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Cestopisy ako literárny žáner
D. Taragel, R. Cachovanová,
S. Krno, O. Sokol,
O. Kořínek,
M. Benikovský

ESEJ

Eva Dědečková
o Frommovej
anatómii deštruktivity

SPOMIENKA

Autor je preč... S Pavlom
Vilikovským sa lúči
Michal Harpáň

RECENZIE

Radoslav Passia
o knihe Silvestra Lavríka
Posledná k. & k. barónka

Radka Cachovanová. Foto Ján Viazanička
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Čítali sme prví

Antiturista
„Antiturista je super! Ak hľadáte knihu, pri ktorej sa budete
nahlas smiať, toto je kniha pre vás. Autor síce popisuje
Nórsko, Nórov a ich vzťah k prírode, ale všetko v tejto
knihe sa dá veľmi ľahko aplikovať aj na naše Slovensko.
Až tak veľmi, že si stále budete hovoriť „toto som presne ja!“
alebo „toto sa aj nám stalo minulý víkend“ alebo
‚och, takýchto ľudí by do hôr naozaj nemali púšťať‘.“
Zuzana Pršová, produktový manažér

Hľadáte priestor pre správnych knihomoľov?

Vyskúšajte svoj vlastný
Čitateľský profil
Aktivujte si svoj čitateľský profil na www.martinus.sk/citatelskyprofil
us.sk/citatelskyprofil
a staňťe sa členom komunity milovníkov kníh a čítania.
ítania.
Sme presvedčení, že sa vám bude naozaj páčiť! Vytvárali
sme ho totiž so zameraním na nás všetkých. Čitateľov,
teľov,
ktorí milujú príbehy. Ktorí majú radi prehľad o prečítaných
ečítaných
knihách. Ktorí sú hraví, ale aj zvedaví.
Čo všetko vás v ňom čaká?
Vybudujte si svoju knižnicu, zbierajte odznaky, píšte recenzie
ou kolekciou :-)
alebo sa pochváľte priateľom vlastnou čitateľskou

navštívte
kníhkupectvá
martinus

Banská Bystrica
OC Terminal
Ulica 29. augusta 37

Košice
OC Galéria
Toryská 5

Martin
OC Galéria Martin
Námestie SNP 2

Poprad
OC Forum
Námestie sv. Egídia

Trnava
City Arena
Dolné bašty 8833/14

Bratislava
Obchodná 26
Staré mesto

Lučenec
OC Galéria
Námestie republiky

Nitra
OC CENTRO
Akademická 1

Považská Bystrica
M-Park
Centrum 8

Žilina
SC Mirage
Nám. A. Hlinku 7/B

Bratislava
OC Cubicon
Staré grunty
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Milé čitateľky, milí čitatelia!
Prevziať Knižnú revue z rúk Radoslava Passiu

TÉMA: CESTOPISY

– kultivovaného publicistu, kritika a vedca je

08 Cesty tam aj naspäť (Dušan Taragel)

pre mňa výzvou, cením si túto príležitosť.

10 S Hovädom na chrbte od fjordu k fjordu. Rozhovor s Radkou Cachovanovou

Na rozdiel od svojho predchodcu, ktorý pôso-

(Dušan Taragel)

bí v SAV, prichádzam z odlišného – mediálneho

11 O cestovaní a kreativite / Radka Cachovanová: 26 dní stopom po Nórsku

prostredia. V novinách som sa špecializovala

(Dušan Taragel)

na publicistické rozhovory, viedla som kultúrnu

12 Nespravili sme niečo zle? Pýtajú sa cestovatelia. Rozhovor so Svetozárom Krnom

rubriku a ostatné roky víkendovú prílohu v den-

(Tina Čorná, Dušan Taragel)

níku Pravda, kde som pravidelne organizovala

14 Zo života šoféra v Nórsku / Ondrej Sokol: Ako som vozil Nórov 2

aj veľkú knižnú anketu. V niečom podobnú tej,

(Martin Benikovský)

ktorá teraz prebieha v Knižnej revue a Literárnom

15 Ancora grappa, due! / Otakar Kořínek: Na skok do Toskánska

informačnom centre – Kniha roka©.

(Dušan Taragel)

Hoci sa názory na „súťaživosť“ v oblasti literárnej
tvorby a knižnej produkcie rôznia, pre čitateľov ide

ESEJ

vždy aj o hru, porovnávanie odlišných spôsobov

16 Laurus: Čas neexistuje / Jevgenij Vodolazkin: Laurus (Anton Eliáš)

čítania, vnímania a hodnotenia – teda o všetko, čo

18 Až na dno ľudskej duše / Erich Fromm: Anatómia ľudskej deštruktivity

k debatám o knihách prirodzene patrí.

(Eva Dědečková)

V každom prípade vás srdečne pozývam zúčastniť sa na online hlasovaní, ktoré potrvá do 13. aprí-

ILUSTROVANÁ KNIHA

la. Dajte, prosím, svoje hlasy najlepším počinom

20 Cesta – necesta po rodnom kraji / Veronika Klímová: Adèle a Rúfus na cestách

slovenského knižného roku 2019 a rozhodnite

po Slovensku / Mária Nerádová: Poďme objavovať Slovensko (Petra Baďová)

v našej ankete o víťazoch. My v redakcii s napätím
očakávame váš konečný verdikt, aby sme o ňom

SPOMIENKA

priniesli podrobnú správu už vo štvrtom tohto-

22 Autor je preč… Rozlúčka s Pavlom Vilikovským (Michal Harpáň)

ročnom čísle Knižnej revue, ktoré vyjde 23. apríla.
Témou aktuálneho vydania sa stali cestopisy.

DEJINY

Je trpkou iróniou, že sa to udialo práve v nepred-

24 Osobné krízy šiestich národov / Jared Diamond: Otrasy.

vídateľnom čase opatrení proti nákaze koronaví-

Ako národy riešia svoje krízy (Oliver Zajac)

rusom. V dobe strnulosti, stíšenia sa, spomalenia, nevyhnutnej karantény, keď je globálny svet,

KLASIKA

do ktorého patríme, vystavený nevídanej skúške

25 Veľký príbeh Malých žien / Louisa May Alcott: Malé ženy (Jaroslava Šaková)

vlastnej ľudskosti. Transformácia je očividne nevyhnutná. Predstavme si, že práve v tomto okamihu

RECENZIE

vznikajú nové diela, námety pre knihy o zmenenej

26 Silvester Lavrík: Posledná k. & k. barónka (Radoslav Passia), Peter Balko: Østrov

skutočnosti.

(Dominika Petríková), Dominika Madro: Svätyne (Jaroslava Šaková), Ali Smith: Jeseň

Koncepcia mesačníka o nových knihách, ktorú

(Luci Mattová), Timur Vermes: Hladní a sýti (Natália Turcovská), Štefan Povcha-

vytvoril Radoslav Passia spolu s literárnou kri-

nič: Od sentimentalizmu k symbolizmu. Francúzska literatúra 19. storočia (Boris

tičkou Lenkou Macsaliovou a spisovateľom Du-

Mihalkovič), Alex Dahl: Chlapec pri dverách (Jakub Pokorný), Jana Plauchová: Druhá

šanom Taragelom, je tematicky pestrá a žánrovo

planéta (Juraj Búry), Ľubo Olach: Guvernér Karvaš (Jana Kičura Sokolová), Lucia Men-

silná. Mojou ambíciou je túto vysokú latku udržať

delová: Realita virtuálna (Andrea Olejárová), Jana Bžochová Wild (zost.): Shakespeare

a prispieť k ďalšiemu životu skvelých kníh, či už

medzi Veľkým treskom a South Parkom (Daniel Hevier ml.), Toňa Revajová: Kiko

pôjde o prózu, literatúru faktu, dokument, vedec-

jeden, Kiko dva (Dávid Dziak)

ké poznanie, knihy o vizuálnom umení, hudbe
a v neposlednom rade – o poéziu.

Z NOVÝCH KNÍH
Tina Čorná

36 Anotácie
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AKTUALITY

Hlasovanie

Knihy roka 2019
je spustené!

O

d prózy cez poéziu, komiks, literárnu vedu,

Broza Tita v roku 1981). Autor nestranne zachy-

Silvester Lavrík: Posledná k. & k. barónka

literatúru faktu až po literatúru pre deti či

táva stav balkánskych krajín od rozpadu hraníc

Bratislava: Dixit, 2019

impéria až po súčasný stav.

Dokuromán o živote barónky Margity Czóbelo-

reportáže. Od 12. marca do 13. apríla je v rámci ceny Kniha roka©, ktorej organizátorom

vej, netere maliara Ladislava Mednyánszkeho,

je Literárne informačné centrum v Bratislave

Ľuboš Bendzák: Vlastná váha

ženy, ktorú maľoval Nándor Katona a kreslil

a každoročne ju vyhlasuje a koordinuje redakcia

Kordíky: Skalná ruža, 2019

Elemér Köszeghy. Maľovala a pre londýnske

časopisu Knižná revue, spustené online hlasova-

Básnická zbierka autora (1966), zameriavajúca

vydavateľstvá ilustrovala detektívky a dobro

nie čitateľov.

sa na "spomaľovače" ľudského reflektovania

družné romány. Jej život je spojený s kaštieľom

sveta a bežných situácií cez obraz bytov a po-

v Strážkach.

Zúčastnení môžu dať svoj hlas najlepšiemu autorskému či vydavateľskému počinu slovenského

hostinstiev.
Eva Luka: Jazver. Levoča: Modrý Peter, 2019

knižného roku 2019 v kategórii Cena čitateľov
Knižnej revue a Cena čitateľov Knižnej revue

Jana Bodnárová: Koža

Básnická zbierka postavená na neologizmoch,

v kategórii debut. V aktuálnom ročníku nomi-

Bratislava: Aspekt, 2019

bizarných slovách s tematikou odcudzenosti

načný zbor Knihy roka (zástupcovia redakcie

Román o umelkyni K., ktorá je uchvátená expre-

civilizovaného sveta, kultúry, ľudskosti, ani-

a externí členovia) v zložení Peter Darovec, Tina

sionistickou maliarkou Paulou Modersohn-Bec-

málnosti na pomedzí tej vlastnej a sveta fauny

Čorná, Igor Hochel, Ivana Hostová, Lenka Macsa-

ker. Tematicky sa dotýka ženskej tvorivosti,

a flóry.

liová, Gabriela Magová, Radoslav Passia, Jaroslav

hľadania nového umeleckého výrazu či statu-

Šrank a Dušan Taragel zostavil finálne zoznamy

su ženy. Knihu sprevádzajú fotografie Pavlíny

Peter Maczsovsky: Breviár pre posledných

nominovaných titulov. V online ankete, ktorá je

F. Čiernej.

psychológov. Bratislava: Drewo a srd, 2019

dostupná pre čitateľov na www.kniznarevue.sk,

Kniha prozaika a prekladateľa (1966). Próza

sa hlasuje vyplnením on-line formuláru. Víťazi

Jakub Drábik: Fašizmus

je napísaná zrozumiteľným aj ironickým jazy-

oboch kategórií vzídu z elektronického hlasova-

Bratislava: Premedia, 2019

kom. Nadväzuje na autorovu predchádzajúcu

nia verejnosti.

Historik Jakub Drábik v publikácii objasňuje,

knihu Sarcangelium. Breviár je poskladaný z ci-

čo fašizmus v skutočnosti je, ako ho definovať,

tátov a parafráz pochádzajúcich od osobností ná-

Zoznam nominovaných kníh

koho možno za fašistu označiť, ako sa fašizmus

boženstva, filozofie či psychológie a psychiatrie.

v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue:

navonok prejavuje i čo z toho všetkého vyplýva.

Peter Balko: Ostrov. Levice: KK Bagala, 2019

Tomáš Forró: Donbas. Svadobný apartmán

Bratislava: OZ Brak, 2019

Román autora (1988), ktorý debutoval prózou

v hoteli Vojna. Bratislava: N Press, 2019

Kompletné slovenské vydanie komiksu od spiso-

Vtedy v Lošonci, rozprávajúci príbeh Ticho-

Autorská reportážna kniha o svete na oboch

vateľa a dramaturga. Obsahuje 15 komiksových

míra Bazu. Ten pátra po svojom otcovi spi-

stranách frontovej línie Donbasu.

poviedok plných irónie, sebairónie, cynizmu,

Daniel Majling: Rudo

sovateľovi, ktorý nečakane zmizol. Všetko

literárnych a spoločenských narážok.

naznačuje tomu, že otec môže byť na tajom-

Katarína Kucbelová: Čepiec

nom Ostrove.

Bratislava: Slovart, 2019

Valér Mikula: Kritiky/Štúdie a eseje/Roz-

Prvý román poetky Kataríny Kucbelovej. Autorka

hovory. Levice: KK Bagala, 2019

Andrej Bán: Trochu oheň, trochu voda

dva roky navštevovala oblasť pod Kráľovou hoľou,

Výber z textov V. Mikulu vydávaný pri príležitosti

Absynt: Žilina, 2019

kde sa učila šiť čepiec, súčasť miestneho žen-

jeho 70. narodenín, rozvrhnutý do troch zväzkov.

Reportážna kniha referujúca nielen o aktuálnej

ského kroja. Osobná línia sa prepletá so sondou

Prvý zväzok zachytáva polstoročné rozpätie jeho

spoločenskej situácii na Balkáne (po smrti Josipa

do života na Horehroní.

literárnokritických aktivít (1969 – 2019). Druhý

s. 04/05

AKTUALITY

obsahuje štúdie a eseje, ktoré rozprúdili diskusie

gujúce ekonomické i spoločenské systémy, je vy-

textom, dôsledkami radikalizovania katolíckych

a dnes ich možno považovať za medzníky v uvažo-

rozprávaná príbehmi troch hrdiniek, stareniek.

a jedného evanjelického kňaza v rozmedzí rokov

vaní o slovenskej literatúre. V treťom zväzku glo-

Tie musia čeliť nielen ekologickým problémom,

1935 – 1945. Autor sa zameriava na problemati-

suje posledné dvadsaťročie slovenského života.

ale aj starnutiu.

ku pomocou príkladov troch kontroverzných
duchovných (Karol Körper, Viliam Ries, Anton

Dušan Mitana: Nezvestný

Michaela Rosová: Tvoja izba

Levice: KK Bagala, 2019

Bratislava: Vl. nákl., 2019

Záverečný autobiografický román spisovate-

Spoločenská próza slovenskej autorky (1984)

Peter Šulej: Fytopaleontológia

ľa Dušana Mitanu, ktorý je osobnou bilančnou

s autobiografickými črtami. Autorka si knihu

Bratislava: Marenčin PT, 2019

výpoveďou života rebela, opozičníka na pozadí

vydala samonákladom. Popis titulu znie: Hlavne

Záverečný román trilógie História – Spolu – Fy-

premien slovenskej spoločnosti.

aby konce boli šťastné.

topaleontológia o dystopickej podobe budúcnos-

Mária Modrovich: Rozhovor s členkou kultu

Alena Sabuchová: Šeptuchy

kyberpunkovú atmosféru Bratislavy, v ktorej

Bratislava: Drewo a srd, 2019

Bratislava: Artforum, 2019

obyvatelia bojujú o prežitie. Na pozadí príbehu

Prozaická kniha autorky (1977) napísaná formou

Román situovaný do regiónu medzi Poľskom

rozoberá tému migrácie, nové technológie, kli-

fiktívnych rozhovorov s členkami kultu žijúcimi

a Bieloruskom. Dcéra hrobára a jej priateľka

matické zmeny a i.

v lese o tom, prečo sa uzavreli do skupiny oko-

reflektujú svoj okolitý svet od náboženskosti

lo speváckej hviezdy a prečo sa vzdali domova

cez medziľudské vzťahy až po nadprirodzené

Alta Vášová: Odlety

a vlastnej rodiny.

šeptuchy.

Bratislava: F.R. & G., 2019

Zuzana Mojžišová: Modus Videndi

Miloslav Szabó: Klérofašisti. Slovenskí kňa-

torky, ktoré sa dotýkajú reflexie plynutia času

Bratislava: Artforum, 2019

zi a pokušenie radikálnej politiky (1935 –

od intímnej sféry po spoločenskú oblasť. Do kon-

Román zasadený do antiutopistického prostredia

1945). Bratislava: Slovart, 2019

trastu sa dostáva dobová atmosféra s rodinným

budúcnosti. Katastrofa, ktorá zlikvidovala fun-

Literatúra faktu, ktorá sa zaoberá dôvodmi, kon-

prostredím.

Šalát).

ti. Autor vykresľuje experimentálnou formou

Titul pozostávajúci zo strohejších záznamov au-

Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii debut:
Ivana Komanická:

a otcovstva. Autorka vyhrala v 20. ročníku

Básnická debutová zbierka autorky (1975) ob-

Pre teba sa postavím proti sebe

literárnej súťaže POVIEDKA s prózou Svätyňa.

sahujúca reflexívnu osobnú lyriku s ľúbostnou

Fintice: FACE, 2018

tematikou či motívmi každodennosti.

Lyrický ľúbostný príbeh, ktorý sa odohráva

Eva Urbanová: Jeleňatý a kravatý

na pozadí obdobia spoločenských zmien v roku

Fintice: FACE, 2019

Klaudia Zorgovská: Myška Miška a Ella

1990. Kniha zachytáva motív prvej lásky chlapca

Ilustrovaná rozprávková kniha pre čitateľov

Bratislava: Ikar – Stonožka, 2019

a dievčaťa.

od 7 do 9 rokov o veselých humorných príbehoch

Ilustrovaná rozprávková kniha o myške Miške

dvoch kamarátov jeleňov (Jeleňatý a Kravatý).

a jej kamarátke dievčatku Elle, ktoré spolu bý-

Dominika Madro: Svätyne

Do knihy prispela obrázkami Radka Čabrádi

vajú vo veľkomeste. Tie si spoločne pomáhajú

Levice: KK Bagala, 2019

Tvrdoňová.

a hrajú sa. Knihu po vizuálnej stránke pripra-

Slovenský debutový román autorky (1990) si-

vila študentka ilustrácie na VŠVU v Bratislave,

tuovaný do myjavských kopaníc, rozoberajúci

Želmíra Zemčáková: Mám za sklom Lennono-

v ktorej kombinuje maľbu akrylom, akvarelom

tému neplodnosti, násilia, týrania, materstva

vu fotku. Spišská Nová Ves: FAMA art, 2019

a kresbu na novinovom papieri.

č. 03/20

Foto Francúzsky inštitút na Slovensku

AKTUALITY

Boris Vian v množnom čísle
Gaby Albrecht
10. marec 1920 je veľmi zvláštny patafyzický deň. Deň, v ktorom pred sto
rokmi radostne uzrel svetlo sveta burič, nositeľ Rádu Veľkého Bachora,
spisovateľ, básnik a hudobník Boris Vian.

M

eno Boris je výplod matkinej lásky – k ope-

Vážený Štvrtič

re a k hudbe vôbec. Starší brat sa volá

U Vianovcov realita nie je vítaná. Svoje zázračno

Lélio, mladšia sestra Ninon, len mladší brat je

si skladajú do nôt, jazykolamov, rébusov a hra-

Prés, inžinierom bez karteziánskeho ducha,

výnimočne Alain. Borisov otec je o osem rokov

jú ho na doskách domáceho divadla. V po-É-tic-

spisovateľom bez posolstva. Patrí k literárnym

mladší od mamy a je rentier. Rodina žije v ústraní

kom fantazijnom žonglovaní sa niektoré črty

šialencom, ktorí praktizujú „tiesňové písanie“

od veľkého sveta. Len hudbou, divadlom a ume-

rodičov premietajú vo Vianovom tzv. novom

napísané už vopred v sebe. Text prúdi na papier

ním vo svojej oáze šťastia, v rozsiahlom vidiec-

divadle v hrách Stoličky (Chaises), Ako sa toho

takmer bez škrtov. Písanie nie je rozmar, ale

kom sídle s jazierkom s leknami a so záhradní-

zbaviť (Comment s’en débarrasser) či Budovatelia

otázka života-slobody a smrti.

kom, ako sa na ich „milieu“ patrí.

ríše (Les Bâtisseurs d’empire ou le Schmürz), tiež aj

Ustráchaní rodičia sa snažia uniknúť pred ro-

v proto-formách nového románu – v Červenej tráve

Vian sa stane Vianom

dinným fátom – predčasnou smrťou a samovraž-

(L’Herbe rouge) alebo v Pene dní (L’écume des jours).

Atmosféra Štvrtej republiky je konformistická.

dou, držia si dištanc od politiky a cirkvi. Stýkajú

Ako osemročný si Boris Vian vkladá do vrecka

Legendárny Vernon Sullivan, ako aj neznámy a ne-

sa len s najbližšími priateľmi. Otec Paul Vian sa

kľúč od patafyziky. Nachádza ho v hre Krásne

uznaný románopisec Boris Vian a ďalšie desiatky

nevyhne svetovej kríze a od roku 1929 sa rodina

dobrodružstvo (La Belle aventure, 1913), ktorú

umeleckých mien len živoria. Literárna obec po-

sťahuje k záhradníkovi do zadnej časti parku

pre parížske divadlo Théâtre du Vaudeville na-

hŕda jeho buržikóznymi písačkami. Vraj vykráda

a prenajíma svoj majestátny dom.

písali R. de Flers, G. A. de Caillavet a É. Rey.

Rabelaisa, Jarryho, Cocteaua, Quenauda, Kafku,
Célina, Préverta, Carolla, bibliu aj železničný poria-

Umenie sa nedá naučiť

dok. Vo vydavateľstve Gallimard ho nepresadí ani

Pena dní, Jeseň

Ako trinásťročný má Boris novú podnájomníč-

Raymond Quenaud, ale nahlas tuší: „Boris Vian sa

v Pekingu. Slovenský

ku – chorobu. Stáva sa jej väzňom. Kuje plány

stane Borisom Vianom!“ A stal sa! Po smrti a vďaka

spisovateľ, 1990

na vzdor. Jeho ďalší život mení svoju časovosť.

Uršule Kübler-Vianovej a kamarátom patafyzikom.

(preklad Tamara

Dospievajúci Boris Vian prehlasuje, že umenie

Slovenské preklady sú len zlomkami autorovho

Zemková, Katarína

sa nedá naučiť a veda nie je smutná. Študuje

diela. Červená tráva v podaní Michaely Jurovskej

Kenížová-Bednárová)

prírodné vedy na parížskej Ecole centrale, ale

je ineditnou virtuóznou poklonou Borisovi Via-

v meste Angoulême. Vypukne vojna. Francúzsko

novi aj slovenčine.

a všetky jeho hodnoty sa v júni 1940 rúcajú ako
Trhač srdca

domček z karát. Zamilovaný Boris má dvadsať

Ikar, 2009

rokov. Na kolena padá Tretia republika a v roku

Gaby Albrecht (1975)

(preklad Michaela

1944 náhodný lupič zavraždí jeho otca.

Vyštudovala slovanskú filológiu a histó-

Jurovská)

Vo vlastnom básnickom jazyku Vian metamor-

riu na Université Bordeaux Montaigne,

fuje čiernotu vnútorného bahna – na trúbke, dže-

kde pôsobí dodnes. Prednáša na kated-

zom, spevom, operou, slovom, maľbou, kresbami,

re slovanských štúdií. Je zakladateľkou

prekladmi sci-fi a čierneho románu, románmi,

organizácie Slovaquitaine (2008) v Ak-

Červená tráva

divadelnými hrami, vzácnymi novelami či novi-

vitánsku so sídlom v Bordeaux. Dlhodo-

Petrus, 2019

nárskymi esejami. Začína si písať svoj vytúžený

bo sa venuje svetu Alberta Marenčina,

(preklad Michaela

slobodný svet. Večne zamilovaný Bobo sa stáva

surrealizmu a patafyzike.

Jurovská)

notorickým zabávačom na Saint-Germain-des

s. 06/07

Slovenská literatúra v nových prekladoch
Peter Balko: Zusammen sind wir unbesiegbar

Mila Haugová: Eternal Traffic

(Vtedy v Lošonci. Via Lošonc)

(Biele rukopisy, Miznutie anjelov)

Viedeň: Zsolnay Verlag, 2020

Todmorden: Arc Publications, 2020

(Rakúsko, nemčina)

(Veľká Británia, angličtina)

Preklad: Zorka Ciklaminy

Preklad: James Sutherland-Smith

ISBN 978-3-552-05974-0

ISBN 978-1-911469-61-2

AKTUALITY

Samotné chcenie
spájalo vzdialenosti
Stretnutie s mexickou spisovateľkou Amparo Dávila
Terézia Šajgalíková, Amparo Dávila a Lucia Duero. Foto archív Lucia Duero

Lucia Duero

Amparo Dávila, preslávená mysterióznymi poviedkami, ktoré obdivoval aj Julio Cortázar, sa
dočkala prekladu do slovenčiny. Knihu jej v Mexiku odovzdala prekladateľka Lucia Duero spolu
so slovenskou velvyslankyňou Teréziou Šajgalíkovou.

D

om ďaleko od centra, skrytý v štvrti Bar-

sovateľkou, ktorej mexický Inštitút krásnych

vydala za maliara

ranca Seca. Starodávny dom, v ktorom

umení pred dvoma rokmi udelil cenu za ce-

Pedra Coronela.

Amparo Dávila strávila posledných tridsať

loživotné dielo. Keď vstúpime do rozľahlej

Počúvam príbeh

rokov. Som nervózna, myslím, že aj Amparo,

izby, hľadí na nás pokojná a priateľská tvár,

života ženy vyrozprávaný cez mužov a miesta,

už minulý týždeň sa na nás tešila, informo-

jej výraz prezrádza spokojnosť. Červenám sa,

ktoré zaujali v jej živote.

vala nás jej dcéra Luisa Coronel. Čakáme,

prekladateľka stretáva autorku, s ktorej slova-

kým Amparo pripravia, v záhrade behajú psy

mi strávila niekoľko mesiacov. Vedľa nej leží

Kniha ako dôkaz

a šteniatka, v kuchyni domáce pracovníčky

mačka, ktorá vyzerá ako kus nábytku, celý

Keď sa pozriem späť na všetky tie roky, ktoré

pripravujú obed.

čas sa od nej nepohne. Na stolíku pred ňou

viedli k tomuto stretnutiu, vidím, ako jedno

V hale sú vystavené rôzne ocenenia, pocty,

stojí druhá mačka, ktorá útočí na každého,

rozhodnutie nadväzuje na druhé, sieť udalos-

knihy. O niekoľko sekúnd sa stretneme so spi-

kto chce prekročiť pomyselnú hranicu medzi

tí, ktoré ma priviedli až sem, k Amparo, k jej

ňou a jej majiteľkou. Ochrankyňa.

tvorbe, je to roztrhaný čas a poviedka sama
osebe. Prechod z jedného jazyka do druhého,

Príbeh ženy

cesta z jedného kontinentu na druhý, cesta

Slovenský preklad spisovateľky, Roztrhaný čas

k vydavateľovi, cesta k čitateľovi. Kam teraz?

a iné poviedky, je už na stole. Amparo na mňa

Slová Amparo vo mne stále žijú, slová, ktoré

hľadí prenikavým pohľadom a opakuje moje

niekoľko mesiacov tvorili súčasť mňa a hľadali

meno, Lucía, Lucía, Lucía… A ako sa volá pani

si cestu do slovenčiny. Stretli sme sa v tejto

veľvyslankyňa? A priezvisko? Amparo priky-

izbe, v reálnom čase, aj v tom roztrhanom,

vuje, jej záujem je autentický. Zle počuje, treba

a v myšlienke, že len samotné chcenie spája-

kričať, s prekladom mi pomáha jej dcéra Luisa.

lo vzdialenosti.

Cítim tlak, neviem, čo Amparo povedať, akoby
Foto archív Amparo Dávila

17. februára 2020, Mexico City

stačilo pozerať sa jedna na druhú, akoby sa
zároveň niekde úplne inde, no práve v tejto

Amparo Dávila (1928)

miestnosti odohrávala neviditeľná komuniká-

Lucia Duero

Mexická spisovateľka. V rokoch

cia, iný rozmer, iný jazyk ako v jej poviedkach,

Slovenská spisovateľka a preklada-

1950 až 1964 vydala niekoľko zbierok

kde to skutočné, hmatateľné pretína niečo, čo

teľka žijúca v Mexico City. Je autor-

mysterióznych poviedok, potom sa

sa dá slovami len ťažko uchopiť.

kou poetického románu El Problema

na dlhé roky odmlčala, ďalšiu zbierku

Luisa nám rozpráva o dedine Pinos v mexic-

Principal (Základný Problém, Amargord,

vydala až v roku 1977. Preklady a obľu-

kom štáte Zacatecas, v ktorom sa Amparo na-

2018). Do španielčiny preložila poéziu

ba jej poviedok v zahraničí začali rásť

rodila a vyrastala, o tom, ako bola sekretárkou

Ivana Štrpku, Michala Habaja a Kata-

až v posledných rokoch.

spisovateľa Alfonsa Reyesa, mexického klasi-

ríny Kucbelovej.

ka nominovaného na Nobelovu cenu, ako sa

Katarína Kucbelová: Znae, ščo zrobiť

Pavol Dobšinský: Shi Er Ge Yue Jing Ling / 十二個月精靈

(Vie, čo urobí)

(O dvanástich mesiačikoch)

Ternopil: Krok

Taipei: Vista Publishing

(Ukrajina, ukrajinčina)

(Taiwan, R. O. C., čínština)

Preklad: Les Beley

Preklad: Chen Liang Podstavek

ISBN 978-617-692-559-0

ISBN: 978-957-39-1100-5

CESTOPISY

Marco Polo (1254 – 1324), autor prvého cestopisu

Vydanie cestopisu Milión z roku 1299

Moreplavec a objaviteľ James Cook (1728 – 1779)

Foto wikimedia.org, Municipal Palace of Genoa

Foto wikimedia.org, Faksimile UB Graz

Foto australianmuseum.net

Cesty tam aj naspäť
Dušan Taragel
Od čias Marca Pola a jeho cestopisu Milión, v ktorom opísal svoju cestu do Číny a naspäť, sa cestopis, ako literárny žáner,
pevne uhniezdil na knižnom trhu. Áno, asi tak od roku 1300. Kde sa na cestopis hrabú iné literárne žánre ako napríklad
detektívka, romantický román či vedecká fantastika? Cestopis sa tu drží už vyše sedemsto rokov a rozvinul sa do obrovského množstva podôb a štýlov s veľkým počtom naozaj zvučných mien autorov či priam géniov svetovej literatúry.

N

a otázku, prečo cestopisy boli (a dodnes

Cestovatelia

považovaný aj Gerald z Walesu (1146 – 1223),

sú) obľúbené, je ľahká odpoveď: dôvodom

Ak som na začiatku spomenul Marca Pola,

stredoveký intelektuál bažiaci po kariére bis-

je ľudská zvedavosť a túžba po objavovaní.

mnohí namietnu, že pred ním boli aj iní ces-

kupa, ktorý opísal Wales a Írsko. Jeho knihy

Nemám na mysli cestovateľov a autorov, ale

tovatelia, ktorí napísali lepšie a dôveryhod-

vďaka výbornému štýlu, ktorým sú napísané,

obyčajných čitateľov. Nie každý mal možnosť

nejšie cestopisy, čím založili žáner pravého

vychádzajú dodnes a pre milovníkov všetkého

prekročiť hranice rodnej obce, mesta či krajiny

cestopisu. Istotne, je to pravda, Marco Polo

keltského sú priam povinným čítaním.

a vybrať sa do cudziny, často neprebádanej

a jeho Milión cestopisnú literatúru len spopu-

a plnej nástrah. Knihy, ktoré takéto popisy

larizovali. Renesančný historik Ramusio píše:

Boom cestopisov

a zážitky prinášali, boli mimoriadne žiadané

„V niekoľkých málo mesiacoch bola celá Itália

Po Marcovi Polovi sa roztrhlo vrece s cesto-

a obľúbené, pretože čitateľ mal možnosť cesto-

plná kópií a prekladov do ľudového jazyka,

pisnou literatúrou. Sto rokov po ňom začalo

vať a predstavovať si, žasnúť, báť sa a to všetko

taký veľký bol dopyt po tomto diele.“

obdobie veľkých objaviteľských námorných

doma v kruhu rodiny. Navyše toto všetko bolo
okorenené vedomím, že ide o pravdu, o skutočné zážitky. Kto by už odolal? Samozrejme,
okrem domasedov, ktorým stačilo čítanie a snívanie, boli aj ľudia, ktorých cestopisy inšpirovali k tomu, aby zodvihli zadok a sami sa
vybrali do sveta za dobrodružstvom. Mnohí

ciest: Portugalci oboplávali Afriku, Španieli

Na Zemi už neexistuje
miesto, ktoré by sa
neocitlo v nejakom
cestopise.

z nich sa už domov nikdy nevrátili a časť z nich

objavili Ameriku. Takmer každý, kto sa týchto
výprav zúčastnil a vedel písať, zaznamenal
o tom cestopisnú správu, vydal knihu alebo
svoj denník. Šlágrom sa stali cestopisy známych cestovateľov a objaviteľov: James Cook
(1728 – 1779) vydal popis svojich ciest A voyage
towards the south pole and round the world a ne-

aj na svojich cestách zomrela. Tí, ktorí svoju

Pred Marcom Polom bol Pausanias (cca 110

skôr vyšli aj jeho denníky. Nemecký cestovateľ

cestu v zdraví prežili, neraz napísali vlastný

– 180 n. l.), ktorý precestoval, opísal Grécko

Alexander von Humbolt (1769 – 1859) popri

cestopis, a tak rozmnožili tento večne živý

a napísal o tom desať kníh, z ktorých sa zacho-

desiatkach iných diel vydal Le voyage aux ré-

a príťažlivý žáner.

vala len časť. Za jedného z prvých cestopiscov je

gions equinoxiales du Nouveau Continent, fait
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navštívil, ale nič z toho,

Slovenskí cestopisci

čo v knihe popisuje, ne-

Mohlo by sa zdať, že na Slovensku, vzhľadom

zažil.

na to, že nemáme žiadne more, bude aj menej

Do tejto kategórie

odvážnych cestovateľov a teda aj cestopisov.

sa presunul aj Marco

Opak je pravdou. U nás písali cestopisy všetci,

Polo, pretože časom

snáď ani nemáme spisovateľa, ktorý by sa o tento

(a vďaka iným cesto-

žáner nepokúsil. Prvým a naozaj hodnotným

vateľom) sa ukázalo,

cestopisom je Itinerarium Daniela Krmana

že jeho kniha Milión

(1663 – 1740), v ktorom autor zaznamenal svoju

je čiastočne vymys-

cestu cez Poľsko a Ukrajinu v roku 1709. Zrejme

lená a plná fantázie.

najúspešnejším slovenským autorom cestopisu

Za fiktívny cestopis

je Móric Beňovský, ktorý v roku 1783 napísal

môžeme označiť aj ro-

v Paríži dvojzväzkové Pamäti a cesty, tie sa stali

mán Edgara Allana

bestsellerom preloženým do mnohých jazykov.

Poea (1809 – 1849)

Ani Ľudovít Štúr neodolal a napísal dva

Dobrodružstvá Artura

cestopisné útvary: Cesta do Lužíc (1839) a Cesta

Gordona Pyma (1838),

po Považí (1840). Obľúbeným autorom cestopisov

Smrť Jamesa Cooka rukami domorodcov v roku 1779

ktorý je opisom hrôzo-

bol aj Martin Kukučín (cestopisné črty), svojou

Foto wikimedia.org, aut. George Carter, 1783

strašnej cesty hrdinu

trochou prispel aj M. R. Štefánik (Ekvádorský

loďou do akýchsi ne-

zápisník). Terézia Vansová dokonca vytvo-

en 1799 – 1804 a toto gigantické dielo mocne

známych končín. Táto kniha inšpirovala aj

rila špecifickú formu nazývanú „ideologický

ovplyvnilo ďalších objaviteľov, napríklad aj

u nás obľúbeného Julesa Verna (1828 – 1905).

cestopis“, kam literárni vedci zaraďujú jej text

Charlesa Darwina. Na druhej strane cesto-

Jeho cyklus Podivuhodné cesty obsahoval

Pani Georgiadesová na cestách. Veselý cestopis

pisy písali aj ľudia, ktorí kombinovali vedecké

62 kníh, medzi nimi notoricky známe Cesta

do Prahy na národopisnú výstavu (1895).

ambície s prezentáciou vlastnej osobnosti. Jo-

do stredu Zeme, Zo Zeme na Mesiac, Dvadsať-

Keď vynecháme a preskočíme obrovské množ-

hann Wolfgang Goethe (1749 – 1832) vydal

tisíc míľ pod morom, Okolo sveta za osemdesiat

stvo ďalších autorov a ich diel, dostaneme sa až

v roku 1817 Cestu do Ta-

k Júliusovi Satin-

lianska, ktorá je čítaná

skému a jeho knihe

dodnes a toto dielo

Expedície 1973 – 1982

inšpirovalo množstvo

(2011), ktorá je ces-

ďalších autorov.

topisným denníkom

S a m o z r ejm e , v ý-

jeho výprav po Slo-

znamných, vplyvných

vensku (a okolí),

či inak zaujímavých

doplneným map-

cestopisov sú stovky

kami, fotografia-

a nie je v mojich si-

m i, hod noten ím

lách, aby som ich všet-

ubytovania a stra-

ky uviedol či aspoň

vy a na mnohých

spomenul. V modernom veku sa prepojili aj

dní a ďalšie diela, ktoré sú vzrušujúcimi fiktív-

miestach hodnotí aj domorodcov, zachytáva

s inými druhmi a žánrami literatúry a dnes sú

nymi cestopismi. Beatnická biblia Jacka Ke-

ich zvyky a správanie sa k cestovateľom. Hoci

obľúbené aj cestopisy spojené s kuchárskymi

rouca Na ceste či román Josepha Conrada

autor na svojich výpravách neuskutočnil žiadny

knihami či reportážne cestopisy. Všetky tieto

V srdci temnoty sú podľa niektorých autorov

objav a v podstate ani nič mimoriadne nezažil,

diela spája objektívna snaha zachytiť a popísať

tiež fiktívnymi cestopismi, hoci založenými

Expedície navždy zostanú príkladom toho, ako

cestu rôznymi krajinami a priniesť tak čitate-

na čiastočne zažitých a autentických sku-

má vyzerať vzorný cestopisný denník.

ľovi pokiaľ čo možno ich najpravdivejší obraz.

točnostiach.

Toto platí dodnes a kvalitu cestopisu zvyčajne

Najznámejším slovenským autorom fiktív-

Verím, že môj stručný a povrchný náčrt vývoja

posudzujeme podľa jeho dôveryhodnosti a au-

nych cestopisov je zrejme Ľudo Ondrejov

cestopisu ako literárneho žánru aspoň čiastoč-

tentickosti.

(1901 – 1962). Autor Zbojníckej mladosti napísal

ne naznačil, že častokrát podceňované cesto-

pred 2. svetovou vojnou tri cestopisné knihy

pisy tvoria jeden z pilierov svetovej literatúry.

Fiktívne cestopisy

pre deti: Africký zápisník, Horami Sumatry

Hoci na Zemi už neexistuje miesto, ktoré by sa

Sú však aj fiktívne cestopisy, čo je kategória

a Príhody v divočine. Ani jednu z krajín však

neocitlo v nejakom cestopise, určite nemôžeme

sama o sebe: autor zvyčajne využije formu ces-

nenavštívil a všetko si takpovediac naštudo-

očakávať skorý zánik tohto žánru z dôvodu,

topisu na to, aby čitateľa previedol vymyslenou

val v knižnici a vymyslel. Detským čitateľom

že už nie je o čom písať. Svet sa mení, a preto

krajinou, prípadne krajinou reálnou, existu-

to však neprekážalo a tieto knihy hltali ako

potrebujeme nové a nové cestopisy, aby sme sa

júcou, ktorú však nikdy nenavštívil, prípadne

dobrodružnú literatúru.

v ňom nestratili.
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Foto Radka Cachovanová

S Hovädom na chrbte
od fjordu k fjordu
Rozhovor s Radkou Cachovanovou

Dušan Taragel
Radka Cachovanová prešla vyše 2000 km po Nórsku. Cestovala stopom vo dvojici s kamarátkou, stálo ju to minimum
peňazí a v podstate nič mimoriadne nezažila. Skúsenejší cestovateľ nad takýmto cestovaním len mykne plecom a povie,
že to dokáže každý. Výsledkom tejto 26-dňovej cesty je však kniha, prvý slovenský kreslený cestopis, ktorý je mimoriadny
svojou formou, obsahom aj spôsobom vydania. A práve ten jej môže každý cestovateľ závidieť.
Autostop po Nórsku bol váš prvý cestova-

zástankyňa stopovania, na Slovensku som si

níkov. Zložitý bol aj nákup potravín, nielen

teľský výlet do sveta, alebo ich už za sebou

ho vyskúšala iba zopárkrát. Bola to však skvelá

kvôli vyšším cenám. Museli sme brať do úvahy

máte viac?

voľba. Cestovala som aj rôznymi inými spôsob-

trvácnosť potravín v teple, rýchlosť prípravy

Potulovala som sa približne v 21 krajinách,

mi – verejnou dopravou, s prenajatým autom,

na plynovom variči, aby nám v horách nedo-

v niektorých z nich som bola na predĺžený

karavanom, ale napriek ich nesporným výho-

šla plynová bomba a v národných parkoch aj

víkend, v niektorých na dva týždne alebo

dám mi vždy chýbalo stopovacie dobrodružstvo.

zásobovanie na viac dní.

na mesiac, v niektorých som pol roka alebo

Baví ma rozprávanie sa s domácimi, pomáhajú

rok žila. Najlepší výlet bol ten z knihy, bol

mi spoznať bežný život v ich krajine lepšie ako

Už vopred ste vedeli, že z vašej cesty

pre mňa prvý veľký, ale krásne zážitky mám

akýkoľvek sprievodca. A ďalšia vec, ktorú nie

vznikne kreslená kniha?

aj z ostrova Malorka a nezabudnuteľné bolo

každý vníma ako výhodu, ja ju však pri cestova-

Nie. Zápisky som si robila len pre seba – aby

žiť pol roka na Islande. To by som si však už

ní úplne milujem: stopovanie dáva cestovaniu

som si aj po pár rokoch vedela spomenúť

nechcela zopakovať, kvôli počasiu to tam bolo

nepredvídateľnosť a prekvapenie. O čo menej sa

na konkrétne miesta, dialógy a situácie. Vtedy

po čase dosť unavujúce.

túlam podľa plánu, o to viac ma baví.

mi ani nenapadlo, že raz vyjdú knižne. Od za-

Prečo ste si ako spôsob cestovania po Nór-

Čo bolo na vašej ceste po Nórsku najťaž-

svetobornú expedíciu, skôr ako zážitok mimo-

sku vybrali práve autostop?

šie?

riadne silný pre mňa samotnú. Možno, keby

Rozhodla kombinácia obmedzeného študent-

Najťažší bol jednoznačne môj batoh. Nazvala

som mala vydanie knihy v pláne, naháňala by

ského rozpočtu s túžbou po väčšom dobrodruž-

som ho Hovädo. Dnes sa už viem zbaliť pod-

som zážitky iného kalibru. Takto je to však

stve. Predtým som nebola žiadna ortodoxná

statne lepšie, ale vtedy to bola daň začiatoč-

úplne autentické.

čiatku som ten výlet nevnímala ako nejakú
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Kniha je zdigitalizovaným a následne

Vlastne s nimi žiadnu skúsenosť nemám,

upraveným cestovateľským denníkom,

ani pozitívnu ani negatívnu.

alebo ste zápisky prepísali nanovo?

Zhodou okolností som sa pri ilustrovaní inej

O cestovaní
a kreativite

Po návrate z Nórska si zápisky prečítalo len

knihy dostala do kontaktu s polygrafickým

zopár mojich priateľov, ktorým sa páčili,

centrom, ktoré zabezpečuje pomoc a realizáciu

ale napriek tomu ostali takmer štyri roky

autorom vydávajúcim knihy vlastným nákla-

v zásuvke. Pred vydaním som musela každú

dom. Organizujú tiež stretnutia ľudí, ktorí si

stranu nanovo prepísať, pretože keď som

vymieňajú skúsenosti s touto cestou k vlastnej

Môžete pátrať na internete koľko chcete,

ich písala v Nórsku, príliš som sa nesnažila

knihe. Pri prezentácii jedného z nich som si

podobnú knihu nenájdete. Radka Cacho-

a text bol občas menej čitateľný. Obrázky

zrazu uvedomila, že niekde doma sa mi po-

vanová ako prvá na Slovensku vytvorila

som trocha zúhľadnila, ale menila som len

vaľuje prakticky hotová kniha a tu počúvam

kreslený cestopis a toto prvenstvo jej už

minimum, skôr som nahradila dlhší text

o spôsobe, ako by sa mohla dostať do sveta.

nikto nezoberie.

viacerými obrázkami. Hotové celé strany

Rozhodla som sa, že skúsim cez crowdfunding

Pri prvom prelis-

som potom naskenovala. Grafickú prípra-

vyzbierať peniaze na jej tlač a zistím tak aj

tovaní knihy 26 dní

vu knihy do tlače aj s návrhom obálky som

záujem ľudí o takúto netypickú knihu. V pod-

stopom po Nórsku

si robila sama, pomohli mi najmä kontroly

state mi to nahradilo prijatie alebo neprijatie

môžete získať pocit,

v polygrafickom centre, ktoré zabezpečo-

rukopisu vydavateľstvom, navyše som si uží-

že ide o dievčenský

valo tlač knihy. Časovo to vychádza tak, že

vala, že si môžem spraviť knihu podľa seba

denníček plný ces-

prekresľovanie, skenovanie a príprava knihy

vrátane toho, že je celá písaná ručne. Neviem,

tovateľských útrap

do tlače mi trvali tri mesiace.

či by bolo jednoduché takýto stredoveký kon-

a naivných obrázkov.

cept presadiť u veľkého vydavateľa. Čo sa týka

Keď sa však začítate,

Prečo ste knihu vydali vo vlastnom ná-

technického prevedenia a realizácie, rovna-

všetko je odrazu ináč.

klade? Nedôverujete vydavateľstvám?

ko kontaktov na crowdfundingovú platformu

Príbeh dvoch priateliek, ktoré sa s trochou

Cesta vydania vlastným nákladom vôbec

Startlab, s tými mi pomohli v spomínanom

peňazí a batohmi vyberú do južného Nórska,

nevychádza z nedôvery k vydavateľstvám.

polygrafickom centre. Konzultovala som s nimi

je plný optimizmu, túžby poznávať nezná-

výber papiera, obálku, náklad knihy a všetky

mu krajinu a cudzích ľudí. Ako v každom

praktické veci, ktoré zvyčajne zastrešuje vy-

poriadnom cestopise, aj v tejto knihe sú

davateľstvo.

mapky, obrázky zaujímavých miest, príro-

Radka Cachovanová: 26 dní stopom
po Nórsku. Banská Štiavnica: Radka
Cachovanová, 2019

dy a množstvo informácií o tom, ako takúto

Neviem, či by bolo
jednoduché takýto
stredoveký koncept
presadiť u veľkého
vydavateľa.

cestu zvládnuť, akú úlohu hrá počasie, čo
všetko sa dá navariť z konzervy či cestovín
a ako to vyzerá v stane, keď celý deň prší.
Z rozhovorov s „domácimi“ sa dozvedáme
ich životné mikropríbehy, ale zároveň máme
možnosť bližšie spoznať obe cestovateľky.
Je možno až prekvapujúce, koľko sa toho
dokáže zmestiť do kreslenej knihy, ktorá
má len osemdesiat strán a polovicu obsahu

V knihe ste uviedli, že vychádza v edícii

tvoria obrázky. Keď sa dostanete na koniec,

Kreslené cesty. Čo máme od toho očaká-

uvedomíte si, že kniha je dôkladne premysle-

vať?

ná od obálky, výberu papiera, štýlu obrázkov

Táto edícia vznikla úplne samostatne, popri

až po text, ktorý je na veľa miestach vypoin-

mojom denníku z Nórska, ako nápad kresliť

tovaný, plný humoru a presných charakte-

Radka Cachovanová (1989)

cestopisy dávnych slovenských cestovateľov.

ristík ľudí i krajiny. Z ničoho nič sa nám tu

Pochádza z Prievidze. Vyštudovala

Takých, ktorí majú ohurujúcejšie zážitky ako

vynorila mladá autorka, ktorá vie, čo robí, je

predškolskú a elementárnu pedago-

ja. Veľa z nich je dostupných v archívoch a kni-

kreatívna a môžeme sa len tešiť na jej ďalšiu

giku v Banskej Bystrici, pôsobila ako

hách, ale ich forma je pre dnešných čitateľov

knihu. Ak by som mal možnosť, knihu 26 dní

učiteľka, doktorandka, riaditeľka aj zá-

už dosť ťažkopádna. Páčilo by sa mi priniesť

stopom po Nórsku zaradím do nepovinného

stupkyňa riaditeľky v materskej škole.

ich neuveriteľné a neopakovateľné zážitky prí-

čítania pre študentov stredných škôl, aby

Zo školstva ju odlákala možnosť ísť žiť

stupnejšou a hravejšou formou. Momentálne

videli, ako sa dá cestovať, ale najmä aby sa

na pol roka na Island. Momentálne žije

som však začala spolupracovať na kreslenom

inšpirovali a pochopili, že schopnosť niečo

v Banskej Štiavnici, venuje sa vlastnej

cestopise jedného žijúceho cestovateľa, dohod-

vytvoriť netreba hľadať okolo seba, ale naj-

voľnej výtvarnej tvorbe, grafike a kres-

li sme sa, že zatiaľ zostane v utajení, takže viac

mä v sebe.

leným cestopisom.

neprezradím. Ale tešiť sa môžete na skutočné-

Foto Radka Cachovanová

ho expedičného ducha.

Dušan Taragel
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Nespravili
sme niečo zle?
Pýtajú sa
cestovatelia
Rozhovor so Svetozárom Krnom

Tina Čorná / Dušan Taragel

Svetozár Krno v Nepále. Foto archív S.K.

Svetozár Krno je cestovateľ, ktorý krížom-krážom prešiel takmer celú Áziu a Európu (čo sú oblasti, ktorým sa venuje aj
ako politológ) a o svojich expedíciách vydal štrnásť kníh. Poslednou z nich je Od Hokkaida po Južnú Kóreu (2019), ktorá
nesie typické znaky všetkých jeho kníh: zaujímavým štýlom zachytáva nielen krajinu a ľudí, ale ponúka aj množstvo kultúrnych a dejepisných detailov, zasvätených komentárov a tabuliek, takže ich môžeme vnímať aj ako výborné učebnice.
Označujú vás za expedičného turistu. Čo

tirickú učebnicu politológie. Už ako tínedžer

vylosoval. Najpriekopníckejšiu výpravu vyko-

to znamená?

Hašek cez prázdniny navštevoval Slovensko

nal Bohuslav Nosák Nezabudov, ktorý sa takto

Expedičný turista by mal chodiť do miest, kto-

a z tohto obdobia má veľmi zaujímavé poviedky:

dostal na dnešnú Zakarpatskú Ukrajinu a písal

ré sú nepoznané, alebo málo poznané: zväčša

slovenskú dušu poznal viac ako mnohí dnešní

odtiaľ do Orla tatranského Listy z neznámej

do málo civilizovaných oblastí alebo posled-

politici.

zeme. Zaujímavá je azda prvá najobšírnejšia

ných zvyškov necivilizovaných. Ide o to, aby

cestopisná reportáž Jozefa Miloslava Hurbana

doniesol niečo objavné o nepoznanom svete.

Navyše ako legionár Hašek precestoval

Cesta Slováka ku bratrům slavenským na Moravě

No uvedomujem si, že sa dá chodiť aj po frek-

kus sveta. Išli ste aj po týchto jeho stopách?

a v Čechách, v ktorej popisuje rozdiely medzi

ventovaných oblastiach, keď človek má lepší

Trikrát som cestoval na Bajkal a zakaždým som

jednotlivými českými a moravskými región-

nos ako ja, lepšie oči, uši, aby objavil, čo iní nie.

tam natrafil na Haškove meno. Jaroslav Hašek

mi. Išlo vtedy o prvú veľkú vlnu cestopisov

Klasický príklad je Karel Čapek a jeho cestopisy.

dokonca zakladal prvý buriatský časopis (Buria-

tzv. príjemného cestovania, keď ľudia niekam

ti sú príbuzní Mongolov). Doteraz tam novinári

programovo išli, aby o tom mohli podať pozo-

Ak spomínate Karla Čapka: kam siahajú

udeľujú jeho cenu! Ale rád by som spomenul

ruhodnú správu.

korene vášho literárneho cestopisectva?

aj Julesa Verna, ktorý umiestnil dej dvoch

Mal som šťastie na domáci vzor: môj starý otec

svojich románov do balkánskeho prostredia.

Ivan Houdek pochodil celé Slovensko a veľa

Nielen Tajomný hrad, ale aj Lodivoda dunajského.

o tom napísal. Dožil sa úctyhodného veku

Jeho opis rumunských drevorubačov, roľníkov,

98 rokov, poslednú knihu vydal, keď mal 90.

pastierov funguje dodnes. Na rozdiel od Brama

Ale viackrát som sa stretol na českých cesto-

Stokera, ktorý sa o päť rokov po Vernem stal

vateľských festivaloch so skutočnou legendou

komerčne omnoho úspešnejší, keď skopíroval

cestopisectva – Miroslavom Zikmundom, ktorý

miesto deja, aby vydesil klasického meštiaka

sa ešte ako 96-ročný aktívne zapájal do všet-

grófom Draculom. Samozrejme, že použil lite-

Vaše písanie sa nezužuje na obľúbené od-

kých diskusií. Nežil vo vlastnej minulosti, ale

rárne zveličenie, ale so skutočným Rumunskom

porúčania, kde sa dá dobre najesť, vyspať,

v súčasnosti a miernej budúcnosti. Klasik Karel

jeho text nemá nič spoločné.

pokochať sa podnebím. Ako z pohľadu

Poznať neznamená len
niekde byť a vidieť,
ale aj schopnosť
porozumieť ľuďom, ktorí
tam žijú oddávna.

poučeného Stredoeurópana a politológa

Čapek zas chodieval do známejších oblastí, ale
v Anglických listoch, Talianskych listoch, Ceste na

Ak sa vrátime na naše územie: koho by ste

vnímate cudzokrajné spoločenstvá?

sever dokázal zo svojich ciest vydolovať všetko.

vyzdvihli?

Až notoricky platí zásada, že keď je človek

A ešte mám rád aj druhého českého velikána

Prvé klasické cestopisy, keď človek cestoval

prvý deň v nejakej novej krajine, má chuť na-

– Jaroslava Haška. Ľudia ho skôr poznajú ako

nie preto, lebo musel, priniesla štúrovská gene-

písať knižku, keď je tam týždeň – reportáž,

autora Švejka, už menej vedia o jeho Dějinách

rácia. Štúrovci založili špeciálny cestovateľský

a po dvoch až troch týždňoch by sa bál napísať

Strany mírneho pokroku v mezích zákona, ktoré

spolok, do ktorého vkladali peniaze, aby ich

noticku. Je to ako pri každom poznávaní. Nie

svojim študentom odporúčam ako skvelú sa-

potom zložili na cestu tomu z nich, kto si ich

som natoľko „bombastický“, aby som rozbíjal
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stereotypy, ktoré majú iní ľudia o cudzích kra-

Ako vnímate fyzický život kníh, keď sa už

jinách, hoci je to dnes veľmi módne. Snažím sa

bežne používajú napríklad v kaviarňach

vystúpiť z vlastných. Čím toho poznáte viac,

ako dekoračný materiál?

a poznať neznamená len niekde byť a vidieť,

Knižka má byť živá. Iba vtedy má význam, ak

ale aj schopnosť porozumieť ľuďom, ktorí tam

sa číta. Inak ide len o „snobarinu“, ktorá má

žijú oddávna, tým viac sa cítite slobodnejšie

rôzne podoby. Kedysi, napríklad, vychádzala

a teda aj bezpečnejšie.

edícia nositeľov Nobelovej ceny. Pripomína mi
to anekdotu o Vajanskom, že hoci nemal na

Nebolo by správnejšie v časoch masového

hodinky, nosil v nohaviciach zlatú retiazku,

turizmu chrániť zatiaľ nedotknuté kúty

aby to vyzeralo, akoby ich mal.

sveta než ich popularizovať?
Túto otázku si nekladiem len ja, ale všetci tí,

Máte sponzorov?

čo chodievajú na cestovateľské festivaly: že keď

Nie, ale nesťažujem sa: na mnohé cestopisy

s tým začínali, či niečo neurobili zle. V knihe

S. Krno: Od Hokkaida po Južnú

som dostal podporu z Ministerstva kultúry

Vitajte v raji , ktorú vydal Absynt, Švédka Jennie

Kóreu. Bratislava: Karpaty-In-

a z Fondu pre podporu umenia. Považujem ju

Dielemans veľmi presne demaskuje dovolen-

fopress, 2019

za dostatočnú, ale najväčší problém je rabat

kový biznis. Autorka síce nechodila do takej

Kniha zachytáva pocity, poznanie

obchodníkov, ktorý sa vyšplhal na 50 percent.

„divočiny“ ako ja, ale neraz mi hovorila z duše.

a úvahy z dvoch výprav na Ďaleký vý-

Od čias, keď som začínal, sa zdvojnásobil. Pri

Keď sa pýtam ľudí na ich cesty, čo tam videli,

chod. Okrem zážitkov prináša bohatú

kauze Belimex sme prepásli príležitosť poradiť

čo jedinečné zažili, často sa stane, že si nič

faktografiu. Autor si všíma prírodné

si s týmto problémom systémovo. Samozrej-

podstatné nepamätajú. Ide, povedzme, o súk-

zákutia, kultúru, obyčaje, náboženské

me sa poteším, keď mi rôzne komisie schvá-

romný osobnostný problém takého cestovateľa,

osobitosti, stavebné pamiatky a histo-

lia nejakú finančnú injekciu, ale najväčší zisk

ale v masovom meradle to zničujúco zasahuje

rické osudy dvojice ekonomicky vyspe-

z knižnej kultúry majú v rukách obchodníci.

do kultúry domorodého obyvateľstva, do prí-

lých štátov. Čitateľa zavedie na sever-

rody, a v konečnom dôsledku to ohrozuje holú

ný japonský ostrov Hokkaidó, ktorý

Na akej knihe pracujete v týchto dňoch?

existenciu celých spoločenstiev. Svet sa otvára,

je pomerne málo osídlený a udržuje si

Ešte ako gymnazista som sa so svojimi spolu-

je globalizovaný a kvôli nešťastnému korona-

prírodu bez civilizačných zásahov, po-

žiakmi podujal na dlhú turistickú horskú cestu

vírusu dnes cítime aj negatívnu stránku tejto

svätnú horu Fudži, do Japonských Álp,

z Dukly na Devín: bola to Cesta hrdinov Sloven-

globalizácie, ale rozvojové krajiny by sa mohli

ulíc s mrakodrapmi a do Hirošimy a Na-

ského národného povstania. Zopakoval som si ju

a mali modernizovať nanajvýš citlivo a každá

gasaki, miest s krutým osudom. Druhá

nedávno, po 44 rokoch, ktoré uplynuli od prepuk-

osobitne. Cestovateľa by sme mali vychová-

výprava smerovala do Južnej Kórey.

nutia SNP. Chcem aj týmto spôsobom pripomenúť,
čo Povstanie znamená pre našu spoločnosť.

vať. Ukázať mu, že svet sa dá poznávať aj inak,
s pokorou. Keď človek cestuje, najdôležitejšie
je uvedomiť si, že to nie ja som podstatný, ale

z nich poodnášam do pivnice, zvyšok do bytu

krajina a ľudia v nej.

na 3. poschodí. Vtedy mám pocit, že som ako
ten tatranský nosič alebo nepálsky šerpa, ale

Svoje knihy vydávate vo vlastnom vydava-

robím na seba. Začínal som sám a s priateľmi,

teľstve Karpaty-Infopress, ktoré sa nedá

postupne som vydal 15 cestopisov a pomaličky

nájsť na webových stránkach. Prečo je to

si ich sám aj distribuujem.

tak?
Keby som mal vydavateľstvo ako hlavné zamest-

Ako vám to ide?

nanie, neviem, či by som sa uživil. Popri mojom

Z roka na rok to ide pomalšie, lebo ľudia už viac

pôsobení na vysokej škole je vydávanie kníh len

čítajú na internete. Ale dá sa povedať, že moja

koníček, takže som sa zatiaľ nechcel v tomto

prvá kniha Dvetisíc kilometrov od Železných vrát

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

smere zaoberať modernými technológiami. Prvá

po Devín, ktorá už má aj druhé vydanie, začína

(1955)

kniha sa mi písala najťažšie, potom to už išlo.

trochu zarábať na tie ďalšie. No trvalo to 20 ro-

Vysokoškolský pedagóg, politológ, au-

Roky so mnou spolupracuje môj bývalý študent

kov. Najväčšiu stratu som zažil pred niekoľkými

tor literatúry faktu, expedičný turista.

Martin Uhrín, ktorý sa vyprofiloval na veľmi

rokmi kvôli vyhlásenému krachu distribučnej

Je samostatným autorom 14 esejistických

šikovného grafického dizajnéra. Veľa robím so

siete Belimex, ktorá zadržala obrovské náklady

cestopisov, 13 vedeckých monografií,

svojimi kamarátmi, pomáhajú mi s fotografiami,

takmer všetkých vydavateľstiev na Slovensku.

7 učebníc a vyše 150 vedeckých štúdií.

čítajú mi texty, takže všetko robím na kolene.

Knihy skladovala v akomsi hangári v Pezinku,

Vedie Katedru politológie a euroázijských

kde som sa vtedy zoznámil s celým vydavateľ-

štúdií na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.

Ako zabezpečujete distribúciu?

ským spoločenstvom aj jeho elitou, keď sme

Je majiteľom vydavateľstva Karpaty-In-

Keď mi dovezú knihy z tlačiarne a zložia ich

v tom neporiadku vyberali svoje knižky ako

fopress, v ktorom doteraz vydal 19 kníh.

na chodník pred domom, v ruksaku väčšinu

bezdomovci.

Foto archív S.K.
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Foto Lenka Macsaliová

Foto Maťo Kauťo

Zo života šoféra v Nórsku
Ondrej Sokol: Ako som vozil Nórov 2. Bratislava: Eruditio, 2019

Martin Benikovský
V poradí druhá kniha Ondreja Sokola Ako som vozil Nórov 2 by sa najvýstižnejšie dala charakterizovať ako blog podporený denníkovými a cestovateľskými záznamami, časťami epického diela a prvkami reportáže.

B

log ako žáner reaguje bezprostredne

zvyknú pridávať k rozsiahlejším epickým tex-

lyrizovanie aj tak už dosť stručnej fabuly

na aktuálnu spoločenskú situáciu. Na-

tom, v Sokolovom prípade pôsobia skôr mätúco

nadbytočne. Štylizovanie sa do romantickej

a násilne.

podoby nežného anarchistu vyznieva patetic-

priek tomu, že sa priestorovo kniha vyhraňuje
predovšetkým mimo domáci topos, svojou za-

ky a nespojito: „Leto sa chýli ku koncu. Tráva

meranosťou zasahuje predovšetkým slovenský

Úspech v banálnosti

aj rastliny sa sfarbujú do žlta a do červena.

kultúrny priestor. Na denníkový charakter

V knihe sa od vozenia Nórov dostane autor aj

Večery sú dlhé a západy slnka impozantné“

svojho textu Sokol priamo poukazuje: „Mám

k cestujúcim zo Šariša, Nemecka, Talianska,

(s. 233). Rámcové časti knihy sa pokúšajú

kopu času vypiť si kávu, osprchovať sa a nakle-

Ameriky či Francúzska. Samotní Nóri by vy-

vniesť do rozprávania epický rozsah alebo vy-

pať do laptopu jednu stranu knihy, ktorú prá-

stačili na menej ako polovicu knihy. Nech už

tvoriť aspoň jeho ilúziu. Sokolovi sa však skôr

ve čítate“ (s. 192). Autobiografické časti však

však Sokol vozí akúkoľvek národnosť, v rámci

podarilo rámcovaním textu vytvoriť rečnícku

nemajú presnú chronometrickú štruktúru.

zachovania si vlastného duševného zdravia

figúru, pretože ku žiadnej pointe v úvode ani

V záznamoch si autor často všíma emo

splývajú všetci cestujúci do jednej skupiny a na

závere nesmeruje. Ako text bezproblémovo

cionálne silné udalosti (zranenie nohy, ná-

identifikáciu cestujúcich používa pomenova-

začal, tak aj končí. A možno práve v tom tkvie

vrh mladej sprievodkyne, pašovanie alkoho-

nia známe už z prvej knihy: substrát, biomasa

jeho čitateľský úspech. V banálnosti.

lu cez nórske hranice) a potláča faktografiu.

alebo gaštani.
Galantný rytier s fóbiou

Cestopisné pasáže sa nachádzajú prevažne

Aby sa čitateľ neznalý prvej časti v knihe

pri zoznamovaní sa s novými miestami za po-

nestratil, autor pred prvú kapitolu zaradil re-

Rozprávač sa v dvanástich kapitolách, tridsia-

lárnym kruhom (Tromsø, Magerøya) vo forme

trospektívny prológ. Vraciame sa v ňom o desať

tich piatich rokoch a so svojimi stosedemde-

odľahčeného výkladu. Epický charakter textu

rokov späť, keď sa mladý neúspešný študent

siatimi ôsmimi centimetrami púšťa do nových

vytvára osamotená hlavná postava, autobio-

prekladateľstva na regionálnej vysokej škole

príhod a skúseností. Na začiatku stojí tajomný

grafický slobodný muž menom Sokol, a nie-

rozhodne dať zadosť prísloviu remeslo má zlaté

telefonát od nového nórskeho zamestnávateľa

koľko skôr epizodických postáv.

dno a dá sa zverbovať do služieb dopravného

sľubujúci okrem severskej exotiky aj nadštan-

podniku v hlavnom meste ako autobusár.

dardné finančné ohodnotenie. Telefóny má

Epický materiál textu je postačujúci nanajvýš na poviedku a dej by sa dal zhrnúť do troj-

Vydavateľ sa azda s ohľadom na plánova-

Sokol očividne v obľube, pretože vďaka nim

násobnej oscilácie Sokola medzi Slovenskom

nú tretiu časť rozhodol zaradiť aj epilóg. Ten

sa rozprávač dostane k ďalším dvom pracov-

a zahraničím. Prológ a záverečný epilóg sa

vyznieva z hľadiska deja retardačne a pre

ným ponukám (zájazd do Nemecka a vozenie
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exkurzií pre cestujúcich z lodí). Uvedený

ho človeka schopného mať správny názor

spôsob demiurgického zásahu využil už

na problémy slovenského kultúrneho spek-

v prvej časti, napríklad pri smrti matky,

tra. Vďačí za to vzdialenosti od domoviny?

Ancora
grappa, due!

a tak možno tvrdiť, že na významnejší posun

Svoj ostrovtip koncentruje predovšetkým

v deji potrebuje Sokol vždy telefón.

na slovenskú politiku. Spájanie vysokého

Otakar Kořínek: Na skok do Toskánska.
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slo-

Veľká časť textu je vystavaná na nesúro-

s nízkym však začne byť po niekoľkých po-

dých denníkových záznamoch, respektíve

užitiach mechanické. Môžeme sa dozvedieť

zažitých epizódach. Hrdina trpiaci sociál-

o vzťahu M. Zemana k nealko radleru, krát-

Otakar Kořínek je známy ako vynikajúci

nou fóbiou sa štylizuje do polohy skryté-

kej politickej kariére R. Procházku, unave-

prekladateľ z angličtiny a publicista. K ces-

ho pozorovateľa ľudských príbehov. Jeho

nom autokorekte v telefóne voliča ĽSNS,

tovaniu nikdy nemal ďaleko a časť svojho

voyerský pohľad počas opakujúcich sa ciest

nepríjemnom jútuberovi M. Daňovi, prípad-

života strávil v zahraničí. Možno aj to spô-

po rovnakých trasách mestskej dopravy

ne sa Sokol nebojí siahnuť ani po zmienky

sobilo, že svoj cestopis Na skok do Toskán-

v Tromsø dokáže zaujať máločo. Keď sa

o Benešových dekrétoch, za ktoré sa nám

ska napísal inak,

tak predsa len stane, ide o prsnaté nórske

Maďari pomstili autobusom Ikarus.

než sa zvyknú písať

ženstvo pritlačené na bezpečnostnom skle

venských spisovateľov, 2019

cestopisy. Je voľným

pri volante, život ohrozujúcu dopravnú si-

Slovný humor i perverzita

pokračovaním kni-

tuáciu alebo problematického cestujúceho.

Pozorovaciemu talentu hrdinu v autobuse ne-

hy Do Amalfi na kávu

Rozprávač však v sebe necháva vždy vyhrať

ujdú okrem vecí verejných ani iné sociologic-

(2008) a opäť ponúka

galantného rytiera a s prehľadom rieši do-

ké otázniky súčasnosti (bezplatne migrujúci

príbehy dvoch pria-

pravnú situáciu.

slovenskí seniori, problémy prepisu hovoro-

teľov, ktorí jedného

vého variantu spisovnej slovenčiny). Sokol sa

dňa sadnú do auta

pri svojich výrokoch často dáva strhnúť bez-

a vyberú sa do Ta-

prostrednosťou. Sleduje viaceré médiá, číta

lianska.

Pozorovaciemu talentu
hrdinu v autobuse neujdú
okrem vecí verejných ani
iné sociologické otázniky
súčasnosti.

severské romány a pravidelne zapisuje svoje

Nečakajte podrobný popis cesty, rady

dojmy z ciest. Kým autoritu krátkodobých

pre turistov, zasvätené informácie o pamiat-

informácií uznáva, sarkasticky sa vyjadruje

kach a zážitky s domorodcami. Dokonca ani

predovšetkým voči sakrálnej autorite. Dôvo-

fotky a mapky v tejto útlej knihe nenájdete.

dom môže byť strach a pocit absurdity, ktorý

Oto a Arno, dvaja starší muži so záľubou v po-

sa pokúša často nevydareným a urážlivým

píjaní alkoholu, posedávaní v kaviarňach

humorom zahladiť. Na druhej strane sa však

a pofajčievaní, sú dokonalým protikladom

V sociálnej bubline

na ironizovanú autoritu viackrát sám obra-

všetkých turistov, vyprodukovaných cestov-

Oproti prvej knihe si Sokol menej všíma

cia. Humor obdobných častí sa však vyčer-

nými agentúrami. Svoju cestu neplánujú, za-

mikropríbehy z autobusu a skôr sa z neho

páva rýchlo. V prvom pláne autor rozhodne

stavia kde chcú, mapu používajú výnimočne.

stáva odborník na miestnu nórsku politiku,

prekvapí. Ak však čitateľ hľadá v uvedenom

Do Toskánska sa vyberú začiatkom apríla,

na vyhrávanie anbudov (verejných obsta-

druhý plán, bude sklamaný.

mimo sezóny. Pokúsia sa navštíviť Puccini-

rávaní na prepravu cestujúcich v Nórsku)

ho múzeum v meste Lucca (zatvorené), Oto

či autobusový dizajn. Takto teoreticky

Ondrej Sokol vie vytvoriť krátkodobo zaují-

si v Pise v akomsi kostole zahrá na organe

vybaveného zamestnanca je na prepravu

mavý text plný komentárov k spoločenským

Bacha, v Siene meditujú nad tým, ako sa cíti

cestujúcich rozhodne len škoda, čo sa nám

problémom Slovenka. Možno od románového

mucha, ktorá vletí do autobusu, navštívia

v podstate pokúša autor na viac ako dvesto

rozsahu textu čitateľ očakáva viac. Ak však

mestečká Vinci a San Gimignano. Oto platí

stranách povedať.

máte radi slovný humor, neprekážajú vám

cestu a ubytovanie, Arno jedlo a nápoje, pri-

Sokol sa vyhýba dialogickým situáciám

občas nefunkčné vulgarizmy a štylizovaná

čom nápoje ich vyjdú viac ako benzín. Nič

a napriek bezprostrednej konfrontácii s inou

perverzita, je pokračovanie zápisov skúma-

významné nezažijú, nič dôležité sa nestane.

postavou prakticky opäť vedie monológ.

vého pohľadu spoza volanta knihou práve

Na mieste je preto otázka, či autor dokáže

pre vás.

vôbec vytvoriť plastický dialóg. V texte nie

Ak by ste napäto do konca knihy čakali
viac, budete sklamaní. Kořínkov cestopis
je oslavou túlania sa. Žiadny stres, žiadne

je veľa postáv, ak sa predsa len nájdu, sú

náhlenie sa, žiadne starosti. Vychutnávajú

to prevažne muži, kolegovia ako Kapitán

Martin Benikovský (1985) vyštudo-

si rozhovory, nádhernú krajinu, jedlo a nápo-

Adidas a Pierre alebo pracovník bezpečnost-

val slovenčinu a filozofiu na Prešov-

je. Ďaleko od hučiaceho davu a zhonu. Je im

nej služby Bjorn. Čakali by sme, že aspoň

skej univerzite. Pracoval ako učiteľ

dobre. Milá kniha, ktorá hovorí, že v živote

s týmito postavami dokáže literárny Sokol

na základnej škole a ako lektor slo-

nejde o zbieranie a ukladanie zážitkov, ale

komunikovať nielen v rovine banálneho

venského jazyka a kultúry v Užho-

o prežívanie a vychutnávanie si toho, čo deň

klišé, opak je však pravdou.

rode. V súčasnosti učí na gymnáziu

prinesie.

Vo svojej sociálnej bubline žije hlavný
aktér neohrozeným životom vševediace-

v Žiline.
Dušan Taragel
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Laurus:
čas neexistuje
Jevgenij Vodolazkin: Laurus. Nehistorický
román. Bratislava: Petrus, 2019
Preklad: Valerij Kupka

Anton Eliáš

Foto Lenka Macsaliová

P

Jevgenij Vodolazkin nie je autorom, ktorého
tvorba vo vedomí slovenského čitateľa výraznejšie
rezonuje. Možno však predpokladať, že po vydaní
prekladu jeho románu Laurus sa aj u nás stane rešpektovaným reprezentantom modernej ruskej prózy.

o turbulentných rokoch rozpadu Sovietske-

to volať Ustinom a uvedomí si, že príbeh jeho

pri ktorej takmer príde o život, putuje severom

ho zväzu a chaosu, spätého s krachom bu-

lásky sa vďaka tomu iba začína, že žije život

Ruska až do Pskova, kde sa spoznáva s darom

dovania konceptu „sovietskeho občana“ v závere

za dvoch a v mene dvoch, že – ako hovorí múdry

predvídania a začína žiť životom jurodivého

20. a v prvých dvoch desaťročiach 21. storočia,

starec – „teraz, Arseniju, bude všetko záležať

vyhostenca.

ruská literatúra stála pred otázkou hľadania

na sile tvojej lásky. A, samozrejme, aj na sile

novej identity ruského človeka. Jednou z ciest,

tvojej modlitby“.

po ktorej sa v takýchto situáciách obvykle siaha,

Kniha cesty predstavuje ďalšiu časť Arsenijovej životnej púte. Zoznámi sa a spriatelí so vzdelaným Ambrogiom Flecchiom z Florencie, ktorý

je návrat „ad fontés“, návrat k národnej minu-

Cesty a pokoj

sa v rámci svojho pátrania po hraniciach času

losti, k tradíciám a hodnotám overeným časom.

Arsenij sa preto plne oddáva službe svojim blíž-

ocitne v Pskove. V spoločných debatách rozví-

Román Jevgenija Vodolazkina Laurus je jedným

nym a stáva sa z neho vychýrený liečiteľ, kto-

jajú svoje poznanie, podniknú cestu k Božiemu

z úspešných príkladov užitočnosti takéhoto ná-

rého schopnosti a mravná autorita sa dočkajú

hrobu v Jeruzaleme, počas ktorej však Ambrogio

vratu a hľadania.

širokého uznania. Po ďalšej tragickej peripetii,

zahynie. Arsenij tak spoznáva ďalšiu časť vtedy
známeho sveta a utvrdzuje sa v presvedčení, že

Štyri knihy života

„premiesťovanie v priestore prehlbuje skúse-

Dej románu, rozdelený do štyroch „kníh“ života

nosti“, že „stláča čas a zväčšuje jeho kapacitu“,

hlavného hrdinu Arsenija Rukinca, je situovaný

že „každé stretnutie znamená viac ako rozlúč-

do 15. storočia. Sujet je koncipovaný ako reťaz

ka“, pretože „pred stretnutím je prázdnota, nič,

udalostí, ktorými prechádza hlavná postava,

a po rozlúčke už nijaká prázdnota nie je. Keď sa

berúca na seba štyri rozličné, podstatou danej

raz s niekým stretneš, celkom sa s ním rozlúčiť

etapy jej bytia determinované mená.

nedá. Človek ti zostane v pamäti ako jej súčasť“.

Kniha poznania, po vstupnej informácii ob-

Kniha pokoja vracia Arsenija do ruského

siahnutej v Prolegomene, sprostredkúva etapu

Pskova. Pokračuje v liečiteľských aktivitách,

formovania Arsenijovej osobnosti pod vplyvom

opäť si získava renomé božieho človeka, ale

jeho deda Christofora. Ten ho ako liečiteľ viedol

napokon sa vydáva na cestu do rodného kraja,

k poznávaniu prírody, k viere, láske k ľuďom

aby vstúpil do kláštora svätého Kirilla. Tam

a svetu ako Božiemu výtvoru. Po dedovej smrti

po zložení večného sľubu prijme meno Laurus

Arsenij pokračuje v jeho diele, zachraňuje pred
morom aj dievčinu Ustinu, do ktorej sa zamilu-

a rozhodne sa žiť pustovníckym životom. NaFoto Институт русской литературы

je, ale ktorú nedokáže zachrániť pred smrťou

ďalej lieči ľudí, ktorí v ňom vidia svätého muža
a vysoko si ho ctia až do chvíle, keď pred ich

pri pôrode ich mŕtvo narodeného syna.

Jevgenij Vodolazkin (1964)

hnevom prichýli znásilnenú mladú Anastasiju

Kniha odriekania je anabázou Arsenijovho prebu-

Ruský spisovateľ, literárny vedec a dok-

a pomôže jej porodiť zdravého syna. V mene lás-

denia zo zúfalstva nad stratou milovanej osoby.

tor filológie. Napísal romány: Solovjov

ky k blížnemu obetuje svoju povesť a uzavrie

Vďaka múdremu starcovi-mníchovi pochopí,

a Larionov (2009), Laurus (2016) a Le-

kruh – záchranou Anastasije a jej syna akoby

že láska ho s Ustinou spojila do jedného celku,

tec (2018).

odčinil to, čo nedokázal urobiť pre Ustinu a ich

že časť Ustiny stále v žije ňom. Začne sa pre-
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Nehistorický román
Vodolazkinov román z čias stredoveku nesie podtitul „nehistorický román“. Sám autor si zrejme
uvedomoval (o to viac, že profesionálne pôsobí
ako literárny vedec a historik skúmajúci ruskú
stredovekú literatúru), že jeho dielo nenapĺňa
tradičné kánony tohto románového subžánra
– nevenuje sa významnej udalosti, nevystupujú
v ňom reálne historické osobnosti a pod. To by
sa mohlo z formálneho hľadiska vnímať ako relevantné argumenty „nehistorickosti“.
Hlavný dôvod však tkvie v inom – v schopnosti autora neuzavrieť dej hermeticky do rámca 15. storočia, ale práve naopak: nenásilnou,
nevtieravou a pútavou formou demonštruje
nadčasovú platnosť základných princípov humanizmu, nevyhnutnosť prítomnosti lásky, pokory, skromnosti, sebaobetovania a viery v dobro, ktoré pochopiteľne, v stredovekom koncepte
poznania a vnímania sveta boli súčasťou, resp.
priamo vyvierali z viery v Boha.
Múdrosť a čistota podstaty človeka stvoreného
na obraz Boží preniká celým textom tak spontánne a prirodzene, že si musí podmaniť aj človeka
moderného sveta. Jedným z nepriamych, ortografických a štylistických dôkazov takéhoto autorského konceptu človeka je aj fakt, že kapitoly
sú číslované pomocou písmen ako v starorus-

Boh. Dokonca by som povedal, že slobodní nie sú

Vyžadovalo si to kombinovať umiernenú ar-

kých písomných pamiatkach, že v reči postáv

ľudia, slobodný je človek. A križovanie ľudských

chaizáciu textu (biblické citáty a pasáže späté

sa spontánne prelína stará cirkevnoslovanská

vôlí je niečo ako blchy v nádobe: ich pohyb je

s alúziami na staré texty sú graficky odlíšené

podoba ruštiny so súčasným hovorovým jazy-

zjavný, ale má rovnaký smer? Preto dejiny nemajú

typom písma a štylizáciou, ktoré evokujú jazyk

kom i s rečou súdobej inteligencie, že dialógy sú

cieľ, ako ho nemá ani ľudstvo. Iba človek má cieľ.

a podobu starých slovenských písomných pamia-

v románe prezentované bez úvodzoviek, pretože

Aj to nie vždy.“

tok, zachované je aj číslovanie kapitol písmenami

nie je dôležité, kto hovorí, ale čo hovorí, keďže

Rovnako silne vyznieva aj úvaha Ambrogia

s titlom, ale aj celý rad ďalších osobitých čŕt ro-

všetci sme súčasťou jediného ľudského univerza.

o charaktere času, ktorá navyše môže slúžiť aj

mánu odkazujúcich najmä v rovine obraznosti

ako jeden z argumentov „nehistorickosti“ romá-

na predstavy stredovekého človeka) s rovnako

Dejiny, ľudia a čas

nu: „Poviem ti jednu čudnú vec. Čím ďalej, tým

decentnou aktualizáciou – pravda, iba tam, kde

Dali by sa uviesť aj ďalšie dôvody „nehistoric-

viac sa mi zdá, že čas neexistuje. Všetko na svete

tak činí aj sám autor. Preklad preto vyznieva

kosti“ Vodolazkinovho románu. Sú nimi aj im-

jestvuje mimo času… Myslím si, že čas nám bol

veľmi kultivovane, číta sa hladko a umožňuje

plicitné prepojenie sveta „Pax Romana“ a „Pax

daný ako Božia milosť, aby sme neboli zmätení,

plný prienik do všetkých estetických a ideových

Orthodoxa“, schopnosť s hlbokou znalosťou veci

lebo vedomie človeka nemôže do seba vpustiť

„zákutí“ originálu.

prezentovať stredoveký svet akoby v koexistencii

všetky udalosti naraz. Sme uzavretí v čase, lebo

– neraz i jemne ironickej – so svetom súdobým,

sme slabí.“
Prof. PhDR. Anton Eliáš, CSc.

súznenie mravne čistého človeka s prírodou a rozumným využívaním jej bohatstva, metatextové

Preklad ako zážitok

(1950)

alúzie i priame citáty z rozmanitých biblických

Hlboký čitateľský zážitok z tohto románu umoc-

Pracuje na Katedre rusistiky a výcho-

kníh i stredovekých románov nestrácajúce ak-

ňuje aj vstupná, veľmi priliehavo vybraná repro-

doeurópskych štúdií FF UK. Je autorom

tuálnosť ani v dnešných časoch a pod.

dukcia obrazu Vízia mladého Bartolomeja ruského

a spoluautorom takmer stovky vedec-

Na ilustráciu by sa dali uviesť aspoň dva

maliara konca 19. storočia Michaila Nesterova

kých štúdií, skrípt i prvej slovenskej

príklady z rozhovorov Arsenija s Ambrogiom.

a najmä výborný preklad Valerija Kupku. Stra-

vysokoškolskej učebnice ruskej lite-

Na Arsenijovu otázku o tom, či ľudia tvoria dejiny

tégia, ktorú pre prenos originálu do slovenského

ratúry, mapujúcej vývin ruskej poézie

slobodne, Ambrogio odpovedá: „Ľudia sú slobod-

jazyka a kultúry zvolil, nielen korešponduje s po-

19. storočia. V rokoch 2002 – 2010 bol

ní, ale dejiny sú neslobodné. Je v nich tak veľa,

etikou autora, ale aj veľmi citlivo transformuje

dekanom Filozofickej fakulty Univerzity

ako ty hovoríš, myšlienok a skutkov, že ich samy

obraznú rovinu, ako aj lexikálno-sémantickú

Komenského (UK) v Bratislave.

nedokážu zjednotiť a obsiahnuť ich dokáže iba

a štylistickú špecifiku originálu.
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Foto Lenka Macsaliová

Až na dno ľudskej duše
Erich Fromm: Anatómia ľudskej deštruktivity. Preklad Richard Cedzo. Bratislava: Citadella, 2019

Eva Dědečková
Erich Fromm (1900-1980) bol pôvodom nemecký filozof, psychológ a sociológ, žijúci a pôsobiaci ako psychoanalytik
v USA. Anatómia ľudskej deštruktivity (1973) je jeho najobsiahlejším dielom, ktoré pri skúmaní fenoménu agresivity
pracuje s rozsiahlymi poznatkami naprieč prírodnými a humanitnými vedami.

A

ni v tomto prípade však Fromm neopúšťa

(zo senzorického hľadiska) patrí. Pred zostupom

Ľudská prirodzenosť a kybernetická éra

ústredný filozofický motív – otázku Čo je

si treba nasadiť vysoké gumáky a navliecť si

Keď si Fromm kladie hlboko filozofickú otázku

človek? – a tak ostáva prístupný azda každému

rukavice až po lakte – hoci človek nikdy nevie,

Čo je človek?, nechce špekulovať ako Heidegger

čitateľovi. Zaujímavosťou je, že k týmto úvahám

ako hlboko na zdanlivých plytčinách zapadne.

či Sartre. Vo svojom psychoanalytickom prí-

ho inšpiroval španielsky filozof M. de Unamuno,

Sám sa totiž stáva „sondou do ľudskej agresivity“

stupe uplatňuje aj sociobiologický a historický

ktorý mal v roku 1936 dostatok odvahy na to, aby

(ako hlása podtitul).

princíp, čím vedome ruší nutnosť samozrejmej

na akademickej pôde označil nacionalistického

Ak čakáme len veľmi obsiahle analyzovanie

väzby medzi pudom a vášňou. Jeho analýza cha-

generála Astraya za duševného mrzáka a jeho

a zdôvodňovanie dobre známeho presvedčenia

rakterových čŕt malígnej agresivity – sadizmu

prejav za nekrofilný. Tu kdesi, vo vzbure proti

o vrodenosti ľudskej agresivity, budeme, naopak,

a nekrofílie, a to jednak vo všeobecnom kontexte

nablýskanej neľudskosti, má počiatok hlbšie

prekvapení. Fromm rozlišuje tzv. benígnu agre-

ľudskej existencie, ale aj na konkrétnych prípa-

pochopenie tohto fenoménu už nielen ako per-

sivitu, t. j. obrannú, tá je naozaj vrodená i nám,

doch (Stalin, Himmler, Hitler), je obzvlášť dôležitá

verzného aktu, ale samotnej charakterovej črty.

ľuďom, a je prirodzenou reakciou všetkého ži-

pre pochopenie rafinovaných prejavov takýchto

vého na ohrozenie vlastných existenčných záuj-

vychýlení sa od prirodzenosti, ktoré ani dnes

Brueghelov obraz Triumf smrti na obálke knihy

mov. Jednoducho povedané, slúži k zachovaniu

na prvý pohľad nepostrehneme.

je len predzvesťou toho, do akých sfér ľudskej

života. Výlučne človek sa však vyznačuje i dru-

Za prirodzenú ľudskú črtu považuje Fromm

existencie nám pootvára dvere. Na nich je na-

hou formou agresivity, tzv. malígnou, tá nemá

nutkavú potrebu tvoriť zmysel a spolu-podporovať

miesto menovky vypálené veľavravné varovanie:

žiadny účel – ide o uspokojenie z bezdôvodného

život. V kybernetickej ére však rastie necitlivosť

„Človek sa však líši od zvieraťa tým, že je vrah.“

zabíjania. Zatiaľ čo inštinktivizmus (K. Lorenz)

voči nuansám deštruktívnosti a prevláda skôr

Štruktúra tohto psychoanalyticko-filozo-

a behaviorizmus (B. F. Skinner) pristupujú k tej-

nekrofilná fascinácia mechanikou. Človek ochot-

fického diela sa podobá postupnému zostu-

to problematike dogmaticky, Fromm chce po-

ne prijíma svoju pozíciu apendixu veľkej sústavy

pu do siete komplikovaného kanalizačného

núknuť alternatívu, ktorá umožní pochopiť toto

strojov, ktorá v konečnom dôsledku deštruuje

systému, pochopiteľne so všetkým čo k tomu

špecifikum ľudskej psychiky komplexnejšie.

prírodu. Ide o nepochopiteľný zvrat, obrat proti
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životu, ktorý ale človeku, paradoxne, poskytuje

snažil o ospravedlnenie ich činov či vyvinenie,

bytostnú otázku. Lenže láska k životu nemôže

intenzívny pocit zmyslu života (idea technického

nám ukazuje neočakávané zákutia psychiky.

byť nikdy úplne mŕtva.

pokroku). Svet postupne podlieha nekrofilizá-

Značným prínosom je autorove rozšírenie tra-

cii – premene všetkého živého na mechanické,

dičného chápania nekrofílie (čítanie reálnych

Zarathustra na obzore?

výpočtové, digitálne.

prípadov nie je pre citlivé povahy) na črtu cha-

Niektoré Frommove úvahy sú znepokojujúce,

rakteru človeka.

najmä keď si neuvedomuje nebezpečnosť svojich

K prirodzenosti človeka však patrí bytostná
potreba zmyslu, ktorá je koniec-koncov i kore-

povzdychov nad obmedzenými kompetenciami

ňom pôvodnej religiozity človeka. Z akej situá-

Trh ako pôvodca nového

psychoanalytikov – veď je také jednoduché poli-

cie vyrastá táto ľudská prirodzenosť? Sebauve-

charakterového typu

ticky i sociálne zneužiť medicínske umenia! Tiež

domenie je nevídanou anomáliou vo vesmíre,

Azda najzaujímavejšie sú práve úvahy o súvislos-

je vhodné pripomenúť, že najnovšie výskumy

a to je počiatok rozpoltenosti našej existencie.

tiach medzi nekrofilným charakterom a uctieva-

ukázali, že zrejme aj u šimpanzov naozaj existuje

Táto existenciálna situácia je spoločná všet-

ním techniky, ktorá sa stáva náhradou živého

vojna ako dlhodobo plánovaný nástroj riešenia

kým bez ohľadu na kultúru, náboženstvo, a je

záujmu o samotný život. Vystupuje tu aj nový

určitých konfliktov.

bytostne – tragická. Preto sa najpôvodnejšie

typ človeka (keďže sociálno-ekonomické pod-

A predsa, tento autorov pokus o nájdenie alter-

artikulovala prostredníctvom symbolov, reči

mienky sa v našej prítomnosti radikálne zmenili),

natívneho pochopenia deštruktívnosti človeka

mýtov a rituálov.

tzv. trhový charakter. Preň sa všetko stáva čírou

odhalil, že rastúca miera civilizovanosti, kon-

Dnes to nie je inak – technika a naša slepá

komoditou, jeho telo je najcennejším aktívom

krétne spoločensko-ekonomické podmienky,

oddanosť je výrazom tejto najpôvodnejšej exis-

na trhu. Pre vášnivosť tohto nekrofilného cha-

pre ktoré je charakteristické vykorisťovanie

tenciálnej tragiky človeka. Jej motívom je hľada-

rakteru je príznačné, že „smrť už nesymbolizujú

a manipulácia, nielen že šíria v ľudskom živote

nie vnútornej jednoty, hojivého scelenia bytosti.

nepríjemne zapáchajúce výkaly alebo mŕtvoly. Jej

pocit nudy, banálnosti a triviálnosti, ale robia

K tomu pomáhajú človeku rôzne orientačné rám-

symbolmi sú teraz čisté, nablýskané stroje. Ľudí

z ľudskej bytosti duševného mrzáka.

ce (výklady sveta), pôsobiace útešným psycholo-

nepriťahujú smradľavé záchody, ale konštrukcie

Podstatným posolstvom tejto sondy do ľudskej

gickým efektom. Tu korení hrozba náklonnosti

z hliníka a skla. Spoza tejto antiseptickej fasády

duše, a v tom sa Fromm zhoduje s Friedrichom

k rôznym ideológiám, ktoré napokon život umŕt-

však stále viac presvitá realita. Človek v mene

Nietzschem, je fakt, že riešenie existuje – uvedo-

vujú. Psychologický efekt je naoko pre samotné

pokroku mení svet na zapáchajúce a jedovaté

miť si skutočnú mieru všetkých vecí a vnímať, že

indivíduum priaznivý – totiž v podobe čírej funkcie

miesto (a toto nie je symbolický opis).“

najvyššou hodnotou je život sám. Milovať život

a identity. Tie sú pohltené ideálmi výkonnosti
a efektivity, v rámci ktorých každý môže ľahko
dosiahnuť pocit výnimočnosti a zmysluplnosti
vlastnej existencie, a to bez nutnosti úmorného
hľadania otázok. Práve tu sa ukazuje, že krutosť
a deštruktívnosť nie sú inštinktívne, ale korenia
v totalite ľudskej existencie.
Aj Hitler bol „len“ človekom…?
Fromm vďačí Freudovi za revolučné odhalenie

Na niekoľkých klinických
prípadoch Fromm predstavuje prejavy zmrzačení
psychiky – sadizmus,
nekrofília a ich činné
prejavy sú pre čitateľa
skutočne emocionálne
náročným materiálom.

dynamiky nevedomia, avšak kriticky sa vyme-

nadovšetko.
Racionálna viera v kruhový princíp vývoja
človeka je pre Fromma základom prirodzeného
vhľadu, že láska, viera a rozum sa vôbec nemusia
vylučovať. „Situácia dnešného ľudstva je príliš
vážna, aby nám dovoľovala počúvať demagógov
– prinajmenej nie tých, ktorých láka ničenie –, či
dokonca vodcov, ktorí používajú len svoj mozog,
no ich srdce je zatvrdené. Kritické a radikálne
myslenie prinesie ovocie len vtedy, keď sa zmieša s najcennejšou vlastnosťou, ktorou je človek
obdarený – láskou k životu.“

dzuje voči jeho redukcionistickej teórii libida.

Vedecký štýl premýšľania sa pretavil do akej-

Deštruktivita, agresivita nie sú podmienené pu-

si epidémie zasahujúcej najmä mestskú populá-

dovo, ale spoločensky. Svoj počiatok majú tieto

ciu. Fromm však nekráča na tradičných filozo-

potenciálne charakterové črty už v 5. a 4. storočí

fických cestičkách ohovárania vedy – správne

p. n. l., kedy mýtus pomaly ustupoval prudkému

prízvukuje, že tie najväčšie vedecké kapacity

rozvoju civilizácie.

vo fyzike (Einstein, Bohr, Schrödinger) takáto

Foto archív autorky

systému už človeka neťaží otázka vlastnej vôle

Na niekoľkých klinických prípadoch Fromm

jednostranná deformácia nepostihla, práve na-

predstavuje prejavy zmrzačení psychiky – sadiz-

opak – majú vyostrený biofilný cit pre vníma-

mus, nekrofília a ich činné prejavy sú pre čitateľa

nie celkovej súvislosti krehkého života. Prečo?

skutočne emocionálne náročným materiálom.

Lebo je rozdiel medzi hlbokým intelektuálnym

Ukazuje sa však to, aký komplexný je vlastne

záujmom o svet, ktorý vyrastá z vášnivej lásky

Eva Dědečková vyštudovala filozofiu

problém vzťahu medzi prostredím a charakterom

k Životu a jeho neuchopiteľnosti, a tzv. konzu-

a dejiny filozofie na UPJŠ v Košiciach

človeka.

mentským intelektualizmom, zaujatým len spá-

a doktorské štúdia zavŕšila na UK

Pri analýzach Stalina, Himmlera a Hitlera vi-

saním výsledkov bádania, tvorenia. Potom niet

v Prahe. Venuje sa fenomenológii a pri-

díme trochu nečakanú vrstvu týchto osobností

divu, že jediné, čo tento typ ľudí priťahuje, sú

márne kozmologickej filozofii výchovy

– Fromm ich totiž zasadzuje práve do rámca pô-

principiálne „výkaly“, pretože to je jediný bez-

E. Finka a F. Nietzscheho.

vodnej existenciálnej situácie a bez toho, aby sa

prostredný produkt odrážajúci ich umŕtvenú
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Cesta – necesta
po rodnom kraji
Veronika Klímová: Adèle a Rúfus na cestách po Slovensku
Bratislava: Monokel, 2019
Mária Nerádová: Poďme objavovať Slovensko
Bratislava: MEDA, 2018

Petra Baďová
Knihy s nami často cestujú. Berieme ich na výlety, dovolenky, rôzne presuny
z mesta A do mesta B. Publikácie, ktoré si predstavíme, majú opačné
ambície. Cestovať môžeme priamo v nich! Navyše nikam ďaleko, len vo svojej
domovine.

A

Foto Petra Baďová

dèle a Rúfus na cestách po Slovensku

Slovensko v podaní M. Nerádovej obývajú

sobia mäkko (vďaka tomu ani zuby vlka nevy-

(Veronika Klímová) a Poďme objavo-

zvieratká. Sú poľudštené, majú mená, nosia oble-

znievajú ohrozujúco). Dospelým možno bude

vať Slovensko (Mária Nerádová) sú urče-

čenie, používajú predmety, vykonávajú činnosti

štylizácia postáv trochu povedomá, pripomína

né deťom, v prvom prípade od štyroch rokov,

typické pre tú-ktorú lokalitu. Zvieracie figúry sú

totiž niektorých večerníčkových hrdinov (Me-

v druhom ešte mladším. Obidve formou aj

v zobrazených situáciách prispôsobené svojmu

dušku J. Dudešeka).

obsahom zohľadňujú vek čitateľov. Poďme ob-

naturelu aj stereotypom (sova číta knihu, myšky

Autorka tvary vymedzuje plochou, detaily

javovať Slovensko má veľký formát a tvoria ju

večerajú syr, potkan postáva pri kontajneroch).

zdôrazňuje líniou. Knižka okúzľuje kultivova-

hrubé kartónové listy, Adèle a Rúfus na cestách

Rovnaké zvieratká sa vyskytujú v každej „scé-

nou farebnosťou, ktorá je jasná a kontrastná,

po Slovensku má mäkkú väzbu, listy strednej

ne“, niektoré lokality obsahujú druhy navyše

množstvo odtieňov vzájomne komunikuje.

gramáže s povrchom, na ktorý sa dobre kres-

(netopiere, hrobáriky). V titule Poďme objavo-

Pri titule je zaujímavé zamerať sa nielen na ko-

lí. Obrázková kniha M. Nerádovej obsahuje

vať Slovensko nefigurujú iba živočíchy, ktoré

munikáciu farieb ako takých, výskyt odtieňov

minimum textu a košatý dej zachytený v obra-

na našom území voľne žijú, ale aj také, ktorých

na ploche, ale aj na komunikáciu nakreslených

ze, kniha aktivít V. Klímovej poskytuje deťom

zástupcov deti naisto majú medzi plyšovými

postáv. Tie sú zobrazené v interakcii, žiadna

priestor na sebavyjadrenie.

kamarátmi (slony, nosorožce, tučniaky).

z nich sa nepozerá priamo na čitateľa. Zároveň

Scény na dvojstranách sú kompozične budo-

majú ľahko rozpoznateľnú reč tela aj výrazy,

Kniha pre najmenších

vané v jednom pláne, dynamiku výjavu dodáva

čo deťom umožňuje objavovať nielen istú loka-

M. Nerádová, absolventka štúdií grafického

rytmus rozloženia postáv, umiestnenia budov,

litu na Slovensku, činnosti, ktoré sa tam dajú

dizajnu na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne

sieť turistických chodníkov, podzemných cho-

realizovať, ale aj širokú škálu emócií a vzťahov.

a ilustrácie na VŠVU v Bratislave, spolupraco-

dieb v banskej štôlni.

Deti môžu v obrázkoch hľadať zvedavé, šťastné,

vala už s viacerými domácimi i zahraničnými

Ilustrácie sa deťom prihovárajú prostredníc-

vystrašené zvieratká, zaľúbencov alebo rôzne

vydavateľstvami a spisovateľmi. Jej ilustrácie

tvom farby a tvaru, štruktúry autorka takmer

sociálne väzby – rodinu, dvojicu kamarátov, sa-

zrejme zaujmú deti aj dospelých.

nevyužíva. Pracuje s oblými tvarmi, ktoré pô-

motára. Nájdu popritom aj množstvo vtipných

Poďme objavovať Slovensko obsa huje
13 miest, kam zavítalo prasiatko Oliver so svojimi rodičmi počas prázdnin. Ide o výber lokalít,
ktoré sú rodičmi a deťmi na Slovensku často
navštevované, a aktivít, ktoré sa viažu na letné
obdobie. Niektoré miesta sú konkrétne (Bojnický zámok so ZOO, Bratislava, Banské múzeum,
Múzeum slovenskej dediny, Liptovská Mara,
Vysoké Tatry, Spišský hrad, Slovenský raj),
iné všeobecné (jaskyňa, kúpele, mesto, festival, kemping). Každá lokalita sa rozprestiera
na dvojstrane a je podaná pestrofarebne. Obraz
miesta dopĺňa jeho názov a stručný cestovateľský záznam Olivera.
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Čo ďalej s knižkou
Poďme objavovať Slovensko
Pohľadajme na ilustráciách zástupcov nezvieracieho sveta (vodník, víla, biela pani, rytier).
Na ktoré miesta ich autorka ukryla a prečo?
Zvierací hrdinovia sú zobrazení v rôznych situáciách. Aké dialógy by medzi sebou mohli viesť?
Adèle a Rúfus na cestách po Slovensku
Knižku môžeme rozšíriť vsunutím alebo dolepením listov. Takto do nej môžeme doplniť ďalšie
slovenské hrady, mestá, jaskyne a pod.
Ak by sa Adèle a Rúfus zastavili u nás doma, akú špecialitu by sme im pripravili a ktoré miesto
v našom okolí by sme im chceli ukázať?
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detailov (sardinky v autobuse, vankúš vo vtá-

pre mladšie aj staršie deti. V rámci sprevádzania

noduchá úloha. Aj najuvedomelejší Slovák by

čom hniezde).

Adèle a Rúfusa sa deti nenásilne učia, precvičujú

možno siahol po bedekri. V poslednom období

si jemnú motoriku, ale aj názvy našich operen-

vychádza čoraz viac kníh o Slovensku pre deti.

Kniha pre väčších

cov či hradov, podnecujú obrazotvornosť, cibria

Publikácie sa zacieľujú na rôzne vekové kategó-

V. Klímová, autorka publikácie Adèle a Rúfus

vnímavosť a naisto sa zabávajú.

rie, využívajú odlišné rozprávačské stratégie aj

na cestách po Slovensku, študovala na VŠVU

Čo všetko autorka obsiahla v knižke aktivít?

v Bratislave. Viacero jej autorských alebo ňou

Dvojica turistov navštívila Vysoké Tatry, Ban-

Najnovšou takto zameranou knihou je dopln-

ilustrovaných titulov získalo ocenenia a pred-

skú Štiavnicu, Bojnice, Spišský hrad, Krásnu

ková vzdelávacia publikácia pre mladších žiakov

stavujú skutočne vysokú umeleckú kvalitu. Ilu-

Hôrku, Čičmany, Bratislavu, boli na hubačke,

základných škôl Čo ti v škole nepovedia (S. Marec

strátorka využíva klasické výtvarné techniky,

hudobnom festivale, ochutnali typické slovenské

a L. Čermáková, vyd. Ikar, 2020). Titul obsahuje

najmä kresbu a grafiku.

jedlá. Portréty spokojných návštevníkov deti

najmä fakty z minulosti aj súčasnosti Sloven-

môžu do obrázku dokresliť.

ska, ale je vizuálne šťavnatý. Pozornosť detské-

Adèle a Rúfus na cestách po Slovensku má

výtvarný jazyk.

v porovnaní s titulom Poďme objavovať Sloven-

Ilustrácie vznikli technikou, ktorá je deťom

ho čitateľa udržiava hravé grafické prevedenie,

sko subtílnejší výraz. Ilustrácie sú vzdušné, roz-

blízka – kresbou fixkami. Ilustrátorka pozýva

vírivé kompozičné riešenie dvojstránok, vkusná

miestnené v priestore, pôsobia otvorene. Voľba

čitateľa k spolutvorbe, väčšinou mu nevymedzuje

(funkčná) hra s typmi, veľkosťou a farebnosťou

stredného formátu a mäkkej väzby s pružným

špeciálne plochy, prázdne rámčeky na realizáciu,

písma, jeho občasné vybočenie z linajok.

chrbtom knižného bloku podporuje charakter

ale umožňuje dopĺňať svoje obrázky. Fakt, že je

knihy ako zošita, ktorý sa vmestí do každého

k detskému čitateľovi citlivá, sa prejavuje naprí-

turistického batoha.

klad aj v štylizácii ľudských figúr (neodradzuje

Obálka nás oboznamuje s iniciátormi cesty

dieťa od „spolupráce“ dokonalým stvárnením

po Slovensku, s cudzincami Adèle a Rúfusom.

postáv, ktorého by ono nebolo schopné). Ne-

V kruhovej kompozícii vidíme atribúty všetkého,

upriamuje pozornosť na postavy, zobrazuje ich

na čo cestovatelia v našej krajine môžu naraziť:

ako drobné figúrky, súčasť väčšieho krajinného

drevenica (ľudová architektúra), banskoštiav-

celku.

nická kalvária (sakrálna architektúra), bratislav-

Adèle a Rúfus na cestách po Slovensku môže byť

ský hrad (svetská a reprezentačná architektúra),

príjemným poznávacím výletom aj pre dospelé-

sídlisková pouličná lampa (odkazy k minulosti),

ho čitateľa. Ten možno ocení, ako ilustrátorka

listnaté a ihličnaté stromy, ľudia, zvieratá, do-

využíva farebnosť krajiny (tóny zelenej, modrej,

pravná značka aj tatranský smerovník.

okrovej, hnedej, telovej), zrnenie (raster) evoku-

Petra Baďová (1985) pracuje v Ústa-

Po otvorení knihy sa čitateľ môže k dvojici

júci sypkosť, zem a narába s archetypmi (dom,

ve literárnej a umeleckej komunikácie

turistov pridať a sprevádzať ich (napísaním

strom, zajac, srna). Možno sa vďaka tomu stane

FF UKF v Nitre. Okrem iných publi-

svojho mena a dokreslením autoportrétu na ši-

lepším sprievodcom.

kácií jej vyšla aj Existenciálna esteti-

rokých záložkách obálky). Potom si pripraviť

ka vecí (2016). Zaoberá sa estetikou

pastelky, fixky, perá a už len hľadať, nachádzať,

O Slovensku pre deti

krajiny, situácií a vecí a dejinami vý-

škrtať, dokresľovať a dopisovať podľa usmernení

Sprevádzať niekoho po Slovensku, ukázať mu

tvarného umenia.

autorky. Tá vytvorila množstvo tvorivých zadaní

naše najkrajšie miesta, rozhodne nie je jed-
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Foto LIC / Pavol Kastl

Autor je preč…
Rozlúčka s Pavlom Vilikovským

Michal Harpáň
B. B. King a jeho The Trill is Gone je zakódovaný v titule poslednej knihy Pavla Vilikovského RAJc je preč (2018). Nemyslel(i) som/sme si, že bude posledná, hoci to z nej mnohé naznačovalo, že posledná bude. Je to úchvatná kniha, patrí medzi
jeho najúchvatnejšie.

S

om si vedomý, že prívlastok úchvatná nie je

V novembri 2016 som bol v Bratislave a ne-

sopisu Romboid v suteréne bývalého Zväzu

literárnokritický. Uvedomujem si vlastne

uvedomil som si, že práve uplynulo 50 rokov

slovenských spisovateľov na Štefánikovej ulici,

aj to, že by som nemal písať nekrológ, lebo sa

od nášho stretnutia. Upozornil ma na to Mi-

kde bol Pavel zástupcom šéfredaktora a potom

neviem a nedokážem odosobniť. Pavel Vilikov-

lan Šútovec, ktorý je aj historik. A keď zor-

aj šéfredaktor.

ský bol môj kamarát, môj najobľúbenejší slo-

ganizoval pri tejto príležitosti naše spoloč-

Neviem presne kedy a kde som dostal, s ve-

venský prozaik, o ktorom som písal (viem, že

né stretnutie v reštaurácii na bratislavskej

novaním, jeho prozaický debut Citová výchova

málo, a to mi je ľúto), o ktorom som prednášal,

Drevenej ulici, pripomenul i to, že pri našom

v marci (1965). Kniha zapadala do kontextu

ktorého som s pôžitkom prekladal do srbčiny.

prvom stretnutí si v novinách na recepcii no-

mladej prózy šesťdesiatych rokov, no bola

Iste som už o tom aj písal, že sme sa stretli

vosadského hotela Putnik všimol oznámenie

akosi v tieni prudkého nástupu mladých, ale

o smrti Walta Disneyho.

o niečo starších prozaikov (Vincent Šikula,

v decembri 1966 v Novom Sade, keď vtedy
mladí redaktori Slovenských pohľadov, Milan

Od roku 1966 sme sa potom často stretávali,

Ján Johanides, Rudolf Sloboda, Peter Jaroš).

Šútovec a Pavel Vilikovský, prišli na výmennú

častejšie v Bratislave, ale aj v Novom Sade aj

Väčšinou však všetci publikovali aj v norma-

návštevu do Letopisu Matice srbskej, kde ich

v Belehrade. Spočiatku v Bratislave v redakcii

lizačnom období po roku 1968, bez výraznej-

hostiteľmi sa stali redaktori, už renomovaní

Slovenských pohľadov na Štúrovej ulici. Po nú-

šieho prispôsobovania sa nastoleným ideovým

srbskí autori Boško Petrović a Aleksandar Tiš-

tenom odchode z redakcie do vydavateľstva

požiadavkám. Okrem Jána Johanidesa a Pavla

ma. Ja, vtedy ešte študent, som im bol sprie-

Tatran na Michalskej ulici, kde boli redaktori

Hrúza – a, samozrejme, aj Pavla Vilikovského.

vodcom aj tlmočníkom zároveň.

(Vilikovský a Šútovec), potom v redakcii ča-

Druhá kniha poviedok Pavla Vilikovského už
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bola v korektúrach, ale nevyšla, lebo s návrhmi

cúzskom preklade je novela román); kľúčové je

spisovateľa Kúcanského na manifestáciu niek

na prepracovanie autor súhlasiť nemohol.

to, že ide o jedinečné dielo, ktoré patrí medzi

dajšieho Spolku vojvodinských spisovateľov

Ťažko je odpovedať na otázku, či bol Pavel

najlepšie prózy Pavla Vilikovského. Ak toto

Literárna karavána, na ktorej sa zúčastnil

Vilikovský v období normalizácie zakázaným

dielo zaraďujeme do novelistikého žánru, jeho

(neviem prečo som sa ho nikdy nepýtal, či

autorom. V určitom zmysle bol, ale bol to zákaz

miesto je medzi najlepšími novelami svetovej

v Sriemskej Mitrovici väzenkyňa skutočne

vnútorný, v tichom odmietaní ideológie norma-

literatúry, na čele ktorých je novela Smrť v Be-

spievala „Druže Tito, mi ti se kunemo…“). Aj

lizácie. K disentu sa nepripojil, ako Pavol Hrúz

nátkach Thomasa Manna.

v iných dielach, ale najmä v poslednom RAJc

napríklad, bol dlho tzv. zásuvkovým tvorcom,

Môj preklad tejto prózy vyšiel v roku 1997,

je preč, kde na stranách 108 až 113 prečítame,

keď mi nebohý rumunský básnik Petru Krdu

samozrejme, modifikované spomienky na prvú

V uvoľnených osemdesiatych rokoch mu bolo

doslova vytrhol z ruky na papieri preložený

návštevu z roku 1966 a na poslednú z roku

povolené knižne publikovať rozsiahlejšiu prózu

text a vydal ho vo Vršci (vtedajší riaditeľ Ná-

2001 (?). „Nový Sad sa mi páčil“ (s. 112).

Prvá veta spánku (1983), predtým vyšli Johanide

rodného literárneho centra odmietol podpísať

A v Bratislave. V posledných dvoch-troch

sove novely Nepriznané vrany (1978) a Balada

dotáciu SLOLIA, vraj preto, že Vilikovský je

rokoch sme sa krátko stretávali na Námestí

o vkladnej knižke (1979). Zo starších autorov, ktorí

nedostatočne ústretový k dotyčnému centru).

SNP, v Cafe Vienna, a keď ju zatvorili, v reštau-

boli tiež v nemilosti, vyšli prózy Petra Karvaša

Tento preklad otvoril cestu k ďalšej recepcii

rácii vedľa. Išiel som dolu Poštovou a zďaleka

Noc v mojom meste (1979) a Ladislava Ťažkého

prózy Pavla Vilikovského v srbčine.

som uzrel jeho postavu. Teraz mi to miesto

lebo prózu písať neprestal.

Evanjelium čatára Matúša (1979).

A prekladal som s nadšením: zbierku povie-

v centre Bratislavy už vždy bude pripomínať

Obdobie po novembrových udalostiach je

dok Krutý strojvodca (2000), román Posledný

v znamení prudkého návratu nevyhovujúcich

kôň Pompejí (2002, 2014), zbierku poviedok Ča-

Tešil som sa každej jeho novej knihe – mám

autorov – exilových, disentových, zásuvkových.

rovný papagáj a iné gýče (2015). Pri prekladaní

ich všetky, okrem Pešieho príbehu, ktorý som

Prozaik Pavel Vilikovský sa hneď v roku

som s autorom konzultoval, vždy bol ochotný

si od neho vypožičal na prečítanie. Mal som

1989 prejavil, na všeobecné potešenie a dá sa

pomôcť. Pri románe Posledný kôň Pompejí na-

pôžitok z čítania jeho prózy, písania a pred-

povedať aj prekvapenie, ako šokujúco vynika-

šťastie mal odložené strany, z ktorých citoval

nášania o nej, a tobôž z prekladania.

júci autor. Knižný trojlístok Eskalácia citu, Kôň

zo Senecových Listov priateľom, lebo hľadať

Naposledy som prekladal dve novely – Na ľa-

na poschodí, slepec vo Vrábľoch, Večne je zelený…

adekvátnu stranu v srbskom preklade by bolo

vom brehu pamäti a Štvrtá reč, z knihy Prvá

otváral publikačne pribrzdenému prozaikovi

takmer nemožné.

a posledná láska. Bol to skutočne prenikavý

dokorán dvere do posttotalitnej slovenskej
literatúry.

Pavla Vilikovského.

Bol to skromný človek, nikdy sa na nič ne-

zážitok. Vtedy som si uvedomil, v čom je čaro

sťažoval. A oslavám sa vyhýbal, museli ho

Pavlovho rozprávania: jednou vetou, dokonca

Eskalácia citu je výber z prvej a druhej ne-

k tomu prinútiť iní. Tak ako hlavného hrdinu

jednou metaforou vedel vystihnúť viac ako

publikovanej zbierky poviedok, ale je jasné, že

v novele Na ľavom brehu pamäti z knihy Prvá

niektorí prozaici celými stranami.

dve ostatné boli už napísané a len čakali v zá-

a posledná láska fotografa Kamila „dotlačili“

Takým prenikavým zážitkom bolo aj čítanie

suvke na vhodnú chvíľu na publikovanie. Tu sa

k retrospektívnej výstave fotografií. Často sa

RAJc je preč. Ale to si ešte stále, dosť dlho v hlave

vlastne otvára problematika datovania vzniku

vedel „prepožičať“ svojim postavám, aj v tejto

„upratujem“. Stále mi je na dosahu ruky. Uvidím.

a publikovania jednotlivých próz, najmä v pr-

novele je mnoho zakódovaného z autorových

vom období po roku 1989. Tie dve nové prózy

životných a rodinných osudov.

						
		Michal Harpáň

zároveň sú naratívne a typologicky odlišné, ale

Nerád cestoval, najmä v pokročilejšom veku.

aj podobné (a netreba zabúdať ani na Extrémnu

Ale u nás, v Juhoslávii, v Novom Sade a Beleh-

Univerzitný profesor. Od roku 1969 pô-

osamelosť, ktorá je publikovaná spolu s prózou

rade, bol častejšie. Nemám to presne zrátané,

sobil na Filozofickej fakulte v srbskom

Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch).

a teraz mi je to ľúto, ale odhadujem, že to bolo

Novom Sade, prednášal slovenskú li-

aspoň desaťkrát. Nech to akokoľvek vyznie

teratúru na Filozofickej fakulte Uni-

neskromne, bola v tom aj moja zásluha.

verzity v Belehrade a teóriu literatúry

Napokon, žánrovo – sú to novely alebo romány? To však ani nie je také podstatné, lebo
jeden zo znakov postmodernej typológie prózy

Juhoslávia, či presnejšie Nový Sad, v takej

na Vysokej škole pedagogickej v Sege-

Pavla Vilikovského je žánrová hybridizácia. Či

alebo onakej podobe, sa dostali aj do jeho pro-

díne. Do srbčiny prekladá slovenskú

je Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch novela

zaického diela – v románe Posledný kôň Pompejí,

prózu a slovenskú literárnu vedu.

alebo román skutočne nie je dôležité (vo fran-

v poviedke Čarovný papagáj úspechu „vyslal“
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Osobnostné krízy
šiestich národov
Jared Diamond: Otrasy. Ako národy riešia svoje krízy
Bratislava: Premedia, 2019. Preklad: Igor Otčenáš

Oliver Zajac
Má štát či národ schopnosť úspešne sa vysporiadať s krízou?
A čo je to vlastne kríza? Na tieto pálčivé, ale zároveň nesmierne
príťažlivé a aktuálne otázky, sa snaží odpovedať najnovšia kniha
autora vedeckých bestsellerov Jareda Diamonda.

B

Jared Diamond (1937).
Foto wikimedia.org / Keneth Zirkel

ez zveličovania možno prehlásiť, že americ-

rodná kríza nie je, mierne povedané, pritiahnutá

od jeho fínskych, čilských či austrálskych zná-

ký fyziológ a geograf Jared Diamond patrí

za vlasy. Netreba však autorov zámer hatiť hneď

mych. Orálne zdroje pochopiteľne môžu obohatiť

v ostatných dekádach medzi autorskú smotánku

v úvode: dôležité sú koniec-koncov výsledky, aké

text, v tomto prípade však Diamond ukazuje, že

non-fiction literatúry a prinajmešom od zisku

dokáže takýto prístup poskytnúť.

netuší, ako s nimi pracovať a o metódach oral

Pulitzerovej ceny v roku 1997 každý jeho najnovší

Aj výber analyzovaných národov a ich kríz by

titul čitatelia netrpezlivo očakávajú. Otrasy. Ako

mohol pedantnejší recenzent podrobiť kritike,

Z pozície historika, venujúceho sa (okrem

národy riešia svoje krízy (Upheaval. Turning

nakoľko nejde o výber určený exaktnými krité-

iného) aj výskumu fenoménu nacionalizmu,

Points for Nations in Crisis) sú prvou Diamondo-

riami, ale skôr o časovú os Diamondovho života

musím rovnako kriticky hodnotiť Diamondov

vou knihou, ktorú má čitateľ možnosť prečítať

a krajín, kde strávil istý čas, prípadne ktorých

ľahkovážny prístup k termínom ako národ

si v slovenskom preklade takmer bezprostredne

jazyk ovláda. Toto rozhodnutie však je vskut-

a štát, ktoré často uvádza ako synonymá a vô-

po vydaní originálu. Doteraz mu do slovenčiny

ku akceptovateľné. Sociálni a humanitní vedci

bec neuvažuje nad otázkou, či ním skúmané či

preložili len knihu Prečo máme radi sex? (Ar-

potvrdia, že písať o akomkoľvek štáte, národe

opisované fenomény sú štátnou alebo národ-

cha, 1999), takže záujemcovia museli čítať origi-

či kultúre bez ovládania príslušného jazyka je

nou krízou, keďže tieto dva fenomény môžu,

nál alebo preklad do iného jazyka.

nesmierne náročné, ak nie nemožné.

ale nemusia byť prítomné súčasne. Nehovo-

history zrejme ani nechyruje.

Najnovší Diamondov počin si vyslúžil pochvalu

riac o fakte, že hádam ani jediný raz sa v texte

od iných členov autorskej smotánky non-fiction li-

nevyskytla poznámka o tom, že prezentované

teratúry ako Stevena Pinkera či Noaha Harariho,

národy nie sú jednoliatym prvkom a napríklad

avšak mnohí zahraniční publicisti a recenzenti

pokojná transformácia Austrálie možno bola

boli pomerne kritickí. Ako to obvykle býva, aj

pokojnou v skupine politických elít, ale iné so-

v tomto prípade leží pravda kdesi uprostred.

ciálne skupiny nemuseli dané zmeny vnímať
rovnako pozitívne.

Osobnostná kríza a cesty osudu
Základnou premisou Otrasov je analýza rôznych

Podnetné čítanie

faktorov, ktoré ovplyvňujú vysporiadanie sa ná-

Napriek vyššie uvedenej kritike nemožno povedať,

rodov s istou formou krízy. Diamond k tomu vy-

že Otrasy nie sú zaujímavou a najmä podnetnou

užíva šesť historických príkladov: Fínsko počas

knihou. Koniec-koncov, titul, v ktorom čitateľ

druhej svetovej vojny, Japonsko a jeho premena

s autorom bezhranične súhlasí, má pre intelekt

od reforiem Meidži, Pinochetova diktatúra v Čile,

a rozhľad jedinca často menší prínos než dielo,

Suhartova vláda v Indonézii, radikálna a pritom

po ktorého prečítaní máte chuť sadnúť si s auto-

vcelku nebadaná transformácia Austrálie a na-

Jedna baba povedala…

rom k dobrej káve a viesť s ním polemiku. Jared

pokon spamätávanie sa Nemecka z druhej sve-

Zatiaľ čo metodologický prístup aj výber krajín

Diamond, či už úmyselne alebo nie, napísal knihu

tovej vojny.

možno obhájiť, skutočne problematickou časťou

spadajúcu do druhej kategórie. A to je len dobre.

Vývoj v týchto šiestich krajinách rámcuje

textu sú Diamondove argumentácie podložené

do vzorca, ktorý má pôvod v metódach krízovej

tvrdením jeho priateľov. Na jednej strane v závere

terapie. Ide o tucet faktorov, ktorých naplnenie

uvádza, že nechcel zahlcovať text odkazmi na po-

Mgr. Oliver Zajac

či nenaplnenie determinuje pravdepodobnosť

užitú odbornú literatúru, čo by bolo možno v po-

Historik a publicista, pracuje

úspechu prekonania osobnostnej krízy. Je pocho-

riadku. Lenže na mnohých miestach sú jediným

v Historickom ústave SAV v Bratislave.

piteľne otázne, či analógia osobnostná kríza – ná-

zreteľným podkladom jeho tvrdení len informácie
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Veľký príbeh
Malých žien
Louisa May Alcott: Malé ženy
Preklad Danka Jacečková. Bratislava: Ikar, 2020

Jaroslava Šaková
Aktuálna vlna záujmu o toto klasické dielo americkej literatúry napísané koncom devätnásteho
storočia priniesla na pulty slovenských kníhkupectiev jeho nový preklad.

J

Foto Lenka Macsaliová

ednou z prvých vecí, ktoré na novom vyda-

jasne opísaný, aby sa následne hranice týchto

nad tvojím hnevom. Odpusťte si navzájom, po-

ní svetoznámeho románu Malé ženy treba

dvoch svetov začali znejasňovať.

máhajte si a zajtra začnite odznova“, s. 97), vždy

oceniť, je popri decentnom, ale zároveň veľmi

Okrem rodinných vzťahov sa do ústredného

preváži kontakt s realitou. Príbehy postáv tak

pútavom grafickom spracovaní obálky knihy aj

postavenia v deji dostáva aj susedský vzťah s pá-

nepôsobia plocho, ale naopak živo a sugestívne.

fakt, že Ikar ponechal meno autorky v pôvod-

nom Laurencom a najmä jeho vnukom Lauriem.

nom znení bez prechyľovania priezviska. Je to

V jednej z najznámejších scén knihy Laurie počas

Jeden román si prosím, ak by sa dalo,

drobnosť, ktorá sa síce u našich vydavateľstiev

novoročného tanečného večierku Jo vysvetlí, ako

tak bestseller

už stáva zvykom, ale nikdy nie je na škodu ju

vznikla jeho prezývka, a ona jemu prezradí, že

O Malých ženách sa zvykne hovoriť, že to je kniha

znovu vyzdvihnúť. Obzvlášť pri knihe, v ktorej je

si spálila šaty, a preto nechce tancovať, aby si

na objednávku. Zmienka o tom, ako Alcott vy-

jednou z tém emancipácia ženy a jej hľadanie svoj-

to nikto nevšimol. Týchto zopár vymenených

tvorila „dievčenský román“ preto, aby vydavateľ

ho miesta a hlasu v spoločnosti. Teda, možno…

viet preklopí ich vzťah z oficiálnej do kamarát-

Thomas Niles odobril vydanie filozofického spisu

Brilantne zvládnutý preklad z pera Danky

skej roviny. Mladý muž ju potom pozve tancovať

jej otca, sa nachádza aj v tomto vydaní. Okrem

Jacečkovej zachováva atmosféru originálu kni-

do prázdnej haly, kde budú sami. Aj napriek tomu,

toho sa tiež dočítame, že sa autorka spočiatku

hy a pritom dáva vyniknúť čaru spojenia tohto

že je spočiatku sestrami vnímaný len ako intro-

zdráhala nejaký román vôbec písať.

príbehu s pestrosťou slovenského jazyka.

vertný vnuk pyšného starého pána, Jo a postupne

Otázkou, ktorú by sme si pri novom vydaní diela

aj ostatné sestry zisťujú, že sa v ňom mýlili. Ich

v roku 2020 mohli právom položiť, je to, či nás

Blízko k sebe aj ostatným

životy sa pomaly, ale isto začnú prepletať, blízkosť

toto všetko pri čítaní naozaj má/musí zaujímať.

Kľúčovým pojmom románu sa stáva blízkosť. Ro-

sa prehlbuje.

A ak by sme chceli podobnú diskusiu začať aj na

dinná, partnerská, priateľská. Poprípade blízkosť
spriaznených duší, ale aj blízkosť k svojmu vlastnému ja. Louisa May Alcott svojim postavám
vytvorila svet, v ktorom sa môžu naplno prejaviť
ako nezávislé individuality a tiež očariť čitateľa

témy diela a prípadných jednostranne orientova-

Kľúčovým pojmom románu
sa stáva blízkosť. Rodinná,
partnerská, priateľská.

všadeprítomnými podobami blízkosti.
V úvode stretávame sestry Jo, Meg, Amy

ných pohnútok autorky (či už by sme to nazvali
emancipácia, feminizmus alebo použili akúkoľvek
inú tesnú škatuľku), je možno na mieste si pripomenúť, že po Malých ženách v tvorbe autorky
nasledovala aj kniha s názvom Malí muži.

Ďaleko od idyly

a Beth Marchové pri rozhovore o Vianociach.

Život „malých žien“ Marchových je zobrazený

Návrat

Aj keď sa sprvoti zamýšľajú nad tým, že „Vianoce

autenticky, pri písaní Louisy May Alcott je ľahko

Nová ikarovská podoba Malých žien na prebale

bez darčekov nie sú Vianoce“ (s. 7), ihneď sa

uveriteľné, že sa údajne inšpirovala vlastnými

oznamuje, že prináša „prvý raz oba diely v kom-

ozve argument, že predsa majú rodičov a jedna

zážitkami. Rodinný život a život ako taký je tu

pletnom vydaní“. Bildungsroman, teda román

druhú. Ich otec sa však nachádza na vojnovom

vykreslený s pozitívami aj negatívami, ktoré so se-

sledujúci dospievanie postavy (v tomto prípade

bojisku, čo je jedna zo skúšok, ktorú ich blízkosť

bou prináša každý deň. To isté platí aj pre dejovú

hneď viacerých postáv), akým Malé ženy nepo-

musí prekonať.

líniu zameranú na Jo a jej spisovateľské ambície,

chybne sú, si takéto monumentálne vydanie

Keď mala rodina finančné problémy, teta Mar-

v čom tiež mnohí vidia autobiografické prvky diela.

priam pýta. Pristane mu. Jeho návrat medzi

chová navrhla, že si jednu z ich dcér adoptuje, ale

Aj keď v knihe môžeme nájsť momenty s ten-

slovenských čitateľov možno okrem znovuob-

rodičia dievčat to hrdo odmietli: „Či sme bohatí,

denciou zmierňovať negatívne a vyhrotené si-

javenia tvorby Louisy May Alcott bude aj pod-

alebo chudobní, nič nás nerozdelí a budeme spolu

tuácie (napríklad reakcia matky na spor medzi

netom pre ďalšie zvedavé otázky týkajúce sa či

šťastní“ (s. 50). Kontrast medzi svetom peňazí

Jo a Amy po spálení poviedok, ktoré Jo napísa-

už vzniku alebo analýzy románu. Nezabudnime

a svetom empatie a blízkosti je spočiatku veľmi

la: „Moja drahá, nedopusť, aby zapadlo slnko

pri tom však na román samotný.
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Foto Lenka Macsaliová

O ľuďoch a hrubosti
ich doby

távanie jej dobových charakteristík, limitov

Už tam aktívne pracoval s autentickými dobo-

a konfliktov, do ktorých Slováci vstupovali.

vými materiálmi, úspešne vsadil na evokáciu

Politické, ekonomické a ideologické zmeny sa

každodennosti a rozprávanie nielen formálne

počas pár desaťročí v prvej polovici 20. storočia

ozvláštnil využitím nespoľahlivej rozprávačky,

Silvester Lavrík: Posledná k. & k.

výrazne prejavili aj na kultúrnej a etnickej tvári

mentálne postihnutej Anny, ale týmto postu-

barónka. Bratislava: Dixit

tejto krajiny. Lavrík ako umelec a publicista

pom aj vecne sproblematizoval monologicky

v spolupráci s IRON LIBRI, 2019

o týchto procesoch píše, upozorňuje na naše

chápaný výklad dejín.

malosti a zlyhania, no aj v novom románe si

Táto rekapitulácia v mnohom platí aj na jeho

Silvester Lavrík (nar. 1964) je etablovaný

uvedomíme, že do istej miery pristal na hru

ostatný román Posledná k. & k. barónka. Spi-

a polyfunkčný autor, na súčasnej sloven-

tých, voči ktorým sa ideovo vyhraňuje a kto-

sovateľ si tu opäť zvolil priestor, ktorý pozná

skej kultúrnej scéne známy ako spisovateľ,

rých oprávnene kritizuje. Silný je vo svojich

z autopsie, tentoraz svoj rodný Spiš, aj ďalšiu

publicista, divadelník či rozhlasový režisér.

opisoch dobovej každodennosti, života a kultú-

reálnu historickú postavu, barónku Margitu

V próze debutoval zbierkou poviedok Allegro

ry v širokom zmysle slova, ktoré majú zvyčajne

Czóbelovú (1891 – 1972), ktorá celý svoj život pre-

barbaro v roku 2002, pozitívnu kritickú re-

„nadjazykový“, „nadetnický“ charakter. No keď

žila v kaštieli v Strážkach (dnes súčasť Spišskej

flexiu zaznamenal predovšetkým jeho román

hodnotí a komentuje, implicitne pracuje s mi-

Belej). Jej navonok nenápadný život je nepochyb-

Nedeľné šachy s Tisom z roku 2016, za ktorý

náčovským konceptom Slovákov ako vidieckej

ne téma hodná umeleckého spracovania. Nielen

získal nielen nomináciu do finálovej desiatky

ahistorickej masy, ktorý nás tak nešťastne od-

kvôli nej samej, ale aj jej rodine, ktorá tvorila

Anasoft litery, ale aj Cenu Jána Johanidesa.

delil od veľkej časti vlastných, rozumej uhor-

a reprezentovala uhorskú kultúru a vzdelanosť

ských, dejín.

v tomto kedysi poprednom a prosperujúcom

Pri práci na divadelných adaptáciách slovenskej klasiky sa už dávnejšie dostal k téme

Vo svojom prvom historickom románe Ne-

regióne monarchie. Patril do nej napríklad aj

kultúrnej a historickej pamäti, ktorá sa javí ako

deľné šachy s Tisom sa autor sústredil na jednu

impresionistický maliar Ladislav Mednyánszky.

kľúčová aj pre jeho dva ostatné romány. V kon-

postavu a miesto v pomerne krátkom časovom

V porovnaní s predošlým románom tu sú aj

texte 20. storočia a strednej Európy sa v nich

období, teda na prezidenta vojnovej Slovenskej

odlišnosti: O Tisovi čosi vie azda každý našinec,

vyrovnáva s pôsobením jednotlivca v dejinách,

republiky Jozefa Tisa v prostredí jeho kňazské-

to sa o Margite Czóbelovej iste povedať nedá.

ale aj s prítomnosťou národa v nich. Skúmanie

ho pôsobiska Bánovce nad Bebravou od druhej

A ešte v jednej veci je tento nový román iný.

„slovenskosti“ preňho znamená najmä nahma-

polovice 30. rokov do záveru 2. svetovej vojny.

Nesústreďuje sa na jedno miesto v relatívne
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krátkom čase, ale jeho časový aj geografický

sú zjavne kľúčové pre jej hodnoty a vnútorný

vzťahmi. Peter Balko hneď od začiatku rozo-

záber je širší: od konca 19. storočia do druhej

svet. Najdôležitejším (a pritom z naratologického

hráva dusivú hru s čitateľom a zároveň so

polovice 20. storočia, zo Strážok či Kežmarku

hľadiska nespoľahlivým) rozprávačom je istý

svojím hlavným hrdinom Tichomírom Bazom.

sa dostaneme do celého Spiša aj ďalej. Zvládnuť

Šlauko, agent nasadený novou komunistickou

Du-forma, ktorá na nás v texte číha od

tento časopriestor bola veľká tvorivá výzva,

mocou priamo do kaštieľa. Spolu s Ciporou, pô-

prvej strany, prispieva k čitateľskej spolu-

ktorú Lavrík zvládol omnoho úspešnejšie ako

vodne dcérou kežmarského obchodníka a ne-

patričnosti s ťaživou atmosférou atypického

iní. Dostatočnými strašiakmi, ako to celé mohlo

skôr reprezentantkou novej moci, tvoria kľúčovú

detstva a dospievania Ticha, syna uznáva-

dopadnúť, sú viaceré instantné či „práškové“

dvojicu románu, ktorý sa v skutočnosti viac ako

ného slovenského spisovateľa Jakuba Bazu.

súčasné romány o slovenských dejinách.

okolo barónky točí okolo ich životného príbehu

Samotné postavy si sú vedomé, čo sa deje

nenaplnenej či len čiastočne naplnenej lásky.

v príbehoch (aj v tomto konkrétnom) vďaka

Kto by mohol hodnoverne hovoriť o toľkých
postavách na ploche mnohých desaťročí? Pro-

Autor svoju knihu žánrovo definuje ako

takémuto typu rozprávania: „Tento text bol

zaik si zvolil „fluidný“ princíp, keď voľne kom-

„dokuromán“, no táto „dokumentárnosť“

živý; nielen uveriteľnou a detailne vykresle-

binuje autorského a priamych rozprávačov.

je dosť neurčitá, viac ako fakty ho baví ich

nou fiktívnou postavou, ale aj rozprávačskou

Týmto sa však štruktúra rozprávania v tomto

miešanie s fikciou. Vzniká teda hmla, ktorej

metódou ty-rozprávania“ (s. 103). A vzápätí

románe nevyčerpáva. Do príbehu vstupuje aj

funkčnosť a prínos pre umelecké rozprávanie,

nám postava Jakuba Bazu pootvorí dvere

samotná kniha ako objekt, na obálke, predsád-

nie sú vždy zrejmé. Aj jednotlivé dokumen-

do pocitového stavu autora, využívajúceho

kach a vložených stranách prináša faktografic-

tárne paratexty majú vo vzťahu k nefikčnému

túto metódu (ktorý, mimochodom, implicitne

ké paratexty z barónkinho života a obrazové

svetu rozličnú hodnotu, dobové fotografie

korešponduje s celým textom): „Použil som

aj textové informácie o dobových reáliách.

zachytávajú svet barónky Czóbelovej v jeho

ho (ty-rozprávanie, pozn. autorky) prvýkrát

Autor sa tu aj hrá – v závere knihy sa ukáže,

„skutočnosti“, reprinty dobových dokumen-

a bolo to fascinujúce: šepkal som napísané

že hodnoverne vyzerajúce barónkine ľúbostné

tov rovnako približujú reálie, no v niektorých

vety v tme, akoby som z útrob svätyne vzýval

listy sú len tvorivou licenciou jednej z postáv.

paratextoch sa zas prozaik citovo angažuje až

mŕtveho Boha“ (s. 103). Je evidentné, že Balko

Spisovateľ využil dosť z postmoderného

tak, že na chvíľu presunie svoju prózu bližšie

si vychutnáva priame oslovovanie svojho hr-

diapazónu rozprávačských postupov s cie-

k žánru literatúry pre ženy, napr. keď o ba-

dinu a čitateľa, oživovanie toho, čo sme práve

ľom vytvoriť pestrý a pluralitný dobový svet.

rónke napíše, že „bola schopná ľúbiť a veriť aj

prečítali, následným popretím alebo polemi-

Naozaj tu znejú rôzne hlasy, sluhov aj pánov,

v časoch, keď milovať nebolo koho“ (s. 454).

zovaním, zhmotňovanie duše spisovateľov

boľševikov, monarchistov aj demokratov, všet-

O čom je teda tento štylisticky zručne napí-

kých možných spišských národností vrátane

saný román, ktorý si zaslúži pozornosť nielen

Rómov, no ide skôr o potenciálnu než naozaj

svojím rozsahom a hĺbkou autorovej prípravy?

v texte uskutočnenú rôznorodosť právd. Pestrý

Mohli by sme ho označiť za pokus o štúdiu člo-

spišský svet s jeho náciami, jazykmi, zvykmi,

veka rozvráteného vojnou a šokovaného hru-

mestami a mestečkami a ich ľudskými príbeh-

bosťou novej doby, pričom referenčnou doskou

mi Lavrík osvetlil svojou vlastnou silnou ba-

odkazujúcou na hodnoty a pomery sveta sta-

terkou, ktorá dosť jasne a zľahka didakticky

rého je práve dohasínajúci život v chátrajú-

určuje náš pohľad na dobu a človeka v nej.

com strážťanskom kaštieli. A dlhý život ba-

Hodnoty sú preňho vnútri starého šľachtické-

rónky Czóbelovej je príkladom tichej tragédie

ho sídla v Strážkach, povojnová epocha vlády

človeka, ktorý svojím dlhým životom prekročí

komunistov je obdobím zla a rozkladu.

svoju dobu a dostane sa do sveta, kde je jedinou

Hoci je barónka Czóbelová v románe

i zreálňovanie napätia textu.

možnosťou spriesvitnenie kdesi v úzadí.

viac menej stále prítomná, ťažko ju označiť
za hlavnú postavu. So svojou rodinnou his-

Radoslav Passia

tóriou siahajúcou do stredoveku, kultúrnym
pozadím, talentmi (výtvarné umenie) a koníčkami (kone a šport) je autorovi skôr vhodným
nástrojom, ako sa esejisticky vyrovnať s rodným krajom. A Lavrík presvedčivo ukazuje, že
o Spiši a Tatrách sa naozaj dá veľa a zaujímavo
rozprávať. Barónka ako postava však nepôsobí dosť výrazne, jej vnútorný svet zostane

Súøstrovie:
pøstava, autør, dielø
Peter Balko: Østrov
Levice: KK Bagala, 2019

Filmových či knižných diel zatraktívňujúcich proces písania, resp. osobu/osoby za
scenárom, knihou, nie je toľko – v porovnaní
s dielami reflektujúcimi náročnosť hereckého
alebo speváckeho povolania. Østrov s váž-

Druhá kniha Petra Balka má paperbacko-

nosťou odomyká závažnú tému – literatúra

Epizódy, keď zasiahla do vonkajšieho sveta

vú väzbu a pripomína zošit, resp. denníkový

je veľké umenie! Balko svojou precíznou

za múrmi kaštieľa výraznejšie, napríklad svojou

zápisník. Nepochybne to súvisí s obsahovou

a širokouhlou fantáziou vytvára autentické

odbojovou činnosťou počas druhej svetovej vojny,

štruktúrou Østrova, ktorý odhaľuje intímne

„mystično“ okolo spisovateľov, ako sa to robí

vďaka ktorej ju musela rešpektovať aj povojnová

detaily medzi autorom a jeho literárnou po-

okolo mágov vo fantasy prózach a rôznych

totalitná moc, sa v románe len mihnú, pričom

stavou, taktiež medzi autorom a jeho reálnymi

bylinkárok, pôrodných báb či (tragických) ››

akýsi neúplný, neodhalený.
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›› indivíduí v severských kriminálnych romá-

otázkou je, čo na to kontinuita samotného

mená. Obzvlášť, keď sa v tom vypovedanom

noch. Nápadito stiera stereotypný obraz

textu? Ako próza vystavaná na brilantnej

už začíname strácať. Vtedy hľadáme niečo, čo

spisovateľa sediaceho v tichosti za písacím

nejednoznačnosti situácií, stôp, bizarných

je jednoduché, jasné, čo nás povedie. Niekam.

strojom. Namiesto toho vykresľuje Jakuba

postavičiek (ako premrznutý trpaslík vo fia-

Niekedy ani nevieme kam. Ale strašne silno

Bazu (najprv z pohľadu jeho syna Tichomíra)

lovej lyžiarskej kombinéze) unesie ten náhly

tam chceme ísť. Uniknúť. Zo sveta, zo slov,

ako náladového, nebezpečného a neovláda-

zosun k viac-menej čistej fantasy postavenej

sami zo seba.

teľného muža, posadnutého slovom, žijúce-

na zaujímavých alúziách, ale bez silnejšieho

V príbehu z prostredia Myjavy uniká trojica

ho len vo svojej mysli. Úvodné kapitoly teda

emočného princípu? Čo by sa stalo z Østrova

postáv: Rodana Uhliarová, jej milý Jašek Anjal

sledujú syna a čudáckeho otca-spisovateľa

bez úvodných kapitol ladených v tóne vzťaho-

a jej opatrovníčka babica Višniačka. Vzájomne

očami Ticha a reprezentujú žáner vzťahovej

vej drámy? Ak zoberieme knihu ako vedomý

sa na svojej životnej ceste nachádzajú a potom

drámy. Táto časť je skutočne pôsobivá. Balko

experiment so žánrami a formami, ako šikov-

zase strácajú. Unikajú nielen pred sebou, ale aj

využíva kreatívne filmové myslenie a videnie,

nú a rýchlu sebareflexiu, vtiahne nás Balkova

pred svojimi osudmi. Pred životom, aký by mal

pretože situácie, v ktorých sa ocitá Ticho so

zručnosť s atmosférickosťou, scenáristickou

byť, aký by ostatní schválili. Lenže čo keď si

svojím apom (tak nazýva otca), sú dostatočne

náznakovosťou i s presnosťou a údernosťou

myslíme, že iní nemajú právo náš život schva-

pútavé, dramatické a originálne. Zmysel me-

výrazov; pobaví nás jeho arzenál motívov,

ľovať, ba dokonca naňho ani len siahať? Je náš.

tódy ty-rozprávania – jednoznačné včlenenie

vtipov, asociácií, metafor, rekvizít súvisia-

Závisť Rodaniných sestier, nepochopenie Viš-

čitateľa do textu – je tu v silnej konfrontácii

cich s literatúrou. Druhá polovica príbehu je

niačkinho spôsobu života zo strany dedinča-

s „nevzťahom, neblízkosťou, nezlúčením“ ro-

už explicitne zbavená „pút mágie zvláštnych

nov, odvedenie Jaškovho brata do otroctva – to

diča a dieťaťa. Takže na začiatku dostávame

rodinných vzťahov“ a priamočiaro pristupuje

je len niekoľko najjasnejších príkladov zásahu

dostačujúco nosnú tému – vplyv otcovej (tvr-

k zatraktívneniu pozadia literárnej tvorby,

iných do posvätnosti vzťahov hlavných postáv

dej) závislosti od písania a písacieho stroja

prieniku slova a živej ruky autora, vnútor-

knihy. Veľkou témou Svätýň je nevera. Madro

na jeho potomka. Potom sa postupne pribli-

ného nutkavého hlasu písať. Pointa zostala

ju spracúva bez moralizovania, nečiní z nej

žujeme k zrejme tej najcharakteristickejšej

niekde na konci druhej tretiny a zvyšok sa už

neorganickú súčasť života postáv, na ktorú

linke celého Østrova, a to k (seba)kritickým

dočítava bez toho, aby sa očakávala mrazivá

by bolo treba zvlášť upozorňovať, necháva ich

reflexiám textov hlavných hrdinov, ale i ku

finálna bodka.

žiť. A zodpovedať za svoje činy, trápiť sa vinou

kompletnému textu knihy. Ticho (nie príslov-

Østrov je pôsobivá kniha prezentujúca Bal-

ka, ale Tichomír – jeho skrátená verzia, samo-

kov talent stvoriť poriadnu atmosféru a jeho

zrejme, prihráva celému komplexu symbolov

prenikavú fantáziu. Napríklad cintorín pí-

a odkazov, začínajúcich už v samotnom názve

sacích strojov založený Jozefom Miloslavom

knihy písmenom ø z dánskej abecedy vyjad-

Hurbanom a poľudštenie lásky spisovateľa

rujúcim ostrov a pokračujúcich ich rodným

k neživej veci – písaciemu stroju, vizualizá-

domom – Tichý dom) nás sprevádza svojou spi-

cia predstavy celoživotného diela ako mesta,

sovateľskou i vzťahovou krízou, vďaka nemu

kde „dizertačné práce sú nevestincami, (…)

sa otvára citeľná, živá, autentická symbióza

nahnevané odkazy pre susedov latrínami,

reálnych postáv slovenskej literatúry (z minu-

scenáre reštauráciami“ (s. 172). Len čo sa

losti i súčasnosti) a tých vymyslených. „Počas

však prehupneme do žánru fantasy a horo-

šesťhodinovej cesty vlakom ti prozaičky Soňa

rovej rozprávky, ostávame viac-menej kdesi

Uriková a Zuska Kepplová napastovali tvár,

na povrchu, pri Tichom dome, už nie v ňom.

tvoj vydavateľ to nahral na mobil a zverejnil

Viac efekt ako zážitok.

na Facebooku“ (s. 32). Balko ustál túto ambi-

alebo si sám pred sebou odpustiť.

Dominika Petríková

valentnú atmosféru excelentne. Občas máte
potrebu skontrolovať vo vyhľadávači dané
miesto alebo antikvariát, či ozaj existujú.
V druhej polovici Balko vkĺzne do detektívneho žánru s prvkami magického realizmu.
Objaví sa tu i nová forma – denníkové zápisky

Slovom, dotykom,
pohľadom, skutkom.
Zaklínať

Jakuba Bazu. Doprajú nám inú perspektívu

Veľké slová ako vina či odpustenie Madro
nepoužíva, nepotrebuje ich. Vymýšľa si vlastné. Kombinuje záblesky nárečí, hovorového

na všetky magicko-realistické zvláštnosti

Dominika Madro: Svätyne

jazyka a vlastnej fantázie. Jazyk diela umož-

z obdobia Tichovho detstva. Apa ich tajom-

Levice: KK Bagala, 2019

ňuje vytvoriť „príbeh za slovami“.

že sú skutočné a jeho nepatričné otcovské

Debut Dominiky Madro je príbehom, ktorý

sobom, metaforicky aj metonymicky prenáša

správanie dostáva celkom nový rozmer. Bolo

zostupuje do najhlbších zákutí ľudskej duše.

pomenovania („Mala dlhé slzy. Najdlhšie (…)“

jasné, že nastane takýto vysvetľujúci moment

Zostupuje tam neľahkou cestou slova, ale aj

s. 34, „Pohladím mu vlásky. Hnedé, silné, raz

a že ten asociálny Jakub Baza zrejme poznal

toho, čo je medzi slovami. Autorka píše aj

v nich potiahne vŕbu – väčšiu ako ten gaštan“

väčšie nástrahy ako tie reálne, ľudské, lenže

tichom. Pretože aj nevypovedané niečo zna-

s. 147). Jej opisy lásky a vášne sú natoľko su-

nosť vlastne zmetie zo stola, pretože dokazuje,

s. 28/29

Madro pracuje s jazykom až poetickým spô-
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gestívne, že čitateľovi utkvejú v pamäti dlho po

ide o politický román bez typickej „didaktickej

Dominujú v nej sugestívne opisy snov, halu-

dočítaní knihy: „Stal sa tu so mnou. Vtedy (…)“

pachuti“. Politické otázky nie sú ani zďaleka

cinácií a spomienok hlavných protagonistov

(s. 75); „Do rána sme s Jaškom v lese tancovali

ústrednou témou diela. Autorka ich spomí-

románu. Nejednotná časová línia, subjektívne

na ticho (…)“ (s. 63). Nie vždy je však autorka

na len akoby mimochodom: „niekto čiernou

hravé vnímanie času, jeho pokojné plynutie aj

v jazyku diela sebaistá, nie vždy sa jej obrat

farbou namaľoval slová CHOĎTE a DOMOV“

jeho rýchly cval – práve v nich tkvie autorkino

podarí. Príkladom toho sú najmä redundantné

a pobrexitová nálada anglického vidieka,

kompozičné majstrovstvo. Čas je podstatnou

opakovania slov, ktoré už strácajú pôvodnú

negatívne vyhranenie sa voči menšinám

veličinou a jednou z kľúčových premenných

funkciu zaklínadla, a zdôrazňovanie zrejmé-

a imigrantom či celková absurdita prežívanej

tohto diela. Cválajúci rytmus rozprávania

ho: „Možno viem, ale skôr som. Možno som

skutočnosti vytvárajú kontrast pre prírodné

kontrastuje s tým, ako vnímajú a prežívajú

na smrteľnej posteli, možno som vždy bola na

tóny harmonicky podfarbených jesenných

plynutie času ústredné postavy. Autorka

smrteľnej posteli“ (s. 76), či zmätočné prechá-

spomienok, snov a fantázií hlavných hrdinov

mieša minulosť a prítomnosť, reálne s ireál-

dzanie z priamej reči do nepriamej, prípadne do

románu. Jeseň hovorí o svete, ktorý sa stáva

nym akoby náhodou. Pričom vnímanie času

vnútorného monológu. Všetky tieto postupy sú

čoraz viac izolovaným a exkluzívnym, o sku-

považuje za výsostne individuálnu schopnosť

však akceptovateľné vzhľadom na to, že príbeh

točných hodnotách, starnutí, čase a láske.

každého jedinca. Snáď aj preto sa v románe

ich do seba prijal ako svoju inherentnú súčasť.

stráca pevná línia medzi realitou súčasnosti,

Nerušia ho, plynie. Odovzdá nám to, čo nám

skutočnou spomienkou na minulosť a haluci-

odovzdať mal. Povedie nás tam, kam sme chceli

náciou či snom, ktoré sú len výplodom našej

uniknúť. Rodanu a Jaška tiež. Nad všetkými

obrazotvornosti.

tými slovami sa rozprestrie ticho. Doňho sa

Dielo mozaikovito odkrýva udalosti z rôz-

už zmestia iba dotyky a pohľady.

nych období nekonvenčného vzťahu Elizabeth

Ilustrácie a obálku mala na starosti Lina

a Daniela. Okrajovo zarezonujú aj Danielove

Šuková a príbeh nádherne dotvárajú. Subtíl-

spomienky na druhú svetovú vojnu, jeho ne-

nosť a geometrická pravidelnosť ornamentov

mecký pôvod a zajatie jeho sestry. Ponúka

korešponduje s jemnosťou, ale neúprosnosťou

záblesky epizódnych stretnutí, opisy obra-

písania Dominiky Madro. Svätyne sú presne

zov, rovnako živých vtedy aj dnes, aj aktuálne

takým literárnym počinom: neúprosným, na

prežívanú realitu zobrazenú do najmenších

súčasnej slovenskej literárnej scéne nepre-

absurdností. Tento expresívne poetický text

hliadnuteľným a či už pozitívne alebo nega-

je prešpikovaný alúziami na literárne, výtvar-

tívne, v každom prípade hodnoteným dielom.

né a hudobné diela, ale aj na rôzne historické

Prvé zaklínadlo sa autorke podarilo. Budeme
čakať na ďalšie.
Jaroslava Šaková

a popkultúrne fenomény. To, čo sa spočiatku
Čo majú spoločné umierajúci starec Daniel

javí byť nesúrodým a chaotickým, po dočítaní

Gluck a tridsaťročná vysokoškolská učiteľka

románu zapadne do jednoliatej mozaiky, takej,

dejín umenia Elisabeh Demandová? Matka

akú dokáže vyskladať iba život.

jej ako osemročnej kázala nemotať sa okolo

Ali Smith je dnes už úspešnou a dobre etab-

starého suseda, keď v škole dostala za úlohu

lovanou škótskou prozaičkou, ktorej diela

porozprávať sa s jedným zo susedov o tom, čo

sú preložené do mnohých svetových jazykov.

Ali Smith: Jeseň
Preklad: Pavol Lukáč a Kristína Svrčková

vlastne znamená byť susedom. Ich neobvyklé

V literárnom svete zarezonovala najmä ino-

a krehké priateľstvo vzniklo náhodou, rozvíja-

vatívnymi románmi Hotel Svet (Hotel World,

Bratislava: Artforum, 2019

li ho nekonečné hodiny strávené rozhovormi

2001) a Ako byť oboje (How to be both, 2014).

o výtvarnom umení, literatúre aj o živote ako

Jej umelecky odvážne prózy sa pravidelne ob-

Román Jeseň škótskej prozaičky a novinár-

takom a ostalo večné práve vďaka spoločnej

javujú v rebríčkoch tých najvýznamnejších

ky Ali Smith (1962) je literárnymi kritikmi

láske k poznávaniu sveta prostredníctvom kníh

literárnych ocenení. Jeseň je jej už siedmym

považovaný za jedno z prvých pobrexitových

a obrazov. Na svete predsa „nebolo nikoho, kto

románom v poradí a prvým dielom zamýšľanej

diel. Zdôrazňuje krehkosť, pominuteľnosť

by rozprával ako Daniel. …nebolo nikoho, kto by

tetralógie ročných období. Román bol nomino-

a neopakovateľnosť ľudského bytia a zároveň

nerozprával ako Daniel“. Bol to práve Daniel, kto

vaný na Man Bookerovu cenu a The Guardian

apoliticky (o to však autentickejšie) odráža

ju priviedol aj k výnimočným dielam popartovej

ho zaradil medzi prvú desiatku v rebríčku

skepsu, rozčarovanie a hanbu po referende

maliarky Pauline Botyovej. Surrealistické opisy

100 najlepších kníh 21. storočia.

o odchode z EU.

Botyovej malieb (tak ako si ich Daniel uchoval

Jeseň vo výbornom v preklade Pavla Lukáča

„Bol to ten najhorší čas, bol to ten najhorší

v pamäti) tvoria podstatnú časť románu. Čitateľ

a Kristíny Svrčkovej je však pre slovenského

čas. Opäť,“ cituje Ali Smith v úvode svojho

sa poľahky stratí v prúde vedomia hlavných

čitateľa paradoxne ešte len prvým zoznáme-

románu Charlesa Dickensa. Rozpoltenosť,

postáv, dozvie sa, ako sa dajú slovami kresliť

ním sa s touto výnimočnou prozaičkou. Dob-

strach a prázdnota – tak by sa v skratke dali

obrazy a aj to, že literatúra sa nemusí vždy čítať

rou správou je, že vydavateľstvo Artforum

zhrnúť pocity, ktoré v tej dobe rezonovali

fyzicky: „Ako by sme inak prečítali svet?“

avizovalo postupne vydať v slovenskom pre-

Čo čítaš?

v anglickej spoločnosti a ktoré zachytáva aj

Jeseň je majstrovskou umeleckou prózou,

román Jeseň. Mohli by sme snáď povedať, že

v ktorej sa prelínajú jednotlivé časové roviny.

klade aj ďalšie časti tohto kvarteta. Po Jeseni,
v ktorej dominuje autorkin impresionistic- ››

č. 03/20
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›› ky úsporný štýl, špecifická obrazotvornosť,

ponuku (na odchod či obchod), no niekedy

ry nielen svojou „veľkosťou“, ale aj závažnos-

rovnako ako smútok a nostalgia podfarbená

sa vrhnú aj do nebezpečenstva. O extrémne

ťou. Utečenci na čele s Nadeche a Lionelom

novembrovou melanchóliou, prichádza po-

prípady nie je v knihe núdza, a preto sa už

sa odhodlane vydávajú na pochod do Európy

chmúrna a mrazivá Zima (2020), kvitnúca Jar

od začiatku stretávame s postavami, ktoré

a nedajú sa zastaviť.

a nakoniec horúce Leto.

„kalkulujú“ berúc do úvahy všetky (dokonca
aj krajné) možnosti.
Lucia Mattová

My verzus oni
Timur Vermes: Hladní a sýti
Preložila Svetlana Žuchová
Šamorín: Zelený kocúr, 2019

Dielo Hladní a sýti obsahovo presne vystihuje problematiku utečencov a migračnej krízy.

Napriek bohatstvu niektorých, najmä tých

Zároveň poukazuje na problémy, ktoré z nej

šikovných z utečencov, je tábor plný chudo-

plynú. Vo svojej sebeckosti určujú vysoko

by a chorôb. Jeho atmosféra však nie je iba

postavení politici nezmyselné hranice, sta-

čierno-biela. „Tu vidno krehkosť života, ale

vajú ploty, kladú si podmienky, vyjednávajú

i naozajstnú silu ľudstva. Tu vidno, že hlboké

a nariaďujú. V štýle tvrdenia: „Nie život píše

city vládnu aj v najväčšej chudobe. Zdravie,

najlepšie príbehy, ale televízia“ (s. 259), sa

jedlo, voda, to sú v živote tie naozajstné hod-

v románe stvárňuje mediálna realita vo svojej

noty.“ Keď sa však v tábore nečakane zjaví

ozajstnej podobe. Médiá skutočnosť budujú,

Utečenecká kríza sa začala už v roku 2015 a jej

„anjel“, všetci spozornejú. V ňom sa skrýva

prikrášľujú, prípadne zveličujú a ponúkajú

problematika je dodnes aktuálna. Znakom

známa televízna moderátorka – Nemka Na-

nám, divákom, ako hotovú vec. Pasívny di-

toho je, že v prípade akejkoľvek zmienky

deche. „Moja mama bola veľmi jednoduchá

vák to prijme, aktívny sa aspoň pozastaví nad

o migrantoch v médiách či politike začnú

žena,“ zdôrazní Nadeche Hackenbuschová.

skonštruovanou skutočnosťou. No pravdepo-

aj tí najpokojnejší prejavovať svoje vášne.

„A na svoj pôvod v živote nezabudnem. Člo-

dobnejšie je, že ostaneme pasívnymi príjem-

Inak tomu nie je ani v románe nemeckého

vek musí vedieť, odkiaľ pochádza. Ten, kto

cami.

spisovateľa Timura Vermesa (nar. 1967)

nepozná svoje korene, nezaslúži si nazývať sa

V knihe ide prevažne o satiru, „vážnosť“

Hladní a sýti. Už jeho názov hovorí o vytvo-

človekom“ (s. 31). Nadeche prichádza v znač-

témy a problematiky je preto odľahčená smie-

renom a vytváranom kontraste medzi „nami“

kovom oblečení, perfektne upravená a nalí-

chom a vtipnými úvahami. Vďaka tomu sa

a „nimi“. Autor knihy A je tu zas o návrate

čená. Spĺňa všetky predpoklady na to, aby sa

dielo číta dobre a jednotlivé kapitoly tak plynú

Hitlera sa opäť venuje politickej téme. Na

medzi miestnymi stala fenoménom. Akoby

jednoducho jedna za druhou. Počas deja sa

migračnú krízu sa v publikácii pozeráme

jej vzhľad bol určujúcim kritériom na to, čo

však v mysli vynára závažná otázka – existuje

celkom z troch rozličných pohľadov: poli-

televízny obraz musí obsahovať a čo už nie.

ľudskosť? Z mediálneho pohľadu je vylúčená

tického, mediálneho a pohľadu samotných

Akoby jej vzhľad bol presne tým aspektom,

hneď zo začiatku (Nadeche spočiatku mieri do

aktérov – migrantov.

ktorý vymedzí náš svet a svet migrantov.

Afriky, aby zviditeľnila seba a reláciu Anjel

Dej sa odohráva najmä v utečeneckom tábore, na ktorého opis sa hodí jediné slovo:

Kontrast mierne vyváži to, že sa Nadeche

v núdzi). Ide o senzáciu, z ktorej treba vyťažiť

spriatelí s Lionelom – utečencom, ktorý v nej

čo najviac. Tvorcom ide o dobrú sledovanosť

vidí nádej a nežne ju oslovuje „malaika“ (an-

a zisky z reklám. Politická scéna v utečencoch

jel). Vďaka nemu sa začne na svet okolo seba

zas vidí „problém“, ktorý treba čo najrýchlej-

pozerať očami „tých druhých“. Mäkkú posteľ

šie vyriešiť. Migrantov nezaujímajú ani čísla

v jej prípade vystrieda tvrdá zem a na nej pod-

sledovanosti, ani politické hry, demonštranti

ložka, ktorá necháva Nadeche pocítiť realitu

či nepokoje – každý z nich iba túži po lepšej

tábora. Pôvodne zábavný formát relácie „An-

existencii.

jel v núdzi“ sa preto postupne mení, začína

Zaujímavou v románe je tiež hlavná postava

„vážnieť“. Sprvoti sa vysiela iba zo záznamu.

Nadeche, ktorá sa počas deja vyvíja. Z hviez-

Potom už na tieto „zásahy“ do reality nie je

dičky a televíznej moderátorky zvyknutej na

čas ani priestor. Program má vysokú sledo-

luxus sa stáva sprievodkyňa utečencov na

vanosť, na ktorej má istý podiel práve mode-

ceste k ich vysnívanému životu. Autor jej

rátorka. Mediálna produkcia s ňou neustále

odvahu prirovnáva k prorokovi známemu

komunikuje. Nadeche glorifikujú dokonca

z Biblie: „Jej príbeh je príbehom moderného

aj články, ktoré o nej vychádzajú v časopi-

Mojžiša ženského rodu. No tento Mojžiš má

soch. Vyzdvihujú ju ako matku, moderátorku

za sebou viac ako dlhý pochod púšťou“ (s.

a najnovšie aj odvážnu ženu, ktorá pomáha

435). Biblické motívy sú prítomné v knihe aj

migrantom.

neskôr a zahŕňajú ich pojmy ako napríklad

provizórium. Provizórne ubytovanie, strava

Mediálny priemysel v tomto prípade fun-

a práca. Výhody z tohto kočovného štýlu ži-

guje dokonale. Dennodenne sa natáča nový

Dielo perfektne imituje nielen mediálnu

vota majú iba prevádzači alebo obchodníci

materiál, píšu sa články, vychádzajú nové

realitu. Autor si pritom funkčne pomáha

s rozličným tovarom. Napriek tomu sa o biede

diely programu. Peniaze z reklamy sa hrnú

správne zvolenou štylizáciou. V niektorých

nikto z nich nezmieňuje. Migranti utekajú,

odvšadiaľ, a preto je jeho koniec v nedohľad-

prípadoch neváha použiť ani nadávky. Tie

avšak peniaze pre nich nepredstavujú primár-

ne. Tvorcovia chcú z neho vyťažiť maximum.

však nepôsobia rušivo, práve naopak – do-

ny problém. Sú opatrní a zvažujú každú jednu

V tomto bode celá vec naberá obludné rozme-

kresľujú situáciu a fikcii pridávajú na uveriteľ-
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nosti. Román je preto skutočným zamyslením

xistickej teórii, ktoré vnášali do hodnotenia

je živý organizmus“ a „dynamika literárneho

sa nad tým, čo by sa stalo, keby sa utečenci

jednotlivých literárnych smerov či konkrét-

vývinu spočíva v substitúcii, v nahrádzaní

dali na niekoľko tisícový pochod do Európy.

nych autorov. V týchto dejinách mal niekoľko

jedného literárneho systému druhým, iným“

Nastavuje zrkadlo nielen vedúcim politikom

statí aj profesor Povchanič a treba povedať, že

(s. 11).

a médiám, ale aj nám samým. A tak sa stáva

patrili k tomu najlepšiemu, čo sa v učebnici

Štefa n Povcha n ič si l iterá r nu lát ku

hodnotným dielom na ceste poznávania.

vyskytovalo. Ďalším medzníkom vo vývine

v 19. storočí rozdelil do šiestich častí: 1.

slovenského mapovania francúzskej literatú-

Od rozumu k citu; 2. „Romantická bitka“ ; 3.

ry bolo, už po páde komunistického režimu,

Tvorivý virvar Júlovej monarchie; 4. Epocha

vydanie prvých samostatných slovenských

pozitivizmu a vedy; 5. Od „prekliatych“ básni-

Dejín francúzskej literatúry v roku 1995 –

kov k dekadencii; a 6. K prameňom symboliz-

medzi autorov patril aj profesor Povchanič.

mu. Všetky tieto kapitoly sú poňaté dynamic-

Ten vydal, už samostatne, v roku 1996 súbor

ky, nie staticky, ako súbor vyčerpávajúcich

statí Literárne grafikony a napokon v roku

portrétov či medailónov jednotlivých autorov

2011 knihu Dynamika literárnych systémov,

s ich biografiou a oklasifikovaním ich literár-

ktoré sa stali prípravnými prácami práve

neho diela. Napríklad, keď chce autor podať

Štefan Povchanič: Od sentimentalizmu

pre terajšie poznávanie francúzskeho lite-

obraz sentimentalizmu ako prípravy na ro-

k symbolizmu. Francúzska literatúra

rárneho 19. storočia.

mantizmus, musí hľadať pôdu pre svoje úvahy

Natália Turcovská

Netradičná literárna
história francúzskeho
19. storočia

19. storočia

nie na ploche striktne vymedzeného 19. sto-

Bratislava: Marenčin PT, 2019

ročia, ale zostúpiť až do storočia osemnásteho, napr. k Rousseauovi, ba pri hlbšom skú-

Vydanie pôvodných slovenských dejín niekto-

maní až do storočia sedemnásteho, v ktorom

rej inonárodnej literatúry je vždy významnou

vznikol literárno-kultúrny jav nazvaný kla-

udalosťou nielen pre príslušný odbor bádania

sicizmus. O ňom autor v závere svojej práce

a výuky, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá

hovorí, že „pri spätnom pohľade na vývinové

má možnosť v rodnom jazyku sa z prvej ruky

tendencie francúzskej literatúry v invenčne

oboznámiť s dejinami zahraničnej literatú-

bohatom 19. storočí si nemôžeme neuvedomiť

ry. V tomto prípade nejde o celkové dejiny

priam urputnú zakorenenosť klasicistickej

francúzskej literatúry od počiatku do našich

estetiky vo francúzskom literárnom priesto-

čias, ale „len“ o inak atraktívne jedno storo-

re“ (s. 220). Bolo autorovou ambíciou pozrieť

čie – storočie devätnáste. Autorom týchto

sa na 19. storočie z pomyselnej slavkovskej

dejín francúzskej literatúry 19. storočia, na-

„napoleonskej“ vyvýšeniny a sledovať pohyb

zvaných Od sentimentalizmu k symbolizmu, je

väčších celkov, literárnych skupín, smerov či

dlhoročný profesor francúzskej literatúry

škôl, „vytvárajúcich zreteľné posuny na mape

19. a 20. storočia na FFUK v Bratislave Štefan

literárnej histórie“. V Povchaničovej práci

Povchanič, ktorý okrem bratislavskej univer-

teda nenájdeme ani vyčerpávajúce biografic-

zity pôsobil aj na univerzitách v Štrasburgu

ké údaje o autoroch, ani všetky ich diela – ale

a Paríži a za svoju vedeckú prácu bol ocenený

Ak marxistická teória literatúry hovorila

zato uvidíme pohyb veľkých a dynamických

francúzskym Rádom za zásluhy ako rytier

o podmienenosti nadstavby (aj kultúry) zá-

celkov, zvaných literárne systémy, ktoré sa

a od roku 2014 dôstojník tohto Rádu.

kladňou (súborom výrobných vzťahov), bolo

svária, hľadajú cesty rozvoja, umierajú, aby

So zreteľom na vývin slovenského bádania

zrejmé, že priame odvodzovanie literárnych

uvoľnili priestor novým. Tento obraz nie

francúzskej literatúry si teraz dovolím men-

faktov z výrobnej či spoločensko-historickej

je suchý: autor v primeranej miere venuje

ší osobný exkurz. Keď som v prvej polovici

sféry nezodpovedá pravde. Profesor Povcha-

pozornosť aj jednotlivým textom, z ktorých

80-tych rokov študoval na FFUK v Bratisla-

nič, ktorý vo svojej knihe sleduje i základné

cituje (spravidla vo francúzštine i v sloven-

ve slovenčinu a francúzštinu, predpísanou

medzníky francúzskej histórie (Prvé cisár-

skom preklade, ktorý tu a tam pripravil aj on

študijnou literatúrou pri predmete Dejiny

stvo, Reštaurácia Bourbonovcov, Júlová mo-

sám) a ilustruje nimi svoj výklad. Tiež uvádza

francúzskej literatúry 19. storočia boli okrem

narchia, Revolúcia 1848, Druhé cisárstvo

vyjadrenia iných francúzskych literárnych

francúzskych prednášok vtedy docenta Šte-

atď.), kladie medzi historické udalosti a li-

historikov, pokiaľ sú zaujímavé a majú čo po-

fana Povchaniča najmä 3-zväzkové Dějiny

teratúru dôležitú prevodovú páku, ktorou sú

vedať k danej téme. Občas pridá i čerešničku

francouzské literatury 19. a 20. století, ktoré

literárne systémy. Ich život plynie relatívne

na torte – málo známy fakt zo života známeho

napísal kolektív českých a slovenských au-

samostatne a pri ich opise používa autor todo-

spisovateľa, čím sa výklad stáva živším.

torov pod vedením vtedajšieho pražského

rovovské pojmy „dňa a noci“ či „rastliny“, teda

Netradičný výklad francúzskych literár-

profesora Jana O. Fischera. Týmto dejinám

či ide o zmenu revolučnú alebo evolučnú. Ako

nych dejín bude iste vítaným obohatením

sa s odstupom času priznávala materiálo-

píše autor v jednom zo svojich rezumujúcich

pre všetkých záujemcov o francúzsku kul-

vá dotovanosť, boli však podrobené kritike

blokov, sprevádzajúcich v knihe vždy kon-

túru.

pre prvky ideologickej povahy, poplatné mar-

krétne literárne obdobie, „literárny systém

Boris Mihalkovič ››
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Psychotriler
o nórskej spoločnosti
Alex Dahl: Chlapec pri dverách
Preložila Lenka Cinková
Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2019

ny, v ktorých ženské postavy nemajú ten úpl-

túrne zariadenia. Hranaté veci vydávajúce

ne „správny“ charakter, aký pôvodne čitateľ

hlasný škrabot harddiskov. Retrofuturiz-

očakáva. Aj titul Chlapec pri dverách ukazuje

mus, ale nie ten 50. a 60. rokov, ale rokov

ženy ako cieľavedomé, no často konajúce zlé

osemdesiatych. Ide čisto o estetickú otázku,

skutky. Tie ich dostihnú niekedy v budúcnosti

technológia, respektíve jej estetika a úroveň,

a budú musieť čeliť ich následkom.

má v knihe minimálny vplyv na dej. Ale je to

Kniha rovnako ukazuje nórsku rozvetvenú

symptomatické, lebo Plauchovej rozhodnutie

spoločnosť, v ktorej vám môže uškodiť aká-

nepriamo upozorňuje čitateľa na to, akú knihu

koľvek odchýlka od „správneho“ fungovania.

dostane do rúk.

Nórska spoločnosť – vyššia vrstva a nájdené

Treba mať nasadenú masku a báť sa ukázať

dieťa, ktoré k nej nepatrí a narúša dokona-

hoci aj v horšom, ale úprimnom svetle. Na

lú idylku a predstavu bezúhonnosti. Titul

druhej strane vidíme aj ľudí, ktorí sú drogovo

Chlapec pri dverách od nórsko-americkej

závislí a snažia sa vymaniť z „rúk démona“.

autorky Alex Dahlovej ukazuje najrýdzejší

Dva svety spája jeden chlapec. Čeliť násled-

psychotriler, ktorý sa pazúrmi zarýva hlboko

kom sa oplatí – o tom nás presvedčí práve

do kože a spôsobuje zimomriavky krehkou

on. Nahliadneme aj do sveta antidepresív

vrstvou zdanlivej dobroty hlavnej hrdinky.

a tabletiek ako údajných liekov na všetko.

Chlapec, ktorého sa nedobrovoľne ujme Ceci-

Ako väčšina severských trilerov ani tento

lia Wilborgová po tom, čo ho nikto nevyzdvih-

neponúka iba dej, ale zároveň slúži ako zr-

ne na plavárni, sa volá Tobiás, na osemročné

kadlo spoločnosti. Na rozdiel od ostatných

dieťa je čudný a príliš tichý. Postupne sa do-

detektívok tu nie je miesto na humor. Odľah-

zvedáme, že žil veľmi zvláštnym spôsobom

čenie sa tu hľadá len veľmi ťažko. Mrazenie

u ľudí, ktorým je dobré sa vyhnúť. Dej sa

navyše neprichádza prostredníctvom množ-

rozvíja v troch rôznych rovinách. Z pohľadu

stva mŕtvych, ale jednoducho pri tom, čo sa

Cecilie, ktorá je tzv. nespoľahlivou rozprávač-

nám deje v našich hlavách.

kou, očami chlapca a nakoniec z denníkov

O príbehu netreba prezrádzať príliš veľa,

drogovo závislej Anniky. Tieto tri rôzne po-

na to je aj napriek malému množstvu postáv

Druhá planéta je kniha o ťažkostiach vý-

hľady sa striedajú a vždy nás nechajú nazrieť

rozvetvený až príliš. Prekvapí minimalistic-

skumu Venuše i o jej možných tajomstvách.

na príbeh z inej perspektívy a posunieme sa

kým poňatím dialógov, pre niekoho tak môže

Do toho Plauchová vložila vlastnú zápletku

aj hlbšie do minulosti. Nie všetko je také, ako

byť kniha ťažšie stráviteľná, mne to naopak

týkajúcu sa insomnie. Tá je medzi slovenský-

sa na prvý pohľad zdá.

vyhovovalo. Tie, čo sa tam vyskytujú, sú na-

mi autormi špekulatívnej fikcie mimoriadne

vyše veľmi dobre zvládnuté, uveriteľné a pô-

obľúbená, len som doteraz nepochopil prečo.

sobiace reálne. Hlavnou devízou je pohľad

Avšak od autorky to bol dobrý ťah, lebo inak

jednotlivých hrdinov a ich často nie úplne

veľmi tradičné, skoro až nezaujímavé a nei-

dôveryhodný popis udalostí. Pre čitateľa je

novatívne sci-fi, ozvláštnila.

darom to, ako postupne všetko zapadá na

Aby ste ma nepochopili zle, Druhá planéta

svoje miesta. Nakoniec titul spätne funguje

je zaujímavá. Len v širšom kontexte žánru

ako dokonalo namazaný stroj. Viac takýchto

nám nič nové nepovie. Vedci skúmajú plané-

knižných diel.

tu, na ktorej neexistuje život, podmienky sú
Jakub Pokorný

viac ako nevhodné, ale napriek tomu sa tam
objavia ruiny mesta. Skúsený čitateľ vie, kam
to celé smeruje. Ak by aj váhal, utvrdia ho

Sci-fi pre klasikov

náznaky hneď v úvode – Venuša by mohla mať
podnebie podobné Zemi (za istých okolností),
jeden z hrdinov je klimatológ zaoberajúci sa

Jana Plauchová: Druhá planéta

znečistením a druhý je fascinovaný postave-

Artis Omnis: Žilina, 2019

ním Venuše v kultúre ľudí. Aj starovekej. Ešte
stále netušíte, v čom je pointa?

Hneď v úvode svojej knihy Jana Plauchová

Tak vám to ani neprezradím, možno patríte

Príbeh je strhujúci a veľmi dobre napísaný

obhajuje svoje estetické rozhodnutie. Roz-

medzi tých, ktorých kniha naozaj prekvapí.

aj po štylistickej stránke – preklad v podaní

hodla sa totiž, že v Druhej planéte bude tech-

V takomto príbehu je akákoľvek nová zápletka

Lenky Cinkovej je vynikajúci. Titul sa môže

nológia pripomínajúca uplynulé desaťročia

vítaná, lebo dodáva nové otázky i nebezpe-

smelo zaradiť medzi tituly ako Stratené dievča

kozmického výskumu. Obrovské počítače,

čenstvá.

od Gillian Flynnovej alebo Dievča vo vlaku od

malé obrazovky, spínače a prepínače. Žiadne

A teraz z iného konca. Druhá planéta je

Pauly Hawkinsovej. Teda psychologické romá-

hologramy, ploché obrazovky alebo minia-

čistokrvné sci-fi – kniha, ktorá je vlastne
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myšlienkovým experimentom autora, kniha,

zlata, zakladateľ ekonomického vysokého

Zároveň môžeme sledovať pokus o čiastočné

ktorá reaguje na aktuálne vedecké problémy

školstva a financmajster Slovenského ná-

zachytenie atmosféry života bratislavských

cez metaforu fikcie. Nič nové v literatúre, ani

rodného povstania. Ako guvernérovi sa mu

intelektuálov. Prostredníctvom spomínania

v slovenskej, ale vždy to poteší.

podarilo minimalizovať škody slovenského

ústredných postáv sa do rozhovorov vkráda-

Román nie je tak úplne oddychovou knihou,

hospodárstva. Napriek tomu bol dvakrát

jú viaceré kontroverzné postavy vojnového

je náročnejší. Plauchová vie skvelo opísať ve-

odsúdený, najprv nacistami na trest smrti

obdobia, ako prezident Jozef Tiso, predseda

decké aspekty jej zápletky, dokáže vybudovať

a o pár rokov neskôr komunistickým reži-

vlády Vojtech Tuka, minister vnútra Alexander

dobrú záhadu (vážne by som si želal od nej

mom k sedemnástim rokom odňatia slobody

Mach, predseda SNR Vavro Šrobár, minister

čítať čistokrvnú detektívku). Vie vykonštru-

za vlastizradu a špionáž. Jeho pohnutý osud

zahraničia Vladimír Clementis či bohémsky

ovať postavy. No je slabšia rozprávačka. Jej

mapuje Ľubo Olach v knihe s priamočiarym

básnik Laco Novomeský, ktoré sa autor usiluje

charaktery sa nevyvíjajú, ale v tomto type

názvom Guvernér Karvaš. Tento autor už

hodnotiť z pohľadu histórie, ale nevyhýba sa

príbehov to ani nie je potrebné. Nemá cit pre

románom o Vavrovi Šrobárovi načal novú

ani subjektívnemu posudzovaniu.

rytmus a vývin príbehu, ale vie dobre opiso-

edíciu významných slovenských osobností,

Autor sa nedrží chronológie, spomínanie

vať dej a akciu. A vybudovala si cit pre mie-

ktoré akoby unikali pohľadu širšej čitateľskej

prezentuje ako vyplavené témy nepodriaďujú-

ru alebo už počúva svojich editorov. Oboje je

spoločnosti.

ce sa časovej osi. Príbeh je štruktúrovaný do

bod k dobru, lebo to bola asi jej prvá kniha,

širších spomienkových fragmentov. Jednako

pri ktorej som nemal pocit, že je plná blokov

je knižné rozprávanie rámcované Karvašovým

zbytočného a nevhodne umiestneného textu,

návratom z koncentračného tábora. Takéto

ako tomu bolo predtým.

uchopenie na jednej strane dynamizuje text,

Možno okrem záveru, kde namiesto vy-

na druhej strane sa v tomto prípade vytráca

vrcholenia dostaneme skoro až detektívne

textová a tematická koherencia.

rozuzlenie, len vysvetľovanie zápletky trvá

Dobre poňatý dialóg postáv v románe po-

zhruba posledných päťdesiat strán, čo je

núka priestor na ich vzájomné zrkadlenie

trochu únavné. Navyše otvára dvere novým,

a interakciu. Tu však práve dialogické pasáže

omnoho zaujímavejším príbehom, ktoré asi

pokrivkávajú. Autorovi sa nepodarilo vytvoriť

Plauchová nenapíše, lebo nie je autorkou ta-

zamýšľaný blízky až dôverný vzťah oboch pro-

kého druhu fikcie.

tagonistov, ich fiktívne rozhovory vyznievajú

Ako to zhrnúť? Druhá planéta je klasické

umelo, vyznačujú sa jednoduchosťou až prosto-

sci-fi, ktoré poteší fanúšikov žánru, je vypoin-

duchosťou. Naopak, kde sa autor drží faktogra-

tovaná, chytrá. Autorka postupne odstraňuje

fie (aj pomocou práce s odbornou literatúrou

svoje slabiny, dobre sa to číta. Len z hľadiska

a využívaním citácie), najmä vo výkladových

príbehu to škrípe – Druhá planéta nemá jas-

pasážach, je presvedčivejší a pútavý. Závažný

ného hrdinu a posledné strany sa dosť vlečú.

nedostatok knihy je jej ortografická stránka,

Inak výhradu nemám. Autorka píše o niečom,

Guvernér Karvaš predstavuje dialogický

v texte je značné množstvo pravopisných, ale

čo by malo zaujímať širšiu čitateľskú obec,

text s výkladovými pasážami. Autor využil

aj štylistických chýb. Čítanie sa tak mení na

ale zvolila formu, ktorá je určená len istej

rozhovor ako kompozičný princíp, pričom dia-

prácnu korektúru.

skupine. No tá bude veľmi spokojná. Je to sci-

logickým partnerom Karvaša sa stáva mladší

Kniha Guvernér Karvaš zachytáva obdobie

fi ako zo starej školy a jeho zlatého veku. So

spolupútnik, bývalý študent, priateľ Gustáv

života významného slovenského ekonóma, reš-

všetkými plusmi i mínusmi čo k tomu patria.

Husák, ktorý sa spoločne s guvernérom ocitá

pektovaného v zahraničí, ktorý nepodľahol ani

vo väzenskej cele. Fiktívne rozhovory oboch

ľudákom, ani komunistom. Je preto na škodu,

protagonistov sa v rozprávaní vracajú najmä

že autor nedokázal ponúknuť jeho plastický,

do čias slovenského vojnového štátu. Pomocou

viacvrstvový osobnostný a historický romá-

konfrontácie dvoch druhov osvetľujú dejinné

nový obraz.

Juraj Búry

Ani ľudáci,
ani komunisti

udalosti cez vlastné činy, rozhodnutia, pri-

Jana Kičura Sokolová

čom vedúcu úlohu zohráva postava Imricha
Karvaša. Zriedkavo sa do rozhovorov zapá-

Ľubo Olach: Guvernér Karvaš

jajú Karvašovi rodinní príslušníci, manžel-

Bratislava: Marenčin, 2019

ka Helena, dcéra Oľga a syn Milan. Snahou

Skúsme sa poučiť

autora bolo vykresliť postavy ako ľudí, ktorí
Profesor Imrich Karvaš zohral v dejinách

prežili vzostupy a pády, nie vždy konali bez

Lucia Mendelová: Realita virtuálna

vojnovej Slovenskej republiky (14. marec

pochybností a omylov, ale snažili sa zachovať

Krásno nad Kysucou: Kalligram, 2019

1939 – 8. máj 1945) významnú úlohu. V no-

si svoje presvedčenie a rozhodnosť. Čitateľ je

vovzniknutom štáte si ho prezident Jozef Tiso

konfrontovaný s názormi, postojmi a hodno-

Vo svojej novej eseji s názvom Realita vir-

vybral za guvernéra Národnej banky Sloven-

tami oboch postáv (Ľubo Olach s určitosťou

tuálna sa Lucia Mendelová zamerala na

ska. Je známy ako záchranca slovenského

netají svoj obdiv k osobe Imricha Karvaša).

rýchlo napredujúcu oblasť virtuálnych si- ››
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›› mulácií, ktoré ešte celkom nedobyli domác-

tohto kontinua od virtuálnej cez rozšírenú

Esej Lucie Mendelovej upozorňuje, že

nosti, avšak neúnavná snaha vývojárov ich

až po fyzikálnu realitu. Vyjadruje myšlienku,

dôsledky VR technológie nemôžeme brať

neustále posúva bližšie k bežnému spotrebi-

že binárne delenie virtuálne verzus reálne

na ľahkú váhu a hoci znamenajú bezprece-

teľovi. Ako sama uvádza, v tejto skici uvažuje

tvorí prekážku pochopenia ich potenciálu

dentný posun v oblasti práce, voľného času,

o samotnej definícií virtuálnej a rozšírenej

a rizík. Od základov problematiky tak pozvoľ-

komunikácie aj zdieľania informácií, značia

reality, o potenciáli a spoločenskej adaptácii

ne prechádza k objasneniu dejov na pomedzí

tiež veľmi tenkú hranicu medzi prospechom

danej technológie, ale aj o možných rizikách

hardvéru, softvéru a ľudského tela.

a neblahými účinkami. V dôsledku toho je

či obmedzeniach pre každodennosť. Dielom

V kapitole Procesy tvoriace základ virtuál-

autorkin náčrt problematiky veľmi dôležitým

nás sprevádza autorkin avatar a suverén-

nej a rozšírenej reality sa zameriava nielen na

príspevkom do diskusie o budúcnosti nových

na identita Leto, ktorá rozvíja rozprávanie

technický výklad spôsobu fungovania virtu-

médií a človeka žijúceho v tomto technospo-

v dialógu s Mendelovej alter egom. Na tejto

álnej reality (ďalej VR), ale zároveň reflektuje

ločenstve.

pútavej výprave do scenérií z virtuálneho

charakter poznania v týchto technologických

sveta obe postavy vášnivo diskutujú o roz-

zariadeniach. Uvažuje o nich ako o ne-vedo-

manitých aspektoch imerzných technológií,

mých poznávačoch a teda uchopuje imerzné

no z času na čas sa účinkujúcimi stanú aj

systémy ako kognitívne médiá, ktoré dokážu

postavy z filozofického kánonu. Čitateľ je tak

efektívne pôsobiť na ľudské reflexy či neuve-

svedkom fiktívneho stretnutia s Platónom,

domené mechanizmy. Autorka však zároveň

René Descartesom, Jeanom Baudrillardom

upozorňuje, že imerzia ako efekt obmedzenia

či Jaronom Lanierom.

vnímania voči okolitému svetu v prospech
identifikácie s fiktívnym prostredím nie je
v historickom kontexte ničím novým. Koniec
koncov medzi takéto médiá patrí aj zdanlivo

Andrea Olejárová

Shakespearovský
diskurz pokračuje
Jana Bžochová Wild (zost.): Shakespeare
medzi Veľkým treskom a South Parkom
Bratislava: Európa, 2019

obyčajná kniha.

Kniha je rozdelená na päť kapitol, z kto-

Možnosti virtuálnej reality ale stimu-

Patrí k najhranejším dramatikom. Dialógy

lujú vysoko uveriteľný senzorický podnet

z jeho hier dávajú odpovede na množstvo

a prudko zvyšujú jej schopnosť zasahovať

otázok a nielen na tú základnú o bytí a ne-

v rozmedzí tzv. „chýbajúcej polsekundy“.

bytí. Napriek skloňovaniu zo všetkých strán

Ide o čas medzi reflexom a uvedomenou re-

je Shakespeare stále veľkým tajomstvom.

flexiou, označovaný ako afekt, pričom práve

Nazrieť do univerza najslávnejšieho divadel-

táto pomyselná „medzera“ predstavuje veľmi

níka všetkých čias Wiliama Shakespeara sa

zraniteľnú oblasť vedomia prístupnú manipu-

pokúša zborník Shakespeare medzi Veľkým

lácií. V tomto kontexte autorka hovorí o afek-

treskom a South Parkom. Zostavila ho pro-

tívnom kapitalizme, ktorý využíva tento jav

fesorka na Divadelnej fakulte VŠMU Jana

v marketingových stratégiách, akými sú

Bžochová Wild, ktorá už dvadsať rokov skú-

product placement či podprahová reklama.

ma zdanlivo preniknuteľný priesmyk bytia

Anticipuje však existenciu tzv. imerzného

a zdanlivo nepreniknuteľnú úžinu vedomia

kapitalizmu, využívajúceho kontrolované

shakespearovských hier. Teraz zhromaždila

prostredie na vypestovanie istého automa-

odborníkov z rôznych oblastí, ktorých ná-

tického či afektívneho uvažovania a inten-

zory na Shakespearovu tvorbu vôbec nie sú

zívnejšie zabezpečuje uveriteľnosť ilúzie.

jednotné.

rých prvá To „reálne“ na virtuálnej realite sa

V predposlednej kapitole Minisúčasnosť sa

Kým uznávaný shakespearista Jan Kott

venuje predovšetkým filozofickým otázkam,

venuje histórii vzniku VR technológie, ktorej

anglického dramatika prezentuje ako náš-

vynárajúcim sa ešte pred príchodom virtuál-

predchádzal armádny výskum, ale aj subkul-

ho súčasníka, francúzska režisérka Ariane

nej a rozšírenej reality. V rámci filozofickej

túra kyberpunku. Posledná kapitola nesúca

Mnouchkine sa vyjadrila, že Shakespeara

perspektívy sa autorka usiluje prezentovať

pomenovanie Súčasnobudúcnosť potom reflek-

takto nemôžeme vnímať. Tieto polemiky vná-

spôsoby možného chápania vzťahu medzi

tuje skutočnosť, že momentálne stojíme na

šajú kultivovanú diskusiu, v ktorej anglický

reálnym a virtuálnym. Zo sociálno-technic-

prahu novej paradigmy komunikácie, ktorej

dramatik dokáže stále vzbudzovať vášne

kého sa dotýka otázky spojenia virtuálnej

v istom zmysle dominujú imerzné médiá. Aj

aj štyristo rokov po svojej smrti. Teatrológ

reality s fyzickým svetom. Na jednej strane

keď ide o relatívne „nový“ fenomén, podľa

Michal Denci v príspevku Tri prúty kráľa

hardvér a spleť prístrojov, na druhej užívate-

autorky je nevyhnutné venovať mu náležitú

Leara ide ešte ďalej, keď vraví, že „existuje

ľom poskytované dáta, týkajúce sa osobných

pozornosť už teraz, aby sme predišli tomu,

vek pred Shakespearom, v ktorom obyvatelia

údajov, stavu tela či polohy a pod.

čo sa stalo internetu. Ten totiž dávno opustil

Britských ostrovov mali akurát tak krumple,

V ďalšej kapitole s názvom Virtuálne konti-

ideál kyberpriestoru z 90. rokov a vydal sa

a vek po Shakespearovi, keď sa pravdepo-

nuum autorka poskytuje zrozumiteľný náhľad

smerom masového monitorovania a domi-

dobne predovšetkým vďaka nemu už azda

na základnú terminológiu a typologizáciu

nancie korporácií.

dá hovoriť aj o nejakej tej kultúre“.
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Každé dieťa
potrebuje Kika

(s. 50). Detský aspekt sa tvorivo prejavuje aj

„Milióny viet, ktoré pôvodne pretekali od úst

Toňa Revajová: Kiko jeden, Kiko dva

majú svojich plyšových mackov, Kiko jeden

k ušiam, začali tiecť od prstov k očiam. Sú to

V škôlke. Bratislava: TRIO Publishing, 2019

a Kiko dva, s ktorými komunikujú a ktorí im

Epocha alžbetínskeho divadla, jej postupy
a umelecké remeslo, je dodnes šablónou
a vzorom režisérov a hercov. Priniesla tiež
spojenie medzi minulosťou a budúcnosťou:

v jazykovej rovine: „Vôbec mi nepomôže, ak
sa odhnevám“ (s. 11).
Text je pútavo ozvláštnený, Goran a Kajka

rovnaké vety, len obraté o fyzickú blízkosť,

niekedy dokonca odpovedajú, čo však možno

očistené od emócií hlasu, zbavené pôvabu

Po roku skúsená a oceňovaná autorka pre

interpretovať ako detské dotváranie reality

tiel,“ ktoré Vladimír Balek pripodobňuje k

deti a mládež Toňa Revajová opäť prichádza

fantazijnosťou: „Keď sa niekto rozpráva so

prelomeniu Turingovho testu. Časť prispie-

s výbornou prózou pre čitateľa predškolské-

psom alebo mačkou, tak prečo by sa Kajka

vateľov sa zhoduje s názorom, že prístup

ho veku pod názvom Kiko jeden, Kiko dva.

nemohla s Kikom?“ (s. 26). Kiko je ich obľúbe-

k drámam sa formalizuje cez jednotlivé ná-

V škôlke. Kniha je podobná a rovnako hod-

ná hračka, s ktorou v noci spávajú a ktorú si

rodné špecifiká. Otvára tým tému súčasnej

notná ako jej predošlý titul z roku 2018 Rok

nosia so sebou do škôlky. Mnohokrát sa táto

interpretácie klasických textov.

Sivka ohniváka. Autorka sa opäť zamerala na

plyšová hračka stáva ich útočiskom: „Vez-

postavu predškoláka, avšak tentoraz pracuje

me Kikovu labku a pohladká si tvár“ (s. 95),

s dvoma detskými protagonistami: chlapcom

preto sa o ňu starajú a ochraňujú ju, pričom

Goranom a dievčaťom Kajkou. Premyslene

sa prejavuje aj ich empatia: „Mal som Kika

a vyvážene strieda zameranie narátora raz

pustiť, keď mi ho Leo driapal, vravel si Goran.

na jedného, raz na druhého protagonistu, čo

Nabudúce mu ho dám. Nech si ho radšej vez-

však nebude miasť detského recipienta, ke-

me, len nech sa mu nič nestane“ (s. 26).

ďže je to kompozične oddelené: G ako Goran;
K ako Kajka.
Revajovej sa opäť podarilo majstrovsky zobraziť detský svet. V popredí je priateľstvo
škôlkarov a susedov Gorana a Kajky, ktoré je
kreované verne a pôsobivo: „Vlastne je úplne
jedno, prečo Kajka odišla. Nie je tam a jemu
sa zdá, že sa odrazu vyprázdnil celý dvor“
(s. 8). Ich život sa nemoduluje idealizovane,
občas sa pohnevajú: „Kajka sa s ním dnes
nehrá“ (s. 12), aby sa vzápätí zastali jeden
Na jednej strane je problematika prekladov,

druhého, a tým posilnilo ich priateľstvo. Ďal-

ako aj cenzúra v postkomunistických kraji-

ším tematizovaným problémom je napríklad

nách, kde mali silnú politickú rezonanciu

blížiaci sa prechod zo škôlky do školy, keďže

napríklad v Rumunsku (George Volceanov:

nebudú spolu chodiť do jednej školy: „Kajka

Problémový Shakespeare: politické a obscénne)

úplne zdrevenie. Uvedomí si celú pravdu. Teta

či v Bulharsku (Boik Sokolov: Bulharské osudy

Maja si myslí, že ma potešila, ale povedala

Revajová, podobne ako v predošlej próze

Kupca benátskeho), ako aj v Československu

mi úplne najsmutnejšie, čo sa dalo. Škola je

Rok Sivka ohniváka, citlivo stvárňuje proces

(Eva Kyselová: Romeo a Júlia dvakrát inak). Na

smútok. Lebo ja idem do inej školy a Goran

čítania knihy samotným dieťaťom – prvoči-

druhej strane zase performačný obrat nasta-

do inej. A to bude strašné“ (s. 10).

tateľom, ale aj proces čítania dieťaťu – rituál

vený dnešnou výučbou herectva a režisérstva

Postavy a jednotlivé situácie teda pôsobia

pred spaním, keď mama číta Kajke Snehovú

(Zdenka Pašuthová: ShakExperiment. Shake-

autenticky, preto bezpochyby sa s chlapčen-

kráľovnú a Malú morskú vílu. Tým implicitne

speare na VŠMU), ale aj postmodernistické

ským alebo dievčenským hrdinom identifiku-

poukazuje na dôležitosť čítania a s tým spoje-

snahy začleniť shakespearovského ducha do

je čitateľ predškolského veku, ale aj mladší

ný estetický zážitok a katarziu: „Je netrpezli-

dnešného sveta (Anna Křivánková: Shake

školáci. Detské nazeranie na svet, ich mys-

vá, aj keď vie, že pri tých troch stranách, ktoré

speare a manga: Osmá fáze; Daniel Majling:

lenie a uvažovanie je presvedčivé: „Kajka sa

jej mama číta dnes večer, bude plakať. Je to

Vulgárnosť alebo od Shakespeara k South Parku).

vráti do postele a premýšľa, kam sa tratia dni.

tam, kde malá morská víla pôjde za hnusnou

William Shakespeare vydláždil cestu mno-

Večer mama povie: ,Keď sa zajtra zobudíme…ʻ

čarodejnicou“ (s. 49). Súčasťou textu je aj jem-

hým divadelníkom a jeho hry sú dodnes in-

Ale keď sa zobudíme, vôbec nie je zajtra. Je

ný humor: „V škôlke ma stále niekto otravuje.

terpretované s veľkým záujmom. Ako vraví

dnes. Zajtra bude zajtra, ale zasa všetci budú

Kajka, poď mi prečítať toooto! Kajka, poď mi

František Gyarfáš v príspevku Shakespare

hovoriť, že je dnes. Kajka to zistila už dávno.

prečítať heeento!“ (s. 10). Detského čitateľa

21. storočia: „Na pôdoryse starých hier sa

Goranovi nepovedala nič, aby nebol smutný.

zaiste oslovia aj krásne ilustrácie Kataríny

odhalí nová súčasnosť.“

Lebo ona už dobre vie, že zajtra nie je nik-

Krajčovičovej.

dy. A najhoršie je, že z dneška vždy v noci
Daniel Hevier ml.

vznikne včera. Ale až zajtra. Aspoň že to“

Dávid Dziak
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Lajos Grendel: Padlí anjeli
Bratislava: Marenčin PT, 2019
Posledný autorský výber Lajosa Grendela (1948 – 2018) obsahuje
romány, ktoré prvýkrát vychádzajú v slovenčine v preklade
Karola Wlachovského: Théseus a čierna vdova (1991), Posledné
ráno (2013), Cesta doprázdna (2014), Padlí anjeli (2017). Súčasťou
výberu sú aj nové, prepracované preklady diel Einsteinove
zvony (1992) a Láska na diaľku (2012). Štýlovo rozdielne sú romány
(historická alúzia, ironická absurdita, psychologická sonda). Doteraz
vyšli tri zväzky súborného diela Lajosa Grendela: Newhontská
trilógia (2017), Odtienené oblomky (2017) a Obsažné batožiny (2018).

Kolektív: Očistec

Tibor Szomolai: Klan

Banská Bystrica: Literárna bašta, 2020

Bratislava: Tibor Szomolai, 2020

Jana Juráňová, Juraj Malíček, Peter Michalovič,

Mafia a politika na Slovensku. V príbehu popri

Boris Ondreička, Veronika Šikulová, Zuzana Gin-

gangstroch a neviestkach sa v pestrej kavalká-

dl-Tatárová a Saša Uhlová v spoločnej kolekcii

de objavujú politici, padlí komunisti, iniciátori

esejí nazerajú na dnešný svet cez základný ka-

zmeny režimu a ďalší čudesní ľudkovia.

meň európskej morálky.

Otakar Kořínek:
Na skok do Toskánska

Camille Aubray:
Varila som pre Picassa
Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2020

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku

Fikcia odohrávajúca sa v minulosti aj prítomnos-

slovenských spisovateľov, 2020

ti. Príbeh sedemnásťročnej Ondine pracujúcej

Cestopisná kniha novinára, prekladateľa a spi-

v rodinnej reštaurácii. Rutinu naruší príchod

sovateľa voľne nadväzuje na predchádzajúci

hosťa z Paríža, ktorým je Pablo Picasso. Preklad:

čitateľsky veľmi úspešný autorov cestopis Do

Veronika Maťúšová.

Amalfi na kávu.

Ivana Alexi:
Krásny život tučniakov

Ingo Schulze:
Peter Holtz
Banská Bystrica: OZ Hronka, 2020

Bratislava: Ikar, 2020

Pikareskný román, odohrávajúci sa vo Východ-

Sociálny román o mladej Miriam, ktorá po tom,

nom a neskôr v zjednotenom Nemecku. Autor

čo stratí svoju milovanú babi, nachádza útechu

stojaci za zdanlivo jednoduchým rozprávaním

v mailovej komunikácii s neznámym mužom.

hlavnej postavy našiel nezvyklý a nový spôsob,

Ich čoraz vrúcnejší vzťah však začnú narúšať

ako spracúvať súčasné dejiny.

tučniaky.

s. 36/37

Martin Jurík: 2084

Jón Kalman Stefánsson:
Príbeh o Áste

Bratislava: Marenčin PT, 2020

Bratislava: Artforum, 2020

Druhé vydanie dystopického románu odohráva-

Kam sa pobrať, keď zo sveta niet úniku? Kniha je

júceho sa v roku 2084. Polstoročie po globálnej

najnovším, v poradí dvanástym románom popu-

katastrofe a zániku západnej Európy pretína

lárneho islandského autora. Preklad: Zuzana

kontinent nová železná opona.

Stankovitsová.

Z NOVÝCH KNÍH

Lisa Taddeo: Tri ženy
Bratislava: Tatran, 2020
Príbehy troch žien, ktoré autorka sledovala takmer desaťročie
z bezprostrednej blízkosti a prerozprávala ich s ohromujúcou úprimnosťou:
Liny, ženy v domácnosti, ktorá nadviaže vzťah s bývalým priateľom,
sedemnásťročnej Maggie, ktorá nadviaže vzťah s učiteľom, a krásnej
Sloane, ktorej manžel má nezvyčajnú sexuálnu záľubu. Kniha predstavuje
prelomovú a odvážnu štúdiu erotiky v súčasnej Amerike. S bezprecedentnou
hĺbkou a emocionálnou silou odhaľuje jej krehkosť a komplexnosť a definuje
odlišnosť ženskej a mužskej túžby. Kniha je skvelým žurnalistickým
i rozprávačským počinom. Preklad: Katarína Ostricová.

Fiodor Michajlovič Dostojevskij:
Bratia Karamazovovci II.

Sebastian Fitzek:
Šialená hra

Bratislava: Ikar - Odeon, 2020

Bratislava: Tatran, 2020

Druhý diel monumentálneho románu z posled-

Kriminálna psychologička Ira Saminová sa sta-

ného obdobia tvorby svetoznámeho predstavite-

rostlivo pripravila na samovraždu. Odrazu ju

ľa ruského realizmu. Autor ho dokončil v roku

zastihne príkaz, aby sa bezodkladne zapojila ako

1880 a zomrel štyri mesiace po jeho vydaní.

vyjednávačka do rukojemníckej drámy. Preklad:
Linda Magáthová.

Charles Martin:
Zošli nám dážď
Romantický príbeh od autora knihy Hora me-

Patrik Oriešek:
Cesta do krajiny
Draka

dzi nami. Allie stratí nielen rodinnú reštaurá-

Bratislava: Monokel, 2020

ciu na Floride, ale aj druhého manžela. Desí sa

Ilustrovaná rozprávková dobrodružná kniha

budúcnosti, kým sa jej v živote objaví človek

o benátskom kupcovi Marcovi Polovi, ktorý

z minulosti.

spoznáva tajomstvá a krásy Orientu.

Boris Vian:
Červená tráva
Bratislava: Petrus, 2019

Veronika Klímová:
Adele a Rúfus na cestách
po Slovensku

Román kultového autora zostavený bilingválne,

Bratislava: Monokel, 2020

vo francúzskom aj v slovenskom jazyku. V ňom

Ilustrovaná rozprávková kniha, ktorá je zame-

kladie do opozície mužský a ženský svet. Preklad:

raná na spoznávanie zaujímavých miest na Slo-

Michaela Jurovská.

vensku pre najmenších čitateľov. Sprevádzať ich

Bratislava: Lindeni, 2020

budú kamaráti Adele a Rúfus.

Judy Leigh: Ešte to nebalím…
odkazuje babička
Bratislava: Metafora, 2020

Eva Urbanová:
Jeleňatý a Kravatý

Evie má 75 rokov a po smrti manžela pocit, že jej

Fintice: OZ FACE, 2019

život sa ešte ani poriadne nezačal. Ujde z domova

Kniha pre čitateľov od 7 rokov. Humorné príbehy

dôchodcov a v starom obytnom aute sa vydáva

dvoch kamarátov jeleňov (Jeleňatý a Kravatý).

na jazdu po Francúzsku.

Ilustrovala Radka Čabrádi Tvrdoňová.
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Samo Marec: Slovensko:
Čo ti v škole nepovedia

Vladimír Kuštek:
Československý svet v Karpatoch 2

Bratislava: Ikar - Príroda, 2020

Bratislava: Združenie inteligencie Rusínov

Populárno-náučná kniha pre školákov od zná-

Slovenska, 2020

meho publicistu. Môže slúžiť ako doplnková

Druhý diel knihy Československý svet v Kar-

vzdelávacia publikácia k učivu 1. stupňa ZŠ,

patoch je venovaný všednému dňu na Podkar-

výučbový predmet vlastiveda. Ilustrácie: Lucia

patskej Rusi v medzivojnovom období, keď toto

Čermáková.

územie bolo súčasťou Československa.

Antoine de Saint-Exupéry:
Malý princ

Oliver Sacks: Halucinácie

Bratislava: Slovart, 2020

Známy neurológ spája príbehy svojich pacientov

Ikonická novela v novom preklade Igora Navrátila

s vlastnými zážitkami, aby čitateľom ukázal,

a v grafickom spracovaní vychádzajúcom z prvé-

ako halucinácie ovplyvnili kultúru, folklór

ho amerického vydania knihy, na ktorom praco-

a umenie akéhokoľvek národa. Preklad: Ale-

val samotný Antoine de Saint-Exupéry.

na Smiešková.

Joe Todd-Stanton:
Artur a zlaté lano

Sigmund Freud: Spomienka z detstva
Leonarda Da Vinci

Bratislava: Albatros, 2020

Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2020

Komiks určený pre čitateľov od 8 rokov. Zame-

Vo svojom legendárnom diele z roku 1910 sa vý-

riava sa na predstavenie magickej severskej

znamný neurológ, psychológ a psychiater pokúša

mytológie.

pochopiť osobnosť a tvorbu Leonarda da Vinci.

Bratislava: Inaque.sk, 2020

Preklad: Milan Krankus

Sandra Dieckmann:
Čakanie na Vlka

Amy Dempsey: Surrealizmus

Bratislava: Ikar – Stonožka, 2020

Bratislava: Slovart, 2020

Ilustrovaná rozprávková kniha pre čitateľov

Britská historička umenia v tejto pôsobivej knihe

od 3 rokov o nerozlučných priateľoch Líške

predstavuje najvýznamnejších predstaviteľov hnu-

a Vlkovi.

tia, ich diela a vyše 40-ročné pôsobenie surrealistických skupín na medzinárodnej umeleckej scéne.

Michal Ivan:
Beštie a bojovníci

s. 38/39

Žilina: Artis Omnis, 2019

Ondrej Kubík:
Investigatívna psychológia

Impozantný artbook slovenského sci-fi/fan-

Bratislava: Wolters Kluwer, 2019

tasy výtvarníka Michala Ivana. Publikácia

Komplexná interdisciplinárna monografia s pod-

obsahuje ilustrácie, obálky komiksov a kníh

titulom Súčasné teoretické a praktické problémy

a výtvarné návrhy z oblasti videoherného

vyšetrovania z pohľadu kriminálnej a vyšetro-

priemyslu.

vacej psychológie.

Danica Lovišková:
Katarína Vavrová

Wladislaw Jachtchenko:
Manipulatívna rétorika

Bratislava: FO ART, 2020

Bratislava: Grada Publishing, 2020

Monograf ia výtvarníčky Kataríny Vavro-

Medzinárodne úspešný tréner rétoriky prezrádza

vej. Fantáziou a inotajmi rezonujúce figurálne

najúčinnejšie manipulatívne triky a techniky.

maľby reprezentujú vrchol imaginatívno-poe-

Dozviete sa, ako získať súhlas, vzbudiť sympa-

tickej línie súčasného slovenského výtvarného

tie, ukončiť nepríjemné diskusie alebo zvíťaziť

umenia.

pomocou emócií.

TIRÁŽ

Z ponuky košického rozhlasového štúdia RTVS v Rádiu Devín

28.3. o 12,00 Bibliografka Eleonóra Blašková. Rozhlasový profil významnej slovenskej bibliografky z cyklu Ľudia, fakty, udalosti. 28.3. o 22,00
Poet v Tatrách. Dramatizovaný krátky príbeh o pobyte Jiřího Wolkra na Slovensku z pera Miroslavy Košickej. 29.3. o 15,00 Z Príbehov o stvorení. Čítanie z prózy Teda Hughesa. 30.3. až 3.4. o 22,30 Mreže. Čítanie na pokračovanie z knihy Ladislava Hannikera. 2.4. o 17,00 Ars litera
Jozefa Palaščáka na tému Preklady Hesseho. 4.4. o 13,30 a 8.4. o 21,30 Žofrej. Pôvodná rozhlasová hra Petra Karpinského o chlapcovi, ktorý
svoj život prežíva aj cez obľúbenú komiksovú postavu. 11.4. o 12,00 Brána do neba alebo Na prahu neba. Rozhlasový fíčer o zrekonštruovanej
nájdenej gotickej bráne v chráme sv. Egídia v Bardejove. 12.4. o 15,00 Zvon zo svetla. Čítanie z prózy francúzskej spisovateľky Sylvie Germainovej v preklade Igora Navrátila. 14.4. o 20,00 Dramatické Rádio Devín: Hodina v Empyreu. Premiéra pôvodnej rozhlasovej hry – lyrického
trileru – Jána Mičucha o (ne)realite kybersveta. Veľkoslovensko. Pravda o vzniku monarchie. Pôvodná rozhlasová komédia Jána Mičucha
o alternatívnych dejinách a osobnostiach našej histórie. 16.4. o 17,00 Ars litera s Ivanou Jachymovou na tému Kabaret. 18.4. o 15,00 Tváre
haiku. Pásmo poézie autorsky pripravil Dalfar.
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