 
Rodina sa pripravuje na príchod hostí. V tento 
nádherný slnečný deň sa Patrickovi prihodí niečo 
strašné a táto tragédia ho navždy zmení. 

St. Aubyn svoj román vsadil do prostredia 
anglickej aristokracie, avšak žiadne ilúzie o nej 
nemá. Jeho postavy sú nepríjemní a namyslení 
ľudia, ktorí majú priveľa času a peňazí. Rozhodne 
osoby, ktoré by ste nechceli stretnúť. Napriek 
tomu je každá z postáv iná. Hlavnými ťahúňmi 
románu sú ich povahy a názory. 

Nerieš to je majstrovsky napísaný román, kto-
rý ohúri čitateľa už na prvých stranách. St. Aubyn 
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KLASIKA

P re mňa je však dôkazom Hronského talen-
tu román s prvkami absurdity Pisár Gráč 

(1940), z ktorého sa vytráca občas poúčajúci 
rozprávač z Jozefa Maka či ideologizujúci akcent 
prítomný vo Svete na Trasovisku. Hronský zostáva 
autorom vnútornej skutočnosti, je presvedčivý 
najmä v prózach či tých ich častiach, kde za-
chytáva (po)city postáv – naopak, ak sa od nich 
vzďaľuje, začne byť „uvravený“. Kým objektívny 
rozprávač sa nevyhne istému dopovedaniu, preží-
vajúci, priamy narátor z románu Pisár Gráč môže 
aj tárať, vymýšľať si či akokoľvek subjektívne 
deformovať príbeh. V Pisárovi Gráčovi sa Hronský 
presúva do „by“ skutočnosti, o ktorej už písali 
viacerí interpreti – slová sú často vyslovované len 
vo vnútornom monológu alebo pomyselnom dia-
lógu Gráča so sebou samým i s vonkajším svetom: 
„Nielen bomby a kanóny sú vojna, hlúpy pisár 
Gráč! Ty bedár…! Ustatí vojaci pobrali sa domov, 
keď zanemelo dunenie mín na frontoch, ale kde 
sa mali podieť bojovníci, čo neboli na frontoch 
s kanónmi? Ty hlupák…! Nuž – každú chvíľu sa 
začervenám a ktovie, čo si Miklúško myslí o mne, 
keď ustaté mihalnice trochu odchýli. Čo si myslí 
Rus, keď ma takého vidí, a čo si myslí Jana? Rád 
by som jej niečo povedal o veci, niečo také, aby 
mi pomohla, aj aby mi odpustila“ (s. 173). Gráč 
však navonok nehovorí, neprihovára sa Rusovi 
ani Miklúškovi, neprosí Janu, aby ho zachránila, 
azda aj preto, že nechce vyznieť „hlúpo“ – pátos 
výpovede teda znižuje jej potenciálnosť a (seba)- 
ironický odstup. Vojna v tomto Hronského romá-
ne dlho pretrváva vo vnútri postáv, no pomaly 
umiera ako napuchnutý biely kôň.

Mlčať i hovoriť
Hronského umenie písať spočíva v pochopení 
známej pravdy, že slovami nemožno presne 
vyjadriť všetko z reality, najmä nie naše (poci-

dištanciu od iných, sa stáva Jožko, azda začínajúci 
nový, šťastnejší život.

„Len“ rozprávať
Rozprávanie má v románe zmysel nielen pre Grá-
ča, ale tiež pre iné postavy – takisto ako dotyky 
ich zbavuje napätia a tráum. Michal Greškovič 
si tak vyjasňuje problematický vzťah k bratovi 
Alojzovi, Janinmu mužovi, a spovedá sa z mož-
ného zločinu: „A keď Jana prišla, chcel som sa 
jej požalovať. Obyčajne vyrozprávať, čo sa stalo. 
Rozprávať a rozprávať, počúvať hoci len svoj hlas, 
ale vyrozprávať sa raz do samého dna, hovoriť 
a hovoriť, pokým by mi trval dych a hrdlo, ne-
očakávať ani otázku, ani odpoveď, iba sa tak 
nasycovať vlastnou rečou a veriť, že som všetko 
porozprával, čo sa vo mne dusilo cez tie hnusné 
roky, ktoré som v živote porátal a neostávalo 
z nich nič. Všetko zlo o sebe som chcel poroz-
právať a len o zlom som chcel rozprávať“ (s. 38). 
 Hronského román relativizuje odpovede aj otáz-
ky, nedospieva k jedinej možnej pravde, pretože 
existujú jej viaceré interpretácie, veď slovami mož-
no klamať. Viac ako na ne sa postavy v Pisárovi 
Gráčovi spoliehajú na reč tela, jeho pohyby, dotyky, 
trhnutie v tvári, uhýbavý či naopak jasný pohľad: 
„Počúvali ste, ako sa ľudské ruky rozprávajú, a pri-
znávali ste tejto vrave veľkú váhu. Vari ani nie 
bez príčiny. (…) Každé slovo mužských a ženských 
prstov bolo Vám jasné a zreteľné, a jednak ste 
neverili otvorenej reči Janiných prstov“ (s. 45).  
Akokoľvek sa potom postavy „nasycujú vlastnou 
rečou“, stále zostáva veľa nedopovedaného, na-
šťastie pre nás, ktorí ju chceme nielen počúvať, 
ale tvoriť si ďalšie vlastné otázky a odpovede. 

Marta Součková (1963) pôsobí ako profesorka 
slovenskej literatúry na Filozofickej fakulte Pre-
šovskej univerzity.     

ty – dá sa však o nich rozprávať cez iné alebo 
o inom. Zicle (kreslá) tak v románe symbolizu-
jú starý svet, vŕba evokuje minulosť, kupčenie 
s hodvábom naznačuje aj nútený vydaj Jany, šál 
na krku Greškoviča znejasňuje jeho smrť, cirkus 
zastupuje svet atď. Parafrázujúc Wittgensteina, 
o čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať – azda 
tiež platí, že ten, kto vie byť ticho, dokáže i zmys-
luplne vypovedať. Na rozdiel od života však autor 
v texte stvárňuje aj mlčanie slovami a naopak, 
vzdáva sa ich, keď by jeho postava najradšej 
kričala. „Všetko vám povedať nemusím. I tak 
mi robíte dosť starostí, veď napokon i s pánom 
Greškovičom rozprávam sa len preto, aby som 
sa niečo dozvedel o vás: kto ste vy!“ (s. 15) – pri-
hovára sa pisár, Jozef Gráč, komusi, okrem iného 
i čitateľovi, a vyjasňuje si tak nielen svoj vzťah 
k Jane aj k iným ľuďom. Vo svete, v ktorom slová 
a komunikácia zlyhávajú, sa tak Gráč rozpráva 
s mŕtvym Greškovičom, sám so sebou či píše 
listy otcovi, ktorý rozumie i nevypovedanému, 
dokáže čítať medzi riadkami. 
 Na rozdiel od väčšiny Hronského próz, v kto-
rých mlčiace postavy nie sú schopné verbalizovať 
svoje emócie, Gráč prostredníctvom (samo)vravy 
hľadá iných i seba v absurdite doby, až kým ne-
nastane jeho ticho a ledva počuť len Janin úľavný 
plač: „Jana čosi také akoby bola povedala, že vojna 
už umrela, ale neviem naisto, či to povedala. Sklo-
nila trochu hlavu, tak som cítil, akoby sa mi bola 
oprela o rameno, nuž vystrel som ruku cez Janin 
chrbát, neisto, nesmelo, pritiahol som ju k sebe. 
Skoro sa ani nepohla, iba hlavu si celkom oprela 
o moje plece. A tak ticho, tichučko sa rozplakala, 
že som plač skoro ani ja nepočul…“ (s. 193). Gráč 
na konci románu prestane komunikovať s ne-
bohým Greškovičom, vracia sa do sveta živých, 
no jeho cesta k Jane je komplikovaná podobne, 
ako sú zložité jej manželstvá. Z pisára, ktorý má 

Keď ruky rozprávajú 
a reč pomáha
Jozef Cíger Hronský: Pisár Gráč. Bratislava: Ikar, 2018

Marta Součková
S menom Jozef Cíger Hronský sa v školskej praxi spája najmä román 
Jozef Mak (1933) a jeho protagonista, neobyčajný „človek milión“; pre nie-
ktorých, predovšetkým zahraničných kritikov, zase Hronského pred-
stavuje najmä román Svet na Trasovisku (1960) s pohľadom na slovenský 
štát „z druhej strany“, z ktorej akosi nedovidieť na fašistické zločiny. Foto Lenka Macsaliová
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P racoval v rôznych oblastiach života. 
Možno neuveríte, ale je to vyštudovaný 

vojak, neskôr pracoval v papierenskej firme 
ako robotník. Fušoval aj do kováčstva, potom 
na osemnásť rokov zakotvil v plynárenskom 
priemysle. No až vtedy, keď odtiaľ odišiel, začal 
intenzívnejšie vnímať život okolo seba: „Ne-
poznal som biedu, ktorá bola dookola, lebo ja 
som mal všetko, čo som potreboval. Začal som 
spoznávať svet, pretože tých osemnásť rokov 
v tom akváriu ma trochu poznačilo, myslel som 
si, že všetko je dobré a pekné a všetci ľudia 
sú úžasní.“ Tesne pred odchodom z lukratív-
neho miesta sa mu podarilo urobiť konkurz 
do Slovenského rozhlasu na pozíciu externého 
redaktora. Sklamal sa tiež v jednej reklamnej 

pousmeje. Nedostatok obchodného ducha mu 
spôsobil nemálo nepríjemností a problémov, 
keďže bolo treba racionálne myslieť: „Začal 
som teda hýbať tou hlavou a od niektorých vecí 
sa odosobňovať, no a postupne to bolo lepšie. 
Hoci je pravda, že som si vyťal riadne dlhy 
a dostával sa do dlhovej pasce. Ale prekonal 
som to, lebo som mal pocit, že robím dobrú vec.“ 
V súčasnosti je už ostrieľaným antikvárom, 
za sebou má jedenásť rokov: „Dobrým v tomto 
odbore sa človek môže stať po desiatich rokoch 
činnosti,“ hovorí z vlastnej skúsenosti. Cen-
nejšie knihy veruže už nepredá ihneď, nech 
si počkajú na správny moment.
 „Antikvariát je môj pevný bod, z ktorého 
môžem vystreľovať na rôzne strany a potom 

a modelingovej spoločnosti, kde robil mana-
žéra. Jej majiteľka s ním zamietla nepekným 
spôsobom a vtedy sa napevno rozhodol: „A od-
teraz, Jano, už nikdy na nikoho robiť nebudeš!“

Zmena myslenia
Presvedčenie pracovať sám na seba i na sebe 
nebolo zďaleka jednoduché. Spomína si na svo-
je začiatky, keď bol absolútne neznalý, nemal 
ani tušenia, ako sa predávajú knihy: „Navyše 
mi to bolo aj také odporné – sústreďovať kni-
hy na jednom mieste a ešte ich aj predávať 
a pýtať za ne peniaze? Musel som to v sebe 
nejako nalomiť. Najviac ma jedovalo, keď 
niekto kúpil knihu, ktorú som mal rozčítanú. 
To ma išlo uchytiť.“ Dnes sa nad tým už len 

Foto bb

PRÍBEH

Beáta Beláková
Jano Cíger (1960), ktorý prevádzkuje antikvariát Mädokýš v Martine, je nepochybne iný, ako moji predchádzajúci 
respondenti. Pri príprave rubriky Príbeh o kníhkupcoch a antikvároch, ktorú uverejňujeme v Knižnej revue už vyše roka, 
som sa po čase dostala do zradnej šablóny – príbehy sa začali na seba podobať. Jana Cígera však nemožno nikam zaradiť 
alebo do niečoho vtesnať. Jeho košaté rozprávanie, skalopevné hodnotové nastavenie, spontánnosť, ale aj krivdy, ktoré sa 
v ňom za celý život nahromadili – to ma prirodzene vykoľajilo zo zabehnutého uvažovania. Keďže sa často a rád rozpráva 
s deťmi, v duši si zachoval hravosť a chuť všeličo vymýšľať. Či už v rámci hrebendovských pútí alebo ako samozvaný 
profesor hraškológie. Každé jeho bláznovstvo je vnútorne zviazané hlbokou myšlienkou, ktorá sa vďaka jeho entuziazmu 
šíri s mimoriadnou ľahkosťou. 

Muž, čo nesie myšlienku
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sa sem vždy vrátim. Nie je to obchod, ale 
v prvom rade priestor, kde sa môžu stretávať 
ľudia,“ zdôrazňuje a následne ma upozorňuje 
na miesto, kde sedíme. Je to akási pomysel-
ná izba a zároveň pódium, kde na noc hlavu 
sklonili okrem iných aj Peter Krištúfek či Dado 
Nagy. Pohľadom zablúdi na fotografie osobnos-
tí z kultúry či spoločenského života, s ktorými 
sa stretol. Antikvariát sídli vo funkcionalistic-
kej budove, ktorú má v správe Živena. Mimo-
chodom, Jano Cíger je predsedom jej tunajšieho 
odboru, prvý muž na predsedníckej stoličke 
v 150-ročnej histórii spolku slovenských žien.
 
Vlastná tvorba
Začal písať v štyridsiatke. Pomohol mu vydava-
teľ a kamarát, riaditeľ Knižného centra v Žiline 
Michal Hvorecký, u ktorého mu vyšiel v roku 
2006 prozaický debut Výbuch: „Autor na sebe 
musí pracovať, dostávať sa do povedomia. Naj-
mä v poézii je autorov, ktorí vedia písať básne 
a zároveň ich aj odprezentovať, veľmi málo. 
Jedným z nich je Erik Ondrejička.“ Jano Cíger 
je cieľavedomý človek, neustále a rád poznáva. 
Aj vo voľakedajšom Literárnom klube Mädo-
kýš trval na tom, aby sa jeho členovia učili 
svoje texty predniesť. Nezabudnuteľné sú dni 
strávené na chalupe v Kláštore pod Znievom, 
kde sa stretávalo mladé literárne podhubie: 
„Filmovali sme sa, keď sme si čítali texty, čo 
často končilo hurónskym smiechom. Posúvalo 
nás to. Učili sme sa. Fungovala medzi nami 
úžasná synergia.“ Dnes už o tom vraj vznikajú 
legendy. V tvorbe poézie mu radil Matej Thom-
ka: „Nevedel som sa zbaviť rýmovačiek, hoci 
som sa snažil si to nejakým spôsobom ustrážiť, 
nepodľahnúť forme.“ Skúsenosti má i so spra-
vodajstvom v Slovenskom rozhlase. Hoci svoje 
ráčkovanie vnímal ako hendikep, prihlásil sa 

Náučnú literatúru, kalendáre, ale aj príbehy 
a básne posúval roľníkom a sedliakom. No 
najdôležitejšie bolo, že tie knihy boli písané 
už v kultúrnej slovenčine, ktorá spojila Slo-
vákov.“ Vraví, že vyhlásil vojnu hlúposti toh-
to národa. Akokoľvek to znie, jeho úmysel je 
dobrý. Chce vzdelávať, a preto sa rozhodol,  
že bude chodiť s myšlienkou medzi ľudí. Matej 
Hrebenda ho fascinoval už od štvrtej triedy 
na základnej škole. „Čítali sme si z knižky 
Ľuda Zúbeka V službách Mateja Hrebendu, 
ktorá mi úplne učarovala. To meno som po-
tom dlho nosil v duši.“ Hrebendova podobizeň 
bola jedna z prvých vecí, ktorá si našla miesto 
v antikvariáte. Potom sa ním začal zaoberať 
intenzívnejšie, našiel si ďalšie informácie 
o Hrebendovi a medzičasom ich odložil. Keď 
si ich v roku 2016 opäť študoval, zasvietila 
mu v hlave akási pomyselná kontrolka: „Jeho 
mama sa narodila na Lipovci, on v Rimavskej 
Píle. Začalo mi vŕtať v hlave, kruci špagát, 
však on peši chodieval tieto trasy. Rozmýšľal 
som teda, že by bolo celkom zaujímavé spojiť 
obe miesta, dať tomu nejakú symboliku, hodiť 
na seba ľanový ľudový odev a zobrať vozík plný 
kníh.“ A tak 19. augusta 2016 vyrazil na prvú 
púť z Lipovca cez Martin do Blatnice, potom 
na Mošovce, Turčianske Teplice, Banskú Bys-
tricu, Brezno, Rohoznú, Zbojskú, dole na Tiso-
vec až do Rimavskej Píly. „Išiel som šesť dní. 
Nepretekám, nesiem myšlienku.“ Druhý ročník 
začal pri symbolickom hrobe Mateja Hrebendu 
v Hačave, prešiel cez Rimavskú Pílu až do Li-
povca. Tretí ročník si rozdelil na etapy. Navští-
vil Oravskú knižnicu v Dolnom Kubíne, prvé 
slovenské gymnáziá (Kláštor pod Znievom, 
Martin), putovaním si uctil spisovateľa Petra 
Jaroša a zašiel i k hrobu Jána Kollára do Prahy: 
„Kollár bol veľkým priaznivcom Mateja Hre-
bendu, zháňal mu knihy, chodil za ním do Bu-
dapešti aj do Viedne.“ Celé to uzavrel návštevou 
pražského Slovenského domu, kde sa zúčast-
nil udeľovania cien Mateja Hrebendu. Budúce 
etapy by rád venoval Elene Maróthy-Šoltéso-
vej a Terézii Vansovej, čo znamená, že pôjde 
z Krupiny do Zvolenskej Slatiny alebo naopak. 
A zrejme zabehne aj na Polichno a do Ábelovej 
kvôli Božene Slančíkovej Timrave.
 Zastavte sa u Janka v antikvariáte. Jeho 
priateľskosť a dobroprajnosť vás zaručene 
odzbroja. Šťavnatou slovenčinou vám poroz-
práva všetko to, čo sa sem nezmestilo. Ako sa 
pri ňom ľudia pristavovali, keď putoval, ako 
mu pomáhali, keď lialo, ako ho prichýlili, keď 
sa už zvečerievalo…

a zo 620 záujemcov sa dostal do finálovej dvad-
siatky: „Potom som si už ani nepripustil, že by 
som neprešiel, bol som vo vybratej šestici.“ 
Oslovila ich jeho sebaistota, zmysel pre humor 
aj pohotovosť. 

Hraškológia
Jano Cíger je človek analytický a so zmyslom 
pre detail, prirodzene teda začne hovoriť 
o vzťahu k čítaniu už v detstve: „Ako dieťa 
som čítaval veľké množstvo kníh u starkej 
na povale. Bavilo ma všetko, i keď, samozrej-
me, prevládali mayovky, londonovky, verneov-
ky…“ Jedného dňa sa dostal k príbehu o Jankovi 
Hraškovi, ktorý napísal František Zima. „Bol 
úplne iný ako ten ľudový, omnoho robustnejší,“ 
dodáva. Zapáčil sa mu aj preto, lebo dnešným 
deťom ponúka alternatívu popri komercii, kto-
rá klasické príbehy často deformuje. Niektoré 
rozprávkové postavy sú pre neho nedotknu-
teľné a sám priznáva, že je v istých smeroch 
konzervatívnejší. Hoci sa snažím neposudzo-
vať, vnímam túto povahovú črtu ako pozitívnu. 
Je to totiž muž pevných zásad, ctí si tradície 
a čo mi je sympatické, netára len tak do vetra. 
 Čitateľa vníma ako spolutvorcu diela, na čom 
postavil aj literárne súťaže o Jankovi Hraškovi, 
ktoré prebiehali v miestnej súkromnej škole 
BellAmos. S plnou vážnosťou sa vyhlásil za sa-
mozvaného profesora hraškológie: „Keď som 
do tej sály vošiel a zastal, taká guľa mi vbehla 
do krku, také emócie, že som si povedal, malo 
to zmysel. Mnohé decká cestovali v noci, z vý-
chodu, prišli s rodičmi alebo učiteľmi,“ spomí-
na na prvú promóciu magistrov hraškológie, 
prvé stretnutie s hraškulčatami, hráščatami, 
púpätkami… Opakoval niekoľko ročníkov, no 
približne od roku 2013 stagnuje, keďže to robil 
za vlastné financie. Napriek tomu od štátu nič 
nepožaduje, to by mu ku cti neslúžilo: „Aj keď 
do mňa priatelia hučali, veď berú iní. No o to 
horšie. Aj som sa pozrel na web MK SR, ale 
zistil som, že peniaze na ceny mi nedajú. Ude-
ľujem ich až v 41 kategóriách.“ Prvým ročníkom 
otváral katedru hraškológie, s tým druhým 
múzeum Janka Hraška, ktoré je dodnes prí-
stupné na partnerskej základnej škole Bell-
Amos. 

Hrebendovská púť
„Kto dnes vie, kto bol Matej Hrebenda? Zo sto 
ľudí možno jeden či dvaja. A pritom to bola 
významná osobnosť 19. storočia. Bol nevidomý 
a chodil medzi ľudí aj do Viedne, do Budapešti, 
na dolnú zem medzi maďarských Slovákov. 

PRÍBEH

Muž, čo nesie myšlienku

„Neuznávam heslo náš 
zákazník, náš pán. 
V mojom antikvariáte to 
neplatí. Buď sme partneri 
alebo choď do čerta. Jeden 
zákazník, čo sa nevedel 
vpratať do kože, zle 
pochodil. Toto je priestor 
pre slušných ľudí, ktorí 
niečo hľadajú…“
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Cestopisné denníky. Zost. Ján Golian, Rastislav Molda. Banská Bystrica: 
Society for Human studies, 2018

Kniha obsahuje 12 cestopisov z druhej polovice 19. storočia a prvých decénií 

20. storočia. Živé texty, ktoré ukazujú, kam sa v tomto období dostali slovenskí 

národovci, obchodníci, remeselníci, výskumníci i ľudia iných povolaní. Navštívili 

rôzne kúty sveta (severnú Ameriku, západnú Európu, cárske Rusko), ale kniha 

obsahuje aj príbehy z ciest po domovine, po Hornom Uhorsku, dnešnom Slovensku. 

Jednotlivé cestopisy umožňujú sledovať vývoj spoločnosti a rozmanitosť krajín 

a regiónov. Pestrosť sa odráža aj v jazyku cestopisných čŕt, ktoré zostavovatelia 
ponechali v pôvodnom znení.

Sophie Jenkinsová: Na šťastie sa neza
búda. Z angličtiny prel. Monika Sitarčiková. 
Bratislava: Fortuna Libri, 2019
Spoločenský román o nezávislej, samotárskej spiso-
vateľke Lane Greenovej a kedysi uznávanej autorke 
Nancy Hallovej, ktorým sa po tom, čo začnú spolu 
bývať pod jednou strechou, zmení život.

Jelena BačićAlimpič: Kolotoč. Zo srbči
ny prel. Milina Svítková. Bez miesta: Výcho
doslovenský historickovýskumný inštitút, 
2019
Príbeh krehkej baletky, ktorá zanechala stopy 
na všetkých baletných scénach. Román je meta-
forou života dvoch blízkych a predsa vzdialených 
svetov – Srbska a Ruska. 

Carry van Bruggen: Eva. Z nizozemčiny 
prel. a doslov napísal Adam Bžoch. Bratislava: 
Vydavateľstvo Európa, 2018
Próza poprednej nizozemskej prozaičky a esejistky 
(1881 – 1932), v ktorej sa predstavuje ako moder-
nistická spisovateľka a zároveň výrazná reprezen-
tantka prvej vlny feminizmu.

Ivana Jungová: Sedem požehnaní (Kni
ha tretia). Ilust. Martin Schwarz. Bratislava: 
Vydavateľstvo Slovart, 2018
Tretia časť fantasy trilógie Legenda o Braslavovi, 
ktorá sa odohráva v 9. storočí na území Veľkej 
Moravy. Traja bratia chcú predstúpiť pred bájneho 
Braslava, hradisko Veligrad ovláda démon choroby 
krvavého kašľa, bylinkárka Radana bojuje o životy 
slobodníkov.

Patrik Pašš: Biele noci, čierne dni. Bra
tislava: Vydavateľstvo Premedia, 2019
Komiksový mysteriózny príbeh o tom, ako v rokoch 
1902 až 1943 ovplyvňovala neznáma sila život ar-
cheológa Ivana Ivanoviča Barvinoka, jeho rodiny 
a priateľov. 

Martin Prebudila: No tak, usmej sa… Bra
tislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2019
Psychologická románová novela spisovateľa a pre-
kladateľa. Príbeh o hrdinovi, ktorý sa vracia z vä-
zenia a snaží sa zaradiť do mechanizmu medziľud-
ských vzťahov. 

Naomi Woodová: Pani Hemingwayová. 
Z angličtiny prel. Alexandra Ruppeldtová. 
Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2019
Román britskej autorky (1983) o štyroch ženách, 
ktoré milovali Ernesta Hemingwaya.

Lenka Řezníčková: Dvere. Bratislava: 
Slovenský spisovateľ, 2019
Spoločenský román autorky, cestovateľky a foto-
grafky, ktorá objavuje na svojich cestách príbehy 
všedných ľudí z rôznych kútov sveta očami cudzinky.

Andrej Belyj: Strieborný holub. Z ruštiny 
prel. a doslov napísala Eva Maliti Fraňová. 
Bratislava: Vydavateľstvo Európa, 2018
Román symbolistického básnika a prozaika (1880 
– 1934) je príbehom mladého ruského intelektu-
ála, ktorý sa rozhoduje medzi dvomi životnými 
cestami.
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Jana Pohaničová – Peter Vodrážka: # Harminc. 
Bratislava: TRIO Publishing, 2019

Vedecká monografia mapujúca život a dielo významného slovenského 

architekta pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Autori 

charakterizujú jednotlivé tvorivé etapy M. M. Harminca od historizmu 

cez modernu až k funkcionalizmu prostredníctvom reprezentatívneho 

výberu z jeho diel. Harminc zrealizoval takmer 300 diel, čím sa stal jedným 

z najproduktívnejších architektov nielen na Slovensku, ale aj v širšom 

európskom priestore. V knihe sa nachádzajú vzácne – dosiaľ nepublikované 

– archívne dokumenty, originálne plány, dobové i aktuálne fotografie.

Adams Taylor: Zásah. Z angličtiny prel. 
Martina Fedorová. Bratislava: Ikar, 2019
Triler o mladom manželskom páre, ktorý uviazne 
v púšti a ktorého ohrozuje neznámy snajper. Nemajú 
kam ujsť, nie je tam nikto, kto by im pomohol, no 
odmietajú stať sa obeťami.

Ľubo Belák: Čierne na bielom. Ilust. Ivan 
Popovič. Bratislava: FIDAT, 2018
Zbierka textov hudobníka, televízneho tvorcu a pub-
licistu, ktoré vznikali počas takmer dvadsiatich 
rokov. Obsahuje spomienky na autorove zážitky, 
politické narážky, komentáre o kultúre a eseje. 

Zdeněk Jirotka: Saturnin. Z češtiny prel. 
Ľubomír Feldek. Ilust. Adolf Born. Praha: Šulc
Švarc, 2018
Autor českej humoristickej klasiky, dielo vyšlo 
prvýkrát v roku 1942. Román má filmovú, televíznu 
i divadelnú podobu. V roku 2018 vyhral prestížnu 
cenu Magnesia Litera v kategórii Kniha storočia.

Jan Lebeda: Rozprávkové včely. Z češtiny 
prel. Pavol Ballon. Bratislava: Slovenský zväz 
včelárov, 2018
Tretie vydanie knihy obsahuje príbehy pre deti 
o včele medonosnej.

Zuzana Randáková: O žabke Mentolke. 
Bratislava: Ikar – Stonožka, 2019
Obrázková kniha zo sveta žabiek v lesnom jazierku. 
O žabke Mentolke, ktorú mali ostatné žaby rady 
pre jej krásu a nie pre jej dobré srdce. 

Rupi Kaur: Slnko a jeho kvety. Z anglič
tiny prel. Miroslava Ábelová. Bratislava: Lin
deni v Albatros Media, 2019
Básnická zbierka instagramovej poetky, ktorá debu-
tovala knihou Mlieko a med (2018), o transcendent-
nej ceste zahojenia sa a osobného rastu.

Dorota Koman: Stroj na čítanie. Z poľštiny 
prel. Peter Milčák. Levoča: Modrý Peter, 2018
Básnický výber z tvorby poľskej poetky, v ktorom 
sa tematizujú partnerské vzťahy, manželstvo, te-
lesnosť, rozchod či samota.

Tomáš Kvič: Smäd pána Chagalla. Koši
ce: Vydavateľstvo PECTUS, 2019
Debutová básnická zbierka autora (1985), ktorý 
za svoju doterajšiu tvorbu získal viacero ocenení 
v literárnych súťažiach. Zameraná je na tému in-
dividualizmu a absurdity aktuálnej spoločnosti.

Martina Straková: Pohľadnice z nevi
diteľných miest. Ilust. Lívia Kožušková. 
Bratislava: Ars Poetica, 2019
Debutová básnická zbierka autorky. Jej poézia 
impresionizmu je rozdelená do štyroch navzájom 
prepojených častí.

Martin Vlado: Stále si myslím, že exis
tuje to miesto. Košice: Vydavateľstvo PEC
TUS, 2018
Básnická zbierka autora (1959), ktorá obsahuje ex-
perimentálne ladené básnické cykly, ale aj poéziu 
tradičnej poetiky.  ››
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Veronika Prušová – Marián Leško: Hara
bin: Zrodil ho Mečiar, vytiahol Fico, kon
kuruje Kotlebovi. Bratislava: N Press, 2019
Kniha podrobne mapuje život a kariéru dvojnásob-
ného šéfa Najvyššieho súdu, ministra spravodlivosti 
a prezidentského kandidáta. 

Lívia Katona: Sociálna práca a dobro
činnosť v židovskej komunite. Sládkovi
čovo: OZ Pongvali, 2018
Publikácia poukazuje na nesporný prínos židov-
skej komunity v poskytovaní komplexnej sociálnej 
starostlivosti.

Louise Riotte: Mrkva ľúbi paradajky. 
Z angličtiny prel. Katarína Škovierová. Bra
tislava: Ikar – Príroda 2019
Druhé vydanie knihy čitateľa oboznamuje s prírod-
nými spojenectvami medzi jednotlivými druhmi 
rastlín, stromov, krov a hmyzu. Radí, ako skvalitniť 
pôdu a zefektívniť pracovné postupy.

Shakespeare medzi Veľkým treskom 
a South Parkom. Z angličtiny prel. Jana Ju
ráňová, z francúzštiny Elena Flašková. Zost. 
Jana B. Wild. Bratislava: Vydavateľstvo Európa 
– Divadelná fakulta VŠMU, 2019
Medzinárodný zborník prináša pohľady z oblasti 
filozofie, astrofyziky, informačných technológií, 
dejín divadla, japonistiky a ďalších odborov od ved-
cov a tvorcov, ktorí sa v shakespearovských ani 
humanitných diskurzoch bežne neobjavujú.

Svetozár Hurban Vajanský: Na rozhraní 
umenia a ideológie. Zost. Ivana Taranen
ková. Bratislava: VEDA, 2018
Kolektívna monografia prináša analytický pohľad 
na Vajanského dielo a činnosť. Táto postava na-
šich dejín vyvoláva rozporuplné reakcie, a práve 
táto rozporuplnosť predstavuje špecifickú hodnotu 
pre našu kultúru.

Miroslav Pikus: Počítač v meste. Krásno 
nad Kysucou: Pod značkou Kalligram vydalo 
Vydavateľstvo Absynt, 2019
Esej IT špecialistu, v ktorej sa pozrel na problemati-
ku zavádzania počítačov do spoločnosti. Publikácia 
má podnázov Počítače práve teraz vstupujú do nášho 
reálneho fyzického sveta. Do mesta sa vracia džungľa.

Zora Červenáková: Vitajte v sklade ži
vota (básne zo zošita v obale). Foto Diana 
Potočná. Žilina: Artis Omnis, 2019
Básnický debut autorky (1979). Básne z každoden-
nosti sú jej pozvaním do spodstatnenia nevypove-
daného, letmo zacíteného, povšimnutého.

Iveta Zuskinová: Liptov, ľudové umenie /  
Liptov, Folk Art. Liptovský Hrádok: Spoloč
nosť priateľov Múzea liptovskej dediny, 2019
Autorka predstavuje ľudové remeslá, ktoré sa 
na Liptove uchovali dodnes ako živá tradícia – spra-
covanie ovčej vlny, opracovávanie dreva, tkanie 
z plátna, modrotlač a iné.

Vladimír Gažovič: Akupunktúra sveta. 
Bratislava: Vydavateľstvo O.K.O, 2018
Monografia o významnom grafikovi, ktorý sa venuje 
tiež maľbe, kresbe, ilustrácii a sochárstvu. Študoval 
u prof. V. Hložníka a prof. M. Melchera vo Viedni, 
jeho tvorba sa stala súčasťou zbierok významných 
svetových múzeí a súkromných zberateľov.

Eugen Suchoň: Hudobnoteoretické die
lo. Bratislava: Hudobné centrum, 2018
Celok obsahujúci skladateľove publikácie – Stručná 
náuka o hudbe, Teória kontrapunktu, Náuka o har-
mónii, Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk. Spolu-
autorom dvoch častí je Miroslav Filip.

Matthew Landrus: Leonardo da Vinci. 
Bratislava: Lindeni v Albatros Media, 2018
Kniha opisujúca život a dielo umelca a inžiniera 
Leonarda da Vinciho. Publikácia je ilustrovaná a jej 
súčasťou je 15 dokumentov a faksimílií.

Rudolf Fila – Miroslav Petříček: Slovo 
a obraz. Predslov Peter Michalovič. Brati
slava: Petrus, 2019
Revidované vydanie obsahuje eseje českého filozofa 
M. Petříčka, v ktorých sa pokúsil vysvetliť základ 
filozofických pojmov a problémy príznačné pre sú-
časné filozofické myslenie. Výtvarný umelec R. Fila 
doplnil texty o výtvarnú interpretáciu.

František Novosád: Zabudnúť na Mar
xa. Bratislava: Milan Štefanko – Iris, 2018
Uznávaný slovenský filozof píše o diele veľkého mys-
liteľa 19. storočia. Zamýšľa sa nad rozhodujúcimi 
motívmi v Marxových textoch.

 ››
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JURAJ ČERVENÁK
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VEĽKOLEPEJ HISTORICKEJ FANTASY 

BOHATIER

JURAJ ČERVENÁK

NOVINKA

www.artisomnis.sk

V ďalšom čísle vám ponúkneme aj tieto témy:

 V osobných impresiách sa vrátime na veľtrh Livre Paris 2019
 V rubrike Pekná kniha predstavíme publikáciu Patrície Ballxovej o bratislavskom maliarovi 

 a grafikovi Karlovi Frechovi
 RAJc je preč Pavla Vilikovského zrecenzuje Marcel Forgáč
 Prinesieme program Anasoft litera festu 2019 a tematický blok venovaný tohtoročnej Anasoft litere.

Knižná revue č. 4/2019 vyjde 25. apríla. 
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AKTUALITY

03 Cena Dominika Tatarku 2018 / Cena Egona Erwina Kischa // 04 Spoločenské 
glosovanie v poézii (Lenka Macsaliová) / Zomrel Albert Marenčin  // 05 Ševčenkova 
cena Oksane Zabužkovej (Ivan Jackanin) / Centrum hispánskej kultúry Vladimíra 
Olerínyho

REPORTÁŽ

06 Na okraji, v centre – na Slovensku, v Paríži. Livre Paris 2019 (Soňa Uriková)

ROZHOVOR

08 20. roky boli dynamické a hybridné / rozhovor s Michalom Habajom (Radoslav 
Passia)

TÉMA – BRATISLAVA

10 Kaleidoskopické hemženie farieb a tvarov / Aká je vaša obľúbená kniha o Bra-
tislave? (anketa) // 12 Bohémska Bratislava Martina Vašša (Magdalena Bystrzak) 
// 13 Bratislava a Salzburg ako sme ich doteraz nepoznali (Linda Nagyová) // 14 
Bohémska rapsódia (Jana Kičura Sokolová) // 15 Hudobná prechádzka hlavným 
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Editoriál
Pred pár dňami sa zavreli brány knižného veľtrhu  
Livre Paris 2019, na ktorom bola Bratislava hosťovským 
mestom. Budeme sledovať, ktoré zo semienok v podobe 
francúzskych prekladov slovenských kníh vyklíčia 
a vyvolajú čitateľskú a kritickú pozornosť, v ideálnom 
prípade aj záujem francúzskych vydavateľov o ďalšie 
knihy. Necelých tridsať preložených titulov počas dvoch 
ostatných rokov je najväčšou várkou slovenskej litera-
túry, aká kedy doputovala k francúzskym čitateľom. 
Nebolo by zlé zopakovať efekt slovenského hosťovania 
na budapeštianskom knižnom veľtrhu v roku 2016, 
ktorý sa dá nielen kvantifikovať, ale už aj kvalitatívne 
vyhodnotiť, ako o tom svedčí nová kniha Susedia vo vý-
klade: Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po roku 
1990. Jej editorka, maďarská slavistka Magdolna Balogh 
ju prezentovala v polovici marca aj v Bratislave. 
 Parížskemu veľtrhu sme sa obsiahlejšie venovali 
v druhom tohtoročnom čísle, tentoraz mu venujeme 
obálku a reportážnu dvojstranu Sone Urikovej. Bratisla-
va však nehosťovala len v Paríži, „hosťuje“ aj v Knižnej 
revue – podobám Bratislavy v aktuálnej knižnej pro-
dukcii totiž venujeme samostatný tematický blok. 
 Na tému čísla čiastočne nadväzuje rozhovor s lite-
rárnym vedcom a básnikom Michalom Habajom, kto-
rý ako editor pripravil objemnú antológiu slovenskej 
prózy 20. rokov 20. storočia Druhá moderna. K Týžd-
ňu slovenských knižníc sa zase vraciame rozhovorom 
s prievidzskou knihovníčkou Silviou Kupcovou.
 V rubrike Pekná kniha celkom meníme miesto aj 
žáner a zhovárame sa s Mariánom Kováčom a Jurajom 
Kuniakom, autormi vizuálne príťažlivej fotografickej 
dvojknihy o himalájskych trekoch v podhorí štítov 
Dhaulágirí a Makalu.
 Recenzný blok prináša texty o knihách predovšetkým 
domácich autoriek a autorov, v úvodnej recenzii Ivana 
Hostová hodnotí experimentálnu zbierku Nóry Ružičko-
vej a Marianny Mlynárčikovej ← abc →. V rubrike Klasika 
si všímame nové vydanie klasiky vskutku čítankovej, 
Pisára Gráča J. C. Hronského, svoje poznámky k nemu 
ponúka Marta Součková.
 No a rubrika Príbeh? Beáta Beláková tentoraz cesto-
vala do Martina, kde navštívila povestný antikvariát 
Mädokýš, ktorý pevnou rukou vedie „hraškológ“ Ján 
Cíger.

Radoslav Passia
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