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AKTUALITY

Rozhovor s nositeľom
ceny NIKE Mariuszom
Szczygiełom

TÉMA

Dejiny, vojna, armáda
Dušan Taragel
o Babylone armád
Linda Nagyová
o Bolestivom mlčaní

ILUSTROVANÁ
KNIHA

Petra Baďová o Vtáčom
atlase

RECENZIE

Radoslav Passia
o Tvojej izbe Michaely
Rosovej

PRÍBEH

Otvorené zásuvky
Wisławy Szymborskej
v jej krakovskom
múzeu

Poľský reportér a spisovateľ
Mariusz Szczygieł.
Foto Pawel Volens Bobrowski
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AKTUALITY

Slovenskí básnici Michal Habaj a Michal Tallo s tureckým básnikom a prekladateľom Tun-

Michal Habaj a maďarský básnik a literárny kritik Endre Szkarosi v diskusii

com Caylantom počas literárneho džemovania v Petőfiho literárnom múzeu. Foto PesText

na festivale PesText. Foto PesText

Viac hláv, viac jazykov.
Stačí to k nezávislosti?
Eva Andrejčáková

a Michal Tallo, literárna vedkyňa Ivana Taranenková a zástupcovia
autorskej spoločnosti LITA, ktorá pôsobí v podobnej pozícii ako MISZJE.
Aktuálne témy, ktoré sa v súvislosti s hranicami jazykov a literatúr
riešili, striedal aj živý diskurz okolo osobností už nežijúcich maďarských
autorov. Mladí poeti sa konfrontovali s tvorbou básnického barda Sándora
Kanyádiho, nechýbal ani hold Agote Kristofovej. Festival podporili uznávané

Žena s hadím telom a deviatimi dračími hlavami.
Mytologická postava Hydry sa stala kabalou literárneho
festivalu PesText, ktorého prvý ročník prebiehal posledný
septembrový týždeň v maďarskej Budapešti. Položil
staronové otázky o tom, aký význam má posadiť literárne
činných ľudí z rôznych kútov Európy za okrúhly stôl.

J

spisovateľské osobnosti zo súčasnej domácej scény: László Márton, László
Garaczi či Endre Kukorelly, Krisztina Tóth, Zsófia Bán, Noémi Szécsi.
Silná konkurencia
Niet pochybností o tom, že bez umeleckého prekladu by boli chudobné
nielen knižné pulty, ale aj náš život – držia sa organizátori myšlienky,
ktorá podujatiam na festivale potvrdila ich cezhraničný presah. Aj preto,
v snahe priniesť do mesta literatúru a jej tvorcov v mnohofarebnosti, ktorá

e celkom trefné mať za symbol textu netvora s jedovatým dychom,

prekročí bežné tradície, rozhodil PesText siete na rôznych miestach v cen-

ktorý stráži podsvetie, a keď mu odseknú niektorú z hláv, narastú na-

tre Budapešti. Diskusie, čítačky, workshopy, prezentácie štipendijných

miesto nej dve. Čím viac hláv, tým viac jazykov. A čím viac jazykov, tým

pobytov aj sprievodné programy prebiehali v kaviarňach, na námestiach

lepšie – akosi takto rozvíjajú organizátori vysnívaný obraz o literatúre

či na atraktívnej Lodi A38.

ako o jednom z umení, ktorým sa dá bojovať proti zlu a zároveň ho v jeho

Niektorým akciám dalo strechu nad hlavou Petőfiho literárne múzeum,

najrozmanitejších podobách stvárňovať. Prirovnanie spojili s predstavou

ktoré festival z veľkej časti aj finančne podporilo. V tejto súvislosti sa nedá

o otvorenom fóre pre veľkú skupinu tvorcov, ktorí dokážu medzi sebou

obísť fakt, že literárna inštitúcia s dlhou a dôležitou tradíciou padla ako

diskutovať o dôležitých témach.

drvivá väčšina ďalších kultúrnych ustanovizní do rúk vládnej moci, ktorá
za posledné roky urobila v Maďarsku zásadné kroky, aby mohla kultúru

Literárne zaujímavá migrácia?

využívať ako nástroj politickej manipulácie. Mnohí spisovatelia, literárni

Čím je pre vás jazyk, z ktorého prekladáte? Čo pre vás znamená sloboda?

vedci, historici či profesori literatúry a iní literárne činní ľudia preto nemajú

Ako sa žije maďarským spisovateľom v emigrácii? Aké je žiť a tvoriť v inej

inú možnosť, než sa podvoliť diktátu peňazí, ktorých tok Orbánova vláda

krajine a čo robí migráciu literárne zaujímavou? Pýta sa festival v tema-

zručne ovláda. Tí umelci, ktorí jeho moc otvorene bojkotujú, sú v nemilosti.

tických blokoch, ktoré si vytýčil. Malé predkolo v ich duchu si urobil ešte
v júni na bratislavskom festivale BRaK, kde usporiadal workshop.

V poznačenej dobe
Mladí organizátori PesTextu sa k hodnote umeleckého textu postavi-

Autori, svet a práva

li ako k produktu, ktorý je schopný žiť vlastným životom a podarilo sa

Ako jedna zo základných tém sa v Budapešti objavila aj problematika

im pritiahnuť na svoju pôdu schopných tvorcov. Zámer zaštítili aj Cenou

autorských práv, čo v danom kontexte nie je náhoda. Za vznikom festivalu

Gejzu Csátha, založenou v roku 2016 Združením mladých spisovateľov

totiž stoja mladí nadšenci z organizácie MISZJE, ktorá pôsobí v Maďarsku

a určenou pre progresívnych mladých literátov. Financovaná je výlučne

od roku 2008. Zastupuje spisovateľov, prekladateľov či redaktorov pri vý-

zo súkromných príspevkov.

kone ich autorských práv a udeľuje licencie na použitie ich diel.

Úsilie je teda pozoruhodné, i keď konkurencia zabehnutých literárnych

Hosťami festivalu boli autori domácej scény, ale aj autori píšuci po ma-

festivalov v maďarskej metropole je pomerne silná. Aj preto bude zaují-

ďarsky za hranicami, prekladatelia, spisovatelia a básnici z Rumunska,

mavé sledovať, ako sa festival chce profilovať do budúcnosti, za akých

Poľska, Srbska, Chorvátska, Turecka, Nemecka, Anglicka, Rakúska, Čes-

podmienok má šancu prežiť a akou formou si v dobe silno poznačenej

ka, Izraela, dokonca z Indie. Za Slovensko to boli básnici Michal Habaj

kultúrno-politickým tlakom bude zachovávať nezávislosť.

s. 02/03
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iného Česko, Poľsko, Veľká Británia), zastúpená bola poézia, próza,
rozličné poetiky aj generácie. Nesporne najväčšou hviezdou podujatia
bola kanadská poetka, esejistka a prekladateľka Anne Carson.
Posuny a zmeny
Časové oneskorenia a zmeny harmonogramu boli organizačne zvládnuté lepšie ako minulý rok – pravdepodobne to súvisí aj s vhodnejším
priestorovým ukotvením. Atmosféra sa pohla od ostrého minuloročného kontrastu medzi zväčša neformálnymi priestormi, v ktorých
festival fungoval počas pracovných dní, a veľkoleposťou budmerického
kaštieľa, k priepustnej hranici medzi serióznosťou Pistoriho paláca
Ivan Štrpka je prvým nositeľom novej ceny za poéziu Zlatá vlna, ktorá sa udeľovala

a útulnosťou Kina Mier v Modre, kde mal návštevník možnosť zakotviť

počas festivalu. Foto Eva Vozárová

na záver festivalu. Napriek tomu, že tento rok bola priestorová bariéra
medzi divákom a hosťami citeľnejšia, ľudia na oboch póloch pôsobili
na svojich pozíciách uvoľnenejšie.
Organizátori zároveň tento rok pomohli návštevníkovi lepšie sa
zorientovať vo festivalovom časopriestore. Prestávky boli ohlásené,
rovnako aj zmeny programu. Vo voľných chvíľach bola pozornosť hostí
a divákov vhodne presmerovaná na občerstvenie alebo sprievodné
performancie.
Minuloročný chaos sa tak zmenil na tohtoročný (relatívny) kozmos –
ak sme ochotní pripustiť, že festivaly (a tie literárne nie sú výnimkou)
nikdy nebudú šliapať úplne bezchybne. Niektorí hostia budú chýbať
a podaktoré podujatia sa oneskoria.
V rámci festivalu sa vyhlasovali aj výsledky 9. ročníka medzinárodnej literárnej súťaže Básne SK/CZ 2019. Medzinárodná porota
v zložení Zofia Bałdyga (predsedníčka), Marie Iljašenko, Zoltán
Németh a Zvonko Taneski sa rozhodla najvyššie oceniť tieto autorky
a autora: 1. miesto Dominika Moravčíková, 2. miesto Peter Hoferica,
3. miesto Johanna Hlasná (pseudonym).

Poetka Anne Carson na festivale Novotvar 2019. Foto Eva Vozárová

Modranská časť Novotvaru
Modranské zavŕšenie festivalu odštartoval diskusný slalom neziskovej
organizácie Post Bellum, v ktorom mal návštevník možnosť vypočuť

Festival Novotvar 2019
Poznámky k organizácii jedného podujatia

si (a na záver diskutovať) debatu o slobode, novinárčine a bezuzdnosti
s Ottom Šimkom a Ladislavom Snopkom. Okrem parafrázovania
Faulknera alebo anekdoty o sovietskom cirkuse pripravujúcom sa
na berlínsky festival prišla reč aj na pôvod frázy „novinárska kačica“
a od smiechu sa plynulo prešlo (u niektorých zúčastnených – mode-

Nina Podmanická

rátorov nevynímajúc) k slzám dojatia. Sloboda v dvoch totalitách je

Organizátori štvrtého ročníka literárneho festivalu
Novotvar (9. až 12. október) využili na rozdiel
od vlaňajška menej priestorov. Kým naposledy sa
návštevníci presúvali v rámci jedného večera medzi
viacerými miestami, tento rok im to usporiadatelia
uľahčili a podujatie zakotvili v Pistoriho paláci
na Štefánikovej ulici v Bratislave.

len veľmi zriedka.

Š

veľká téma, ktorá sa bez podobných emocionálnych prejavov zaobíde
Po literárnom zjazde, na ktorom sa namiesto Miroslava Micanovića
a Senka Karuzu predstavili Zofia Bałdyga, Emma Kausc a Uroš Prah,
nasledovalo premietanie filmu (predpremiéra) Martina Repku Osamelí
bežci. Po ňom pokračovala diskusia s Ivanom Štrpkom vedená Máriou
Ferenčuhovou. Návštevníci mali možnosť odniesť si z festivalu bulletin
obsahujúci texty čítané na literárnych zjazdoch a ich anglický preklad,
literárne časopisy alebo knihu podľa vlastného výberu z produkcie
spoluorganizátora, vydavateľstva Drewo a Srd.

anca zažiť minuloročný kultúrny šok z rýchlej zmeny prostredia tak

Tohtoročný Novotvar predstavuje milý posun oproti tomu minulému,

tentoraz výrazne klesla. Návštevník sa mohol v rámci festivalového

hostia boli (aj tento rok) zaujímaví, organizácia lepšia, ľudia príjemní

turizmu ocitnúť na doobedňajších prednáškach a diskusiách v rôznych

a priestory pekné. Bude zaujímavé sledovať, akým smerom sa festival

gymnáziách alebo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

bude hýbať v budúcnosti.

Festival ponúkal široké spektrum autorov z rôznych krajín (okrem

č. 10/19
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V. Šikulová, P. Borkovec a E. Groch. Foto Malokarpatská knižnica v Pezinku

Básnenie v pezinskej radnici
Malokarpatská knižnica v Pezinku v spolupráci s Artforom zorganizovala ďalšie stretnutie z cyklu Literatúra v radnici
pod názvom Básnenie. Ako už názov napovedá, hosťami boli tentoraz básnici: Petr Borkovec (ČR) a Erik Groch.
Moderovala tradične Veronika Šikulová. Podujatie podporil Fond na podporu umenia.

A

utori dopĺňali svoje rozprávanie čítaním básní a iných textov

Petr Borkovec pri téme písanie poézie hovoril o istom pocite ľahkosti,

zo svojej tvorby. Stretnutie ukázalo, že vo vzťahu k písaniu sú

ktorá sa u neho s písaním vždy spája, akoby „sa predo mnou otvára-

na spoločnej vlne. Zdieľajú, každý svojím spôsobom, bázu, z ktorej citlivá

lo veľa ciest a ja len rýchle vyberám, ktorou pôjdem. Tento pocit mi

reflexia okolitého sveta prerastá do poézie či vo všeobecnosti literatúry.

vraví…, že z toho trebárs niečo môže byť“.

Erik Groch spomenul, že hoci miluje dobrý román a prózu číta oveľa

Borkovec je aj prekladateľ, v diskusii hovoril o svojom prekladateľ-

viac ako poéziu, to najväčšie uchvátenie bolo u neho vždy spojené

skom portfóliu: najviac sa venoval ruskej poézii prvej polovice 20. storo-

s básňou. „Je to taká práca s textom, ktorá sa vymyká tomuto svetu

čia, ale aj súčasným autorom. V súčasnom českom básnickom prostredí

a mňa stále baví a očarúva,“ uviedol. Okrem písania sa venuje aj grafike

ho uchvacuje, že kluby a priestory, kde sa číta, vzali do rúk sami básnici,

a edičnej činnosti, už asi päť rokov vydávajú s Rudolfom Jurolekom

autori narodení okolo roku 1980, ktorí sú aj jazykovo veľmi dobre vy-

a Jurajom Kuniakom knižky poézie vo vydavateľstve Skalná ruža.

bavení, prekladajú zo súčasnej európskej a americkej poézie básnikov,

Groch na otázku čo je to báseň odpovedal, že niekedy nevie, kde

ktorí ich inšpirujú. Literárna scéna sa týmto pohybom stala pestrou

sa končí veta a začína báseň. Pri porovnaní slovenskej poézie napr.

a silnou. Petr Borkovec spomenul mená niekoľkých autorov, ako napr.

so slovinskou hodnotil vlnu experimentálnej poézie, ktorá vznikla

Jakub Řehák, Adam Borzič, Kamil Bouška, Petr Řehák a Petr Král.

okolo časopisu Vlna. Jej vplyv sa v jazyku dá pocítiť, aj keď už trochu
odznel, na rozdiel od tradičného písania poézie v slovinskom prostredí.

Jana Matejovičová

Slovenská poézia patrí podľa jeho názoru medzi najzaujímavejšie.

s. 04/05

Slovenská literatúra
v nových prekladoch

Mária Ferenčuhová: Palirroiaka

Michal Harpáň (ed.): Modeli i diskursi nau

Gegonota (výber z tvorby)

ke o književnosti (antológia lit. vedy)

Atény: Vakxikon Publications, 2019

Belehrad: JP Službeni glasnik, 2019 (Srbsko, srbčina)

(Grécko, gréčtina)

Preklad: Michal Harpáň

Preklad: Stergia Kavvalou

ISBN 978-86-519-2160-8

ISBN 978-960-638-065-5

AKTUALITY

Odovzdávanie cien
Poviedky 2019
1. októbra sa v bratislavskej Novej Cvernovke uskutočnilo podujatie, na ktorom sa odovzdávali ceny 23. ročníka
literárnej súťaže Poviedka 2019. Akciu dopĺňala beseda
s porotcami a laureátmi, ktorí rozprávali o vzniku svojich
poviedok.

D

o tohtoročnej súťaže bolo prihlásených 300 príspevkov, 194 au-

Foto Nina Pacherová

toriek a 106 autorov, ktorých vekový priemer bol 27 rokov. Kva-

litu textov v štyroch kolách anonymne posudzovala porota v zložení
Soňa Uriková (predsedníčka), Pavol Rankov, Mária Modrovich, Marek

Ďakujem za svinské oči (Maroš Bafia), Anatómia zvuku (Ivana Csa

Vadas, Karlos Kolbas a Dominika Madro. Finálne výsledky boli vyhlá-

lová), Nelipnú (Peter Getlík), Soul Kitchen (Nicol Hochholczerová),

sené v priamom vysielaní Rádia Devín 1. augusta 2019 za prítomnosti

Paulína Milerová, o ktorej sme snívali (Martin Longa), Pavlove rajčiny

všetkých porotcov.

(Michaela Macejková), Trombus (Jakub Spevák), Zátoka (Petra

V poviedkach rezonovali psychologické námety, emocionálny náhľad,

Stračiaková).

písanie o jednoduchých veciach, stvárňovanie rurálneho prostredia,

Všetky ocenené diela sú uverejnené v zborníku Poviedka 2019,

ktoré bolo hlavným aspektom aj vo víťaznej práci Dominiky Morav

ktorý vychádza v edícii Nová slovenská próza vo vydavateľstve

číkovej Teplokrvný druh. Autorka sa do finálnej deviatky dostala už

KK Bagala. To bolo tradične aj vyhlasovateľom súťaže.

v roku 2018 a tento rok sa jej podarilo získať hlavnú cenu. Na poviedke

Program moderovala Zuzana Golianová a príjemnú atmosféru do-

porota okrem iného ocenila to, že v príbehu zasadenom do minulosti

tvárala hudobná skupina Paper Moon Trio s originálnym jazzovým

sa do pozornosti dostávajú témy netradičných vzťahov súčasnosti.

prejavom obdobia dvadsiatych až štyridsiatych rokov 20. storočia.

Okrem hlavnej víťaznej práce porota udelila prémie ďalším ôsmim
poviedkam:

Ľubica Hroncová

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú
literatúru a počítačové programy
Literárneho fondu udeľoval 26. 9.
2019 ocenenia za diela, ktoré vyšli
v predchádzajúcom roku 2018. V kategórii slovníková a encyklopedická
literatúra získali prémiu Mária
Šimková (na fotke vľavo), Katarína
Gajdošová (vpravo) a kolektív za dielo Frekvenčný slovník hovorenej
slovenčiny na báze Slovenského
hovoreného korpusu (VEDA, 2018).

Foto archív Slovenského národného korpusu

Martin M. Šimečka: Słowacja.

Arpád Soltész: Il était une fois

Dzieje obojętności (orig. Medzi

dans l´Est (orig. Mäso. Vtedy

Slovákmi)

na východe)

Krakov: Universitas, 2019 (Poľsko,

Bordeaux: Agullo Éditions, 2019

poľština)

(Francúzsko, francúzština)

Preklad: Andrzej S. Jagodziński

Preklad: Barbora Faure

ISBN 97883-242-3571-1

ISBN 979-10-95718-64-2
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Reportáž
je vynálezom
na pochopenie
ľudí
rozhovor s poľským spisovateľom Mariuszom Szczygiełom

Veronika Košičiarová
Uznávaný poľský reportér Mariusz Szczygieł (1966) nedávno navštívil Bratislavu, aby uviedol svoju novú knihu reportáží o Čechoch Urob si raj (Absynt, 2019), ktorá je voľným
pokračovaním bestselleru Gottland (2006).

Mariusz Szczygieł. Foto Volens - Paweł Bobrowski

V knihe Urob si raj ste napísali, že Poliaci

filozofii Čechov. Keď raj vôbec neexistuje a nie

V knihe Urob si raj sa dosť venujete téme

majú radi Čechov, pretože majú úplne iné

je nám daný zhora, musíme si ho urobiť.

kresťanstva. Fascinuje vás?

chyby. Aké chyby majú Poliaci a aké Česi?

Fascinovalo ma to vtedy, keď viera zo mňa vy-

Chcem, aby na ne prišli samotní čitatelia.

Inak sa nedá…

tiekla ako z prasknutej nádoby. Bol som veriaci

Veľa Poliakov si myslí, že Čechov idealizu-

Samozrejme, inak sa nedá. Keď je spoločnosť

a celú svoju mladosť som sa Boha bál. Keď som

jem. Samozrejme, že neexistuje človek ale-

veriaca, má nádej, že raj bude po smrti. Len-

však o vieru z ničoho nič prišiel, hovoril som

bo národ, ktorý je bez chyby. Z mladosti si

že ja, ako spoznávam Čechov, zisťujem, že

si, čo bude. Koho sa môžem spýtať, s kým sa

pamätám na citát Oscara Wildea, že „nikto

sú neveriaci. Väčšina z nich povie, že verí

o tom môžem poradiť? Potom som si uvedomil,

nemá rád ľudí, ktorí majú rovnaké chyby ako

v niečo, ale že to nie je Boh. Keď sa ma pýtajú,

že píšem o Čechoch, tí sú zväčša neveriaci. Tak

oni sami“ a z toho som odvodil svoj výrok.

v čom sa líšia Poliaci a Česi, tak vždy hovorím,

som sa spýtal ich. Nuž a to bola prvá reportáž,

Odpoveď na túto otázku záleží od toho, kto

že my Poliaci sme väčšinou veriaci a máme

ktorú som napísal hneď po Gottlande. Pýtal

chyby hodnotí.

veľa energie. Česi sú voči životu ľahostajní.

som sa, ako sa im žije bez Boha. Lenže oni to

Myslím si, že vo svojich reportážach nikdy

Správajú sa tak trochu ospalo. Samozrejme,

nepochopili, pre nich je to samozrejmá vec.

nehodnotím. Hodnotenie zostáva na druhých.

zovšeobecňujem, ale myslím si, že vzťah Če-

Pozerali na mňa, akoby som sa Švédov pýtal,

Verím v inteligenciu čitateľa a práve to ma

chov k životu je vzťahom človeka, ktorý chce

ako sa im žije ako blondínom. Žijeme, tak čo.

zaujalo v Česku. Keď tam vydali Gottland, veľa

zo života vysať všetko. Urobí všetko pre to,

Čechov mi hovorilo: „To ste opísali inak ako

aby bol život pohodlný, aby mal komfort a za-

Jednoducho nad tým nerozmýšľajú…

Česi.“ „A ako by to opísali Česi?“ „No, Česi by

istil si blahobyt. A my… Čech, ak sedí pri pive,

Presne tak! Musel som ich prinútiť, aby sa za-

– nejaký príbeh – okamžite hodnotili. Hneď

tak mu to stačí. My Poliaci sme nespokojní.

mysleli. Tak vznikla základná reportáž Ako sa

by povedali, čo je správne a čo nie a bola

Ja hovorím, že Česi majú iba jeden život a my

vám žije bez Boha? Keď vyšla v poľskej tlači, mala

by v tom nejaká kritická irónia. Vy dávate

vlastníme dva. Máme život na zemi a ten,

veľký ohlas. Stalo sa to vo zvláštnom období,

tri bodky, Čech dáva len bodku. Tam, kde vy

ktorý sa bude odohrávať po smrti. Poliaci

na jeseň v roku 2006. U nás sa nikto nezaujímal

dáte otáznik, Čech dá výkričník.“ Takže v tom

majú metafyzickú perspektívu a metafyzický

o ateistov, najmä o poľských. Akoby vôbec nee-

spočíva odlišnosť. Nerád hovorím, ktoré sú

nadhľad. Česi ho nemajú. Majú iba ten jeden

xistovali. Moja mama mi vtedy povedala: „Pro-

tie zlé vlastnosti, pretože niekto ďalší dospeje

život a musia ho maximálne využiť. Tým sa

sím ťa, nemôžeš verejne hovoriť, že si neveriaci.

k úplne inému záveru ako ja.

líšime. Preto sa snažia vo svojich filmoch,

Znemožníš ma ako matku, zahanbíš ma. Ako som

literatúre a fotografii ukázať pozemský ži-

ťa to vychovala?!“ Pre moju mamu je byť neveria-

Urob si raj je voľným pokračovaním Gott

vot ako nádherný, rozprávkový. My Poliaci

cim rovnaké, ako byť pedofilom. Následne som

landu…

závidíme Čechom ich filmy, ktoré sú vlastne

do kapitoly pridával ďalšie veci. Čím si Česi Boha

Áno, Gottland je o 20. storočí. V ňom som chcel

o každodennosti. Pátos a veľké témy máme

nahradia alebo čím napĺňajú svoj duchovný život.

rozprávať o Česku prostredníctvom konkrét-

radi asi preto, že pozemský život pre nás nie

Urob si raj je kniha o smiechu a radosti, ktorá je

nych životov a Urob si raj je skôr o životnej

je dôležitý, keďže máme aj ten posmrtný.

založená na smútku. Hovorievam, že česká radosť

s. 06/07
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je radosť v smútku. My Poliaci sme tiež smutní,
ale u nás to vyústi do pátosu. Halina Pawlowská
mi povedala, že ona sa smeje, pretože neznáša
pocit príkoria.
Historicky máme k Čechom blízko, zaují
mate sa aj o Slovensko?
Pretože sme si takí podobní, o Slovákov sa
zaujímam menej. Česi sú odlišní. Vždy chcem
spoznať človeka, ktorý nie je ako ja, a na to ho
musím pochopiť. Ja som len médium a reportáž
je mojím nástrojom na pochopenie ľudí. Cudzích musíme pochopiť. Nateraz som s Čechmi
skončil. Napíšem už iba svojho osobného sprie-

Olga Hund. Foto Múzem

vodcu Prahou, pretože mnoho ľudí sa ma pýta,

Witolda Gombrowicza

ktoré neturistické miesta v nej majú navštíviť.
Rozhodol som sa, že to napíšem v knižke o Prahe a na ňu budem ľudí odkazovať. (smiech)

Mariusz Szczygieł je čerstvým
nositeľom Literárnej ceny NIKE
za knihu Nie ma (Nie je). NIKE
sa udeľuje od roku 1997 a patrí
k najprestížnejším literárnym
oceneniam v Poľsku. Jej
cieľom je propagovať súčasnú
tvorbu s dôrazom na román.
V minulosti ju už získali
napríklad Czesław Miłosz,
Tadeusz Różewicz alebo Olga
Tokarczuk. Autor ocenenej
knihy obdrží aj peňažnú prémiu
v hodnote asi 23-tisíc eur.

Cena Witolda Gombrowicza 2019
Tohtoročnú Cenu Witolda Gombrowicza získala autorka, ktorá
píše pod pseudonymom Olga Hund, za knihu Psy ras drobnych
(Psy malých plemien). Kniha vyšla vlani v krakovskom vydavateľstve
Korporacja Ha!Art.

C

ena W. Gombrowicza, pomenovaná po svetoznámom poľskom spisovateľovi
20. storočia, sa udeľuje od roku 2016 autorom a autorkám bez vekového ob-

medzenia s jednou alebo dvoma vydanými prozaickými knihami. Za krátky čas
svojej existencie stihla cena upozorniť na viacero závažných poľských debutov
posledných rokov. Psy malých plemien už boli nominované aj na Literárnu cenu

mesta Gdynia a súčasne sa uchádzajú o Conradovu cenu. Tieto ocenenia tvoria
špičku na mape súčasnej poľskej literatúry. Psy malých plemien teda získali veľkú
pozornosť, možno aj preto, že sa angažovane dotkli tém, ktoré majú všeobecnú,
mimoliterárnu platnosť.
Prekladateľka Kristína Karabová v súčasnosti pripravuje slovenský preklad. Próza,

Čechom sa vaše knihy páčia, ale zhodujú sa

napriek tomu, že pravdepodobne vychádza z autobiografických skúseností, sa vymyká

na tom, že sú depresívne. Prečo to tak je?

„ja-písaniu“ a prináša drvivú kritiku dnešnej spoločnosti. Je síce surovým záznamom

Česi hlavne očakávajú, že ich pobavím a budem

z pobytu v krakovskej psychiatrickej liečebni, ale súčasne podáva empatickú správu

vtipný. Opísal som príbehy, ktoré väčšinou po

o ľuďoch, ktorí sú jednoducho odpísaní a zbavovaní obyčajnej ľudskej dôstojnosti.

znajú. Nie však všetky. Mám zmysel pre humor,

Útla kniha (sotva 120 strán) je neznesiteľná, zúfalo priamočiara a, napriek všetkému,

ale díval som sa ne ako Poliak, tie tragické prvky

nechýba jej ironický a trpký humor.

v tom jednoducho vidím. Možno aj preto mala kni-

Hund predovšetkým odosobnene pozoruje, nehodnotí a ukazuje svet, v ktorom

ha v Česku taký úspech, lebo získali iný pohľad.

vládnu iné pravidlá, v ktorom sa obyčajné predmety (cigarety, káva, noviny, mydlo
a pod.) definujú inak (prevažne statusovo), keďže neexistujú iné piliere istoty, o ktoré

Vaša kniha je primárne určená poľským

by sa bolo možné oprieť. Protagonistkami sú predovšetkým ženy trpiace zúfalým

čechofilom. Môžu si z nej niečo odniesť

nedostatkom pozornosti (ako to občas býva aj v prípade malých, kňučiacich psov),

aj bežní Poliaci?

ženy, ktoré „celkovo nie sú natoľko pomätené, aby zabudli, čo zapríčinili ich otcovia,

Veľa Poliakov mi hovorí, že Urob si raj nečítajú

ujovia, muži, matky, čo im urobila cirkev, všeobecná poisťovňa a pracovný trh“. Je

ako knihu o Čechoch. Pýtam sa ich: „Tak potom

to próza plná šťavy a rozporuplných emócií – smiechu, strachu, pocitov beznádeje,

o kom?“ „O Poliakoch.“ „Ale tam nie je nič o Po-

vnútorného chvenia a hnevu. Neotvára síce novú tému, ale prináša nový a závažný

liakoch.“ A oni mi hovoria: „Áno, ale pri čítaní

pohľad na osobný a súčasne spoločenský a inštitucionálny rozmer stavu dnešnej

človek rozmýšľa, ako by sme sa zachovali my.“

psychiatrie.

A to ma teší.

Magdalena Bystrzak
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Knihovníci
a dezinformácie
v bratislavskom
Véčku
Veronika Košičiarová
6. ročník Knihovníckeho barcampu
ponúkol za jedno popoludnie deväť
prednáškových blokov a päť workshopov.
Hlavnou témou sa stalo kritické myslenie
a boj s dezinformáciami, program bol však
omnoho širší a obsahoval veľa podnetov
pre ľudí pracujúcich v knižniciach alebo
s knihami.
Mladý a dynamický organizačný tím 6. Knihovníckeho barcampu.

V

o štvrtok 10. októbra sa bratislavský

formát je neštandardný, otvorený,

V-klub začal už predpoludním plniť

pretože obsah workshopov vytvárajú

usporiadateľmi, prezentačnou technikou či

sami účastníci. Ich cieľom je najmä

stolíkmi na katering, aby sa stihlo všetko pri-

prepojenie knihovníkov s ostatnými

praviť na otvorenie 6. ročníka Knihovníckeho

komunitami zaoberajúcimi sa kniž-

barcampu. Táto akcia, ktorá má už celkom

nou kultúrou, informačnými tech-

peknú tradíciu, sa sústreďuje na všetko, čo

nológiami či marketingom.

sa týka knižníc, knižnej kultúry, knižničnej
teórie a praxe či knižných projektov. Pomocou

Kritické myslenie

prednášok a workshopov má predovšetkým in-

Podujatie otvorila vedúca oddele-

špirovať a ponúkať nové či netradičné riešenia.

nia dokumentácie a informačných

Niekto by mohol povedať, že ide o konferenciu,

služieb Slovenského centra dizajnu

organizátori sa tomu bránia a tvrdia, že ich

Anna Faklová, ktorá je vlastne
krstnou mamou celého Knihovníckeho
barcampu. Potom sa
podujatie rozbehlo

Peter Jančárik a Dávid Benedig počas svojho workshopu
o dezinformáciách.

prvou prednáškou.

Lov po QR kódoch otestoval vaše literárne vedomosti.

s. 08/09

Tohtoročná téma mala podnázov

Autor publikácie Sila rozumu v bláznivej dobe

Nebuď na vážkach a jej zamera-

Ján Markoš porozprával o pohnútkach, ktoré

nie – rozvoj kritického myslenia

ho viedli k napísaniu tejto knihy: keď ľudia

a boj s dezinformáciami – je dnes

robia chyby v uvažovaní, odnesú si to hlavne

mimoriadne aktuálne. Zdôraznil

tí slabší. Schopnosť lepšie spracovávať infor-

to aj prezident Asociácie inštitú-

mácie vedie ľudí aj k väčšej ľudskosti. Aby

cií vzdelávania dospelých Klau

bola jeho kniha pre slovenského čitateľa čo

dius Šilhár, podľa ktorého celo-

najzrozumiteľnejšia, použil v nej výhradne prí-

životné vzdelávanie je pri rozvoji

klady z domáceho prostredia. Tomáš Földes

kritického myslenia nevyhnut-

zo Slovenského národného strediska pre ľud-

né, rovnako aj pri vytváraní no-

ské práva pripravil workshop na tému Kritic-

vých príležitostí na trhu práce.

ké myslenie a ľudské práva a Peter Jančárik

AKTUALITY

a Dávid Benedig z komunikačnej spoločnosti
Seesame predstavili svoj projekt zvyšovania
mediálnej gramotnosti a ochrany proti hoaxom
a konšpiračným teóriám.

Prečo nebyť na vážkach?
Informácie majú pre nás určitú váhu.
Niekedy však stačí pridať jednu nepravdu a ramená váh sa prevážia
na nesprávnu stranu. Dnes to už
nie sú len knihy, ktoré sú zdrojom
informácií, predovšetkým k správam
na internete treba pristupovať s jasnou mysľou.

Cena fantazie. Foto Ester Vařáková

Vyhlásenie finalistov súťaže
Martinus Cena Fantázie
V priestoroch kníhkupectva Martinus na Obchodnej ul. v Bratislave sa 2. októbra konalo
vyhlásenie Ceny Fantázie. Súťaž je rozdelená do jednotlivých kategórií podľa žánrov:
Cena Béla v kategórii horor (Artis Omnis), Cena za najlepšiu sci-fi poviedku (ESET), Cena

Joga aj kvíz

OZ Fantázia za najlepšiu fantasy (SLOVART), Cena Bibliotéky a súťaž anglických poviedok

Barcamp má inšpirovať, preto nezostalo len

Fantasy Award 2019. Porotu tvorili Arpád Soltész, Lucia Halová, Mário Zeumer, Martin

pri kritickom myslení. Dizajnérka Vanda

Petro a Patrik Oriešek.

Gábrišová vysvetlila, ako detský časopis
Bublina podporuje malých čitateľov v čítaní

Finalisti v jednotlivých kategóriách:

a kreativite a Martina Kulisievičová z Uni-

Cena spoločnosti ESET:

verzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave praktic-

Anna Olejárová (Dungeons & Dragons pod Starým mestom), Rastislav Blažek (Neviditeľ

ky predviedla, ako možno využiť jogové cviky

ná korporácia), Martin Benkovič (Ale už by aj stačilo), Ivica Ďuricová (Nádej zomiera

pri práci v knižnici. To, že knižnica môže byť aj

posledná) a Martin Miler (Traja kamaráti + 1).

umeleckým objektom, bola téma Dávida Ba
ranka, ktorý účastníkom ukázal, ako vznikla

Cena Béla:

experimentálna expozícia SNG – knižnica Kor-

Katarína Hrinčová (Prach si), Miloslav Kučera (Pečeň), Roland Oravský (Nočná služ

nela a Nade Földváriovcov. Dušan Martin

ba), Veronika Sebechlebská (Peklo na Gessayovej 49) a Marek Vaňous (Whaley House).

čok, zakladateľ komunitného projektu Susedia
na dvore, mal prednášku o tom Ako nedostať

Cena za najlepšiu fantasy poviedku:

infarkt na knižnom klube – prečo ľudia chodia

Katarína Čavojová (Kataster strachu), Pavel Hlubík (Tí z lesa), Ivana Molnárová Dub

do bookclubov, prečo sú niekedy sklamaní a čo

cová (Gosbuster), Tamara Šašková a Beta a Miroslav Švercelovci (Hic sunt homines).

je tajomstvom fungujúceho knižného klubu.
Samozrejme, program Knihovníckeho bar-

Cena Bibliotéky:

campu bol omnoho bohatší a nebolo v silách

Barbora Vinczeová (Gombík), Ľuboslav Priesečan (Strážnik), Radka Horniaková

návštevníka absolvovať ho celý. Jeho priebeh

(Psiu podobu), Bohuslav Tyrpák (Ohnivá odmena) a Eliška Ducárová (Ženu v strome).

spestril tombolový kvíz, lov QR kódov a záverečný koncert. Organizátori zaznamenali

Finalisti hlavnej súťaže:

vyše 180 účastníkov, medzi ktorými ste mohli

Ján Gálik (Druhý príbeh), Dominika Madro (Spevy troch posmrtných ríš), Branislav

stretnúť aj známe osobnosti, ktoré s knihami

Majerník (Kruhy), Anna Olejárová (Dungeons & Dragons pod Starým mestom) a Veronika

a knižnicami už dlhé roky pracujú profesionál-

Sebechlebská (Peklo na Gessayovej 49).

ne: napríklad riaditeľku prešovskej knižnice
P.O. Hviezdoslava Ivetu Hurnú, spisovateľa

Fantasy Award 2019:

Michala Hvoreckého, ktorý je riaditeľom

Adam Máčaj (Dolus specialis), Dávid Mamrilla (The Elder Mystery of Origin), Max Nerad

knižnice v Goetheho inštitúte, či spisovateľku

ný (Rest in peace), Jana Tabačková (A new story) a Beáta Takáčová (Fear of the Dark).

a literárnu agentku Soňu Borušovičovú.
Podnetný a veľmi aktuálny – tak by sme

Zaujímavým zážitkom bol rozhovor s porotcami. Lucia Halová opisovala prácu preklada-

mohli charakterizovať tohtoročný Knihovnícky

teľa a to, akým ťažkostiam musela čeliť pri preklade ságy Georgea R. R. Martina. Medzi

barcamp a ten, kto sa ho zúčastnil, si určite

vyjadreniami porotcov sa, bohužiaľ, objavovala jedna veta: Nebolo to až také zlé, ako

odniesol plno podnetov pre svoju prácu.

som si myslel/myslela. Želáme teda, aby v budúcnosti bola úroveň poviedok stále vyššia.

Foto Lenka Macsaliová a Martin Ošust

Agnieszka Słowikowska
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Tabook – Na konci sveta
Kristína Kubáňová

Čítanie z próz Varlama Šalamova.
Foto FCB festivalu Tabook

V

Téma tohtoročného festivalu Tabook v českom meste
Tábor mala jemne pesimistický nádych: Na konci sveta.
Možno sa so strachom, odmietaním a trpkosťou pozeráme na vývoj okolo nás, no túžime aj po možnosti zastaviť
sa a poohliadnuť, vychutnať si to krásne, čo nám svet
doposiaľ ponúkal. Práve táto snaha bola nosnou líniou
festivalu.

ďaka podmanivej atmosfére sme sa

alebo aurou samotnej rodiny Horváthovcov,

na malú chvíľu ocitli nie na konci sveta,

ktorá festival organizuje. Programová skladba

ale v jeho centre. Príjemnom, teplom, priateľ-

je pritom postavená na absolútnej úprimnosti.

skom a hlavne obklopení mnohými krásny-

Je cítiť, že o každom bode programu sú hosti-

mi knihami a neobyčajnými ľuďmi. Po roku

telia vnútorne presvedčení a stoja si za ním.

sme opäť mali možnosť zastaviť sa, obdivovať

Zaujímavý je aj akýsi punkový prístup – ťažko

a započúvať sa do rozprávania nevšedných

určiť, aký hosť alebo bod programu je head-

festivalových hostí. Mohli sme sa s nimi vydať

linerom festivalu – všetci sú si rovní. Nefun-

na cestu literárnou krajinou uprostred mest-

guje tu programová dramaturgia vrcholiaca

skej scenérie českého Tábora – a to doslova!

vo večerných hodinách – možno práve preto

Čítania v krajine nás previedli po miestach,

nie je nezvyčajné, ak si musíte kvôli vášmu

s ktorými sa obyvatelia mesta možno každo-

obľúbencovi privstať aj v sobotu ráno. Napriek

denne stretávajú alebo ich vôbec nepoznajú, no

tomu to celé funguje.

na malý moment priniesli silné zážitky. Tento
rok návštevníkom otvorili dvere aj viaceré tá-

Šalamovova maringotka

borské rodiny a dovolili im prisadnúť si k ro-

Každý program je plný ľudí, ktorí sa tlačia

dinnému stolu spolu s knižnými prekladateľmi

vo dverách, podaktorí z nich až vypadávajú

počas bytových čítaní.

alebo sedia pod stolom. Rozosmutnieť vás môže
fakt, že aj pri veľkej snahe nedokážete stihnúť

Juraj Horváth. Foto Tabook.cz

všetko, čo by ste chceli. Práve vtedy je dobré
Knižný festival a medzinárodné
stretnutie malých vydavateľov Tabook
sa každoročne koná v juhočeskom Tábore. Sviatok knižných profesionálov aj
laickej čitateľskej verejnosti sa tu tento
rok konal od 3. do 5. októbra.

uvedomiť si, že Tabook tu nie je preto, aby ste

dym z USA, s rómskymi rozprávačkami sme

sa opäť naháňali z miesta na miesto, práve

sa pri svetle sviečok dostali do sveta duchov

naopak: oplatí sa spomaliť, nasávať atmosféru.

a v intenzívnych prednáškach popredného

Veď všetko je blízko a má svoj čas.

odborníka Martina Salisbouryho dovzdelať

Miestom úplného spomalenia sa stala

o obrazových knihách a ich prebaloch. Ale aj

pre mnohých zvláštna maringotka odstavená

mnoho iného. Poprední prekladatelia, ilustrá-

pod budovou Strelnice, hlavného stanu Ta

tori, odborníci, mnoho výstav a, samozrejme,

booku. Pri vstupe do nej ste sa preniesli v čase

veľa špičkových nezávislých vydavateľstiev.

a priestore. Odohrávalo sa tam nepretržité

Nechýbala ani slovenská výprava. V progra-

Knihy v čarovnom meste

čítanie Kolymských poviedok ruského autora

me Slovensko prezentovali podujatia už tra-

Na pozadí históriou opradeného mesta sa

Varlama Šalamova, ktoré bolo temnou pripo-

dične organizované občianskym združením

konal víkend v znamení neopakovateľných

mienkou toho, ako vyzeral život v pracovných

literarnyklub.sk. Tabook nás objal, uchlácholil,

zážitkov a stretnutí. Tabook rokmi získal vy-

táboroch, gulagoch, kdesi ďaleko na Sibíri.

privinul a hlavne nám ukázal, že aj na konci

soké renomé. Je na naše pomery až šokujúce,

Mohli ste sa zamyslieť nad tým, ktorá totalita

sveta sa možno cítiť príjemne.

aké množstvo ľudí prichádza do Tábora práve

bola horšia: komunistická alebo fašistická.
Kristína Kubáňová vyštudovala ilustráciu

kvôli tomuto festivalu. A to nielen z Česka.
Stretnúť môžete množstvo hostí zo Sloven-

Program bez hluchého miesta

na VŠVU, kde pôsobí ako interná doktorandka.

ska, Poľska, Francúzska, ale aj mnohých iných

Počas samotného programu sme sa mohli

Pracuje aj ako výtvarná redaktorka časopisu

krajín. Tabook pôsobí ako magnet. Možno je

stretnúť s nekompromisným obhajcom tra-

pre deti Slniečko a spolupracuje s vydavateľ-

to atmosférou miesta, bohatým programom

dičnej tlače z drevených litier Amosom Kenne

stvom Monokel.
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AKTUALITY

LIC na Bibliotéke 2019
(výber z programu)
Štvrtok 7. novembra
Cena Bibliotéky
Beseda s laureátkou Ceny Bibliotéky za rok 2019. Moderuje Zuzana
Belková.

György Dragomán a Anna T. Szabó.

Dokumenty z novembra 1989

Foto Cineworld Edinburg / FCB stránka autora

Dokumenty obsiahnuté v XIV. zväzku edície Pramene k dejinám
Slovenska a Slovákov. Besedu s historikmi moderuje Peter Turčík.

Maďarsko na Bibliotéke

Piatok 8. novembra

Čestným hosťom knižného veľtrhu Bibliotéka 2019 bude Maďarsko a jeho litera

Knižné vydanie komiksu, ktorý vychádzal na pokračovanie v ča-

túra. Organizačne účasť a program zabezpečuje Maďarský inštitút v Bratislave

sopise Slniečko, predstavia jeho autori Soňa Balážová a ilustrátor

a návštevníci veľtrhu sa majú na čo tešiť.

Dávid Marcin. Moderuje Ľubica Kepštová.

Zlatý zub. Tajomstvo školskej pivnice

Autorské čítanie Medziriadkov
Maďarský inštitút v Bratislave venuje pozornosť každému umeleckému žánru,

Svoju poéziu predstavia Ivona Pekárková a Alfréd Tóth. Moderuje

čoho dôkazom je aj festival Viac ako sused, ktorý je najväčším každoročným

Soňa Uriková.

maďarským kultúrnym podujatím v Bratislave. Tento rok sa o niečo viac

Bratislava sa vydala do Paríža

venoval literatúre, besedy s maďarskými autormi a autorkami sa napríklad

Na najvýznamnejšom frankofónnom knižnom veľtrhu Livre Paris

konali na pódiu mobilnej knižnice Panta Rhei na Hviezdoslavovom námestí.

2019 sa prezentovalo 25 nových titulov slovenských autorov v pre-

Bibliotéka však bude vrcholom aktivít inštitútu. Záštitu nad účasťou prevzalo

klade do francúzštiny pri príležitosti čestného hosťovania Bratislavy

Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďar-

ako pozvaného mesta. Ponúkame vám ochutnávku z nich. Účinkujú:

ska a hoci má maďarská literatúra malý trh a izolované postavenie, stále je

M. Ferenčuhová, M. Hvorecký, Nicolas Guy, U. Kovalyk, X. Galmiche,

to jeden z najsilnejších medzinárodných „exportných“ kultúrnych artiklov.

A. Šoltész, I. Štrpka. Moderuje Miroslava Vallová.

Na Slovensku je to aj vďaka výborným prekladateľom a prekladateľkám: Renáte
Sobota 9. novembra

Deákovej, Karolovi Wlachovskému, Gabriele Magovej a ďalším.

Čítajú deti z rómskej osady
Kultúrna reciprocita

Obecná knižnica v rómskej osade v Bidovciach na východnom Slo-

Hosťovanie Maďarska je vlastne recipročné. V roku 2016 bolo Slovensko a jeho

vensku má svojich verných čitateľov, ktorí predstavia svoje obľúbené

literatúra čestným hosťom na Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti

knižky. Besedu vedie Lýdia Šuchová.

a pri tej príležitosti vyšlo v maďarčine (aj s podporou Literárneho informačného

Literatúra v zrkadle a za zrkadlom

centra) množstvo kníh najlepších slovenských autorov. Teraz to bude naopak:

O ambíciách a možnostiach súčasnej literárnej kritiky besedujú

v slovenčine vyjde vyše dvadsať maďarských autorov reprezentujúcich rôzne

Vladimír Barborík a Viliam Nádaskay.

žánre – od románov a literatúry pre deti až po antológie poézie, prózy a drámy.

Slovenský intelektuál Alexander Matuška

Je to časovo náročný výkon, na ktorom sa pracuje už dva roky a jeho cieľom je

Monografiu o Alexandrovi Matuškovi z pozostalosti literárneho

ukázať príťažlivú tvár nielen maďarskej literatúry, ale aj kultúry ako celku.

vedca Vladimíra Petríka predstaví jej editor Vladimír Barborík,
moderuje Magdalena Bystrzak.

Atraktívny program

Beseda o komikse

Nielen na Bibliotéke, ale aj v centre Bratislavy bude prebiehať množstvo kul-

Vystúpia Tomáš Prokůpek, Tomáš Klepoch, Jana H. Hoffstädterová

túrnych programov. Za štyri dni to bude celkovo 18 podujatí. Dizajn stánku je

(E. J. Publishing), moderuje Mário Gešvantner.

dielom vynikajúceho maďarského ilustrátora Lászlóa Herbszta a z programu,
ktorý bude priamo v Inchebe, treba spomenúť napríklad besedu so spisova-

Nedeľa 10. novembra

teľom Györgyim Dragománom a spisovateľkou Annou T. Szabóovou.

30 rokov slobody

Dragomán je v súčasnosti veľkou literárnou hviezdou, jeho román Biely kráľ

Nežnú revolúciu si pripomenieme spomienkami a úvahami priamych

sa stal medzinárodným bestsellerom, vydali ho v 28 jazykoch. Ďalším vý-

účastníkov i debatou o tom, ako sa odvtedy Slovensko zmenilo. Je

znamným hosťom bude Gábor Zoltán, autor románu Orgia, ktorý vychádza

naša spoločnosť slobodná a zostali nám revolučné ideály?

aj v slovenčine. Ide o strhujúce dielo, odohrávajúce sa koncom 2. svetovej

Archívy priestorov Mily Haugovej

vojny v Budapešti.

Významná súčasná poetka otvára čitateľom archívy priestorov, sú

Mimo Incheby prebehne večer maďarskej poézie v Klube pod lampou,
v kine Lumiére premietnu najúspešnejšie maďarské filmy a na záverečnej

v nich záznamy z autorkinho života a diela, ktoré umožnia hlbšie
preniknúť do literárnej tvorby. Moderuje Veronika Dianišková.

párty v klube MMC vystúpi formácia Rájátszás, ktorá sa teší v Maďarsku
obrovskej popularite.

Aktuálne informácie o našich ďalších programoch nájdete včas
red.

aj na www.litcentrum.sk.
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Motostrelci Červenej armády na Hrone.
Foto Babylon armád 2

Neznáma vojna na Hrone
Pavol Šteiner: Babylon armád 1, 2. Bratislava: Magnet Press, 2018 – 2019

Dušan Taragel
Ak máte pocit, že o druhej svetovej vojne na našom uzemí už bolo napísané všetko a nič nové sa nemôžete dozvedieť, Babylon
armád od Pavla Šteinera odhaľuje kapitolu, o ktorej sa doteraz skôr mlčalo.

K

nihy o vojne a vojenských udalostiach

Šteiner vysvetľuje prečo: „Dôvodom štyridsať-

front maršala Malinovského. Ich cieľom bolo

môžeme zhruba rozdeliť na dve skupiny:

ročného zamlčovania, resp. obchádzania témy

zabezpečiť si priestor pri obkľučovaní Buda-

v tej prvej sa autori sústreďujú na priebeh bojo-

bojov o Hronské predmostie v zime 1945 nebola

pešti. Po ťažkých bojoch prekročili Dunaj aj

vých udalostí, sú plné máp a detailných opisov

len ideologicky neprípustná skutočnosť, že tu

Hron a vytvorili za ním predmostie s hĺbkou

presunov vojenských jednotiek a bojov. Druhá

sovietske jednotky utrpeli porážku, ale aj nasa-

17 kilometrov, pričom obsadili Šahy, Štúrovo

skupina autorov sa snaží ukázať, ako vyzerala

denie elitných tankových divízii SS… Ako mohli

a dokonca až Levice. Vznikla tak kuriózna si-

vojna očami jej účastníkov. V nich žiadne mapy

poslušní režimistickí historici uznať, že Nemci

tuácia: zvyšok Slovenska ešte stále držali ne-

nie sú, zato sú strhujúcejšie a čitateľsky vďač-

na sklonku vojny boli schopní stále produkovať

mecké vojská, pričom frontová línia z východu

nejšie, pretože zväčša ide o autentické zážitky.

techniku, ktorá prevyšovala sovietsku?“

postupovala len pomaly. Napríklad Košice boli

Zatiaľ čo tie prvé píšu skúsení historici, druhé

Ďalším dôvodom nezáujmu mohlo byť aj to,

oslobodené 17. januára 1945 a Banská Bystri-

vytvárajú vojnoví reportéri či publicisti, ktorí

že tieto boje prebehli na maďarskom štátnom

ca až 25. marca 1945. 2. ukrajinský front sa

sa dostanú ku kvalitným zdrojom. Ako príklad

území. V dôsledku Viedenskej arbitráže si

za Hronom logicky zastavil, pretože bolo treba

môžem uviesť nedávno vydanú knihu Depeše

Maďarsko „odkrojilo“ kus južného Slovenska

doplniť ľudí aj techniku. Túto situáciu využili

od amerického novinára Michaela Herra (viet-

a táto oblasť mu vtedy patrila, takže slovenskí

nemecké vojská a presunuli sem elitnú 6. tan-

namská vojna) či knihy Svetlany Alexijevičovej

historici nemuseli venovať veľkú pozornosť

kovú armádu SS. Jej 1. tankový zbor zaútočil

Zinkoví chlapci (Afganistan) alebo Vojna nemá

bojom, ktoré sa tam odohrali.

17. februára 1945 na Sovietov, zlikvidovala im

ženskú tvár (2. svetová vojna).

predmostie a zatlačila ich späť za Hron. Táto
Operácia Südwind

operácia sa volala Südwind (Južný vietor) a do

Nezáujem a mlčanie

Čo sa teda vlastne na Hrone na konci vojny

dejín vstúpila ako posledná úspešná tanková

Dvojdielna publikácia slovenského historika

dialo? Poučený čítaním knihy Pavla Šteinera

ofenzíva Wehrmachtu a zároveň aj ako naj-

Pavla Šteinera Babylon armád patrí do prvej

sa to pokúsim vysvetliť v skratke: Už v decem-

väčšia tanková bitka na území Slovenska.

skupiny kníh o vojne: je detailná, presná a do-

bri 1944 do tejto oblasti z Maďarska prenikli

Radosť Nemcov však netrvala dlho, za Hron

slova deň za dňom zaznamenáva udalosti a boje,

sovietske vojská, konkrétne 2. ukrajinský

sa nedostali a keď sa frontové línie vyrovnali,

ktoré na konci 2. svetovej vojny prebehli na južnom Slovensku, konkrétne v oblasti dolného
toku Hrona, ohraničenej mestami Štúrovo, Levice a Šahy. Kým o bitke na Dukle či o Liptovský
Mikuláš sa učí na školách, o veľkej bitke o hronské predmostie sa neučí nikde. Historik Pavol
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PhDr. Pavol Šteiner, PhD. (1976) vyštudoval archeológiu, históriu a muzeológiu. Svoje
výskumné aktivity zameriava okrem vojenských dejín aj na otázky materiálnej kultúry
staršej doby bronzovej a na problematiku ochrany pamiatok. Pôsobí na Katedre muzeológie
FF UKF v Nitre.
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25. marca 1945 začala mohutná bratislavsko-brnianska operácia a víťazný postup Červenej armády už nič nezastavilo.
Krajina tankov
Toto všetko, samozrejme detailnejšie a zasvätenejšie, sa
čitateľ dozvie z knihy Pavla Šteinera. Front na Hrone stál

Začiatok konca
jednej monarchie

takmer štyri mesiace a mestá a dediny v okolí Hrona si toho

Juraj Hradský: Bitka pri Lamači.

vytrpeli dosť. Každý, kto aspoň raz splavoval Hron a dostal

Bratislava: Marenčin PT, 2019

sa po ňom až k Dunaju, určite zaregistroval, že v tejto krajine stojí plno pomníkov, pripomínajúcich bitky, ktoré sa
tu kedysi odohrali. Najpôsobivejší je určite sovietsky tank
T-34, stojaci na brehu Hrona v Kálnej nad Hronom, vedľa
ktorého je umiestnené malé múzeum plné zbraní, prilieb
a mín. Ďalší tank stojí o niečo južnejšie v Kameníne. Svodín, Bíňa či Bruty, názvy obcí, ktoré vodákom tiež znejú

Dušan Taragel

P

íše sa rok 1866, Slovensko sa volá
Horné Uhorsko a je súčasťou (ako

aj celé Uhorské kráľovstvo) Rakúskeho

povedome, boli takmer úplne zničené. Nové Zámky a Nitru

cisárstva, na ktorého čele stojí cisár

zasiahlo letecké bombardovanie, pri ktorom zahynuli tisícky

František Jozef I. Slováci ako národ

civilistov. Okrem sovietskych a nemeckých vojsk sa bitiek

prakticky neexistujú, hoci už vyše

zúčastnili aj rumunské (na strane sovietov) a maďarské (na

dvadsať rokov majú kodifikovaný spi-

strane Nemcov) jednotky – aj preto sa kniha volá Babylon

sovný jazyk. Najväčším konkurentom

armád. Straty boli veľké, odhaduje sa, že na oboch stranách

Rakúskeho cisárstva je Pruské krá-

to boli desiatky tisíc obetí.

ľovstvo, v ktorom výkonnú moc drží

Pohnuté vojnové udalosti dnes pripomínajú nielen

v rukách ambiciózny kancelár Otto von

pomníky, ale aj každoročné historické rekonštrukcie

Bismarck. Z neustáleho hašterenia me-

bojov, nazývané reenactment, ktoré sa konajú v Starom

dzi oboma štátmi napokon vznikla krátka, ale významná vojna, ktorá mala

Tekove. Zúčastňuje sa ich dobová technika a stovky nad-

dokázať, kto je na tomto smetisku väčším kohútom. Prvá bitka tejto vojny sa

šencov v dobových uniformách a s replikami zbraní, ktorí

odohrala 3. júla 1866 pri Hradci Králové v Česku. Druhá a posledná bitka sa

tisíckam divákov predvádzajú, ako sa tu kedysi bojovalo.

odohrala 22. júla 1866 pri Bratislave, konkrétne pri obci Lamač (Blumenau).

Jediný rozdiel je v tom, že akcia sa koná v lete, zatiaľ čo

Výsledkom celej vojny bolo, že Rakúšania prehrali na celej čiare.

skutočná vojna prebiehala v zime v rozčvachtanom blatistom teréne.

Juraj Hradský je známy publicista, ktorý sa venuje najmä zbraniam, vojnám a histórii Bratislavy a jej okolia, preto posledná bitka rakúsko-pruskej
vojny nemohla ujsť jeho pozornosti. Jeho kniha Bitka pri Lamači je hutným

Kompletná mozaika

a prístupným súhrnom všetkého, čo sa o tomto konflikte dá pozbierať:

Pavol Šteiner publikáciu pripravil veľmi pedantne a svoje

dozvieme sa o politickom pozadí vojny, o bitke pri Hradci Králové, v ktorej

rozprávanie doplnil množstvom máp, tabuliek a historických

Rakúšania stratili vyše 40-tisíc mužov, o presunoch armád k Bratislave

fotografií. Pri nich však veľký výber nemal, preto zväčša

a o situácii v jej okolí. Tiež sa dozvieme o priebehu bitky, ktorá bola v pod-

ide o fotografie bojovej techniky a portréty veliteľov: z jed-

state len krátkou šarvátkou a samostatné kapitoly sú venované jednotlivým

nej strany sa na nás dívajú ostro rezané tváre nemeckých

armádam a situácii po skončení vojny. Posledná kapitola má charakter

generálov a plukovníkov a z druhej široké slovanské tváre

propagačnej brožúrky mestskej časti Lamač a venuje sa rekonštrukciám

ruských veliteľov. Množstvo naštudovanej a použitej litera-

bitky pri Lamači.

túry je obdivuhodné a osviežujúco pôsobí aj záver nazvaný

Veľmi dôkladne sú spracované kapitoly popisujúce uniformy príslušní-

Čo nám zostalo, v ktorom autor približuje, aké stopy po bojoch

kov jednotlivých armád. Z množstva gombíkov, manžiet, švíkov, lampasov

v krajine pri Hrone zostali.

a rôznych čiapok sa čitateľovi začne po chvíli točiť hlava a pýta sa, prečo

Kriticky sa musím vyjadriť k samotnému textu. Množstvo

toľko slov, keď sa to dá vyriešiť obrázkom uniformy či oblečenia. Pri snahe

bojových operácií a presunov jednotlivých vojenských jed-

opísať samotnú bitku veľmi chýba zrozumiteľná súčasná mapa, z ktorej

notiek je také veľké, že bežný čitateľ sa v nich stráca a sú

by sa aj mimobratislavskí čitatelia dozvedeli, kde sa odohrali presuny

mu zrozumiteľné rovnako, ako symfónia prepísaná do nôt.

bojových skupín a prestrelky. Dobové mapy, ktoré autor použil, sú malé

Tu by možno pomohlo členenie do kratších kapitol a mapy

a nečitateľné.

priamo v texte a nie na konci knihy, aby čitateľ nemusel
v knihe neustále listovať.

Bitka pri Lamači skončila presne napoludnie 22. júla 1866, pretože bolo
vyhlásené prímerie. Dovtedy v nej stihlo padnúť 600 Rakúšanov a 200 Prusov.

Toto však neuberá na hodnote publikácie. Doteraz nezná-

Dôsledky pre Rakúske cisárstvo boli katastrofálne: stala sa z neho druhoradá

ma štvormesačná vojna na Hrone je vykreslená do všetkých

monarchia, Rakúšania museli uznať nároky Maďarov a v roku 1867 vzniklo

detailov a mozaika vojnových udalostí spojených so Sloven-

Rakúsko-Uhorsko. Slovákom to neprinieslo nič dobré, pretože o ich osude sa

skom je konečne definitívne kompletná.

už nerozhodovalo vo Viedni, ale v Budapešti. Ale to je už celkom iná kapitola
našich dejín.
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Rodiný príbeh
viny a pochopenia
Alexandra Senfft: Bolestivé mlčanie. Preložila Zuzana Demjánová.
Bratislava: Premedia, 2019

Linda Nagyová
Po vyše dvanástich rokoch od vydania nemeckého originálu sa
dočkala slovenského prekladu aj kniha Alexandry Senfftovej
Schweigen tut weh (2007) Bolestivé mlčanie. Nemecká
autorka, vyštudovaná odborníčka na Stredný východ, anglickú
a nemeckú literatúru, ho v septembri osobne predstavila aj
v bratislavskom Goetheho inštitúte.

S

Foto Linda Nagyová

pisovateľka v knihe odhaľuje, aký tragický

skôr, v roku 1938, ako päťročná registrovala

novci, ktorí doteraz žili skromne, si užívajú dobrý

dosah na rodinu mal fakt, že jej starý otec

nálady, ktoré zrkadlili zmeny odohrávajúce sa

životný štandard. ,,Fressburg je mu milší ako

Hanns Ludin pôsobil na území vojnového Slo-

v Nemecku. Bolo to práve počas takzvanej Krištá-

Pressburg,“ je príslovie, ktoré pochádza práve

venského štátu ako vysokopostavený diplomat,

ľovej noci. Jednotky SA a SS zdemolovali tisícky

z týchto čias, lebo zatiaľ čo vo zvyšku Európy

vyslanec „Tretej ríše“. Funkciou ho poveril samot-

židovských obchodov a tridsaťtisíc židovských

vládne vojna a núdza, zásobovanie na prevažne

ný Adolf Hitler. Nie je jediná, ktorá sa v rodine

mužov odvliekli do koncentračných táborov.

poľnohospodársky orientovanom Slovensku je

na túto rolu podujala. Priekopníkom v odkrývaní

,,Otca a jeho kamarátov vidí zväčša v uniforme.

minulosti bol jej strýko, najmladší syn Hannsa

Zápalisto diskutujú, z tónu ich hlasu je zrejmé,

na dobrej úrovni (s. 62).
Pokiaľ si najstaršia dcéra Erika užíva zimné

Ludina narodený v roku 1942 v Bratislave Malte

že ide o veľmi dôležité veci. Matka Erla s nimi

športy vo Vysokých Tatrách, kde má rodina cha-

Ludin. Dokumentárny film 2 oder 3 Dinge, die

niekedy posedí a pozorne počúva, nezapája sa

tu, Hanns Ludin sa aktívne podieľa na masovej

ich von ihm weiß (Dve alebo tri veci, ktoré o ňom

však do rozhovoru“ (s. 54).

vražde, ,,najväčšom zo všetkých zločinov proti

viem) bol pre Alexandru Senfftovú podľa jej slov

Autorka vychádza najmä z rozsiahlej sú-

ľudskosti a to v milieu, v ktorom sa v tom čase po-

definitívnym dôvodom, prečo sa rozhodla napísať

kromnej korešpondencie medzi Ludinom

važuje vyhladenie Židov za samozrejmosť“ (s. 68).

knihu.

a jeho najstaršou dcérou, manželkou Erlou,
z rôznych dokumentov a rozhovorov. Takto je

Po vojne

Z listov a dokumentov

zachytený aj príchod Ludinovej ženy s deťmi

Hannsa Ludina odsúdili a obesili, keď mala Erika

Autorka sa venuje najmä príbehu svojej matky

do Bratislavy.

Ludinová štrnásť rokov. Pre rodinu bolo obdobie

Eriky Ludinovej. Prvorodenej dcére, najstaršiemu

,,V auguste 1941 prišla za manželom konečne

pred popravou psychicky aj finančne náročné.

dieťaťu Hannsa Ludina a jeho ženy Erly. Erika

aj Erla s deťmi. Nasťahujú sa do jednej z ,,arizo-

Hoci rodinu predtým zabezpečil kúpou statku

trpela nacistickou minulosťou milovaného otca,

vaných“ víl v prepychovej mestskej štvrti. Ludi-

a nemohli si sťažovať na nedostatok jedla, nemali

čo sa podpísalo na jej zlom, rozporuplnom psychickom stave, depresiách a postupnom alkoholizme. Zomrela predčasne vo veku 65 rokov
na následky pádu do vane s napustenou vriacou
vodou. V kúpeľni sa zamkla, jej kamarátka preto

Foto z filmu Malte Ludina Dve alebo tri veci,
ktoré o ňom viem.

mala problém dostať sa do miestnosti a pomôcť.

Hanns Ludin (1905 – 1947)

O svojich pocitoch sa ešte predtým vyznala vzdia-

Vyslanec Nemeckej ríše na Slovensku.

lenej priateľke. Povedala jej, ako ju vedomie toho,

V októbri 1941 sa začalo pod jeho zášti-

že otec sa prizeral vyvlastňovaniu Židov a bol

tou s prvými transportmi Židov do get

zodpovedný za transporty, zničilo. Podobne trpela aj pre rozchod s manželom (s. 234).
Hanns Ludin mal so ženou Erlou šesť detí. Keď

a slovenských pracovných táborov.
Po vojne ho vydali do Československa, postavili pred Národný súd a obvinili, že v Slovenskom štáte presadzoval politické, vojenské a hospodárske požiadavky Ríše. Podieľal

sa rodina presťahovala v roku 1941 do Bratisla-

sa na rámcovej dohode, podľa ktorej slovenské úrady s pomocou nacistických orgánov

vy, najstaršia Erika už mala osem rokov. Bola

deportovali 57 752 Židov do vyhladzovacích táborov, kde bola väčšina z nich zavraždená.

vo veku, keď si mohla mnohé veci pamätať. Už

Hannsa Ludina v Bratislave v roku 1947 odsúdili na trest smrti a popravili.

s. 14/15
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nenájdeme zmysluplný dialóg členov rodiny,
kde by racionálne zhodnotili nacistickú minulosť starého otca a tak sa zbavili ťažkého
duševného dedičstva. O téme jednoducho
nehovorili. Mlčali.
,,Moja rodina nikdy neuznala jeho vinu. Po-

Labyrint
smrti

pierali ju a z časti ju popierajú dodnes. Pochy-

Sven Lindqvist: Si mŕtvy. História

bila aj babka: nielenže manžela podporovala

bombardovania. Bratislava: Absynt, 2019

a utvrdzovala ho vo všetkom, čo robil, ale tejto
legende obetovala aj svoju najstaršiu dcéru.

Sven L i ndqv is t

Legende o čestnom mužovi bez viny, ktorý sa

(1932 – 2019) mohol

vždy správal slušne – Hitlerovom vyslancovi

napísať obyčajnú

na Slovensku“ (s. 14). ,,Jeho deti, ani moje a ani

knihu: lineárne

ja sme sa však neprevinili. Vina sa nededí, ale

rozprávanie o vy-

pocity viny a utrpenie áno“ (s. 15).

náleze bombardovania a jeho použí-

Cesta k obetiam

vaní. Mal však inú

Kniha záujemcom poodhalí vývoj v povojnovom

ambíciu: vo svojej

Nemecku cez kľúčové okamihy až po súčasnosť.

knihe chcel mať

Nemá ambíciu nahradiť doteraz chýbajúcu his-

spomienky na det-

peniaze na štúdium pre všetky deti. Erika mávala

torickú monografiu o pôsobení Hannsa Ludina

stvo, ale aj svoje znalosti z dobovej sci-fi literatú-

po smrti otca nočné mory, nemohla spávať a zhor-

ako nacistického vyslanca. Nájdeme v nej však

ry o superzbraniach. Tiež chcel písať o dejinách

šil sa jej aj prospech v škole. Nedostatok financií

cenné informácie, citácie z telegramov, súk-

bombardovania, kto ho vymyslel a prvýkrát

bol jedným z dôvodov, prečo si neurobila maturitu.

romnej korešpondencie, čo môže obohatiť aj

použil. Tiež chcel písať o atómových bombách

Erla nedostávala ani vdovský príspevok, ktorý

slovenskú historiografiu.

a kobercovom leteckom bombardovaní.

Alexandra Senfft. Foto Frank Dabba Smith

jej mohli prideliť iba v prípade, ak by rozsudok

Dielo takisto nastoľuje otázky a prináša od-

Bolo toho veľa, čo chcel Lindqvist do svojej

z roku 1947 zaradili medzi nesprávne vynesené.

povede pre deti, vnúčatá možno iných pácha-

knihy dostať. Zahltený množstvom literatúry

,,Súd je, žiaľ, na základe existujúcich spisov,

teľov zodpovedných za zverstvá, ktorí doteraz

a zdrojov pochopil, že jeho kniha musí byť iná,

zrejme toho názoru, že môj muž vedel o fyzickej

nemali odvahu vyrovnať sa so zločinom svojich

a preto si vymyslel svojskú formu: knihu laby-

likvidácii Židov,“ píše podľa knihy v liste Erla

blízkych. Podobne v knihe môžu nájsť odpove-

rint. Napísal 400 krátkych a hutných kapitol či

Ludinová spisovateľovi Ernstovi von Salomo

de deti a vnúčatá obetí túžiaci po odpustení.

skôr odsekov, očísloval ich a zoradil za sebou.

novi, autorovi bestselleru Dotazník, kde skúma

Pre všetkých ostatných by kniha mohla pri-

Zoradenie bolo dôležité: malo umožniť, aby sa

povojnový proces denacifikácie.

niesť pochopenie toho, ako sa vojnové traumy

kniha dala čítať lineárne, čiže kapitola za kapi-

prenášajú na deti, vnukov a ako v nich naďalej

tolou, ale zároveň aj podľa priloženého návodu

pôsobia.

(kľúča), keď čitateľ preskakuje aj desiatky strán

Autorka Alexandra Senfft miestami až príliš
detailne rozoberá myšlienkové pochody svojej
mamy Eriky. Vďaka psychológom vysvetľuje jej

Autorka priznáva, že až intenzívne vyrov-

a pred ním sa vynára príbeh vari najhroznej-

nezvyčajnú záľubu v jedle, priberanie či rôzne

návanie sa s minulosťou rodiny jej pomohlo

šieho a najodpornejšieho ľudského vynálezu.

ochorenia, pod ktoré sa mala podpísať smrť otca.

skutočne smútiť nad stratou vlastnej mamy. Až

Je úžasné, že to funguje pri akomkoľvek

Dielo obohacujú spomienky Eriky na Bratislavu,

potom podľa jej slov našla emocionálnu cestu

spôsobe čítania. Lindqvistov príbeh, ktorý

kde rodina trávila najviac spoločných chvíľ.

ku skutočným obetiam. ,,V určitých chvíľach

začína takmer hrdinsky, keď odvážni piloti

môžem konečne plakať nad tými, čo zahynuli

ručne hádzali bomby na nepriateľa, začne

Nehovorili o tom

počas holokaustu a cítiť bolesť ich potomkov.

rýchlo prerastať do obrazu totálnej vojny, keď

Erika Ludinová sa po dovŕšení osemnástich

Pripustiť si tento smútok je pre mňa najväčším

sa z bombardovania stal nástroj v rukách poli-

rokov osamostatní, spraví si fotografický

darom“ (s. 267).

tikov. Dôvody na zničenie Hamburgu, Drážďan,

kurz, dokáže si na seba zarobiť, neskôr sa

Alexandra Senfft záver knihy venuje citátom

Hirošimy či Coventry neboli vojenské, ale čis-

vydá za úspešného právnika a porodí dve deti,

Hannah Arendtovej, politickej filozofky a pub-

to politické. Ktoroukoľvek cestou v labyrinte

v skutočnosti však nikdy nedospeje. Roky trpí

licistky nemecko-židovského pôvodu, ktorá

knihy pôjdete, dostanete sa k zvráteným so-

spomienkami a odlúčením od mamy Erly. Tá

sa vedecky zaoberala pojmom antisemitizmu

ciopatom, sediacim na najvyšších miestach

jej neustále chýba. Čitateľ sa dozvedá o ne-

a procesom s Adolfom Eichmannom, hlavným

a rozhodujúcim o smrti tisícov obyčajných ľudí.

konečných mimomanželských aférach Eriky,

organizátorom Hitlerovho ,,konečného riešenia

Túto knihu treba čítať. Je bravúrne napísaná

o stretnutiach spoločenskej smotánky, kde

židovskej otázky“. V rozhovore s Günterom

a vybudovaná, podložená množstvom faktov

tečie alkohol prúdom, napríklad o večierkoch

Gausom v jeho televíznom programe v roku

a jej posolstvo je jednoznačné. Dajte politi-

s Romy Schneiderovou, keďže Erikin manžel

1964 o Osvienčime povedala: ,,Toto sa nemalo

kom nástroj ničenia a oni ho určite s radosťou

bol herečkiným právnikom, či o jej umeleckých

stať. Stalo sa tu niečo, s čím sa nikto nedokáže

pri prvej príležitosti použijú.

záľubách a rôznych cestách po svete. V knihe

vyrovnať.“

Dušan Taragel

č. 10/19
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Ivan Kamenec (horný rad, druhý sprava)
ako študent strednej školy v roku 1953.

Skutočný rozhovor s dejinami
Ivan Kamenec – Miroslav Michela: Rozhovor s dejinami. Bratislava: Hadart Publishing, 2019

Oliver Zajac
Aby pracoval historik na knihe o inom historikovi, a to dokonca vo forme rozhovoru, nie je v tuzemskom prostredí úplnou
samozrejmosťou. O to viac treba oceniť novú publikáciu z pera Miroslava Michelu, ktorý dialógy s nestorom slovenskej
historickej vedy Ivanom Kamencom pretavil do knihy Rozhovor s dejinami.

K

aždému, kto má čo i len neveľký prehľad

Historik v totalite

príklady autorov, ktorých diela sú svedectvom

o slovenskej historiografii, netreba Iva-

Neodškriepiteľnú pridanú hodnotu majú naj-

o kvalitnej exilovej produkcii. Ani jednej ani

na Kamenca zvlášť predstavovať. Dlhoročný

mä pasáže venované vedeckej kariére v ča-

druhej skupine historikov však následne nie

vedecký pracovník Historického ústavu Slo-

soch totalitnej vlády jednej strany. Okrem

je venovaná patričná pozornosť. Do stratena

venskej akadémie vied, renomovaný odborník

osobného príbehu mladého historika sú totiž

vyšumí aj poznámka o nesúhlase s vyjadre-

na dodnes citlivé dejiny obdobia druhej sveto-

autentickou sondou do komplikovaného vzťa-

niami poslanca Antona Hrnka na adresu

vej vojny a holokaustu na Slovensku. Okrem

hu medzi socialistickou diktatúrou a huma-

Historického ústavu. Aj tie by bolo vhodné

toho držiteľ Radu Ľudovíta Štúra, ktorý sa

nitnými a spoločenskými vedami, v ktorom

uviesť do kontextu a následne argumentačne

v posledných rokoch svojimi trefnými esejis-

slobodné poznanie ťahalo za výrazne kratší

vyvrátiť. Vedecká autorita, akou Ivan Kame-

ticko-publicistickými textami aktívne zapája

koniec. Odhaľujú, v akej zúfalej situácii sa

nec je, predsa nemusí operovať s nútenou

aj do verejného diskurzu.

mohol ocitnúť jednotlivec konfrontovaný ma-

diplomaciou, obzvlášť nie v knihe, ktorá je

Rozhovor s dejinami však čitateľovi hneď

šinériou systému a že strach, či (ne)ochotná

retrospektívou jeho osobného i profesionál-

v úvode predstaví iného Ivana Kamenca:

miera prispôsobenia sa diktátu vrchnosti, bol

neho života.

bezmocného židovského chlapca, ktorý sa

bežnou praxou, na ktorej si každý nesie svoj

v časoch zúriacej druhej svetovej vojny musel

diel viny. Na druhej strane, pohnutá doba

Odporúčané čítanie

ukrývať. Práve k útekom a úkrytom sa viažu

priniesla primknutie jednotlivcov a osobné

Miroslav Michela v úvode knihy napísal, že

jeho prvé ucelené spomienky. Kvôli nim vy-

vzťahy, ktoré sa podľa Kamencových slov

cieľom bolo vytvoriť „čítanie do električky“.

nechal prvú triedu základnej školy, ale práve

dnes už vo vedeckej komunite až tak nevidia.

To sa vskutku podarilo, sám recenzent knihu

tam sa napríklad naučil čítať, keďže iné kra-

prečítal počas čakania na železničnej stanici

tochvíle neboli možné. Následne sa rozhovor

Exilová produkcia

v hlavnom meste. Môže tak s čistým svedo-

posúva smerom k veselšiemu obdobiu, keď

V Rozhovore s dejinami sa však nájde aj niekoľ-

mím prehlásiť, že želanie autora bolo vyplnené.

nastúpil na štúdium na Univerzite Komenské-

ko slabších miest. Niektoré dôležité a čiastoč-

Potenciálnemu čitateľovi odporúča siahnuť

ho v Bratislave a kniha chronologicky mapuje

ne aj kontroverzné témy zanikli v spletitom

po danom titule a spríjemniť si tak akúkoľvek

celý jeho doterajší život. Bezpochyby príťaž-

dialógu a ostali tak nedopovedané. Pri otázke

cestu, či prestoj počas hektického dňa. Ne

livým je fakt, že Ivan Kamenec si v mnohých

o návrate exilových historikov na Slovensko

smierne ho obohatí nielen príbehom význam-

oblastiach doslova vylial srdce a spomínal

po roku 1989 napríklad Kamenec vyvracia

ného slovenského historika, ale aj plastickou

na dávnych priateľov, kolegov, mentorov, či

tradovaný mýtus, že exilový historik rovná

sondou do prostredia historickej vedy i ľudskej

na vlastné koníčky ako futbal a literatúra.

sa apologéta Slovenského štátu. Uvádza aj

spoločnosti posledného polstoročia.
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Umelci v armáde
rozhovor s historikom Petrom Chorvátom

Radoslav Passia
Staré rímske príslovie hovorí: Keď rinčia zbrane, mlčia múzy. Čo sa však
vo vojnových časoch dialo s umelcami? Aký bol ich vzťah k vojenskej mašinérii a ako sa do nej zapájali? Aj na tieto otázky hľadá odpovede historik Peter
Chorvát. Práve mu vychádza nová kniha Inter arma. Spisovatelia a výtvar
níci vo vojenských dejinách Slovenska v rokoch 1848 – 1948 (Bratislava:
Vojenský historický ústav, 2019).
Armáda a umenie, je medzi týmito dosť

zenčnú) službu, iní zostali slúžiť v armáde dlhšiu

ich emočné vnímanie. Napriek tomu sa spoloč-

odťažitými oblasťami vôbec nejaký vzťah?

dobu. Len ojedinelo sa vydali na dráhu vojaka

nosť díva na týchto ľudí a fakt, že sa pohybovali

Pre armádu nebol a ani nemohol byť vzťah k vý-

z povolania dobrovoľne. K ďalšej diferenciácii

v operačnom pásme, s akousi ľútosťou a súcitom.

tvarnému umeniu a literatúre dôležitý. Z opačnej

dochádzalo aj v rámci samotnej armády, pričom

Napríklad Mednyánszkeho ani Dilonga nik ne-

perspektívy však armáda a vojna predstavujú

boli aj takí umelci, ktorí v tomto špecifickom pro-

nútil pôsobiť na fronte, resp. v jeho blízkosti, no

látku, ktorá rozhodne má svoj význam pre oba

stredí nemienili svoje nadanie príliš prejavovať.

oni sa tam sami žiadali. Najzaujímavejšie prí-

druhy umenia.

Ojedinelou výnimkou je napríklad Ľudovít Ilečko,

behy sú spojené s menami tých umelcov, ktorí

ktorý ako aktívny dôstojník slúžil v rokoch 1939

túto možnosť výberu nemali (R. Jašík, L. Lahola,

Prečo ste si zvolili túto výskumnú tému?

– 1945. Potom Jozef Gregor Tajovský, ktorý bol

V. Chmel atď.).

Vždy ma zaujímala. Už ako študent som vojen-

ako podplukovník preložený do výslužby v roku

ské osudy niektorých spisovateľov a výtvarní-

1925, a niektorí ďalší.

Akú má kniha štruktúru a s osudmi ktorých
ďalších umelcov sa na jej stránkach môžeme

kov registroval. Ako učiteľ som sa opäť s touto
problematikou stretával, najmä pri životopisoch

Jedna vec je vojna ako téma umeleckého

zoznámiť?

autorov. Keď som začal pôsobiť ako historik

diela, iný problém je samotná tvorba. Ako

Štruktúra knihy vychádza z najvýznamnejších

vo Vojenskom historickom ústave, pri štúdiu

vôbec armáda využívala špecifické zruč

etáp vojenských dejín Slovenska v rokoch 1848 až

dokumentov som občas narazil na známe mená.

nosti umelcov?

1948. Pri každej z nich som sa snažil predstaviť

Zároveň som si vyhľadal ich osobné vojenské

Možnosti využitia umelcov boli mnohoraké.

aspoň dve-tri mená. Snažil som sa o vyvážený

spisy. Ale bolo toho stále málo, tak som musel ísť

Napríklad počas bojov v zložitom teréne, kde

pomer medzi výtvarníkmi a spisovateľmi, ale

pri štúdiu archívnych materiálov viac do hĺbky,

nebolo možné kvôli nedostatku času prípadne

zároveň som musel vychádzať z dostupných

hľadať súvislosti. Tým sa to celé akosi „natiahlo“,

iným nepriaznivým okolnostiam využívať mo-

materiálov. Viaceré osobnosti boli veľmi lákavé,

čo malo aj pozitívnu stránku. Napríklad sa mi

derné technológie. Niektorí výtvarní umelci

ale materiál k nim chýbal. Išlo aj o to, aký vzťah

podarilo nadviazať kontakt s príbuznými nie-

pozorovali a zakresľovali bojové situácie. Išlo

mám k týmto osobnostiam ja osobne. Do knihy

ktorých umelcov a texty sa aj vďaka tomu stali

výlučne o praktickú, účelovú aktivitu, kde bol

som tak zaradil tandem sochárov Valéra Vavra

obsahovo hutnejšími.

dôraz položený na správnu perspektívu, znázor-

a Ladislava Ľ. Polláka, maliara Antona Djuračku,

nenie detailov a dobrý pozorovací talent. Takéto

architekta Dušana Jurkoviča… Viacerých ďalších

Aký bol teda vzťah slovenských umel

konkrétne práce realizoval napríklad Košičan

som zaradil do poznámok pod čiarou, hoci by si

cov k armáde? Možno o tom povedať čosi

Elemír Halász-Hradil (člen Umeleckej skupiny

určite aj oni zaslúžili samostatnú kapitolu.

všeobecnejšie?

Vojnového tlačového stanu) počas 1. svetovej

Mal množstvo podôb a nuáns. To isté platí aj

vojny alebo príslušník 1. československého

o charaktere literárnych a výtvarných diel. Via-

armádneho zboru v ZSSR Karol Drexler počas

cerých slovenských spisovateľov a výtvarníkov

2. svetovej vojny. Spisovatelia sa zas využívali

vojna sprevádzala od narodenia či od útleho det-

napríklad ako redaktori.

stva. Buď sa už narodili ako „pohrobkovia“ otcov
padlých v prvej či druhej svetovej vojne, alebo ich

Umelci sa zväčša považujú za mierumilovných

v prvých rokoch života obdobným spôsobom stra-

ľudí. Mali sme aj umelcov „militaristov“?

tili. Za takýchto tragických okolností vyrastali

Ja osobne by som nikoho z nich k „militaristom“

Peter Chorvát (1977) je historik, autor

napríklad Dominik Tatarka, Rudolf Fabry, Pavol

nezaradil. Na druhej strane, boli umelci, ktorých

viacerých odborných publikácií, pra-

Horov, František Gibala a ďalší.

priťahovalo vidieť front na vlastné oči. Máme ar-

cuje vo Vojenskom historickom ústave

Niektorí umelci sa usilovali armáde a vojne

chívne doložené, že viacerí umelci priam dychtili

v Bratislave.

včas vyhnúť, ďalší absolvovali „len“ povinnú (pre-

po priamom bojovom zážitku, ktorý by posúval
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A navyše, mohli naozaj vzniknúť kdekoľvek
a kedykoľvek, pretože nie sú ničím aktualizované, autorka tu iba šermuje veľkými a poetickými
slovami, čo vedie k prílišnej abstraktnosti, patetickosti, melodramatickosti, klišéovitosti…
Skrátka, je to ten dobre známy invariant toho,
čo si lektúrou poučený múzický čitateľ predstaví pod pojmom „zlá poézia“ a naivný čitateľ
pod pojmom „poézia“: „Nespoznávam, že ťa
milujem v prívaloch vetra / Neverím, že túžim
objať tvoj chlad / Nejasne sa vraciam k tomu,
čo som zmietla / Skutočnosť je / Že / Ma / Už
/ Nemáš“ (s. 50).
Spiace kvety
Spiace kvety Samuela Furmánka (1998)
Foto Lenka Macsaliová

majú poetiku „radikálnej pózy“ – lyrický subjekt je (mladý) rebel, ktorý svoj život prežíva
„nervydrásajúco“. V podloží pod týmto prvým

Malé svety,
slabé básne

plánom však nič nie je, žiadna identita, reálna emócia, poznanie ani múdro, preto píšem
o póze. Takto nejako si predstavujem autora,
ktorý píše o plytkom mysliac si, že je ono hlboké.
Zbierke tváriacej sa ako intímna osobná výpoveď chýba autenticita (alebo aspoň jej zdanie)
a najmä ukotvenie v realite. Ide o „prepoetizované“ („prstami ti češem potoky vlasov“, s. 42)

Matúš Mikšík

verše, rúcajúce sa pod váhou vlastných bás-

V letnom dvojčísle Knižnej revue vyšlo moje hodnotenie domácej debutovej
poézie za rok 2018. Vkusne prevedená edícia Malé svety na prvý pohľad
sľubovala nových zaujímavých debutantov. Žiaľ, ukázalo sa (prinajlepšom)
naivné očakávať päť dobrých alebo dokonca silných poetických debutov
pokope. Tento text tak bude skôr poznámkou na margo jednej vetvy
súčasnej mladej slovenskej poézie než recenziou v tradičnom slova zmysle.

do textov autor prehadzoval lopatou (necitlivo

Z

nických prostriedkov a obrazov, ktoré akoby
a nadmieru). Cesta k dobrej básni však vedie
skôr cez postupné budovanie textu a sukcesívne rozvíjanie jeho jadra.
Zločinec
Martin Petro (1993) je v zbierke Zločinec
oproti Furmánkovi oveľa striedmejší vo výraze, nejde mu o pózu radikálnej revolty, ale

ačnime pri grafickej úprave Malých sve

zbraň. Napokon som presvedčený o tom, že ta-

skôr o rozjímavosť, výsledok je však rozpa-

tov. Edícia vznikla ako diplomová práca

káto grafická úprava by viac svedčala napríklad

čitý už od samého začiatku. Zbierku otvára

Zuzany Čičovej, „technicky“ je teda hlavnou

reedícii dôležitých zbierok slovenskej poézie

obraz: „Vlak sa rúti na konečnú stanicu. / Je

autorkou knižiek ona. Voči jej práci nemám

z druhej polovice 20. storočia (povedzme, že

preplnená – / – pritom / tak / prázdna“ (s. 7).

veľké výhrady. Vizuál je čistý, dobre dopĺňaný

po jednej od Válka, Ondruša, Vadkerti-Gavor-

Zámerom bola zrejme kombinácia poetiky všed-

farebnými ilustráciami, formát je (na básnické

níkovej, Laučíka a Strážaya – autorov tu uvá-

nosti a introspektívnej hĺbavosti, smerujúca až

zbierky) pomerne veľký, takže máme pred se-

dzam zámerne pre porovnanie a pre debutantov

ku gnómickosti, napokon však verše podľa mňa

bou dostatočné množstvo bielej, na ktorej môžu

a debutantky pre inšpiráciu).

nedosahujú kvalitu, ktorá by takúto náročnú

verše vyniknúť, jednoduché a precízne písmo je

premisu udržala. Skromný výraz sa tak stáva

tiež v poriadku. Zámerom tu bolo zrejme dodať

Sedadlo 33

nevýrazom, spomalenie brzdou a evokácia poci-

edícii rozjímavý tón (čo k poézii prilieha).

Do Malých svetov (abecedne) vstupujeme cez Se

tu existenciálnej neukotvenosti skĺzava do ne-

Na druhej strane tento vizuál vnímam ako

dadlo 33 Klaudie Dočekalovej (1995). Ide,

úprimného „neviem, čo so sebou, tak píšem“.

konzervatívny – chápem, že netextové prvky by

žiaľ, o zbierku podpriemerných básní, ktoré

Petro sa pritom v medailóniku na konci zbierky

nemali pútať veľkú pozornosť a je žiaduce, aby

neprinášajú nič nové. Budem ironický, svojím

hlási k Ivanovi Štrpkovi, ktorého poézia vo svo-

vo vzťahu k samotným básňam trochu ustu-

spôsobom sú Dočekalovej básne písané nadča-

jich vrcholoch všetky vyššie uvedené atribúty

povali do pozadia. V tomto prípade je to však

sovo – teda v ktorejkoľvek epoche by vznikli,

kvality obsahuje, žiaľ, schopnosť transpozície

pre nevyváženosť a (ne)kvalitu básní dvojsečná

vždy by boli zbierkou podpriemerných básní.

či už vlastného života priamo alebo cez „štrp-
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kovský“ filter je debutantom nezvládnutá a vo
výsledku tak Zločinec pripomína viac lacnú
ezoteriku než poéziu.
Odokrytá
Odokrytá autorky Petry Štefancovej (1999)
sa najviac blíži k „štandardnému“ debutu. Ide
o nevyváženú zbierku, čím chcem naznačiť, že
podľa mňa obsahuje aj vydarené básne (Askéza).
V tých lepších textoch autorke pomáha nadhľad, hravosť a ľahkosť, s ktorou sa do tej-ktorej
básne púšťa, preto výsledný výraz celej zbierky
nepôsobí zle a dojem nie je v kontexte celej edície negatívny. Nie je to márne. Problém nastáva,
keď ľahkosť vystrieda topornosť a úsilie o „básnenie“, čo sa u Štefancovej zvykne prejavovať
obsesívnou anaforou, nadužívaním adjektív

Foto Zuzana Čičová

a preklápaním celých segmentov básní do neprirodzených pádov. Úporná snaha poetizovať
vedie k lacnému, explikovanému symbolizmu,

ný tvorca by oponoval, že poézia je vec indivi-

v tradičnejších žánroch, čiže napríklad formou

čo je neklamný znak toho, že lyrický subjekt sa

duálna, subjektívna, autentická, spontánna

písanej poézie.

začína brať príliš vážne. V tom momente sa strá-

a vôbec, čo ja mám čo do toho autorovi či au-

ca ľahkosť, ktorú som pomenoval ako hlavnú

torke hovoriť, keď som nič nenapísal.

Poézia namiesto selfíčok?

devízu zbierky (netvrdím, že verše nemôžu byť

Zdá sa mi, že (aj) tieto výpovede sú pozna-

Práve tu vidím kameň úrazu. Mladí auto-

premýšľavé, ale aj v takom prípade je fajn, ak

čené krízou dôvery k elitám a navyše o nich

ri a autorky, ktorí a ktoré namiesto selfíčok

vyzerajú „ľahko“ – ako Válkova báseň Len tak).

uvažujem v kontexte performance Boa Burn-

na Instagrame začnú tvoriť poéziu, o nej neraz

hama s názvom Make Happy – v ňom Burnham

(preto česť výnimkám) majú značne skreslenú

Dobrovoľný Lucifer

identifikuje generáciu mileniálov a generáciu

predstavu, paradoxne až archaickú. Výsledkom

Piatou, abecedne poslednou zbierkou Malých

Z ako performerov, čo odôvodňuje podstatou

je tak často (je to viditeľné aj v Malých svetoch)

svetov je Dobrovoľný Lucifer Mateja Trnovca

sociálnych sietí, teda „aj ty môžeš/musíš byť

nezmyselné vŕšenie ani nie tak básnických

(1998). Z hľadiska autorského výrazu sa najviac

performer“. Mladé slovenské poetky a poe-

obrazov, ale toho, čo „oni“ za básnické obrazy

blíži debutu Samuela Furmánka, ide však ďalej

tov teda možno v čase boomu performovania

považujú. Toto vzniká práve pre spomínanú

a usiluje sa byť ešte expresívnejší. Tvrdé vul-

na sociálnych sieťach zaujala možnosť ukázať sa

nedôveru k elitám, čiže ku kanonickým auto-

garizmy nie sú výnimkou, čo by, samozrejme,

rom a autorkám, inštitútu literárnej kritiky,

neprekážalo, ak by boli použité funkčne. Lenže

funkcii knižného redaktora a vydavateľstva. To,

ono to skôr vyzerá tak, že autor skúša, čo mu

čo doteraz fungovalo ako isté sito, títo autori

prejde. Papier však znesie veľa, a to obzvlášť

a tieto autorky v podstate úplne obchádzajú.

v prípade, že naň nedohliada editor. Výsledkom

Vytvára sa tak svojbytné podhubie, ktoré elita-

potom nie je ani tak cielený, premyslený a so-

mi možno dokonca pohŕda – stačí performance

fistikovaný útok na otlak prudérnosti ako skôr

pre kamarátov, prípadne nejaký crowdfunding

infantilná hra o to, ako nahlas sa odvážim za-

a vydanie zbierky samonákladom.

kričať slovo „k…t“ na verejnosti. Výsledkom je

V istých kruhoch sú potom namiesto profe-

karikatúra, fraška, a to nie v pozitívnom zmysle

sionálov častejšie vyzdvihovaní a oceňovaní

slova, ale jednoducho – tieto verše sú akurát tak

tzv. „nadšení amatéri“, myslím si však, že tro-

na smiech, sú pseudomartýrsky preexponované

cha viac „učenosti“ tu nikomu neublíži – skôr,

a vyznievajú neúprimne.

než sa nadšenci plní elánu pustia do písania,

Nedôvera k elitám
Z celej edície má človek istý pocit závažnosti

Knižná dizajnérka Zuzana Čičová.
Foto archív autorky

– nasvedčujú tomu aj medailóny autorov a au-

mali by čítať, premýšľať a reflektovať prečítané.
Inak budú „malé svety“ týchto naivných tvorcov
pre lektúrou poučených múzických čitateľov
stále len a len veľkým trápnom.

toriek, nachádzajúce sa na samom konci každej

Edícia Malé svety vznikla ako di

zbierky. Každá zbierka má venovanie, lebo tak

plom ová práca Zuzany Čičovej

Matúš Mikšík (1988) pôsobí ako odborný

to má v poézii byť. Žiadna zbierka nemá editora

v Ateliéri Grafický design na Fakul

asistent na Katedre slovenskej literatúry a li-

– lektúrou poučený múzický čitateľ by povedal,

te multimediálnych komunikácií

terárnej vedy FiF UK v Bratislave.

že presne tak to nemá byť, naivný čitateľ či naiv

Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.
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Ktorý vtáčí
atlas je „naj“?
Ján Gúgh: Vtáčí atlas. Ilustrovala Adela Režná.
Bratislava: Egreš, 2019

Petra Baďová
V rubrike Ilustrovaná kniha si každý mesiac predstavujeme jednu pôvodnú slovenskú publikáciu
a prostredníctvom nej aktuálnu tvorbu spisovateľov
a ilustrátorov pre deti a mládež. Atlasy sú špeciálnou kategóriou kníh. Aj bez príbehovej zložky vedia
zaujať čitateľov všetkých vekových kategórií a pokojne sa môžu stať obľúbenou knihou na čítanie pred
spaním. Najnovší Vtáčí atlas z vydavateľstva Egreš
má na to všetky predpoklady.

Nový, starší, najstarší

dza, že atlasy majú slúžiť pracovníkom ochrany

farbou a má svoj grafický znak. Biotop ľahko

Za realizáciou Vtáčieho atlasu stoja Zuzana

prírody aj žiakom základných škôl a učiteľom.

určí aj dieťa a rýchlejšie identifikuje pozorované

Mitošinková z vydavateľstva Egreš, ornitológ

Informačná hutnosť a kvantita textov však na-

vtáča.

Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoloč-

značuje, že hlavným adresátom jeho kníh sú

nosti a ilustrátorka Adela Režná. Podarilo

čitatelia s nadpriemerným záujmom o poznanie

Odfotiť či nakresliť?

sa im vytvoriť knižku, ktorá sa zrejme stane

našich operencov. Texty J. Gúgha zaujmú aj deti,

Výraznou pomôckou pri určovaní vtáčích

rodinným striebrom mnohých domácich kniž-

ktoré by inak po atlase vtákov nesiahli. Infor-

druhov je ilustrácia. Z tohto dôvodu sú pri ob-

níc. Atlas má plátenný chrbát, kovovú razbu

mácie o výzore, správaní, hlasovom prejave,

rázkoch v atlasoch kladené vysoké nároky

písma na obálke, šitú väzbu, lacetkovú záložku,

špecifikách či nárokoch na stravu a bývanie

na vernosť vyobrazenia. Každoročne vychádza

listy „zažltnutej“ farby. Už pri prvom pohľade

jednotlivých vtáčích druhov sú podané sviežo

niekoľko atlasov vtákov, v ktorých ilustračnú

pôsobí seriózne, naznačuje ambíciu pretrvať.

a zapamätateľne. V záverečnej časti Vtáčieho

funkciu plnia fotografie. Kvalitne odfotiť vtáči-

Formátom aj obsahom Vtáčí atlas pripomína

atlasu čitateľ nájde odpovede na otázky čo robiť,

ka, ktorý si drží odstup a nedôveruje objektívu,

svojich predchodcov, ilustrované atlasy Naše

keď nájdeme zraneného vtáčika alebo zdanlivo

si vyžaduje toľko majstrovstva, ako ho nakresliť.

vtáky (František Vilček a Ján Švec, 1972) a Atlas

opustené mláďa, ako vtáčikom pomáhať celo-

Keď si však atlas s fotografiami otvoríme roky

vtákov (František Vilček a Zdeněk Berger, 1984),

ročne a podobne.

či desaťročia po jeho vydaní, snímky pôsobia

ktoré vyšli vo viacerých vydaniach vo vydavateľstve Obzor.

Štruktúra všetkých troch atlasov je podobná

nedokonalo a zastaralo. Kreslené ilustrácie tak

– vtáky sú zoradené do skupín, každému druhu

rýchlo nestarnú. Umožňujú tiež zobraziť vtáčika

Staršie atlasy obsahujú príhovor autora, kapi-

je venovaná dvojstrana v starších atlasoch a väč-

z najtypickejšieho pohľadu, v charakteristickom

toly o hniezdení, ochrane, pozorovaní a pozná-

šinou jedna strana v novej publikácii. V starších

postoji, bez pozadia, s fragmentom prostredia,

vaní vtákov, užitočné prehľady pobytu vtákov

atlasoch sú vtáky zoradené podľa tried a radov.

v ktorom žije.

u nás, systematické členenie vtáčích druhov,

Pri používaní publikácií ako kľúča na určovanie

Ilustrácie Jána Šveca a Zdenka Bergera v star-

registre slovenských, českých aj latinských

druhov sa ukazuje ako praktické zoskupenie

ších atlasoch vznikli technikou akvarelu. Ján

názvov. Najnovší Vtáčí atlas začína in medias

vtákov podľa prostredí, v ktorých žijú. Nový

Švec zobrazoval iba samčekov vtáčích druhov

res charakteristikami a vyobrazeniami jednot-

Vtáčí atlas vtáky systematicky začleňuje do pia-

v póze z profilu (s výnimkou sov), prostredie

livých vtákov. Komu sú texty F. Vilčeka (Naše

tich biotopov (lesy, vysokohorské oblasti, polia,

naznačil minimálne. Ilustrácie Zdenka Bergera

vtáky, Atlas vtákov) a J. Gúgha (Vtáčí atlas)

lúky a pasienky, mokrade, stojaté a tečúce vody,

zobrazujú samčekov aj samičky (pokiaľ sa líšia

určené? F. Vilček v obidvoch publikáciách uvá-

obydlia ľudí). Každá oblasť je zreteľne odlíšená

tvarom tela alebo sfarbením). Pózy operencov sú
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Foto Petra Baďová

menej strnulé, ilustrátor niektoré vtáky zobrazil

má nepomerne zväčšené oči, čím nadobúdajú

Nehybným preparátom chýba plachosť, pohyb,

pri aktivitách (napr. stavanie hniezda, vyberanie

trochu uniformný výraz.

zvuk, živosť.

semienok zo šišky a pod.).

Malý atlas vtákov je vizuálnou lahôdkou. Kni-

Ako vybalansovať tenkú hranicu medzi

Digitálne ilustrácie Adely Režnej prezentujú

ha má väčší formát, dvadsať lepenkových listov

realisticky presným a reálne pravdivým

vtákov v rôznych situáciách, napríklad pri kŕ-

– takéto prevedenie atlasu pre menšie deti veľmi

v ilustrácii? Ak v ilustráciách hľadáme pres-

mení mláďat, lietaní, plávaní, prechádzaní

pristane. Najväčšou devízou tejto publikácie sú

nosť, zachovanie všetkých detailov, môžeme

cez cestu a podobne. Kompozície ilustrácií sú

však originálne ilustrácie. Harmonicky sa tu

ich porovnávať so zoologickými preparátmi

dynamickejšie, dvojstrany sú výtvarne riešené

stretávajú dva autorské rukopisy – jemné realis-

so sklenenými očami. Pravdepodobne by sme

ako jeden celok. Obrázky sa vyznačujú maliar-

tické akvarelové maľby a dominantné textilné

vo vitrínach identifikovali všetkých 112 vtáčích

skymi kvalitami, kresba je použitá iba na zdô-

koláže kombinované s výšivkou. Je pozoruhod-

druhov z Vtáčieho atlasu, 183 z Atlasu vtákov,

raznenie niektorých detailov, naznačenie smeru

né, ako sa dvojici ilustrátorov podarilo využiť

147 z publikácie Naše vtáky, 35 z knižky Vtáky,

rastu pierok, štruktúr.

vlastnosti rôznych typov textílií (farebnosť, de-

20 z Malého atlasu vtákov. Ak však na ilustrá-

zén, hustota tkaniny, strapkanie a pod.), pričom

ciách oceňujeme živý výraz, bude lepšie po-

Nový, novší, najnovší

zobrazené vtáčiky nestrácajú nič na druhovej

rovnávať obrázky s ich živými predobrazmi,

S príchodom jesene sa medzi knižnými novin-

rozpoznateľnosti a obrázok dosahuje vysokú

ktoré zvedavo cupkajú po okennom parapete,

kami objavilo viacero kníh o vtákoch a bola by

výtvarnú úroveň.

prelietavajú medzi stromami, naháňajú sa,

škoda nevenovať im pozornosť. Ide síce o pre-

Každá z uvedených publikácií má svoje špeci-

hádajú, dolujú zrniečka z odkvitnutej slneč-

kladovú literatúru, ale nájdeme v nej vtáky

fiká. Vtáčí atlas je vizuálne najpokojnejší. Čitateľ

nice, prehrabávajú hlinu v kvetináčoch, čakajú

žijúce alebo hniezdiace na území Slovenska.

nemusí pohľadom preskakovať z jedného miesta

na vyvesenie kŕmidla.

Vtáčí atlas (Gúgh, Režná) si porovnáme s pub-

na iné, pretože text je umiestnený v súvislom

likáciami Vtáky (Michel Luchesi, ilustrovala

bloku a ilustrácia vtáčika je vždy iba jedna. Tro-

Na záver

Maud Bihanová, vydavateľstvo Ikar – Stonožka)

jicu ilustrovaných kníh však aj čosi spája – fakt,

Názov článku je trochu zavádzajúci, pretože

a Malý atlas vtákov (Pawel a Ewa Pawlakovci,

že obrázky vtákov pôsobia naozaj živo.

cieľom týchto porovnaní nebolo určiť, ktorá

vydavateľstvo Ikar – Stonožka).

knižka o vtákoch je „naj“. Každá z nich (a môže-

Trojica knižiek je určená deťom. Publikácia

Realisticky presné alebo reálne pravdivé

me k nim priradiť aj ďalšie, napr. od Miroslava

Vtáky je ladená didakticky, obsahovo aj for-

Pri návšteve prírodovedného múzea sa človeka

Sanigu) je „naj“, ak nám pomôže pomenovávať

málne pôsobí ako doplnková učebnica biológie

môže zmocniť zvláštny pocit. Na jednej strane

– spoznávať – mať viac rád našich operených

pre deti. Časť knižky, ktorá plní funkciu atlasu,

má možnosť prehliadnuť si operencov zblízka,

krajanov. Alebo ak deťom ukáže cestu k zvie-

je vizuálne presýtená (použitie viacerých fontov,

z rôznych uhlov, do najmenšieho detailu, ale

racím priateľom.

vkladanie textov do farebných polí a imitácií

na druhej strane ho čosi zvnútra zviera, keď si

poznámkových blokov, bodkovaný podklad).

uvedomí, ako asi vznikali muzeálne exponáty,

Petra Baďová (1985) pracuje v Ústave literár-

Ilustrácie vtákov nesú stopy kresliarskeho štýlu

čím v skutočnosti sú. Vo vitríne vidíme každé

nej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre.

manga, tvary sú definované hrubými obryso-

vtáčie pierko podobne ako na naturalistických

Okrem iných publikácií jej vyšla aj Existen

vými líniami. Väčšina zobrazených operencov

obrázkoch. Reálne však vtáčiky vnímame inak.

ciálna estetika vecí (2016).
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Foto Lenka Macsaliová

Zo sveta
rozpadnutých vecí

blogmi, v ktorých s ňou vytrvalci absolvovali

umelcovi Endremu. Z „jeho“ izby v lepšej štvrti

čitateľské zasvätenie staršou aj novšou sloven-

vychádza do okolitých ulíc, parkov aj širšieho

skou literatúrou, riešili teoretické problémy

okolia a postupne sa zbližuje nielen s mestom,

na úrovni úvodných semestrov filologického

ale na spoločných prechádzkach a výletoch

Michaela Rosová: Tvoja izba. Bratislava:

štúdia či sledovali jej názory na rozličné uda-

najmä s Endrem. Jednoduché. Kniha však zauj-

vlastným nákladom, 2019

losti a postavy literárneho života. Tieto blogy

me od prvej vety: „Toto je siedmy deň, odkedy

majú svoje publikum a štýl, v ktorom vyniká

si sa nasťahovala, a siedmy večer, pokojný ako

Debut Michaely Rosovej (1984) bol trochu

najmä jeden prvok: Ostré a vtipné čitateľské

všetky a nič zvláštne“ (s. 7). Rosová dokáže

rozpačitý. Reflexívne ladenému románu Hlava

postrehy Rosová kombinuje s rozvláčnosťou

rozvibrovať čitateľskú pozornosť hrou na troch

nehlava (2009) o vzťahu mladých dvojičiek do-

a sebastrednosťou.

základných strunách: kombinuje strohú for-

minovali nostalgické motívy detstva a dospie-

Tento kontext je v podobe základného au-

málnu stránku rozprávania, redukovaný von-

vania, ako aj kontrast domáceho a „veľkého“

torského naladenia a tematických východísk

kajší príbeh (naozaj sa tu nedeje „nič zvláštne“)

sveta. Útla novela Dandy (2011) zarezonovala

prítomný aj v Tvojej izbe. Hlavnou postavou

a dianie vo vnútri, v hlave hlavnej postavy.

viac, a to najmä generačne príznakovým usú-

je osamelá literátka, sú tu iní umelci a ich

Ide teda opäť o knihu lyricko-reflexívnu,

vzťažnením priestoru (študentská komunita

svet hodný úvah, ironizovania i kritiky, ako

tentoraz však prepracovanejšiu a tvarovo

v Berlíne) a problému (existenciálna reflexia

aj početné priame a intertextuálne odkazy

uzavretejšiu, než boli tie predošlé. Nestratí

v popredí s ľúbostným vzťahom). Touto prózou

na literatúru a umenie. A predsa je v tejto no-

sa ani v príslušnom generačno-tematickom

sa autorka na chvíľu stretla s dobovým pocitom

vele všetko trochu inak.

kontexte, ktorý vytvárajú najmä prózy J. Be-

mladej slovenskej prózy. Ďalšou knihou Malé

Príbeh sa začína presťahovaním bezmennej

ňovej, I. Dobrakovovej alebo I. Gibovej, v nich

Vianoce (2014) zabočila do slepej uličky v po-

hlavnej postavy do Bratislavy. Mladá intelek-

sa ženský subjekt, exkluzívny svojimi psy-

dobe dosť tuctovej tragikomicko-anekdotickej

tuálka, fyziognomicky „kôpka roztrasených

chickými danosťami či pôsobením vo svete

sondy do života uzavretej dedinskej komunity.

kostí“ (s. 8), objavuje nový priestor, začína

umenia, prípadne kombináciou oboch, dostáva

Anticipácie kritiky teda v prípade jej novej

pracovať ako korektorka v nezávislom kul-

do krážov ľúbostných vzťahov.

prózy nemohli byť príliš vysoké. Zároveň však

túrnom časopise, „zviditeľňuje“ sa vo vzťahu

Osobitú pozornosť si zaslúži jazyk Tvojej izby.

platí, že bola očakávaná, pretože prozaička si

k rozličným inštitúciám, ale najmä sa pokúša

Text charakterizuje istá rytmizácia a vnútorné

širšiu pozornosť vydobyla svojimi recenznými

zabývať v meste a byte, ktorý predtým patril

prepojenie opakovacími figúrami. Kultivovaná

s. 22/23
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práca s jednotlivými motívmi, ich návratmi,

protagonistky, tá sa jazykovými problémami

je osudový muž, akýsi guru či zasvätiteľ, resp.

rozvíjaním a gradovaním vytvára efekt

zaoberá v celej próze, napokon, pracuje ako

protagonistkin vzťah k nemu, vzťah k učiteľo-

intenzity, naliehavosti. Za tým všetkým stojí

korektorka a bytostne ju zaujímajú problémy

vi v najširšom slova zmysle, teda aj učiteľovi

ako východisko tradičná figúra sebaodhalenia

jazyka. No hlavne, toto domácke, „rodinné“

života, vnímania, prežívania atď. Rozprávajú-

citlivej umelkyne, jej eticko-skúsenostného

vyšívanie je kľúčové vo vzťahu k najhlbšej

ca je jednou z tých, ktoré sa zásluhou hlavnej

rámca v napätí so zvyškom sveta.

vrstve sebaobrazu a túžob protagonistky.

mužskej postavy „silne dotkli života“ (s. 94).

Autorka vychádza z predpokladu, že jej prí-

Útla kniha má dve samostatné časti,

Dianie je zasadené do akéhosi spoločenstva

beh s autobiografickými stopami stojí za vyroz-

prvú tvorí samotný „zredigovaný“ príbeh.

vyvolených s vlastným jazykom a rituálmi,

právanie. Doznieva v ňom ľúbostno-nenávist-

Druhá časť obsahuje fragmenty, ktoré sa doň

do komunity Klubu, kde sa mnohé z bežného

ný vzťah k jednému mužovi, s ktorým ju však

nedostali. Nechýbajú tam a druhá časť pôsobí

stáva zázračným, medzi umelcov a intelek-

naďalej viažu pracovné väzby, a rozličnými

trochu navyše, na druhej strane, zachytáva

tuálov, do literárne povedomého prostredia,

peripetiami prechádza vzťah s iným mužom,

work in progress a vzhľadom k dôležitosti ja-

cez ktoré v rozprávaní ožíva dávny bohémsky

umelcom Endrem. Uvedomuje si svoju príliš-

zykovo-reflexívnej vrstvy knihy predstavuje

mýtus sebahľadania. Motívom vzťahu ženy

nú zainteresovanosť, takže na rozprávanie

istý dokument o zrode diela. Aj to je signál,

k mužovi-učiteľovi, ale aj spomenutým bohém-

potrebuje získať odstup. Dôležitú a funkčne

že autorka sa berie vážne, ľahkosť a humor

skym oparom pripomenie Komanickej novela

ambivalentnú úlohu má v tomto procese od-

skutočne nie sú slová, ktoré vám po prečítaní

pred pár rokmi vydanú knihu Zuzany Piussi

stupovania od seba zvolená forma „ty-rozprá-

Tvojej izby napadnú. Sú tu aj iné signály bu-

Láska je sliepka – ale touto povrchovou zhodou

vania“. „Skúšaš sa prevrátiť do prvej osoby, ale

dovania exkluzívnosti: Kniha vyšla vlastným

podobnosť, našťastie, končí.

je ti príliš trápne (…)“ (s. 67).

nákladom, hoci o vydavateľa by iste núdza ne-

Napriek fragmentárnosti a významovej

Rozprávanie v druhej osobe autorka chá-

bola, a obsahuje aj pridané umelecké dielo,

vágnosti rozprávania nie je ťažké identifi-

pe ako dištančné. V „mäkkej“ podobe je síce

minimalistický soundtrack Martina Burlasa,

kovať základné myšlienkové a s nimi úzko

„ty-rozprávanie“ spôsobom, ako vyjadriť oslo-

ku ktorému sa dostanete prostredníctvom QR

prepojené žánrovo-typologické rámce diela.

venie a emocionálny záujem. No zvyčajne

kódu.

Postava „zasvätiteľa“, opakovane sa vynára-

skôr platí, že v porovnaní s ich- aj er-formou

Zasvätenci literárneho života sa možno pus-

júce motívy túžby, pohybu, cesty, prechodu,

je omnoho nástojčivejšie a konfrontačnejšie.

tia do identifikácie jednotlivých postáv, ktoré

premeny a pod., poňatie jednotlivých kapitol

V hĺbkovej vrstve teda rozprávanie v druhej

majú svoje náprotivky v osobách z nefikčného

ako „brán“ – tým všetkým sa kniha približuje

osobe plní opačnú úlohu, než jej navonok pripi-

bratislavského kultúrneho prostredia. Nebu-

k vývojovému románu a asi najviac k jeho ty-

suje autorka, je opakom dištancie, premietajú

de to však cesta, ktorá zvýši zážitok z knihy.

pologickej modifikácii, románu iniciačnému.

sa v ňom pocity úzkosti a konflikt so sebou

Denunciačná vrstva prózy, občas príliš pre-

Nie je ním celkom, pričom v tejto súvislosti

samou.

sakujúca na povrch, je skôr na škodu. Tvoju

je „nerománový“ rozsah tou menej podstat-

izbu však považujem za jeden z výraznejších

nou vecou. Dôležitejší je vzťah medzi dvomi

počinov mladšej slovenskej prózy.

prvkami, ktoré sú pre tento typ prózy zakla-

Rosovej próza je aj vďaka tomu v pozitívnom
zmysle problémová a bohato štruktúrovaná.
Jej hlavná sila spočíva v hre s rozličnými jazy-

dajúce – medzi subjektom (ja, Ja, ja – ja – ja)

kovými rovinami, vyslovene zaujme premysle-

Radoslav Passia

nosťou opakovacích figúr, kreativitou slovnej
zásoby a až básnickou metaforickosťou. Dokladom je už spomínaný úvod, keď autorka dokáže

a svetom (okolím, prostredím, spoločnosťou).
To prvé dominuje, to druhé dostane slovo iba

Vážne a vágne

na malej ploche, niekoľkými ťahmi vytvoriť

vo vedľajšej a pritom najpôsobivejšej línii diela,
kde vystúpi spoločenské pozadie rozprávania
v obraze beznádejného, vnútorne zničujúceho

hlavnú postavu s jej prehistóriou a evokovať

Ivana Komanická: Pre teba sa postavím

boja protagonistkinho otca s nadosobnými

charakter nového životného priestoru. Štvrť

proti sebe. Fintice: FACE, 2018

mechanizmami štátneho kapitalizmu.

medzi Bratislavským hradom a Slavínom v jej

Rozprávanie má podobu spomienky vedenej

próze proste „hrá“. Podobne protagonistkin

Niektoré knihy zna-

z dosť veľkého časového odstupu („Zopaku-

vzťah s Endrem nie vystavaný na príbehu alebo

menajú viac pre auto-

jem túto vetu o dvadsať rokov neskôr, pred

dialógoch. Dozvedáme sa o ňom z drobných

rov než čitateľov.

obrazom Caravaggia, keď ma zaplaví ničím

pozorovaní, až lyrických záznamov situácií.

Patrí k nim aj voľne, až

neohraničené svetlo“, s. 101), no neskladá sa

Autorka dokázala jednotlivé motívy presvedči-

asociatívne kompono-

do celistvého, kontinuitného, jasne zavŕšeného

vo prepojiť, fungujú často viacnásobne a v rôz-

vaná novela Ivany Ko

príbehu, ktorý by minulé definitívne oddelil

nych líniách. Hrdinka v jednej scéne „[vyšíva]

manickej Pre teba sa

od prítomného. Pre vedomie rozprávajúcej je

zvratné zámená, jedno po druhom všetky, kto-

postavím proti sebe?

to všetko ešte stále živé a takým to má aj os-

ré Endremu cez týždeň vypadli z viet, [udr-

Dielo je to naliehavé,

tať. Svoje rozpamätávanie preto neorganizuje

žuje] rovnováhu, aby sa to, čo niekde chýba,

no zároveň dosť neurčité, prehovárajúce najmä

príbehovo, spôsobom, ktorý zo svojej podstaty

objavilo niekde inde“ (s. 50). Dozvieme sa tak

k zasväteným. Asi by malo ísť o vnútorný prí-

veci uzatvára (začiatok, stred a koniec), ale

čosi o jazykovom prejave Endreho, ktorý je

beh rozprávačkinej premeny inscenovanej ako

asociatívne, v snahe zachytiť a vyloviť útržky

maďarského pôvodu. No táto veta má ešte väčší

iniciácia, prechod „bránami“, ktorými tu sú

slov, záblesky výjavov z nekonečne širokého

význam pre situačnú charakterizáciu samotnej

jednotlivé kapitoly knihy. Spúšťačom pohybu

prúdu diania, ktorý sa bez oddychu valí z mi- ››
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›› nulosti do budúcnosti. Spôsob, akým sa tu pri-

napíše, musí byť pôsobivé a funkčné, no táto

alchýmie, hermeneutiky, hudby, no a predsa

stupuje k minulosti, je ako osobné spomínanie

schopnosť mu umožňuje ručiť za napísané – vie,

len aj literatúry. Preto by bolo azda nenáležité

pre seba legitímny a vo vzťahu rozprávačky či

čo robí. Absencia jazykovej zručnosti, teda aj

čítať tieto umelecké útvary „len“ ako poéziu.

autorky k sebe samej aj sympaticky poctivý.

rutiny, prvotná a celkom sympatická habka-

Celkom zásadnú, no tiež zámernú prekážku

Zvolený princíp umožňuje vyhnúť sa viacerým

vosť, ktorá je u Komanickej najnápadnejšia

pri ich čítaní predstavuje nejasná miera irónie,

klišé, ktoré sprevádzajú pamäťovú literatúru

na úrovni pomenovania a vety, môže viesť

ktorou Zbruž napĺňa svoje umelecké gestá.

a pamäťové výkony vôbec, napríklad tendencii

k prekvapivým, neošúchaným nálezom, ale

Tandem kníh vydaných v tomto roku Uro

rozprávajúceho zaokrúhliť minulosť do príbe-

aj do prázdna, keď štylistická topornosť len za-

boros a Magnum Opus je uvedený venova-

hu (prípadne rovno ju do nejakej príbehovej

krýva východiskovú banalitu vypovedaného.

ním umelcovi Milanovi Adamčiakovi, čo sa

mustry napchať), a tým sa dodatočne prikrášliť

Iným prípadom sú pasáže významovo zrejmé,

napokon odráža aj na koncepcii kníh. Urobo

či legitimizovať. Postoj k vlastnej minulosti

banálne na prvý pohľad („Keď sa rozvidnelo,

ros predstavuje dve formy vizuálnej poézie

je vecou osobnou, môžeme sa s ním stotožniť

nechalo som do seba vstúpiť svetlo“, s. 94).

(„alien poetry“), ktoré zakresľujú binárnym

alebo sa rozhodnúť pre iný. Vo vzťahu k die-

Akoby autorka postupovala metódou pokus

kódom Cheopsovu pyramídu, miesto istého

lu – a tu sa už otázkou „čo môže znamenať

– omyl. Pripomína mi to inú nelacnú knihu

duchovného precitnutia a vízií. Magnum Opus

pre iných“ dostávame k literatúre – je iba ur-

spred niekoľkých rokov, Juhásov Novoročný

je koncipovaný ako zápis hudobnej partitú-

čitým východiskom. O tom, ako presvedčivo

výstup na Jaseninu, podobne jazykovo neistú,

ry, symfónie rôznych

sa uplatní, rozhodujú aj ďalšie faktory. Tým

oscilujúcu medzi inováciou a nešikovnosťou.

hlasov, ktorú diriguje

najproblematickejším je v Komanickej próze

Komanickej rozprávanie je posadené „o ok-

sám autor na dvoch fo-

jazyk.

távu vyššie“, osciluje medzi vážnosťou a ešte

tografiách. Hlasy rôz-

Svet tejto knihy – a v ňom hlavná postava

väčšou vážnosťou, pátosom. Rozprávačka ani

nych vokálnych rozsa-

predovšetkým – sa rodí z jazyka intenzívneho

na chvíľu nespochybňuje svoju výpoveď, ne-

hov menujú postavy

sebaprežívania. Hlas, ktorý sa nám prihovára,

prepne do iného „registra“. Celé je to nesporne

z gréckej či egyptskej

miestami viac pripomína básnické Ja než epic-

naliehavé, no zároveň – napriek neveľkému

mytológie, alchymické

kého rozprávača. Nad rozprávaním sa vznáša

rozsahu diela – monotónne. Podobnú skúsenosť

fenomény a osobnosti

lyrizujúci opar, hmla, ktorá znejasňuje výz-

som mal s poslednou knihou Ivany Dobrako-

a iné. Zbružovo veľdielo, magnum opus, rám-

namy, no nevytvára osobitú snovú atmosféru

vovej.

cujú výroky z Tabuly smaragdiny, starovekého

– ani vtedy nie, keď sa hrdinke sníva. Na ceste

Kniha Ivany Komanickej je nesporne úprim-

traktátu, ktorý je dodnes zdrojom hermetic-

k sebe a do svojej minulosti musí rozprávačka

ným svedectvom o tom, že hrdinka niečo pre-

kých, mytologických a ezoterických inšpirácií

okrem lyrického naladenia prekonať aj ná-

žila. Nedáva však čitateľovi možnosť, aby to

a ktorý sa dotýka problému pralátky, vzniku

strahy intelektuálno-literátskeho diskurzu.

zažil spolu s ňou. Napokon mu uniká aj odpo-

a premeny materiálov. Tieto výroky signalizujú

U Komanickej sa skladá z množstva veľkých

veď na základnú otázku takto nastaveného

Zbružov zámer s umeleckým dielom: tvoriť

a významovo preťažených slov typu „život“ či

rozprávania. Nedozvie sa, či a v čom sa pro-

svet z ničoho a, čo je azda preňho dôležitejšie,

„svet“. Objavujú sa a následne miznú s neoby-

tagonistka zmenila, kam došla na svojej ceste

upriamiť pozornosť na tento proces tvorivého

čajnou ľahkosťou bez toho, aby sa stali iným

dvanástimi „bránami“ (kapitolami) knihy. Tá

vznikania a v konečnom dôsledku aj zanikania.

než štandardnou, pre isté prostredie typickou

zdieľa opakujúci sa problém ja-písania, ktoré

Na prázdnotu Zbruž odkazoval napríklad

komunikačnou vatou („Do rúk sa mi dostal

sa často vyčerpá nastolením subjektu v nádeji,

v dobre známej, ak to tak možno nazvať, bás-

svet“, s. 62 – a iba na tej istej strane sa okrem

že už samotný tento akt prinesie niečo, čo by

nickej performancii Ticho zo zborníka Barbar-

sveta nachádzajú aj „cesta“, „spravodlivosť“,

malo byť hodné zvláštnej pozornosti.

skej generácie a v samostatnej knihe Notes.

„čas“, „dejiny“, „história“, „vedomie“). Niekedy je

V Magnum Opus sa prázdnota narušuje, čítame
Vladimír Barborík

veľmi ťažké odlíšiť „zaumnosť“ od nešikovnosti
a určiť, kto s kým cvičí, či rozprávajúca s jazykom alebo jazyk s ňou: „Krátko na to sa Lúskač
začal rozpadávať do svojich latentných histo-

hudobnú partitúru, symfóniu, ktorá sa cyklicky zopakuje, aby v závere spolu so zavretím

Na tenkom ľade

rických podôb a tie predlohy boli sedimentá-

knihy zanikla. Reflektovanie tvorivého procesu, jeho rôznych módov a výsledkov je napokon
autorovou návratnou témou, ktorá sa prejavuje

ciou času také príťažlivé a napriek odstupu

Kamil Zbruž: Uroboros; Kamil Zbruž:

v tom, čo možno nazvať sebareferenčnosťou,

od histórie také blízke, že som bola presved-

Magnum Opus. Bratislava: OZ Vlna /

ironizáciou či až relativizáciou umeleckého

čená o tom, že práve toto je jedna z málo sku-

Drewo a srd, 2019

výkonu.

je snaha zaujať každou vetou, no výsledok je

Napriek zaradeniu ostatných kníh Kamila

venskom kontexte skutočne experimentálnou,

väčšinou kŕčovitý. Čo má byť pôsobivo nové,

Zbruža do básnickej edície vydavateľstva

testujúcou hranice definovania literárneho

je často len bizarné: „Nedokázala som prestať

Drewo a srd už dlhšie nemožno nazývať jeho

diela, splývanie umeleckých foriem a vnímanie

myslieť na jej nohy odložené vedľa tela tak ako

tvorbu jednorozmerne poéziou. Tá je skôr, čím

umeleckého diela. Hovoriť o úplnom novátor-

jej úsudok“ (s. 94). Pre knihu ako celok je cha-

ďalej, tým viac, zmesou vizuálneho umenia

stve by však nebolo presné, napokon samot-

rakteristická akási približná slovenčina: že

a performancie s občasnými tematickými

ný Adamčiak dávnejšie realizoval umelecké

niekto „vie písať“ neznamená, že všetko, čo

a formálnymi prienikmi do sveta mytológie,

formy, ktoré využíva aj Zbruž. S prihliadnutím

točne dôležitých úloh histórie“ (s. 62). Zrejmá

s. 24/25
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na súčasnú podobu slovenskej poézie je však

pretože jeho evanjelium sa začína pôsobením

Európy a Ruska v zmysle pokoja komprimuje

možné povedať, že v upustení od striktného

Jána Krstiteľa na púšti. Na Lukáša, so symbo-

do jednej knihy, aby sa stala artefaktom osob-

chápania literárneho diela predstavuje svoj-

lom okrídleného býka, lebo jeho evanjelium

ne žitej prítomnosti na priesečníku minulého

ský nonkonformistický hlas. Je zároveň jeden

sa začína Zachariášovou obetou v chráme.

a budúceho.

z mála, čo takúto podobu umeleckého prejavu

Na Jána, zobrazovaného ako orla, lebo jeho

Džunkovej pútnické impresie sú aj knihou

realizuje knižne. To mu poskytuje aj určitú

evanjelium sa začína vetou viet o Slove. A,

ek u men ickou. Nejde len o mapova n ie

výhodu a výnimočnosť – v oblasti performa-

samozrejme, na Matúša, ktorého symbolom

mnohosti vierovyznaní, ale aj o poetické dejiny

tívneho umenia by totiž jeho umelecké výkony

je okrídlený človek pripomínajúci anjela, ako

rôznorodých kultúr, povahopis jednotlivých

nemuseli nutne pôsobiť provokatívne, nieto

je namaľovaný v bielom kostolíku s červenými

sakrálnych miest a stavieb. Texty sú poetické,

ešte novátorsky.

tehlami v Ponikách v banskobystrickom kraji.

prekvapujú rýdzou reciprocitou viery: „Od rána

Kriticky reflektovať Zbružove „zbierky“ je

Džunkovej texty čím viac sú pozemské,

hľadám podbele a od rána ma taktiež hľadá

tenký ľad. Hoci ho kritika často odmieta, ak

tým viac sa vznášajú a profánne premieňajú

Boh.“ Do svojho pútnictva poetka vkladá aj

začneme jeho tvorbu chápať nie ako poéziu či

na osobné sacrum. Putovaním z krajiny do kra-

historické reálie o jednotlivých udalostiach,

literatúru, ale ako performanciu, zistíme, že

jiny, z mesta do mesta a v konečnom dôsledku

stavbách, ich jedinečnej architektúre či ľu-

práve táto umelecká forma si vyžaduje kritický

najmä z chrámu do chrámu, si uctieva archi-

ďoch, s ktorými sa stretla nielen v skutočnosti,

ohlas, interpretáciu, vysvetlenie. Problém je

tektúru ducha, ktorá tu pretrváva od čias, keď

ale aj v spirituálnom priestore. Empaticky sa

v tom, že Zbruž to nikomu neuľahčuje, lebo

ľudia začali Bohu stavať chrámy, aby mal kde

dokáže vcítiť rovnako do osudov sv. Klimenta

jeho samotná umelecká dráha je performan-

prebývať a aby sa tam mohli s ním stretávať

a Sedmopočetníkov v Ochridskom kláštore

ciou sama osebe. S každou novou knihou do-

prostredníctvom modlitby a obety. Autorka

v Macedónsku („jazero vyslovovalo ich mená“),

slovne opakuje svoje typické motívy, prípadne

hľadá odpoveď na otázku, čo je zmyslom púte.

ako aj do Karola Strmeňa v Ostrihome, kde

ich len jemne variuje, nadobúda nové a gene-

Dospieva k vyznaniu: „nepomenovaná láska ma

študoval teológiu a do baziliky sa chodieval

ruje ďalšie významy – skrátka požiera samu

poháňa ďalej, núti ma žiť a vystupuje v mojom

modliť. Cíti jeho pr ítomnosť v chráme

seba. Preto sa čitateľ nemôže zbaviť pocitu, že

živote ako svetlo, až ani neviem, odkiaľ prame-

bez ohľadu na to, že už nežije.

písaním o nej len naletel na akýsi elaborova-

ní a či to vlastne nemiluje niekto mňa, aby som

Pre Džunkovú duchovné dejiny nemajú hra-

ný vtip. Je však dostatočne tvrdohlavý, aby sa

vôbec smela žiť a smela vidieť v živote zmysel.“

nice a sú nástrojom toho, aby sme sa ustavične

toto autorské gesto mohlo dokonca javiť ako

Táto nepomenovaná láska, o ktorej vieme

pokúšali – milovať a vytrvať v láske, najmä

sympatické, hoci vypovedajúce čoraz viac iba

a stále sa o nej dozvedáme, Božia láska, je leit-

o sebe.

motívom všetkých zápiskov, ktoré by sa dali

Spomedzi navštívených krajín nevynechala

označiť aj ako lyrické reportáže z duchovných

ani Slovensko, pobudla v Dóme svätej Alžbety

okamihov. Zároveň sú sakrálno-profánnymi

v Košiciach. Často do dómu chodievala, bol

meditáciami, pozývajúcimi k tomu, aby sme

pre ňu miestom, „za bránami ktorého sa končí

každý za seba a zároveň spolu vytvárali mno-

pominuteľnosť tohto sveta a kde sa začína svet

hoznak jednej stopy, jednej cesty, budovania

večný“. Tak sa dostávame k stredovému zmyslu

Katarína Džunková: Pútnické impresie
Európou a Ruskom. Blogy z ciest.

jednej celistvosti s tým istým svorníkom

putovania. K potrebe meditatívneho bytia ako

v kupole, ktorú spravuje Pantokrator. To, čo

osobného rebríka vnútorného rastu, kde sa

Bratislava: VSSS, 2019

sa mení, je stretávanie ďalších a ďalších ľudí,

kumuluje spiritualita ako stav mysle.

Viliam Nádaskay

Pútnička

v láske k zástupu nemilovaných.

ktorí pútničke prekrižujú cesty, aktívne alebo
Poetka a prozaička

pasívne, ale v jej ponímaní nikdy nie sú štatis-

Katarína Džunková

tami. V Slove na úvod Džunková cituje Blaisa

Dana Podracká

vydala po dvoch zbier-

Pascala: „Jediným dôvodom ľudského nešťastia

kach básní Palica brata

je neschopnosť zotrvať vo vlastnom pokoji.“

a palica slnka (prémia

Tento citát je dobre mienený a vyjadruje pro-

Ceny Ivana Kraska,

tipóly pokoja a pohybu ako hnacích prvkov

2010), Veterné mesto

nášho poznania i sebapoznania, čo je leitmotív

(2017) a novelistic-

celej knižky. Presná citácia je však trochu iná.

kej próze Eupalinova

Pascal nehovorí: „zotrvať vo vlastnom poko-

láska (2014) aj knihu lyrických esejí z puto-

ji“, ale „zotrvať vo vlastnej izbe“. Zrejme ide

Po debute Nôž (2016),

vania po európskych mestách od Lisabonu

o nepresnosť pri prekladaní z českej verzie

románe Nenávisť (2017)

po Vladivostok. Celkovo prešla štyridsaťšesť

do slovenskej. Napriek nepresnosti autorka

sa dostávame k nateraz

krajín vrátane Slovenska a svoje impresie za-

izbu/pokoj povyšuje na omšový obrad: Svoj

poslednej knihe Juraja

znamenávala cez svoj vlastný emocionálny

pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dá-

Thala Dom na kopci,

kód. Tvoria ho viera, obdiv k ľuďom a úcta k ich

vam. Dajte si znak pokoja. Chce svojím puto-

ktorú so žánrovým za-

myšlienkam. Ako čitateľka, putujúca v duchu

vaním prenášať z miesta na miesto pokoj (ako

radením „slovenský kri-

s autorkou, musela som neraz pomyslieť na Ma-

betlehemské svetlo), aby ho násobila v mene

mitriler“ vydalo vydava-

reka, spodobovaného ako okrídleného leva,

budúceho obdarúvania. Duchovné dedičstvo

teľstvo Artis Omnis.

Ciele a ich
ne/naplnenie
Juraj Thal: Dom na kopci. Žilina: Artis
Omnis, 2019
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Príbeh vyšetrovateľa Lea Legena je (vy)

prahnutú púšť“ a mnohé ďalšie. Plynulosť deja

spisovateľ, fotograf a reportér Frank Was

konštruovaný tak, aby pôsobil emocionál-

okrem spomenutých výrazov ovplyvňovali

terman v roku 2010, no k nám sa dostáva

ne intenzívne, a to cez postavu dcéry Olívie,

aj početné opisy pričasto rovnakej úrovne,

až teraz vďaka prekladu A. Gálovej Vrbovej.

ktorú unesie neznámy človek s cieľom pom-

napr. „V objatí bielej pary sa práve z kúpeľne

Mimochodom, slovenčina je v poradí jedenásty

stiť sa. Zámer sa však autorovi nevydaril.

vynáral prízrak. Leo sa trochu preľakol, pri-

jazyk, do ktorého bola kniha preložená. Jej

Jednoduchá zápletka, využívaná v mnohých

žmúril a hľadel na to čudo s mokrými vlasmi.

názov môže čitateľa zvádzať k predčasnému

iných románoch, sa rozpadá, dokonca ju

Prízrak mal podozrivo známu osušku a hlas

hodnoteniu knihy. Tá však nie je ani o rasovej

môžeme považovať za potlačenú až redun-

podobný manželke.“

segregácii, ani o bielych koňoch, ale o dejinách,

dantnú. Kontinuálne riešenie vrážd ďalších

V súvislosti s jazykovou stránkou knihy

ktoré lipican prežíva spolu s ľuďmi, „ktorí boli

dvoch dievčat sa s prípadom Olívie Legeno-

treba poznamenať, že jej v mnohom chýba

z nepochopiteľných príčin vyhlásení za korunu

vej zlieva, pôsobí chaoticky. Do deja sa tak

editorský zásah. Dielo mohlo pôsobiť kom-

tvorstva“, ako sa píše na prebale titulu. Kniha

dostávame cez spleť datovaných udalostí,

paktnejšie a vyhlo by sa nadbytočným opisom

je rozdelená do troch veľkých častí s kratšími

niekedy s dodatočným dovysvetlením toho, čo

vo vzletnom štýle, opakovaniu už vypoveda-

podkapitolami a autor v každej z nich prináša

sa medzičasom udialo, no bez racionálneho

ných faktov či nelogickému správaniu postáv.

pohľad na určitý výsek dejín. Wasterman ne-

podkladu v zmysle súvisu týchto prípadov.

Takýto prístup by dopomohol aj vedľajším

píše len o najstaršom konskom plemene vy-

Dve rozdielne dejové línie sa nielenže nespo-

kontextom, s ktorými sa postupom deja oboz-

šľachtenom človekom – „majestátnom viac než

ja, text ochudobnia o podrobnosti a komplex-

namujeme.

štyristo rokov starom lipicanskom koni“, píše

nejší prístup k skutočnostiam. Autorovi sa

Ak si prejdeme knihu od začiatku a vydr-

o prúde dejín a ľudskej náture, pred ktorou

nepodarilo prítomnosť rozdielnych tema-

žíme až do konca, narazíme na nález mŕtvoly

tento kôň musel obstáť. Prečo ho z toľkých

tických motívov odôvodniť, čím sa vytvára

vďaka psovi a chlapcovi, ktorý s ním vybehol

plemien zaujali práve lipicanské kone? Nielen

nutnosť chápať knihu v dvoch samostatných

do lesa (mimochodom, koľko kriminálok za-

pre to, že „zo všetkých plemien sa najviac pri-

rovinách, v zmysle únosu Olívie Legenovej

čínalo práve takto?), prejdeme si sci-fi cez vi-

blížil k baštám ľudskej moci. Vidno ho pri ko-

a smrti dvoch neplnoletých dievčat, pričom

denie v snoch a následnej realizácii v štýle

runováciách šachov, pochybných monarchov

chabosť priblíženia únosu a väznenia Olívie

Jackieho Chana. No a v závere nechýbal

a diktátorov tretieho sveta, ale aj vo Washin-

oslabuje tento aspekt knihy ešte výraznejšie.

stromček, sviečky a príjemný sentiment.

gtone pri prísahe prezidenta Reagana v roku

V Dome na kopci postavy neustále pribú-

Hoci sa Juraj Thal usiloval o vybudovanie

1980“ (s. 29). Koňom, po pôvode ktorého autor

dajú až do záveru knihy. Dôležitosť Juraj

napínavého príbehu, skončilo sa to 350-stra-

pátral, bol Conversano Primula. Ten mu doslo-

Thal pripisuje každej, bez ohľadu na jej re-

novým nesúrodým textom s mnohými prv-

va učaroval počas jeho detstva. No v texte sú

levantnosť v deji. Tak spoznávame zapiso-

kami oslabujúcimi jeho dynamiku a kvali-

zmienky o všetkých šiestich pôvodných líniách

vateľku Helenku, ktorá sa v príbehu reálne

tu. Pozitívne hodnotím počin siahnuť práve

plemenných žrebcov: Conversano, Favory, Plu-

nevyskytne ani ho nijako neovplyvní, alebo

po tomto type žánru, ktorému sa slovenskí

to, Neapolitano, Siglavy a Maestoso. Nemenej

mladú zaúčajúcu sa vyšetrovateľku Klá-

autori a slovenské autorky často vyhýbajú.

dôležité sú aj kobyly, ktoré zohrávajú oveľa

ru Královú. Zámer autora pri voľbe mena

významnejšiu úlohu pri výbere vhodných
Lucia Panáčková

pre novú posilu v policajnom tíme mi uniká.

párov rodičov a ich mená si žriebätá so sebou

Ďalší vyšetrovatelia sa na jej mene zabávajú

nesú tiež. Keď budete najbližšie v niektorom

slovami: „‚To je čo za jazykolam?‘ vyprskol

žrebčíne, po prečítaní tejto knihy veľmi rýchlo

Boris.“ Implementovanie frekventovaného
jazykolamu pôsobí neprirodzene a nepôsobí
ani humorne. Podobné snahy sa objavujú aj

„keď sa dotkneš lipi
cana, dotýkaš sa dejín“

pri postave súdneho lekára Aliho, celé meno

odhalíte „záhadu“ výberu mien malých žriebät,
a tým aj ich predkov. Lipicany majú vďaka
šľachtiteľskému citu pôvodných rakúskouhorských koniarov jeden špecifický znak,

Alinejhad Hamed al-Kuarallulah. V jeho prí-

Frank Wasterman: Čistá biela rasa. Pre

a tým je ohybnosť od trinásteho stavca, ktorú

pade však ide o akcent na pôvod v prepojení

ložila Annamária Gálová Vrbová. Žilina:

iné plemená koní nemajú. Už ste isto niekedy

s chybami v reči. I táto črta postavy má prav-

Absynt, 2019

natrafili na obraz víťazného generála sedia-

depodobne pôsobiť vtipne, no v skutočnosti

ceho na koni, ktorý stojí na zadných nohách.

ide iba o formálnu odchýlku, ktorá vzhľadom

Napriek pomerne

Ovládané vzopnutie dokáže lipican plynule

k nedôslednosti viac výnimočnosti ako pra-

k rát kej ex isten-

a ladne predvádzať niekoľko sekúnd. Tento akt

videlnosti a umelosti neplní svoju funkciu.

cii ponúka edícia

sa nazýva leváda. Aj to je jeden z plemenných

„,Z toho vychádza jedno, vražda bola fungo-

Prekliati reportéri

znakov týchto koní – píše Wasterman. Zaují-

vaná.‘ (…) ,Fingovaná som chcel povedať.‘“

početnú zbierku

mavosťou je aj fakt, že lipicany sa rodia čierne

Okrem štylistických nedostatkov je kniha

kníh (dovedna za-

a zbelejú až okolo ôsmeho roka života, no nie

plná klišé: „Jeseň sa tento rok začala farbiť

tiaľ 45) a teší sa

všetky – približne jeden kôň zo sto zostane

dosť skoro“; „,A prečo? Iba pre takú hlúposť,

stále väčšej čitateľ-

čierny alebo tmavý.

akú z dievčenskej pochabosti spravila? Iba

skej obľube. Knihu

Autorovo odhodlanie kráčať po stopách

preto, že jej srdce stále bilo pre toho jediného

Čis tá biela r asa

lipicanov neodradila ani vzdialenosť, a tak

človeka na Zemi?‘“; „premenil jej ústa na vy-

napísal holandský

postupne navštívil a čitateľovi priblížil his-

s. 26/27
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tóriu všetkých žrebčínov, kde kedysi tieto
„symboly sily“ prebývali – Lipica, Lipik, Piber,
Hostouň. Spomínajú sa aj slovenské Topoľ-

Nad našou digitálnou
budúcnosťou

čianky. V národnom topoľčianskom žrebčíne
sú dodnes umiestnení potomkovia všetkých
spomenutých línií. Z textu sa čitateľ dozvie
nielen o histórii významnej viedenskej Dvor-

podnecujúce nutkanie nakumulovať čo najviac
vecí. Čo sa kedysi javilo ako racionálna stratégia prežitia, bolo o tisícky rokov neskôr využité
k vyburcovaniu konzumných pudov a vzostupu

Scott Galloway: Veľká štvorka. Skrytá
tvár spoločností Amazon, Apple, Face

maloobchodného sektora. Na vlne technologického pokroku a s rozvojom e-komercie sa však

book a Google. Bratislava: Premedia, 2019

naše zberačsko-lovecké inštinkty posunuli

či vojnových následkoch, ktoré lipicanské

Štyria jazdci digitálnej doby za posledných

oboznamuje s tým, ako Amazon zredukoval

plemeno takmer zdevastovali.

nej jazdeckej školy, ale aj o jej spustošení

o úroveň vyššie. Galloway nás presvedčivo

dvadsať rokov bezprecedentne zmenili

námahu pri „love“, odstránil stres z nákupu

Ak sme spomenuli históriu, tak tá sa tu

podnikanie, tvorbu hodnoty a celkový rytmus

a ušetril nezanedbateľné množstvo energie.

premieta naozaj v koncentrovanej forme

života. Google, Facebook, Apple a Amazon sa

Nezabúda zdôrazniť ani konkurenčnú schop-

a miesto v texte dostal každý, kto zasiahol

stali integrálnymi zložkami našej existencie,

nosť firmy, ktorá mohutne valcuje maloob-

do svetových dejín, či už to bol František Jo-

ktoré pravidelne odstraňujú najrôznejšie

chodnú infraštruktúru, bleskovo nahrádza

zef I. ako zveľaďovateľ tohto plemena alebo

každoden né prekážky, prenášajúc nás

ľudskú pracovnú silu robotmi a s vervou sa

Napoleon, Hitler, Mussolini, Stalin či Tito,

do centra svetového diania bez toho, aby sme

púšťa do rizika. Spoločnosť Apple sa na druhej

ktorí tieto kone považovali v podstate len

opustili vlastné domovy.

strane vydala cestou inovatívnej ekonomiky,

za vojnovú korisť. Autor ponúka čitateľo-

Tento rok sa na pulty kníhkupectiev dostal

božskej dokonalosti a inštinktívnej potreby za-

vi hĺbkovú sondu do dvadsiateho storočia

príbeh „veľkej štvorky“, ktorý sa rozhodol

pôsobiť na potenciálnych partnerov. Produkty

a jeho vojenských dejín, ktorých lipicanský

prerozprávať americký marketingový expert

Applu sa stali uctievanými ikonami i znám-

kôň bol priamym, no nedobrovoľným sved-

Scott Galloway. Týmto štyrom technologic-

kami vzdelania a materiálne zabezpečeného

kom. Lipicany sú raz figúrou a raz pozadím

kým gigantom sa opakovane dostáva veľkého

života. Kľúčom k úspechu firmy je podľa autora

pútavého rozprávania o vojnách, genetike (aj

uznania, avšak Galloway vykresľuje celkom

istá meta-vzácnosť, ktorá dáva jej zákazníkom

tej súčasnej), šľachtení, priateľstvách a zážit-

inú verziu nevídané-

pocit výnimočnosti a atraktivity, generujúc

koch, ktoré Wastermana ovplyvňovali počas

ho úspechu, k torá

nízke náklady a vysoké marže. Sociálnu sieť

pátrania po zrode bielych koní.

sa podľa neho ozýva

Facebook autor označuje za jeden z najúspeš-

Autor sa v rámci možností knihy pomerne

po svete len šepotom.

nejších obchodných príbehov všetkých čias,

podrobne venuje aj vývinu genetiky a čitateľ

Pravdou však je, že

vďaka sile mobilných aplikácií a predovšetkým

si tak môže prehĺbiť vedomosti o Mendelo-

tieto korporácie nám

užívateľskému obsahu. Na druhej strane zdô-

vi, Lysenkovi, Pavlovovi či Darwinovi a ich

už dáv no prerástli

razňuje zbavovanie sa zodpovednosti, kumu-

výraznom vplyve na vývoj šľachtiteľstva.

cez hlavu a keďže sa

láciu personalizovanej reklamy a neautorizo-

Text je skutočným rýchlokurzom dejín ge-

už nezmestia pod štát-

vané obchodovanie s informáciami užívateľov.

netiky, prehľadom prvej a druhej svetovej

mi nastavené limity,

Podobnej kritike čelí aj vyhľadávač Google,

vojny, ale aj nacionalizmu a občianskej vojny

podliehajú kritike prakticky neustále. Spo-

ktorý ašpiruje na post novodobého božstva

v krajinách bývalej Juhoslávie. Aj pri týchto

ločným menovateľom ich triumfu je istá fe-

dominujúceho vedomostnému odvetviu. Jeho

udalostiach boli lipicanské kone prítomné

tišizácia technológie, moc nad informáciami

algoritmom sa totiž zdôverujeme s najintím-

a nie všetky to, samozrejme, prežili. Hoci

užívateľov a apel na naše inštinkty. Galloway

nejšími problémami a dennodenne kladieme

text prináša veľké množstvo faktografic-

prezieravo varuje pred dôverou, ktorú vkla-

stovky otázok, na ktoré zaručene dostaneme

kých informácií, nie je to typická literatúra

dáme do veľkej štvorky, odzrkadľujúcej boha,

odpoveď. Relevantnosť informácií si vyberá

faktu. Kniha je obohatená o ľudský pohľad

lásku, sex a spotrebu, ale taktiež píše o vyhý-

svoju daň v podobe opodstatnených obáv o sú-

na minulosť i prítomnosť, ktorá nikdy nie je

baní sa daňovej povinnosti či protimonopol-

kromie, ale aj vzniku informačných bublín.

len čierna alebo biela. Aj to je devízou tejto

nej regulácii, narúšaní súkromia a likvidácii

Autor v tomto smere upozorňuje na nebez-

knihy.

pracovných miest. Hneď po prvých stranách

pečenstvo ovládnutia mediálnych platforiem

Čistá biela rasa je zaujímavým a poučným

je čitateľovi zrejmé, že napriek odľahčenému

a absenciu „siedmej veľmoci“ – tlače.

čítaním nielen pre obdivovateľov lipican-

štýlu písania je problematika, ktorou ho autor

ských koní, hoci, komu by sa tieto elegantné

pútavo sprevádza, viac než znepokojivá.

V druhej časti knihy popisuje postupy,
v ktorých veľká štvorka našla oporu na svo-

tvory nepáčili? Na svoje si prídu všetci tí,

Prvá polovica knihy sa samostatne venuje

jej ceste k úspechu. Venuje sa nečestným

ktorých zaujíma príbeh Európy dvadsiateho

každej zo štyroch spoločností pretekajúcich

stratégiám, ale aj faktorom, ktoré sú zodpo-

storočia z trochu iného pohľadu. Vecným, ale

sa medzi sebou o to, kto sa stane miliardovou

vedné za dominanciu na trhu a schopnosť

pútavým jazykom si autor podmaní čitateľa

korporáciou. Po prečítaní úvodu nás autor za-

ovládať zážitok zákazníka či užívateľa. Veľká

a ten si už pri každom pohľade na tohto koňa

sväcuje do príbehu prvého člena veľkej štvorky

štvorka totiž okrem vplyvu na mozog, srdce

bude predstavovať, že v slove lipican znie „,c‘

– spoločnosti Amazon. Podobne ako sa naši

a pohlavné orgány vďaka globálnemu dosa-

ako keď práska cirkusový bič“ (s. 20).

predkovia snažili preukázať svoju biologickú

hu uľahčuje život miliardám ľudí. Je sympa-

zdatnosť nahromadením pôsobivého množstva

tická, vizionárska a technologicky vyspelá.

úlovkov, aj my sa pokúšame uspokojiť inštinkty

Nevydáva sa po vyšliapaných chodníčkoch ››

Lucia Smiešková
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›› a často riskuje, pretože ako autor pripomína,

Uvedomuje si, že je len „človek milión“ a jeho

a objavovať tento svet spolu s ním. Príbeh

zlyhanie a vynaliezavosť sú nerozlučiteľná

život a udalosti v ňom nemajú hlbší význam,

nakoniec smeruje k tragédii, ktorú však

dvojica. Napokon si Galloway kladie otázku,

len ten, ktorý im on sám dá. Uzatvára sa sám

môžeme vnímať aj ako vykúpenie.

kto sa stane piatym jazdcom a poskytuje ná-

do seba a často len pasívne sleduje udalosti

hľad na potenciálnych uchádzačov, ku kto-

okolo seba. Z tejto letargie ho vytrhne až bitka

rým patrí napr. Tesla či Uber. Záver knihy je

na ulici medzi miestnymi chuligánmi a chlap-

venovaný niekoľkým motivačným radám, ako

com menom Luc, ktorého už dlhšie sleduje.

sa presadiť v podnikaní aj napriek tomu, že

Rozhodne sa mu pomôcť, tak sa začína ich

veľká štvorka skomplikovala konkurenčné

spojenectvo a neskôr priateľstvo.

prostredie technologických startupov.

Nina Bruckerová

Večnosť…
Odmena či trest?

Luc je inteligentný chlapec, introvert, po-

Kniha Veľká štvorka je príspevkom do veľmi

značený podobnou tragickou udalosťou. Sám

Madeline Millerová: Kirké. Preklad Jana

aktuálnej diskusie o našej digitálnej budúc-

o sebe hovorí, že patrí moru a je jeho súčasťou.

Pernišová. Bratislava: Tatran, 2019

nosti. V autorovej výpovedi je prítomný skep-

Je ponorený do vlastného sveta, v ktorom si

ticizmus, ale aj kritika stojaca na legitímnych

vybudoval ochrannú bublinu. A k všetkému

argumentoch. Poskytuje jasný a zrozumiteľný

ostatnému sa stavia pasívne. Ku škole aj

máne Spev o Achillovi

exkurz do problematiky, ktorý je podčiark-

k šikane zo strany otca aj miestnych tyranov.

sa americká autorka

nutý autorovými obchodnými skúsenosťami

V reálnom svete akoby nežil, odmieta prijímať

Madeline Millero

a ostrovtipom. Aj keď dielo prinesie mnohým

mnoho z toho, čo sa okolo neho deje. Reaguje

vá aj v románe Kirké

čitateľom cenné informácie, nepreniká hlb-

len na to nevyhnutné. Skutočne precítený je

pokúsila aktualizovať

šie do detailov či kultúrnych a politických

jeho život vo fantázií, tu vníma a cíti všetko

s t a r o ve k é a nt ic k é

dôsledkov pôsobenia veľkej štvorky. Kniha

okolo.

mýty. Jej romány po-

Po svojom prvom ro-

sa na mnohých miestach výrazne odkláňa

Je to poeticko-fantazijný príbeh o predstavi-

od faktickej analýzy smerom k autorovým

vosti a priateľstve. Namiesto dialógov čítame

že mytológia a staro-

osobným názorom a činí z nej skôr osobitý

najmä opisy okolia, monológy z akéhosi vlast-

dávne príbehy môžu byť podriadené neustá-

druh komentáru. Napriek tomu, že čitateľ

ného sveta. Je to veľmi smutný príbeh dvoch

lemu vývoju a otvárajú sa vždy novým verziám

nemusí s Gallowayovým názorom súhlasiť,

chlapcov, ktorí sa ocitli vo svete bez rodičov,

rozprávania.

prinajmenšom sa bude dôslednejšie zamýšľať

blízkej osoby a našli si cestu k sebe. Vymysleli

Opiera sa o širokú škálu tém mytológie

nad otázkami, ktorými sa kniha zaoberá.

si vlastný fantazijný svet, v ktorom platia ich

a modeluje súbor príbehov, ktoré predstavujú

detské pravidlá a nikto ich v ňom neohrozu-

bohyne, bohov, polobohov či iné božstvá. Na-

je. Čím viac sa ich skutočný život mení v tra-

priek tomu, že sa román zakladá na subjektív-

gédiu, tým viac sa ponárajú do iracionálna

nom výbere mytologických príbehov a bytostí

a unikajú pred skutočnosťou.

s vlastnou interpretačnou skratkou, ostáva

Andrea Olejárová

Po tragédii

tenciálne dokazujú,

Z knihy je zrejmé, že autor pôvodne vyštu-

zrozumiteľný aj čitateľovi, ktorý nemá skú-

doval psychológiu. Rozoberá psychické rozpo-

senosť s ich pôvodnými verziami. Je potrebné

Denis Thériault: Chlapec, ktorý patril

loženie človeka, ktorý stratil rodičov, dokáže

si však uvedomiť, že takéto spôsoby redukcie

moru. Bratislava: Lindeni, 2019

sa vcítiť do jeho prežívania a pozná psychické

do veľkej miery zjednodušujú kultúrnu his-

následky tejto udalosti. V knihe ponúka akoby

tóriu, ktorá je oveľa bohatšia, stačí spomenúť

Románový príbeh ka-

fenomenologickú analýzu psychického stavu

významných predchodcov, ako boli Homér,

nadského spisovateľa

človeka po tragédii.

Ovídius či Vergílius.

Denisa Thériaulta

Vo fantazijnom svete je Luc mladý morský

V úvode knihy sme bezprostredne „trans-

(1959) sa začína roz-

muž Fngl, kríženec morskej panny a svine,

portovaní“ do mýtického sveta s jednodu-

pr áva n í m ch l apca

do tohto originálneho sveta sa postupne do-

chým opisom oživeného božského priestoru.

o ž ivote v K a n ade

stáva aj čitateľ knihy. Niekedy je však ťažké

Perspektíva rozprávania je zameraná iba

pri severnom výbež-

odhaliť, do akej miery Luc verí fantazijným

na hľadisko jednej bytosti, ktorá prechádza

ku Zálivu svätého Va-

príbehom a uvedomuje si realitu. Postupom

dynamickým vývojom charakteru a vyvoláva

vrinca. Jeho rodičia,

času sa zdá, že prepadá do tohto sveta stále

tak záujem pokračovať v čítaní. Už samotný

milovníci adrenalí-

viac, až stráca kontakt s realitou. Lucova fan-

názov románu predznamenáva meno hlavnej

novej jazdy na snežných skútroch, tragicky

tázia postupne prerastá do halucinácií a stáva

postavy. Kirké, pôvodom nymfa, vo večnom

zahynú pri zrážke s vlakom. Chlapec sa do-

sa desivou. Jeho kontakt s realitou sa stráca

priestore spoznáva svoju inakosť od všetkých

stáva do pestúnskej starostlivosti k svojim

a stráca sa aj čitateľ, ktorý zrazu nevie, čo je

ostatných: „mala som žlté oči a čudesný tenký

starým rodičom. Poznačený tragickou uda-

skutočnosť.

hlas“ (s. 11) alebo „nestarala som sa do ich hier“

Na jednej strane vieme, že Lucova závislosť

(s. 13), „vôbec ma nezaujímali“ (s. 11). Síce je

na nereálnosti začína byť chorobná, no

jednou z dcér Hélia, boha slnka, a strážkyne

Vo svojich monológoch uvažuje nad svojím

na druhej strane si vytvoril taký krásny

fontán Persey, no absentuje u nej otcova sila

životom a tragédiou, ktorá sa mu prihodila.

svet, že máme tendenciu podporovať ho

či matkina pôvabnosť.

losťou opisuje svet okolo, ľudí a prostredie,
v ktorom sa ocitol.
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Kompozične je príbeh usporiadaný do jed-

lať dojem skutočného prežívania postavy,

Vyznávajú Boha, rešpektujú prírodu, zacho-

notlivých navzájom súvisiacich kapitol, kto-

sprostredkúva subjektívny obraz udalostí.

vávajúc úctu ku všetkému živému i k sebe

ré mapujú večný život postavy. Zobrazujú sa

Dynamický príznak v rozprávaní spôsobuje

samým, dodržiavajú askézu. Teresu toto

interakcie s rozličnými bohmi, polobohmi

sviežosť a jednoduchosť jazyka, pri ktorom

tajomstvom zahalené spoločenstvo magne-

či smrteľníkmi Prometeom, Apolónom, Po-

funguje retrospektívny postup ako nevyhnut-

ticky priťahuje a ako každé do seba uzavreté

seidonom, Aténou, Hermom alebo Daida-

nosť.

zoskupenie púta aj pozornosť širšieho okolia.

lom, Glaukom a Odyseom. Autorka akoby

Radikálna orientácia na formovanie postavy

Giordano pri budovaní príbehu upúšťa

zdôr a z ňova la , že aj keď d isponujeme

signalizuje, že jej psychológia je podstatnejšia

od chronológie, preskočí životné udalosti, aby

vedomosťami o premene Odyseovej posádky

ako samotná línia dobrodružstva. Autorka síce

ich neskôr vypovedal najmä v súvislosti s kľú-

na ošípané (od Homéra), nepoznáme samotný

ponúkla solídne prerozprávanie klasických

čovými udalosťami, často niečo naznačí, ale

dôvod metamorfózy.

mýtov so zreteľom na vývoj jednej postavy,

nevypovie úplne. Brzdí tak čitateľovu dychti-

ale bez väčších ambícií reinterpretovať dávnu

vosť po súvislostiach a dráždi jeho zvedavosť.

minulosť.

Čas v románe nezohráva dôležitú úlohu, pod-

Millerovej verzia funkčne pracuje s transformáciou aj u Kirké. Na začiatku sa ukazuje
jej naivita všetkému uveriť, prežíva osamelé

Vzhľadom na to, že existuje niekoľko ver-

statné pre hrdinov je to, čo sa aktuálne deje.

detstvo (paradoxne) v preplnenom svete bož-

zií mýtov, získava autorka právo na výber

Rovnako sa vyhýba opisom (čitateľ napríklad

stiev. Objavenie schopnosti mágie sa stáva prí-

tej, ktorá najviac zodpovedá jej požiadavkám

vôbec netuší, ako vyzerá Teresa), atmosféru

činou večného exilu na osamotenom ostrove

na kreovanie príbehu. Otázkou však je, či jej

navodzuje cez dianie. Giordanovo vnímanie

Aiaia. Napokon až tu prechádza sebapozna-

spracovanie v plnej miere uspokojí skúsených

sveta je plné kontrastov. Okruh románových

ním a zdokonaľuje svoju božskú schopnosť

čitateľov.

postáv sa vedome snaží žiť v súlade s Božím
Dominika Rešetárová

farmakeia. Jej konanie sa vo výsledku ukazuje

hlasom, ako aj s prírodnými zákonmi, zdá sa,

ako racionálny akt, kde vlastnú dôverčivosť

že žijú svoje nebo na zemi či už ako komunita

smrteľníkom zakrýva nemilosrdnosťou. Kirké

alebo jednotlivci. Napriek životnej filozofii,

je neustále konfrontovaná s hĺbkou ľudských
emócií, ktoré sama (na rozdiel od bohov) prežíva a intenzívne sa venuje ich skúmaniu.

Román nielen
o dospievaní

Román možno čítať dvoma spôsobmi, buď sa

ktorá ich prestupuje, však nedokážu vzdorovať ľudskej podstate. Podliehajú živočíšnej
sexuálnej túžbe, vášni a ťažkým hriechom.
Ak je to prospešné, resp. slúži na dosiahnutie

jednoducho zameriame na vývoj charakteru

Paolo Giordano: Požierači neba. Preklad

osobného cieľa, dokážu zahodiť svoje pre-

postavy alebo disponujeme základnými vedo-

Mária Štefánková. Bratislava: Vydavateľ

svedčenie a bojovať aj proti prírode. Medzi

mosťami z antickej mytológie a konfrontujeme

stvo Slovart, 2019

jednotlivými postavami vládne konformné

ich s autorkinou verziou mýtov.

ticho, mlčia a v konečnom dôsledku robia

Vo vymedzenom priestore dosahuje božstvo

Požierači neba sú

radikálne rozhodnutia. Miestami sa môže

extrémny rozmer moci, ktorú možno pocítiť,

štvrtým románovým

zdať, že činy postáv i drobné zápletky sú

zachytiť alebo vyjadriť a v prípade Kirké aj

počinom talianskeho

na prahu absurdity, ako aj miesta, na kto-

nenávidieť. Román zreteľne demonštruje

spisovateľa Paola

rých sa pod vplyvom okolností ocitajú.

vzdialenosť medzi bohmi a smrteľníkmi. Uni-

Giordana, ktor ý

Giordano románom oslovuje čitateľa

verzálna predstava hovorí, že ľuďom je určená

s vojí m l iter á r ny m

modernými témami aktivizmu, ekológie

smrť a bohom večnosť. Kirké deštruuje tradície

debutom Osamelosť

či eticko-hodnotovými otázkami. Tie ne-

a uplatňuje ich ambivalentnú podobu, v ktorej

prvočísel zaujal lite-

nastoľuje priamo (intertextuálne odkazuje

bohovia nie sú nositeľmi života, ale naopak,

rárny svet aj širokú

na filozofické dielo japonského farmára Ma-

predstavujú priame stelesnenie smrti, pretože

verejnosť. V najnov-

sanobua Futuoku Revolúcia jednej slamky),

sú vo svojej podstate nemenní a „budú mrhať

šom románe sa opätovne vracia k dospieva-

ale cez konanie postáv. Zároveň cez prizmu

vzduch až do konca sveta“ (s. 125). Majú in-

niu, ktoré nevyhnutne predurčuje budúcnosť

uzavretej komunity pozoruje správanie jej

variantný charakter a fixnú podobu života,

hlavných hrdinov. Dej románu je sústredený

členov. Napriek spoločnému, spočiatku zdan-

jednoducho sa ukazuje to, že vďaka vlastnej

predovšetkým do Apúlie v juhovýchodnom

livo harmonickému spolužitiu sú jednotlivé

definitívnosti sú vopred odsúdení na smrť.

Taliansku. V porovnaní s predošlými dielami

postavy osamelé, citovo prázdne, láska sa

autor netradične prisúdil úlohu rozprávača

neprezentuje navonok ani slovami, napriek

ženskej hrdinke.

snahe sa spoločenstvo v každej svojej podobe

V tomto prípade s bohmi nesympatizujeme,
ale konštatujeme, že aj napriek dostatočnému
vedomiu o nenávisti, žiadostivosti sú naopak

Ústredná postava príbehu Teresa trávi

rozpadne. Autor tak nastoľuje otázky, či je

pocity hanby či výčitky svedomia pre ich svet

dusné a teplé letá so svojím otcom u starej

možné sa úplne odovzdať životu v spoločen-

celkom irelevantné. Tento autorský zámer či-

mamy. Horúčava, monotónnosť, nuda napĺňa-

stve v harmónii s prírodou. Či to nebo, ktoré

tateľ musí akceptovať, pretože v centre pozor-

jú ovzdušie vidieckeho sídla až do momentu,

sa snažia vytvárať na zemi, si sami nepožie-

nosti celého príbehu je Kirké, ktorá je nositeľ-

keď dôjde k elektrizujúcemu stretnutiu hlav-

rajú pod vplyvom vlastného „žitia“. Je zaují-

kou opačného (pozitívneho) pólu osobnosti.

nej hrdinky s Bernom. Chlapec z vedľajšieho

mavé sledovať spisovateľovo hľadanie hraníc

Forma rozprávania je v celom priestore

statku žije so „svojimi“ bratmi v uzavretej

náboženstva, environmentálneho aktivizmu

románu neporušená a má potenciál vyvo-

náboženskej komunite s jasnými pravidlami.

a rodičovstva.

››
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Záver románu je otvorený, aj keď čitateľ

vecová „zbiera huby pre priateľku Alexandru“

priek svojej šéfovskej funkcii ocitol v teréne,

pravdepodobne tuší – vie. Autorovou odpo-

(s. 12), pomáha, keď „strácame vieru“ (s. 19)

lebo mal dlhoročné skúsenosti a navyše ne-

veďou na všetky nastolené otázky je nový

i básni o tom, aký je človek na vrchole kopca:

vybavené účty so sovietskou tajnou službou.

život a láska.

„malý ako odlesk hviezdneho prachu narose"

V románe vystupuje viacero postáv rôz-

(s. 37). Pri svojich potulkách svetom však ne-

nych agentov, ich spolupracovníkov, objavujú

zostane dlho sama a stretne kocúrika Lea.

sa neočakávané prepojenia, vzťahy, cesty

Ten sa stane jej učňom a nástupcom. Pristu-

tajných dokumentov z mŕtvych i živých schrá-

puje k nemu s láskou, presne tak, ako babičky

nok do nesprávnych rúk a pod. O niektorých

zasväcujú do tajov života svoje vnúčatá. A tak

zradcoch, prebehlíkoch či skupine (napr.

sa rozvíja príbeh o priateľstve, láske a odda-

cambridgeská päťka) sa čitateľ dozvie viac,

nosti.

osudy iných načrtol autor iba letmo. Zároveň

Jana Kičura Sokolová

Babičky a vnúčatá
Marianne Dubucová: Na vrchol kopca.
Preložila Lucia Hlubeňová. Bratislava:

Zaujímavosťou je, že kniha nemá číslovanie

poodhalil zopár základných pracovných po-

strán ani kapitoly. To však rozhodne nie je

stupov a krokov agentov v teréne a zároveň

Vydavateľstvo Ikar

na škodu, keďže je prioritne určená malým

tých, čo ich sledujú, hľadajú či lákajú na svoju

sa vo svojej činnos-

čitateľom, ktorých takéto „malichernosti“

stranu.

t i venuje aj deťom

netrápia. Naopak, upustenie od striktného

do dvanástich rokov.

členenia knihy dodáva príbehu ucelenosť.

IKAR – Stonožka, 2019

Predháňanie sa spravodajských služieb
pri získavaní tých správnych informácií pri-

Práve pre nich založi-

Pointou príbehu je pointa života – čo sa

nieslo mnohé napínavé zvraty v deji. Gabriel

lo Stonožku, ktorá sa

stane, keď už pani Jazvecová nevládze? Tak

Allon bol na základe analýzy získaných pra-

zameriava na detskú

vtedy je potrebné vydať sa po novej ceste,

meňov presvedčený, že hľadaný zradca musí

literatúru. Najnovšou

ktorá „vonia po malinách…“ (s. 58).

pôsobiť v pomerne vysokej funkcii v britskej

novinkou je príbeh o babičkách a vnúčatách

tajnej službe. Nik mu neveril a najmä Briti to

Na vrchol kopca.

Ivana Mičuchová

Marianne Dubucová je mladá kanadská
spisovateľka a ilustrátorka, ktorá svojou knihou zasiahla srdcia mnohých detí i dospelých.

nájsť a usvedčiť ho.
Fascinujúci špionážny román Druhá žena

Opäť Allon

s množstvom záhad dokreslil politické dianie

Na vrchol kopca nie je iba dobrodružnou cestou na najvyšší bod hory, ale je to predovšetkým dôležitý morálny kompas k ľudským hodnotám – priateľstvu, úcte a vytrvalosti. Čo-to
napovedá aj venovanie knihy: „Pre starkú,

nechceli nepripustiť. Musel preto krtka sám

z hľadiska pôsobenia spravodajských služieb.
Daniel Silva: Druhá žena. Preklad Alena
Redlingerová. Bratislava: Slovenský spi
sovateľ, 2019

Postavu Kima spracoval autor podľa skutočnej osoby (Harolda Adriana Russella Philbyho, známeho pod menom Kim), ktorý pôsobil
v Bejrúte a odtiaľ ušiel v roku 1963 do Moskvy.

s medom a so škoricou.“ Presne takto je dobré

S postavou izraelské-

V závere knihy autor uviedol aj stanovisko

si príbeh vychutnávať – sladko a vrúcne.

ho agenta Gabriela

Kimovho riadiaceho dôstojníka KGB, ktorý

Mladší čitatelia určite ocenia jednoduché,

A l lona , k tor ý s to -

vo svojich pamätiach napísal, že Kim „nikdy

no prepracované ilustrácie. Môžu sa prstom

jí na čele Inštitútu

neprezradil svojim manželkám ani milen-

prejsť po mapke hory, spoznať dokonalú vy-

(izraelskej tajnej služ-

kám, že tajne pracuje pre ruskú rozviedku.

chádzkovú palicu i množstvo lesných zviera-

by) na Bulvári kráľa

Niet dôkazov, že by pripravil agenta – krtka,

tiek, či si vychutnávať výhľady z kopca, ktoré

Sauda v Tel Avive, sa

ale ani to, že to neurobil“. Ostatné postavy

berú dych. Príbeh je navyše zámerne písaný

čitateľ stretáva v no-

sú už literárnou fikciou autora.

tak, aby prezradil len to najpodstatnejšie. Veľa

vom Silvovom románe

Daniel Silva ani tentoraz nesklamal svojich

vecí dopovedajú obrázky, deti sa musia pýtať

Druhá žena v prekla-

fanúšikov a všetkých obdivovateľov tohto

rodičov alebo naopak. Knižka je napriek svojej

de Aleny Redlingerovej. Opäť je to napínavý

literárneho žánru presvedčil, že s ním treba

„dvojrozmernosti“ veľmi interaktívna a pri

príbeh plný konšpirácií, hľadania zradcov,

rátať aj v budúcnosti.

každom otvorení čitateľ nájde niečo, čo si do-

zbytočných úmrtí, ale aj stratenej lásky.

vtedy nemusel všimnúť. A to je ideálne práve

Daniel Silva rozvinul dej románu v dvoch

pre najmenšie detské oči a uši, ktoré pripúta

časových rovinách, ktoré sa navzájom pre-

svojím príbehom. Nie dlhým, aby pri knižke

línajú. Tá súčasná sa venuje intenzívnemu

vydržali, ale ani nie krátkym, aby odovzdala

pátraniu po špiónovi (tzv. krtkovi), ktorého

svoje posolstvo.

pred rokmi prepašoval Kremeľ do britskej

Hlavnou postavou je pani Jazvecová, skú-

spravodajskej služby MI6. Druhá línia prí-

sená turistka, ktorá pravidelne každú nedeľu

behu siaha do minulosti a spája francúzsku

putuje na Cukrovú homoľu nad jej domom.

zahraničnú korešpondentku Charlottu s jej

Ochota pomôcť ostatným, láska k prírode

osudovou láskou Angličanom Kimom. Spleť

i starecká múdrosť sú hlavnými črtami per-

udalostí začne riešiť a postupne rozmotávať

sonifikovaného lesného tvora. A tak pani Jaz-

legendárny agent Gabriel Allon, ktorý sa na-

s. 30/31

Lýdia Čelková

Ďalšie recenzie, články a anotácie
nových kníh z produkcie Knižnej
revue môžete priebežne čítať
na webe www.litcentrum.sk, kde
nájdete aj pdf archív starších čísel
nášho časopisu.

KLASIKA

Stále tá istá Anna?
Lucy Maud Montgomery: Anna zo Zeleného domu.
Preložila Beáta Mihalkovičová. Bratislava:
Vydavateľstvo Slovart, 2019

Jaroslava Šaková
Anna zo Zeleného domu je prvý román kanadskej spisovateľky Lucy Maud Montgomeryovej (1874 – 1942).
Prvýkrát vyšiel v roku 1908 a autorku príbeh siroty Anny
Shirleyovej čoskoro preslávil nielen doma, ale aj v mnohých iných krajinách. Tento klasický mládežnícky román
teraz prvýkrát vyšiel v kompletnom necenzurovanom
preklade.

M

Foto Lenka Macsaliová

ladí divadelníci zoskupení pod ná-

napríklad v kapitole Nešťastné dievča ako ľalia,

Náboženské odkazy

zvom Divadlo Veteš nedávno uviedli

kde sa v nich vysvetľuje dej Tennysonovej bás-

Posledná kapitola knihy bola až doteraz

svoju novú hru na motívy Anny zo Zeleného

ne, ktorú dievčatá zdramatizovali, ale podáva

ochudobnená o tento citát z dramatickej bás-

domu. Hlavná hrdinka v nej o sebe vyhlasuje

sa aj charakteristika Camelotu.

ne Roberta Browninga Pippa ide ďalej: „,Boh

okrem iného aj toto: „Je vo mne toľko rôznych

Menia sa aj miestne názvy v diele, z Lyn-

spočíva na svojich nebesiach, svet je v úplnom

Anien!“ Krátko nato vyšlo nové vydanie tohto

dovej jamy sa v novom vydaní stane Lyndova

poriadku,ʽ pošepkala si Anna“ (2019, s. 413). Ide

legendárneho dievčenského románu, ktoré

dolina, úvoz, ktorý v predošlom vydaní Anna

o dôležitú pasáž nielen z hľadiska Anninho

na rozdiel od všetkých predošlých slovenských

pomenuje Rozkošná aleja, sa teraz najprv zme-

náboženského presvedčenia, ktoré je inherent-

vydaní obsahuje aj pasáže z prekladov dote-

ní na alej, ktorú Anna následne nazve „Biela

nou súčasťou knihy, ale aj kvôli kompozičnej

raz vynechávané. Koľko rôznych Anien teda

cesta blaženosti“ (2019, s. 28).

výstavbe záveru, keďže Anna si pred daným

v súčasnosti máme k dispozícii? Alebo je to

citátom hovorí, že „nič ju neoberie o vrodenú

stále tá istá Anna, ktorá sprevádza čitateľov

Hana alebo Anna?

fantáziu či o ideálny svet snov“ (2019, s. 413).

svojím svetom fantázie už niekoľko desaťročí?

Jednou z kľúčových a veľmi známych scén

Práve vynechanie citátu z Browninga tak po-

knihy je rozhovor Marilly a Anny o tom, ako

rušilo zreťazenie týchto dvoch použití slova

Čitateľsky ústretový preklad

sa volá. Stretli sme sa už napríklad s mož-

„svet“ a prepojenie Anninho reálneho života

Nové vydanie prináša aj nový preklad Beáty

nosťou, že si Anna pýta, aby ju volali Anna

s jej vášňou pre literatúru.

Mihalkovičovej. Text získal na plynulosti,

s dvoma n. Vydanie z Mladých liet preferuje

Systematické vynechávanie náboženských

zmodernizoval sa a je čitateľsky ústretovejší.

úplne inú, zvukovo podobnú verziu mena: „Ak

odkazov z predošlých prekladov knihy mož-

A tak keď si pani Rachel Lyndová kráti čas

ma chcete volať Anna, tak mi aspoň hovorte

no vidieť aj pri spomínanej pasáži venovanej

pletením prikrývok z pamuku, dozvieme sa

Hana“ (2002, s. 28). Mihalkovičovej preklad

dramatizácii básne o ľaliovej panne, kde pani

v novom vydaní aj to, že pamuk je bavlnená

túto písmenkovú dilemu rieši prostredníctvom

Lyndová o divadle vyhlasuje, že je buď „neprí-

priadza. Pri rozhodovaní o tom, aké dieťa si

sufixu: „Ak ma však chcete volať Anna, prosím,

stojné“ (2002, s. 215) alebo „odporne hriešne“

Marilla a Matej osvoja, sa vo vydaní z Mladých

vyslovujte zreteľne koncovku -a“ (2019, s. 36).

(2019, s. 299).

liet z roku 2002 dočítame len takéto strohé kon-

Toto riešenie sa viac podobá anglickej verzii,

Napriek zmenám v novom vydaní možno

štatovanie: „Sprvoti bol Matej za to, aby sme

kde Anna chce byť volaná Anne with an E (viď.

skonštatovať, že Anna ostáva stále tou istou

si vzali miešanca“ (2002, s. 10). Nové vydanie

napr. rovnomenný seriál z dielne Netflixu).

inšpiratívnou bytosťou, s ktorou už vyrástlo

poskytuje bližšiu informáciu: „Spočiatku Matej

Okrem týchto úprav nové vydanie prináša

navrhoval, aby sme si vzali chlapca od Barnar-

aj pasáže, ktoré predošlé vydania vôbec ne-

veľa generácií a teraz môže aj tá súčasná.

da“ a v poznámke pod čiarou aj vysvetlenie do-

obsahovali. Jednou z nich je napríklad úry-

bovej reálie: „Z niektorého z útulkov pre opus-

vok z básne Jamesa Russella Lowella Sen sira

Jaroslava Šaková (1991) absolvovala dok-

tené deti doktora Barnarda v Anglicku. Ten

Launfala, ktorý sa nachádza v úvode kapitoly

torandské štúdium v Ústave slovenskej lite-

poskytoval útočisko deťom z ulice, naučil ich

Prekvapenie pre Mateja Cutbertha: „vtáctvo

ratúry SAV v Bratislave. Vo svojej dizertačnej

pracovať a dal im aj cenné remeslo“ (2019, s. 12).

spievalo, sťaby ten deň / bol jediným letným

práci sa venovala avantgardným tendenciám

Poznámky pod čiarou ďalej objasňujú kontext

dňom v tom roku“ (2019, s. 16).

v slovenskej literatúre 20. storočia.
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Vstup do expozície v Paláci Szolajských v Krakove.

Časť výstavy o W. Szymborskej.

Otvorené zásuvky
Wisławy Szymborskej
Radoslav Passia
Masový turizmus priniesol do súčasného Krakova veľa problémov. No aj v tomto meste preplnenom návštevníkmi z celého sveta niekedy stačí odbočiť do vedľajšej uličky alebo vojsť do niektorej zo starých budov a zrazu sa objaví pôvodný
zmysel cestovania – spoznávanie zaujímavého a originálneho. Doslova to platí o malej muzeálnej expozícii s originálnym
názvom Szymborskej zásuvka, ktorá reprezentuje jednu možnosť priblíženia života a tvorby spisovateľa. V tomto
prípade skvelej poľskej poetky Wisławy Szymborskej.

A

k do Krakova prichádzame za kultúrou,

obchod so širokým sortimentom suvenírov,

sa ocitneme v skutočných priestoroch, kde žila

najprv nás asi zaujmú iné, reprezenta-

umeleckých predmetov aj kníh a celkom vzadu

rodina Máraiovcov, Szymborskej obydlie v Pa-

tívnejšie pamiatky a inštitúcie, hoci Palác

malú expozíciu venovanú najznámejšej poľskej

láci Szolajských je fiktívne. Nie je ani približnou

Szolajských sa nerozložil kdesi na periférii,

poetke, nositeľke Nobelovej ceny za literatúru

rekonštrukciou jej bytu, hoci tak môže pôsobiť.

ale v starom meste, päť minút chôdze od Ma-

Wisławe Szymborskej. Iný poľský nobelista,

Niekoľko miestností sa venuje prezentácii

riánskeho kostola.

básnik Czesław Miłosz o jej básňach kedysi na-

jej rôznorodých zbierok, autorským kolážam

Táto dvojposchodová budova patrí krakov-

písal: „Úprimne povedané, je to veľmi trpká

a vystrihovačkám, knihám a mnohým iným

skému Národnému múzeu a pochádza z prvej

poézia. A pretože sa už radí medzi nadnárodné

predmetom na čele so slávnou komodou s mno-

tretiny 19. storočia. Nachádzajú sa v nej stále ex-

literárne hodnoty, môžeme ju porovnať s podob-

hými zásuvkami a pohovkou. Zásuvky ukrývajú

pozície a konajú sa tam dôležité dočasné výstavy

nými diagnózami v iných jazykoch. Núka sa

viaceré prekvapenia, v jednej z nich uvidíte aj

venované umeleckým a kultúrnym dejinám mes-

porovnanie so zúfalou víziou Samuela Becketta

originálnu nobelovskú medailu a diplom z roku

ta aj celého Poľska. Nájdeme ju na námestí Plac

a Philipa Larkina. Lenže, na rozdiel od nich,

1996. Tvorcovia o koncepcii výstavy uviedli,

Szczepański, ktoré leží len kúsok od hlavných

Szymborska nám darúva svet, v ktorom sa dá

že má byť druhom scénografie, trojrozmernou

turistických trás. No keď sa po ňom prechádza-

dýchať.“

kolážou, v ktorej sa objekty patriace poetke

te, predsa len máte pocit, že tento priestor si

Poetka zomrela v Krakove vo veku osem-

stretávajú s citátmi z diel, fotografiami ľudí, vecí

turisti pre seba ešte celkom neukradli a viac

desiatosem rokov a túto dlhodobú výstavu

a miest. Majú voviesť diváka do jej súkromného

patrí domácim obyvateľom. Možno aj preto, že

s názvom Szymborskej zásuvka (Szuflada

sveta fantázie a intelektuálnych inšpirácií.

na ňom sídli viacero tradičných umeleckých

Szymborskiej) otvorili naozaj rýchlo, presne

Szymborska mala neobyčajný zmysel pre hu-

inštitúcií, predovšetkým legendárne Staré di-

rok po jej smrti 1. februára 2013. Ukončenie je

mor, iróniu aj sebairóniu. Čitateľ jej poézie

vadlo, Palác umenia, hneď za rohom je známy

plánované na 20. decembra 2019 a na návštevu

to rýchlo rozpozná. No jej základné naladenie

výstavný a stretávací priestor Bunker umenia.

už teda príliš veľa času nezostáva.

voči svetu sa prejavovalo aj v bežnom živote.

Podobne ako v prípade výstavy o Sándorovi

Napríklad sa rada fotografovala pod cestnými

Nebo, Peklo, Sodoma

Máraiovi, ktorú sme si predstavili v minulom

tabuľami s názvami obcí a miest, zvlášť vtedy,

Na prízemí muzeálneho paláca nájdete okrem

čísle Knižnej revue, aj autori tejto literárnej expo-

ak boli niečím zvláštne, vtipné či zaujímavé.

vstupných priestorov príjemnú kaviareň,

zície zvolili „bytový formát“. No kým v Košiciach

Za také považovala napríklad obce s názvom
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PRÍBEH
Szymborskej zásuvka
(Szuflada Szymborskiej)
Národné múzeum v Krakove, palác
Szolajských pl. Szczepański 9, Krakov,
Poľsko
Otvorené v utorok až nedeľu
od 10:00 do 16:00 hod.,
v sobotu od 10:00 do 18:00 hod.
do 30. 12. 2019
Informácie:
www.mnk.pl, tel. +48 12 433 54 50
Foto Radoslav Passia

Peklo, Nebo alebo hoci Sodoma. Sériu tých-

Tri najčudnejšie slová

to fotografií z rôznych častí sveta nájdete

Slovenské a české preklady

na stene jednej z miestností.

W. Szymborska sa na Slovensku začala pre-

Keď vyslovujem slovo Budúcnosť,
jeho koniec už odchádza do minulosti.

kladať pomerne skoro a dnes je u nás dob-

Byt šuflík

re známa. Prvý výber v slovenčine Volanie

Expozícia kombinuje základné informácie

Keď vyslovujem slovo Ticho,

na Yetiho vyšiel v Slovenskom spisovateli

o poetke, tak ako ich poznáme z tradič-

tak ho ničím.

v roku 1966 v preklade Vojtecha Mihálika.

nejších výstav (životopisné údaje, ukážky

Prvý český knižný preklad Vlasty Dvořáčko-

z tvorby, kultúrno-spoločenský kontext jej

Keď vyslovujem slovo Nič,

vej vyšiel len rok predtým. Po dlhej norma-

života a diela) s pohľadom do privátnych

čosi tvorím, čo sa nedá umiestniť do žiadneho

lizačnej prestávke sa táto významná česká

až intímnych zákutí jej života. Predstavu-

nebytia.

prekladateľka poľskej poézie druhej polovice

je ju s jej slabosťami (bola silná fajčiarka

20. storočia k poetke vrátila a postupne pri-

a zomrela na rakovinu pľúc), koníčkami

pravila tri ďalšie knižné vydania Szymborskej

(zberateľstvo, fotografovanie, vytváranie

poézie (1985, 1997, 2009).

koláží a pod.), ponúka charakteristické
sa môžete doplnkovo oprieť aj o techniku,

poézia je v ostatnom dvadsaťročí na Sloven-

napríklad zvesiť zo steny telefónne slúchadlo

sku neobyčajne populárna. V roku 1999 vyšiel

a vypočuť si niektorý z rozhovorov, ktoré

Vlastimilovi Kovalčíkovi jeho výber 49 básní,

poskytla, prípadne sa započúvať do básní

ďalšiu knihu Szymborskej poézie Chvíľa pri-

v interpretácii autorky.

dal Kovalčík v roku 2003. Potom sa s tvorbou

Szymborska síce nebola krakovská ro-

poľskej poetky začala vyrovnávať aj mladšia

dáčka, no s výnimkou prvých rokov prežila

generácia a vyšli preklady Silvie Galajdy (Ne

v tomto meste celý život a cítila sa s ním úzko

prítomnosť, 2008 a Trochu o duši, 2016) a Silvie

spojená. Bývala postupne na piatich rôznych

Kaščákovej (Veľké číslo, 2016 a Soľ, 2019).

adresách. Jednou z nich bol miniatúrny byt
na rohu ulíc Królewska a Nowowiejska,
do ktorého sa presťahovala v roku 1963.
Sama poetka ho volala „šuflík“ a tento názov sa ujal aj medzi jej priateľmi. Aj na tento
kontext spojený s bytovou otázkou socialis-

Soľ (v poľskom

tického Poľska odkazuje názov expozície.

origináli zbierka
vyšla v r. 1962).

Užitočný čas

Obálka sloven-

Návšteva Szymborskej zásuvky asi nebu-

ského prekladu

de hlavným programom vašej krakovskej

Silvie Kaščá-

návštevy, no určite je to miesto, ktoré stojí

kovej, ktorý

za pozornosť. Tam strávený čas bude prí-

nedávno vyšiel

nosný pre znalca Szymborskej diela, ale

vo vydavateľstve

aj pre človeka, ktorý sa s jej menom práve

FACE.

zoznámil.

Foto Mariusz Kubik

predmety z jej domácnosti. Pri prehliadke

Wisława Szymborska.

Podľa počtu prekladov aj viacerých prekladateľov by sa dalo povedať, že Szymborskej

(preložil Vlastimil Kovalčík)

Wisława Szymborska (1923,
Prowent – 2012, Krakov)
Poľská poetka, kritička, esejistka
a prekladateľka. V roku 1996 sa stala laureátkou Nobelovej ceny za literatúru. Porota jej toto ocenenie
udelila za „poéziu, ktorá s ironickou
precíznosťou umožňuje, aby sa historický a biologický kontext dostal
na svetlo vo fragmentoch ľudskej
reality“. Ako redaktorka a prispievateľka bola spojená najmä s krakovským časopisom Życie Literackie
(Literárny život).
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Z NOVÝCH KNÍH

Ľudovít Hallon (ed.): Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941
Bratislava : Ottovo nakladateľstvo, 2019
Prvá časť kolektívnej monografie autorov Historického ústavu SAV a Vojenského
historického ústavu. Táto kvalitne textovo aj obrazovo spracovaná kniha chronologicky približuje vznik vojnovej Slovenskej republiky, vývoj jej mocensko-represívneho aparátu, ideové ukotvenie slovenskej politickej reprezentácie a jeho
dôsledky. Autorské zloženie monografie je garanciou objektívnosti a zrozumiteľné a prehľadné mnohospektrálne spracovanie ju predurčuje širokej čitateľskej
verejnosti.

Ivan Kadlečík: Žiť sa dá len autobiogra
ficky / Škoda knižke nerozpredanej le
žať / Iskra v studenej pahrebe

Vojtěch Klíma: Štefánik vo fotografii

Levice: KK Bagala, 2019

publikácie približuje život a smrť národného

Súborné vydanie diela spisovateľa Ivana Kadlečí-

hrdinu Milana Rastislava Štefánika. Obsahuje

ka (1938 – 2014) vyšlo v štyroch zväzkoch v gra-

104 oficiálnych i súkromných fotografií pribli-

fickej úprave Matúša Lelovského. Tento posledný

žujúcich jeho život, prácu i smrť.

Bratislava: Extra Publishing, 2019
Nové vydanie úspešnej predvojnovej obrazovej

zväzok prináša okrem troch pôvodných kníh aj
bibliografiu Ivana Kadlečíka.

Elo Šándor: Sváko Ragan z Brezovej
Bratislava: Európa, 2019

Katarína Kucbelová: Čepiec

Prvá časť výberu z autorovej rozsiahlej prozaickej

Bratislava: Slovart, 2019

tvorby vychádza z trojzväzkového diela Sváko

Prvý román poetky. Autorka dva roky navštevo-

Ragan z Brezovej, druhú časť tvoria humoresky

vala oblasť pod Kráľovou hoľou, kde sa učila šiť

z kníh Figliari a Rozprávky z priečinka.

čepiec, súčasť miestneho ženského kroja. Osobná
línia sa v knihe prepletá s dokumentárnou sondou do života na Horehroní.

Kolektív: Istrocon 5
Bratislava: Hydra, 2019
Piata poviedková zbierka literárnej súťaže Po-

Marián Grupač: Iný

viedka Istroconu obsahuje 25 textov rôznych žán-

Košice: Vydavateľstvo PECTUS, 2019

rov fantastiky: od militaristickej science fiction

Spoločenský román slovenského autora, v kto-

po kyberpunk. Antológia sa venuje súťažným

rom sa vracia do sedemdesiatych a deväťdesia-

témam z rokov 2014 až 2016, ktorými boli brána,

tych rokov 20. storočia prostredníctvom príbehu

prvý kontakt a vírus.

dvoch chlapcov a ich dospievania.

Ľubo Olach: Guvernér Imrich Karvaš
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Marián Hatala: Dva vorvane na dne vane
Bratislava: Petrus, 2019

Bratislava: Marenčin PT, 2019

Básnická zbierka Mariána Hatalu a ilustrátorky

Román o smutnom osude prvého guvernéra Slo-

Petry Štětinovej Goldflamovej obsahuje 68 bás-

venskej národnej banky. Komunisti ho koncom

nických, rýmovaných nonsensov a úspešne na-

päťdesiatych rokov obvinili a odsúdili na dlho-

rúša predstavy o jazykových a mimojazykových

ročné väzenie.

súvislostiach.

Z NOVÝCH KNÍH

Ernest Hemigway: Artefakty zo života
Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2019
Dokumenty, fotografie a artefakty, ktoré po sebe zanechal Ernest Hemingway,
tvoria základ životopisnej knihy, ktorú zostavil správca Hemingwayovej pozostalosti Michael Katakis. Okrem zaujímavých textov táto kniha obsahuje vyše
štyristo pôsobivých artefaktov – mnohé z nich neboli nikdy uverejnené – od fotografií Hemingwaya pri behu s býkmi až po úprimné listy manželkám a vydavateľom. Vytvára doteraz nevídaný portrét geniálneho amerického spisovateľa,
jedného zo zakladateľov modernej literatúry 20. storočia.

Zoltán Lesi: Skok do výšky

Felix Weinberg: Bol som číslo 30529

Fintice: FACE, 2019

Bratislava: Motýľ, 2019

Básnický zošit z edície časopisu Vertigo Veršeon

Spomienky muža, ktorý detstvo prežil v najhor-

line ponúka verše súčasného maďarského bás-

ších koncentračných táboroch a predsa nestratil

nika (nar. 1982) zamerané na dramatické osudy

nádej opäť žiť. Autor svoj príbeh rozpráva s ne-

ľudí, ktorých spájajú olympijské hry vo fašistic-

čakaným humorom a nadhľadom.

kom Berlíne v roku 1936.

Alexandr Solženicyn: Jeden deň Ivana
Denisoviča

Jan Bajtlik: Ariadnina niť. Labyrinty
a mýty
Bratislava: Slovart, 2019

Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2019

Grécka mytológia v príťažlivom spracovaní

Vždy aktuálna klasika, svedectvo o živote muklov

a s množstvom ilustrácií. Detský čitateľ sa ocit-

(politických väzňov) v komunistickom pracovnom

ne v labyrinte kľukatých cestičiek medzi bohmi,

tábore, tzv. gulagu. Kniha vyšla v roku 1962 a zna-

mocnými hrdinami a bájnymi bytosťami.

menala šok pre obdivovateľov komunizmu na Západe, v Sovietskom zväze ju v roku 1971 zakázali.

Minecraft: Kroniky Woodswordu
Bratislava: Egmont, 2019

Mierové hračky a ďalšie poviedky

Príbeh zo sveta populárnej videohry Minecraft.

Košice: Araxon, 2019

Štyroch mladých hráčov spája tajomstvo: Ich

Výber z amerického a britského humoru začiatku

učiteľka prírodovedy zostrojila okuliare na vir-

20. storočia v preklade Igora Čonku. Reprezen-

tuálnu realitu, ktoré ich prenesú do sveta hry

tujú ho autori ako Ellis Parker Butler, Jerome K.

Minecraft. Z videohry sa stane boj o prežitie.

Jerome, Stephen Leacock, Charles Battell Loomis,
O. Henry, Saki a Mark Twain.

Alessandro Manzoni: Snúbenci

Vojtěch Matocha – Karel Osoha: Prašina
2: Čierny merkurit
Bratislava: Artforum, 2019

Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2019

Pokračovanie českého bestselleru pre mládež

Historický román rozpráva príbeh Lucie a Renza,

v slovenskom preklade. Prašina znova nečakane

ktorých skúša neľahký osud. Manzoniho román

vtrhne do životov Jirku a En. Pod oceľovým ne-

je vrcholným dielom talianskeho romantizmu,

bom sa odohrá strhujúci príbeh, ktorý vyvedie

odohráva sa v prostredí Lombardska v čase špa-

z omylu všetkých, čo si mysleli, že na Prašine

nielskej nadvlády.

môže niekedy zavládnuť pokoj.

››
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Z NOVÝCH KNÍH
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Ewa Pawlaková: Malý atlas vtákov

Nikoleta Kováčová: Slovegán

Bratislava: Ikar – Stonožka, 2019

Bratislava: Moloko Ventures, 2019

Po Malom atlase motýľov prichádza Malý atlas

Kuchárska kniha pre slovenských vegánov. Obsa-

vtákov. Ilustrovaná populárno-náučná kniha

huje 78 tradičných slovenských receptov v netra-

pre čitateľov do 10 rokov, ktorá oboznamuje

dičnej vegánskej verzii, medzi nimi vegánske

čitateľa s rôznymi druhmi vtáctva.

halušky, pirohy, guláš, sviečková alebo segedín.

Kolektív: Marvel
Bratislava: Fragment, 2019

Ján Štrasser: Optimistka z presvedčenia
– Zuzana Kronerová

Absolútne všetko, čo potrebujete vedieť o su-

Bratislava: N press, 2019

perhrdinoch. Encyklopedická komiksová kniha

Rozhovor dvoch osobností prináša nielen ob-

o superhrdinoch, ich vlastnostiach, spôsobe

raz života jednej hereckej rodiny, ale aj pohľad

života či výskyte.

do československého divadelného a filmového
sveta. Knihu dopĺňa množstvo fotografií.

Liz Pichon: Tom Gates 14 – Dnes sa
mi (takmer) všetko darí

Anton Heretik: Forenzná psychológia

Bratislava: Slovart, 2019

Bratislava: Lindeni, 2019

Ďalšie pokračovanie príbehov nezbedníka Toma

Odborná publikácia určená psychológom, práv-

Gatesa, majstra výhovoriek, experta na čarbani-

nikom či lekárom. Druhé vydanie obsahuje prí-

ce a tvorcu komiksových príbehov. Teraz chce

padové štúdie, približujúce pozadie niektorých

napísať viac pesničiek o dôležitých veciach, ako

násilných činov, ktoré sa na Slovensku odohrali

sú sušienky.

v nedávnej minulosti.

Zuzana Csontosová: Marcipán má
veľký plán

Marek Syrný: Slovensko a Európa
v roku 1948

Bratislava: Albatros, 2019

Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2019

Obrázková rozprávková kniha o psovi Marci-

Publikácia ponúka 22 príspevkov slovenských,

pánovi, ktorý sa rozhodne, že opustí pohodlie

českých, poľských a talianskych historikov

bezpečného domova a vydá sa za splnením svoj-

na témy: komunistický prevrat v ČSR, prvé re-

ho nového sna, pomáhať ľuďom.

presie režimu, banderovci, protikomunistický
odboj, poštátňovanie a ďalšie.

Aitziber Lopez: Vynálezkyne a ich
vynálezy
Bratislava, Perfekt, 2019

Diether de la Motte: Kontrapunkt. Učeb
nica a pracovná kniha

Ilustrovaná prehľadová kniha pre deti a mládež

Bratislava: Hudobné centrum, 2019

o vynálezkyniach a ich vynálezoch: od kúrenia

Ten, koho fascinuje mnohorakosť výrazových

do áut cez jednorazové plienky až po injekčnú

možností hudby, bude mať z prečítania knihy

striekačku.

nielen úžitok, ale aj duševný pôžitok – D. de la
Motte je totiž schopný podať pútavo i abstraktnú
tematiku kontrapunktu.

Ján Čomaj: Petržalka Engerau – Li
getfalu
Bratislava: Marenčin PT, 2019

Slávka Kubíková: Krotitelia displejov

Renomovaný novinár a spisovateľ Ján Čomaj

Bratislava: Postoj Media, 2019

približuje históriu bratislavskej Petržalky.

Odborná kniha zameraná na vzťah detí a komu-

Historické pramene osviežuje spomienkami

nikačných technológií. Ako ich vychovávať, aby

starých Petržalčanov a vzácnymi dobovými

život s digitálnymi médiami zvládli?

fotografiami.
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TIRÁŽ

Z ponuky košického rozhlasového štúdia RTVS v Rádiu Devín
17. 10. o 17:00 hod. Ars litera s Jozefom Palaščákom. Staviarskí: Kšeft. Čítanie z novej knihy a rozhovor s Víťom a Markou Staviarskymi.
27. 10. o 15:00 hod. Steinbeckove Cesty s Charleym. Čítanie z prózy. 29. 10. o 20:00 hod. Doba plastová. Premiéra pôvodnej rozhlasovej hry
Michaely Zakuťanskej. Blázon a kráľ. Adaptácia hry Vladimíra Bálinta. 31. 10. o 17:00 hod. Ars litera s Ivanou Jachymovou. Návrat k roku
Česko-slovenskej vzájomnosti. 4. – 8. 11. o 22:30 hod. Disent a samizdat. Čítanie na pokračovanie zo samizdatových a disidentských textov
Alexandra Reis Francistyho, Igora Ďurišina a Štefana Lazorišáka. 5. 11. o 20:00 hod. Turek pána Kempelena. Premiéra pôvodnej rozhlasovej
hry Mojmíra Grolla venovaná 185. výročiu narodenia a 115. výročiu úmrtia vynálezcu Wolfganga Kempelena. Milujte kráľovnú. Adaptácia hry
Antona Hykischa. 7. 11. o 20:00 hod. Vedieť odmlčať sa. Pásmo poézie zostavené z prekladov textov ruských modernistov. 15. 11. o 17:00 hod.
Ars litera s Jozefom Palaščákom o nemeckej klasickej detektívke.

Knižná revue č. 11/2019 vyjde 14. novembra.
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ROČNÉ PREDPLATNÉ NA ROK 2019: 15 €. Kontaktujte
nás!

Beseda a autogramiáda

Stefan Ahnhem
7. november o 18:00

Pozývame vás na besedu a autogramiádu
so Stefanom Ahnhemom, ktorý príde
predstaviť knihu Motív X, voľné pokračovanie bestsellerov Obeť bez tváre,
Deviaty hrob a 18 pod nulou.

Martinus, Obchodná 26, Bratislava

Príbehy na poskladanie

Knihomoľské puzzle
pre milovníkov čítania
Máme novinku! V našej ponuke nájdete
nové puzzle inšpirované čítaním a láskou
ku knihám. Táto edícia špeciálnych knihomoľských skladačiek vznikla v spolupráci
Pucle a kníhkupectva Martinus.
Vyberať si môžete zo štyroch motívov,
za ktorými stoja talentovaní slovenskí
a českí ilustrátori.
Viac info nájdete na: www.martinus.sk/pucle

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

Foto archív R. P.

Obsah
AKTUALITY
02 Viac hláv, viac jazykov. Stačí to k nezávislosti? PesText 2019 (Eva Andrejčáková)
// 03 Festival Novotvar 2019 (Nina Podmanická) // 04 Básnenie v pezinskej radnici
(Jana Matejovičová) // 05 Odovzdávanie cien Poviedky 2019 (Ľubica Hroncová) //
06 Reportáž je vynálezom na pochopenie ľudí. Rozhovor s Mariuszom Szczygiełom

Editoriál

(Veronika Košičiarová) // 07 Cena Witolda Gombrowicza 2019 (Magdalena Byst

Október je plný domácich aj zahraničných literárnych
aktualít korunovaných udeľovaním Nobelovej ceny.
Po vlaňajšej prestávke spôsobenej známou kauzou, ktorá cenu poškodila a výrazne oslabila jej dôveryhodnosť,
sa ju nová porota snaží obnoviť. Zatiaľ možno povedať,
že sa jej celkom určite podarilo získať pozornosť médií
a vyvolať nové zápalisté diskusie. Spôsobili to mená
oboch laureátov. A predmetom diskusií opäť nie je ani
tak literárne majstrovstvo, ako podoby ich spoločenskej
angažovanosti a konkrétne politické postoje. Pre nás je
dôležité, že na rozdiel od niektorých predošlých laureá
tov sú Rakúšan Peter Handke a Poľka Olga Tokarczuk
u nás dobre známi a môžeme ich čítať v slovenských
či českých prekladoch.
My vám však okrem množstva aktualít prinášame
rozhovor s iným poľským autorom, spisovateľom a reportérom Mariuszom Szczygiełom, ktorý je čerstvým držiteľom ceny NIKE a pri príležitosti vydania slovenského
prekladu jeho knihy Urob si raj navštívil aj Bratislavu.
Hlavná téma októbrovej Knižnej revue na prvý pohľad veľmi nesúvisí s knihami, no vojna a armáda
sú oblasti, ktorým sa venuje množstvo spisovateľov
a zaujímajú početných čitateľov. Vybrali sme niekoľko
titulov z profesionálnej historiografie, ale aj esejistiky
a publicistiky. Priblížime knihu historika Pavla Šteinera Babylon armád, mapujúcu veľkú bitku 2. svetovej
vojny na rieke Hron, pre slovenský kontext dôležitú
knihu nemeckej spisovateľky Alexandry Senfftovej
Bolestivé mlčanie o živote a pôsobení Hitlerovho veľvyslanca na Slovensku Hannsa Ludina či publikáciu
Petra Chorváta o kariérach slovenských výtvarníkov a spisovateľov v armáde. Predstavíme tiež knižný
rozhovor s historikom Ivanom Kamencom, ako aj iné
publikácie s vojenskou tematikou.
V rubrike Ilustrovaná kniha Petra Baďová zabrúsila
do oblasti náučnej literatúry pre deti a mládež a ukáže nám Vtáčí atlas Jána Gúgha a Adely Režnej. Bohatý
recenzný blok otvára recenzia na prozaickú knihu
Michaely Rosovej Tvoja izba.
Rubrika Príbeh sa v minulom čísle zmenila a z kníhkupectiev sme prešli do pamäťových inštitúcií, ktoré sa

rzak) // 08 Knihovníci a dezinformácie v bratislavskom Véčku (Veronika Košičiarová) // 09 Vyhlásenie finalistov súťaže Martinus Cena Fantázie (Agnieszka
Słowikowska) // 10 Tabook – Na konci sveta (Kristína Kubáňová) // 11 LIC na Bibliotéke 2019 / Maďarsko na Bibliotéke
TÉMA – DEJINY, VOJNA, ARMÁDA
12 Neznáma vojna na Hrone / Pavol Šteiner: Babylon armád 1, 2 (Dušan Taragel)
// 13 Začiatok konca jednej monarchie / Juraj Hradský: Bitka pri Lamači (Dušan
Taragel) // 14 Rodinný príbeh viny a pochopenia / Alexandra Senfft: Bolestivé
mlčanie (Linda Nagyová) // 15 Labyrint smrti / Sven Linqvist: Si mŕtvy. História
bombardovania (Dušan Taragel) // 16 Skutočný rozhovor s dejinami / Ivan Kamenec – Miroslav Michela: Rozhovor s dejinami (Oliver Zajac) // 17 Umelci v armáde.
Rozhovor s historikom Petrom Chorvátom (Radoslav Passia)
ESEJ
18 Malé svety, slabé básne (Matúš Mikšík)
ILUSTROVANÁ KNIHA
20 Ktorý vtáčí atlas je „naj“? / Ján Gúgh: Vtáčí atlas. Ilustr. Adela Režná (Petra
Baďová)
RECENZIE
22 Michaela Rosová: Tvoja izba (Radoslav Passia), Ivana Komanická: Pre teba sa
postavím proti sebe (Vladimír Barborík), Kamil Zbruž: Uroboros; Magnum Opus
(Viliam Nádaskay), Katarína Džunková: Pútnické impresie Európou a Ruskom
(Dana Podracká), Juraj Thal: Dom na kopci (Lucia Panáčková), Frank Wasterman:
Čistá biela rasa (Lucia Smiešková), Scott Galloway: Veľká štvorka (Andrea Olejárová), Denis Thériault: Chlapec, ktorý patril moru (Nina Bruckerová), Madeline
Millerová: Kirké (Dominika Rešetárová), Paolo Giordano: Požierači neba (Jana
Kičura Sokolová), Marianne Dubucová: Na vrchol kopca (Ivana Mičuchová), Daniel
Silva: Druhá žena (Lýdia Čelková)
KLASIKA
31 Stále tá istá Anna? / Lucy Maud Montgomery: Anna zo Zeleného domu
(Jaroslava Šaková)
PRÍBEH
32 Otvorené zásuvky Wisławy Szymborskej (Radoslav Passia)

knihou a literatúrou zaoberajú iným spôsobom. Zaujíma nás, ako vyzerajú literárne múzeá rôznych druhov
na Slovensku aj inde v Európe, tentoraz sme navštívili
krakovskú expozíciu venovanú poľskej poetke Wisławe
Szymborskej.
Želám vám príjemné čítanie.
Radoslav Passia
s. 40/PB
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